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Voorwoord
Van U is de toekomst
En alweer is er een zomer voorbijgegaan, de herfst lijkt inmiddels zijn
intrede te hebben gedaan. Een wisseling van de seizoenen.
Op 19 september zijn we het nieuwe kerkelijk seizoen ingegaan.
Het gezamenlijk koffiedrinken na de dienst ging weer van start, de
eerste gespreksochtend is geweest, er wordt weer creatief gedaan,
kortom: we zijn los!
Binnenkort starten de catechisaties, jeugd 18+ en voor de jeugd van
12 tot 16 jaar is er ook weer wat in de maak. Wordt vervolgd!
We hopen op een mooi seizoen met elkaar, met allerlei activiteiten (zie
daarvoor de startkrant).
U kunt zich nog opgeven voor één of meerdere van de aangeboden
activiteiten. Voor de goede orde staan ze ook nog even vermeld op de
binnenzijde van het voorblad.
Met een hartelijke groet,
Siety Douma

2

Activiteitenagenda
11-10
25-10
30-10
31-10
01-11
07-11
08-11

Moderamen
Inleveren kopy Kerkwijzer november
Inzameling voedselbank
Kom in de kring
Gesprek op maandagochtend
Viering Heilig Avondmaal
Pastoraat

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis ’t Kompas
Er wordt dan samen koffie gedronken.
Voorlopig is er één keer in de maand gezamenlijk warm eten.
De eerste keer is dat op donderdag 28 oktober.
Opgave voor de warme maaltijd uiterlijk op maandagavond 25 oktober
via: ontmoetenlutjegast@gmail.com
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het naar kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Verjaardagen
07 okt
12 okt
12 okt
14 okt

A. van der Molen
Goffe van der Velde
T. Oost-Hooiveld
K.G. van Dellen

Mutaties
Verhuisd:
Lammert Jan Broekema, naar Albert Harkemaweg 22, 9831 SX
Aduard
Geboren: op 11 september 2021, Martinus Niek (Marijn) van der Velde,
Frans Visscherstraat 11
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Gemeenteleden elders
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?
•
•
•
•

Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63,
9801 VG Zuidhorn
Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1,
9269 VS Feanwâlden
Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer
213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
Zr. L. Veenstra-Kielstra, Zorgcentrum Het Hooge Heem, De
Gast 4, 9861 BD Grootegast, kamer 311

Gezellige zondagen Boyemaheerd

Tot nader order vervallen de
gezellige zondagen op de
Boyemaheerd, Stationsweg 1

Bedankt
Na mijn ziekenhuis/Zonnehuis periode ben ik weer in mijn eigen huis.
Ik wil u bedanken voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen.
Hartelijk dank daarvoor! Een bemoediging doet altijd goed.
Ik heb thuis nog wel zorg nodig van thuiszorg. Maar hoop op betere
tijden.
4

Hartelijke Groeten, Wim Glas
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Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier
Zaterdag 30 oktober van 10.00 – 12.00 uur inzameling
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.
De volgende producten zijn welkom:
Houdbare melk
Maaltijdsoep in blik
Ranja
Kapucijners (blik of pot)
Broodbeleg (zoet)
Pasta + mix
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een
bepaald aantal punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen.
De punten kunt u in een envelop of plastic zakje in de krat deponeren.
Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden
opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen.
Wilt u liever een gift geven? Dan is het rekeningnummer: NL47 RABO
0122 256 069 t.n.v. Voedselbank Westerkwartier.

6

Officiële presentatie NBV21 in Den Haag
Koning neemt nieuwe Bijbel in ontvangst
Op woensdag 13 oktober verschijnt de NBV21. Het eerste exemplaar van
deze vernieuwde bijbelvertaling wordt ’s middags aangeboden aan
koning Willem-Alexander door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De overhandiging vindt
plaats tijdens de feestelijke presentatie van de NBV21 in de Grote Kerk
in Den Haag.
(beeld: Standaard NBV21)

‘De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e
eeuw’, aldus Buitenwerf. ‘Daarom zijn we
vereerd dat onze beschermheer, Zijne
Majesteit de Koning, deze Bijbel in
ontvangst wil nemen. De Bijbel is voor veel
mensen een boek met een diepe
betekenis. Het boek vormt de bron van de
Joodse en christelijke geloofstradities, en
is daarnaast van grote betekenis voor onze cultuur.’
De NBV21
De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de
meest gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de NBV21 is de
feedback van duizenden betrokken bijbellezers benut, en zijn nieuwe
inzichten verwerkt.
Programma, livestream en tv
Rond de overhandiging van de Bijbel aan de koning is er een
gevarieerd programma dat gepresenteerd wordt door Giovanca
Ostiana. Onder meer radiomaker Chris Kijne zal een gedeelte uit de
Bijbel voordragen, er zal een korte terugblik zijn op het project en
aandacht voor de Bijbel in de kunst, en dit alles wordt omlijst door
muziek. Om uitdrukking te geven aan het bijzondere belang van de
Bijbel in Nederlandse geloofstradities zal de Bijbel ook uitgereikt
worden aan een vertegenwoordiging van kerken. Het hele programma
is via een livestream te volgen en de EO maakt tv-opnamen.
NBG-webinar over bijbelvertalen
Wat is het geheim van een goede bijbelvertaling? Daarover geeft
het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) op woensdag 29
september het webinar Vijf sleutels van bijbelvertalen. Iedere
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geïnteresseerde bijbellezer kan er zich kosteloos voor aanmelden.
Het webinar wordt gegeven door Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf
op woensdagavond 29 september van 20.00 - 21.00 uur. Deelname is
kosteloos.
Aanmelding kan via de website: https://nbv21.nl/webinarbijbelliefhebbers
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Avondmaal
Aanpassingen bij de regelgeving
Beste gemeenteleden, de afgelopen tijd hebben we omwille van het
Covid-virus, en de geldende regelgeving, collectes bij de uitgang
gedaan en geen avondmaal gehouden. Maar nu de situatie verbetert
zien we kans om dit te veranderen. Omdat een ieder zijn eigen mening
zal hebben, vinden we het belangrijk u hierover in te lichten hoe dit zal
gaan, zodat u voor uzelf in kunt schatten of u dit veilig genoeg vind.
Avondmaal
We kijken er naar uit om weer samen het avondmaal te mogen vieren.
Omdat vóór Corona al de behoefte was om de hygiëne iets aan te
scherpen, en omdat het virus nog steeds niet verdwenen is, hebben
we gezocht naar een manier waarop we verantwoord het avondmaal
kunnen vieren.
De eerste avondmaalviering sinds Corona, zal op 7 november
plaatsvinden. Vooraf aan de dienst zal de avondmaaltafel gereed
gemaakt worden, de stoelen in de Kerkzaal zijn op sommige plaatsen
iets verder uit elkaar geplaatst, zodat diakenen tussen de rijen door
kunnen lopen. Dit is de vaste opstelling de komende tijd.
Het brood en de wijn zal, op dienbladen, langs worden gebracht. De
wijn zal rond worden gebracht in “borrelglaasjes”. U kunt het brood en
de wijn dan zelf van het dienblad afpakken. Wilt u de borrelglaasjes na
afloop van de dienst bij de uitgang op het dienblad zetten?
We hopen op deze manier weer samen het avondmaal te mogen
beleven, wijzigingen in het Corona-beleid onder voorbehoud…
De avondmaalkistjes zullen nog steeds rond worden gebracht, op
dezelfde manier zoals dat ook al voor Corona gebeurde. Indien u niet
in staat bent het avondmaal bij te wonen en hier ook graag gebruik van
wilt maken, geeft u dat dan even door bij de wijkouderlingen.
Collecten
Vanaf 3 oktober zullen collecten niet meer bij de uitgang, maar weer
tijdens de dienst plaatsvinden. De diakenen en hulpdiakenen zullen
tussen de rijen stoelen doorlopen om uw giften in te zamelen. U kunt
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uiteraard uw gift ook nog steeds met de QR-code geven, of door het
bedrag over te maken op onze rekening.
Kerkelijk werker
Van de Kerkelijk werker

Gebed
In 1977, kreeg ik van de kerkenraad in Harlingen een boekje over het
gebed met de titel: ‘Praten zonder antwoord?’ Het boek was een
cadeautje vanwege het doen van Openbare Geloofsbelijdenis.
De schrijver, ds. J. Overduin legde uit dat veel mensen bidden een
achterhaalde zaak vinden. Ook toen al dus. Maar Overduin hield juist
een pleidooi voor het bidden. ‘Het is belangrijk’, schreef hij, ‘dat we
luisteren naar wat Jezus ons over het bidden geleerd heeft’. Daarom
behandelde hij in het boekje het Onze Vader, het gebed dat Jezus zijn
leerlingen leerde bidden.
Bidden: al doende leert men. Jezus houdt geen verhandelingen over
het bidden. Hij verwoordt meteen een gebed en zegt: Bid maar op
deze manier. Met andere woorden: je hoeft er niet lang over na te
denken, doe het maar gewoon. Spring maar in het ‘diepe’. Heb
vertrouwen dat door je bidden de Geest aan het werk gaat. En overal
op aarde wordt datzelfde gebed gebeden.
Nog steeds denk ik dat de vorm van het Onze Vader ook een goed
voorbeeld is voor die keren dat je in eigen woorden aan God voorlegt
wat je op je hart hebt.
Het Onze Vader begint en eindigt met beden die eer aan God brengen:
Het begin: Onze Vader in de hemel, Uw naam worde geheiligd,
enzovoort.
Het eind: Van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
Daar tussenin komen de ‘zaken’ die ons mensen aangaan.
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Bidden staat natuurlijk
niet los van je eigen
wereld, dat wat je blij
maakt en dat wat je
zorgen geeft. Al
biddende kijk je als het
ware met een schuin
oog naar jezelf. Dat
komt door de dingen die
je bezighouden en waarvoor je gaat bidden. Maar het ‘praten met God’
heeft ook invloed op jezelf. Bidden kan maken dat je anders naar jezelf
kijkt en anders naar je zorgen en naar je blijdschap kijkt.
De geleerde Albert Einstein zei eens: “bidden verandert de wereld niet,
bidden verandert mij.”
Bidden voor anderen is ook belangrijk, het maakt dat je met je
gedachten bij de ander bent, een zekere openheid voor die ander
ontwikkelt.
Je hoeft het niet in alles met een ander eens te zijn om toch voor
diegene te kunnen bidden. Juist dan, zou je kunnen zeggen.
Ik las het ergens op internet in verband met bidden voor de regering.
Steeds minder mensen zijn in deze dagen tevreden over de regering.
Iemand schreef: ‘Als wij bidden voor de regering betekent dat niet dat
we staan achter alles wat de regering doet’. Dat klopt, al was het alleen
maar dat overal fouten worden gemaakt, zelfs in de kerken.
Dus juist als het niet goed gaat, moeten we zeker ook bidden voor de
mensen die grote verantwoordelijkheden dragen.
Pastor Ate Klomp
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Diaconie
Van de Diaconie
Hieronder ziet u de goede doelen voor de maand oktober 2021.
Collecte World Servants, zondag 10 oktober 2021
Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), zondag 17 oktober 2021
Kameroen - Samen werken aan een stabiele toekomst
In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per
jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door
klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms
valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de
kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer
oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk
betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze
tegelijkertijd een vreedzame samenleving.
Meer lezen: kerkinactie.nl/kameroen
Collecte Kerk in Actie (Zending), zondag 31 oktober 2021
Guatemala - Sterke en weerbare vrouwen
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met
discriminatie en huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale
studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen
en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt
vrouwen een theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden
in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigenwaarde.
Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp
nodig hebben na huiselijk geweld.
Meer lezen: kerkinactie.nl/vrouweninguatemala
Collectebonnen
De Protestantse gemeente Lutjegast geeft collectebonnen uit. Deze zijn
iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de dienstdoende diaken.
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de Diaconie.
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:
• 0,30 - vel van 20 stuks = € 6,00
• 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00
• 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00
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Collecten
Gemeenteleden die de diensten thuis volgen kunnen aan de collecten
bijdragen door gebruik te maken van de hieronder geplaatste
QR code. Via de QR code kunt u een bedrag overmaken naar de
Diaconie van de PG te Lutjegast. Deze QR code kan telkens opnieuw
worden gebruikt.
Omdat er 1 QR code is, is de verdeling als volgt;
1ste collecte: 65% van het betaalde bedrag
2de collecte: Fonds Gebouwen: 35% van het betaalde bedrag

Wanneer u wilt, mag het geld ook overgemaakt worden naar de
Diaconie;
Rabobank NL75 RABO 0341 0773 80 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Lutjegast.
U kunt dan natuurlijk ook zelf bepalen hoeveel geld er naar de 1ste
collecte gaat en/of naar Fonds Gebouwen (2de collecte).
Scan de QR code om te betalen voor Collecte PG Lutjegast.
Scan de code met de Camera App op je telefoon.
U kunt ook gebruik maken van onderstaande link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=yz1N6HLROeUFpUq2OZjlg
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Gespreksochtend in november

De tweede gespreksochtend van dit seizoen is gepland op maandag
1 november.
Iedereen is welkom.
Geen zware discussies, wel open gesprekken om op een eerlijke
manier met elkaar van gedachten te wisselen.
We hebben afgesproken om dan met elkaar te praten over een
onderwerp dat te maken heeft met de periode van het kerkelijk jaar.
We hebben de keuze uit twee onderwerpen, het wordt óf ‘Kerk en
Israël’, óf ‘Dankdag’. De keuze wordt later bepaald.
Bent u nog niet geweest, maar hebt u wel belangstelling? Wees van
harte welkom (even vooraf melden bij ondergetekende is wel prettig).
We beginnen vanaf 9.45 uur in de Kandelaar.
Pastor Ate Klomp
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Kopy van buiten de eigen kerk

25 oktober 2021
Start 1e jaarscursus Theologische Verdieping Groningen
Wil je een bredere visie op religie en zingeving, geef je dan op voor de
cursus Theologische Verdieping Groningen. De cursus heeft een
gevarieerde opzet en een breed palet aan vakken. Een uitgelezen
kans om samen met anderen te ontdekken wat je geloof kan
verdiepen.
Het eerste jaar bestaat uit 25 avonden, waarin de volgende vakken
aan bod komen: Oude Testament, Dogmatiek (geloofsvragen), Nieuwe
Testament, Spiritualiteit, Kerkgeschiedenis en Geloven in de
Samenleving. Tijdens de lessen is er volop gelegenheid met elkaar in
gesprek te gaan.
Deze cursus kost € 200.
De lessen zijn op maandagavond van 19.30 – 22.00 uur in het Willem
Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 te Groningen.
Informatie of aanmelden kan via de website: www.tvg-groningen.nl
Voor uw en onze veiligheid houden we ons aan de coronamaatregelen.

15

Kerkbalans
2021
t/m augustus

47000,00
46000,00
45000,00
44000,00
43000,00
42000,00
41000,00
40000,00
39000,00
38000,00
37000,00
36000,00
35000,00
34000,00
33000,00
32000,00
31000,00
30000,00
29000,00
28000,00
27000,00
26000,00
25000,00
24000,00
23000,00
22000,00
21000,00
20000,00
19000,00
18000,00
17000,00
16000,00
15000,00
14000,00
13000,00
12000,00
11000,00
10000,00
9000,00
8000,00
7000,00
6000,00
5000,00
4000,00
3000,00
2000,00
1000,00
0,00

Totaal
toegezegd
46.202,22

Totaal
openstaand
vorig jaar
2.427,50

Totaal
betaald
31.808,50

Nog te
verrekenen
16.821,22

toegezegd

vorig jaar

betaald

verrekenen

Totaal

openstaand

Totaal

Nog te
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Kerkdiensten
Zondag 3 oktober 2021
Israëlzondag
K 9.30 drs. H.J. van der Wal,
Groningen
KND* 1 t/m 8
Ouderling van dienst: G. Broekema
Diaken van dienst: F. Kroese
Collecte: Kerk & Israël

Woensdag 3 november 2021
Dankdag
K 19.30 ds. W. Meijles, Roden
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: J. Gorter
Collecte: project Diaconie

Zondag 10 oktober 2021
K 9.30 dhr. P. Plantinga, Lutjegast
KND* 1 t/m 8
Ouderling van dienst: J.Y. de Vries
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Project World Servants

Zondag 7 november 2021
Viering Heilig Avondmaal
K 9.30 ds. J. Hommes, Glimmen
KND* 1 t/m 8
Ouderling van dienst: J.Y. de
Vries
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Werelddiaconaat
(Indonesië)

Zondag 17 oktober 2021
K 9.30 ds. J.G. Arensman,
Drachten
KND* 1 t/m 8
Ouderling van dienst: G. Broekema
Diaken van dienst: J. Gorter
Collecte: Werelddiaconaat
(Kameroen)
Zondag 24 oktober 2021
K 9.30 ds. M. Mink, Sneek
KND* 1 t/m 8
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: F. Kroese
Collecte: Kerk

Zondag 14 november 2021
CBD*
K 9.30 pastor A. Klomp,
Drachten
KND* 1 t/m 8
Ouderling van dienst: G. Broekema
Diaken van dienst: nader te bepalen
Collecte: Diaconie

NB: 2e collecte is altijd voor het fonds
gebouwen

Zondag 31 oktober 2021
K 11.00 ds. J. Kroon, Grijpskerk
KND* 1 t/m 8 en Kom in de kring
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: A. Martini

*KND= kindernevendienst
*CBD= commissie bijzondere
diensten
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Collecte: Zending (Guatemala)

Oppas
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas in de kerk.
Wij zijn een groep enthousiaste dames die het leuk en gezellig vinden
om op uw kinderen te passen terwijl u rustig en niet afgeleid naar de
dienst kunt gaan.
We hebben een leuke speelkamer waar de kinderen heerlijk kunnen
spelen.
Uw kind kan voor de dienst gebracht worden en na de preek weer
worden opgehaald, zodat de kinderen aanwezig kunnen zijn bij het
uitspreken van de zegen.

Koffiedrinken
Elke week na de dienst is er gelegenheid om
"na te zitten" in de Kandelaar. Wanneer de
dienst om 11.00 uur begint is er koffiedrinken
voor de dienst.

Koffierooster
.
18

03 okt
10 okt
17 okt
24 okt
31 okt
07 nov
14 nov

Cees, Jakob en Piety
Grietje Pera, Evert en Fien
Gre, Tjeerd en Janneke
Menka, Andre en Betty
Johanna, Gerrit en Dea
Marco, Henze en Diane
Johan en Anita
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Overige roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kerkautorooster
Voor het aanvragen van de
kerkauto kunt u contact opnemen
met diaken Dirk Notebomer:
06 – 50 23 03 72

Oppasrooster
03 okt
10 okt
17 okt
24 okt
31 okt
07 nov
14 nov

Wiesje
Hanne en Evelien
Enna en Ilona B
Noa en Ilona M
Kom in de kring
Hanne en Evelien
Noa en Gerdine

Organistenrooster
03 okt
10 okt
17 okt
24 okt
31 okt
03 nov
07 nov
14 nov

Annekor Top, Grootegast
Martin van der Velde
Martin van der Velde
Piet Dijkstra
Jan Dirk Kiestra, Visvliet
Jan Dirk Kiestra, Visvliet
Martin van der Velde
20
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Video- en Beamerrooster
03 okt Evelien Kroese / Diane Ruiter
10 okt Jonathan Ruiter / Siety Douma
17 okt Anita Gorter / Gerdine Broekema
24 okt Joël Plantinga / Anneke Plantinga
31 okt Jakob Jongsma / Lammert Jan B
03 nov nader te bepalen / Wim Broekema
07 nov Jan Notebomer / Anneke Plantinga
14 nov Evelien Kroese / Diane Ruiter

Lectorenrooster
03 okt Betty Schippers
10 okt Pop Poelman
17 okt Wim Broekema
24 okt Janna van Dellen
31 okt Grietje Pera
03 nov Janny Poelman
07 nov Dicky Klaver
14 nov Dirk Notebomer

Kosterrooster
03 okt Jochum de Vries
10 okt Harko Bouwkamp
17 okt Allanda Martini
24 okt Hein Wijbenga
31 okt Jochum de Vries
03 nov Harko Bouwkamp
07 nov Jan Klaver
14 nov Allanda Martini
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Algemene Info
Moderamen
Preses
e-mail:
Scriba
e-mail:
Ouderling-kerkrentmeester
Lid diaconie

S. Douma
tel 613927
siebranddouma@live.nl
S.F. Douma
tel 614168
scriba@pkn-lutjegast.nl
M. van der Velde
tel 614115
J.J. Gorter
tel 06-51644557

Diaconie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

D. Notebomer
A. Martini-Oldenburger
J.J. Gorter

Kerkelijk werker
e-mail:

tel 613201
tel 614352

A. Klomp 0512-510593 06-33633417
Ropta 83, 9202 KG Drachten
a.j.klomp56@gmail.com

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer
Uiterlijk maandag 25 oktober naar: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door:
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