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Voorwoord
Kerk en crisis
Een crisis kan zich plotseling voordoen. Een ongeluk of een ramp die
zich voltrekt, die vaak een kantelpunt, wending of omslag teweeg
brengt.
De coronacrisis liet ook zien, wat ver weg in Wuhan begon en binnen
een paar maand naar Europa kwam, het leidde in Noord Italië tot
dramatische situaties, en kwam via wintersport …of via Schiphol of
grensverkeer ons land binnen.
Bij een crisis kun je vaak ergens (ongeveer) een begin of een
aanvangsperiode aanwijzen, een schokkend moment - er kunnen
slachtoffers vallen - en daarna is er de spanning, het gevaar, de vrees
en ook vaak het ongeloof.
Er zijn vragen als ’wat is er gebeurd’, ’komen we hier wel uit’ en
’wanneer komt er een eind aan’?
In het begin van de crisis was er inderdaad verbijstering: waar zijn we
samen in terecht gekomen, zal er een eind aan komen.
Een crisis kan zich natuurlijk ook voordoen in je persoonlijk leven. Je
krijgt een slecht bericht betreffende je gezondheid. Of het overlijden
van je naaste, bij individuen, maar ook in families of op het werk. Het
raakt je en je naaste omgeving.
Het kerkelijk leven is ingrijpend veranderd in het afgelopen jaar.
Zijn het tijdelijke aanpassingen of tekenen zich ook blijvende
veranderingen af?
En in welke richting moeten we die dan zoeken?
Het fenomeen van de online vieringen deed zijn intrede.
Dat is wat anders dan een viering online aanbieden, want dan zend je
uit wat je gewoon bent zondags te doen. Bij een online viering houd je
rekening met de specifieke eisen van het medium en ben je gericht op
participatie van de kijkers, al lukt dat laatste altijd maar ten dele.
Met name de viering van het sacrament kan eigenlijk niet op afstand
“Je moet niet de schijn wekken alsof je meedoet, door zelf een stukje
brood en een beetje wijn te nemen.”
En hoe vieren we de themadiensten zoals laatst de startzondag,
overstapdienst, Kerst, Pasen of Pinksteren, noem maar op.
De eredienst is veelkleurig. De diensten zijn niet allemaal gelijk. De
eredienst is niet statisch, maar altijd in beweging. Hij gaat mee met de
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tijd, met de taal, de muziek en de communicatievormen, maar is vooral
een ontmoetingsplek voor iedereen, maar bovenal zal hij zich richten
op de Ene. Op God zelf. De dienst is ter ere van Hem.
Is dat ook waarom we bij elkaar komen op Zondag, voor de ontmoeting
met God?
Veel gemeenteleden komen ook voor de ontmoeting met elkaar.
Gelukkig mogen we elkaar ook weer na de dienst ontmoeten, met een
praatje en koffie.
Anderen komen vooral om geïnspireerd te worden, of bemoedigd.
Stel jezelf eens de vraag, wat zoeken we als we naar de kerk gaan?
Waartoe komen we bij elkaar? Waartoe vieren we? Is wat we doen ter
ere van God?
Dan is iedere eredienst, welke vorm die ook heeft en wie er ook aan
meewerkt, een bijeenkomst ter ere van God. Niemand weet wat de
komende tijd ons brengen zal, maar een ding staat vast: God draagt
ons leven dag aan dag.
Hielke Faber
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Activiteitenagenda
14-11
15-11
18-11
21-11
27-11
29-11
29-11
29-11

Bijzondere dienst
Moderamen
CPL: Remedica – De huid, de spiegel van de ziel
Laatste zondag kerkelijk jaar
Inzameling voedselbank
Kerkenraad, na 20.00 uur toegankelijk voor belanghebbende
gemeenteleden
Creatieve avond (haken, kaartjes maken)
Inleveren kopy Kerkwijzer december

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.
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het naar kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl

Verjaardagen
11 nov
12 nov
02 dec
07 dec

Jaap Veenstra
H. Hamstra
H. Wiersma-van der Vaart
A. Martini-Bosklopper

Mutaties
Uitgeschreven als lid: M. Stokroos, Eenrum
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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

Zondagen op de Boyemaheerd
Door veranderde omstandigheden worden de gezellige zondagen op
de Boyemaheerd niet weer opgestart.
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Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier
Zaterdag 27 november van 10.00 – 12.00 uur inzameling
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.
De volgende producten zijn welkom:
Bruine bonen (blik of pot)
Kapucijners (blik of pot)
Groente in blik of pot (groot en klein)
Rookworst
Vruchten in blik
Koffie (250 gr)
Suiker
Afwasmiddel
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.
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Over de dienst van 14 november
ZIT JIJ OOK IN HET COMPLOT?
In deze kerkdienst gaat het over een
actueel thema.
We horen en lezen nogal eens over
complotten en complotdenkers.
Is dat alleen van de laatste jaren of
is het meer iets van alle tijden?
Was er bijvoorbeeld ook in Bijbelse
tijden al sprake van complotten?
Een dienst voorbereid door
Commissie Bijzondere Diensten.
Voorganger is pastor Ate Klomp.
Op 14/11 om 9.30 uur in de
Kandelaar.
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Kerkelijk werker
Van de Kerkelijk werker

Nevel
De maand november roept bij mij altijd wat grijzige beelden op.
Vandaag bijvoorbeeld hoef ik alleen maar naar buiten te kijken: er
hangt een grijzige mistige waas over huizen en straten. Geen wonder
dat november ook wel ‘nevelmaand’ genoemd werd.
Ik weet natuurlijk wel dat het in november echt niet altijd regent en ook
is het beslist niet altijd mistig. Er zijn zeker ook zonnige
novemberdagen, hoewel ik dan bijna meteen denk aan jaren dat er in
november al een vorstperiode was en dat er geschaatst kon worden.
Toch is voor mij grijs de kleur die wel bij november past. Ik word er
gelukkig niet somber van.
In de naam november zit
het getal negen. Dat komt
doordat tot in de tweede
eeuw na Christus
november op de kalender
de negende maand was.
Toen die kalender
veranderde, hield
november zijn naam van
‘de negende’, hoewel het
nu alweer bijna twee
eeuwen onze elfde maand
is.
Er zijn nog wel andere namen voor de maand november. Zo is er wel
sprake van de slachtmaand omdat er vroeger in november geslacht
werd om eten te hebben voor de komende winter. Voor datzelfde doel
werd er in november meer dan anders gejaagd op wild, vandaar ook
de naam jachtmaand.
Op de kerkelijke kalender is november niet de negende of de elfde,
maar juist de laatste maand. Eind november is de laatste zondag van
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het kerkelijk jaar, vlak voordat met Advent het nieuwe kerkelijk jaar
begint.
Op deze ‘Eeuwigheidszondag’, ook wel ‘zondag Voleinding’ of
‘Gedachteniszondag’, denken we extra aan onze dierbare
overledenen. Met naam en toenaam gedenken we de mensen die ons
in het afgelopen jaar ontvallen zijn: Annette Solle-de Langen, Feike
Zuidema, Gerrie Ploeg-Algra en Kees Meijer.
Maar natuurlijk denken we ieder van ons daarnaast ook aan de
mensen die we zelf moeten missen.
Elk jaar is deze laatste zondag weer een hele bijzondere viering.
Helaas kan ik er zelf dit keer niet bij zijn in Lutjegast, ik ben die zondag
in Zuidwolde.
Ik wens u en jullie alvast een mooie viering toe op 21 november.
Pastor Ate Klomp
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Van de Kerkenraad
Uit de kerkenraadsvergadering gehouden op 27 september 2021
Opening
De preses leest Micha 6: 1-8.
Naar aanleiding van bovenstaande bijbeltekst volgt een overdenking
vrij naar ‘Wat vraagt God van ons’ van ds Buskes.
Wat vraagt God van ons?
De Naam Micha betekent: wie is als God?
God doet recht en is trouw, maar in Jeruzalem is geen recht en trouw
te vinden.
Ze waren heel vroom daar in Jeruzalem en ze zeiden: De Heer is in
ons midden, wie doet ons wat? Ze geloofden en ze geloofden het wel.
Micha getuigt en spreekt hen aan: Hoor toch wat de Heer zegt.
Daar worden ze onrustig van en ze vragen: Moeten we nog vromer
worden en nog meer offers brengen?
Micha getuigt en spreekt hen aan: Hij heeft u bekend gemaakt o mens,
wat goed is en wat de Heer van u vraagt: Dat is niets anders dan
rechtdoen, de trouw liefhebben en in afhankelijkheid van God onze
vader door het leven gaan.
God onze vader heeft de mensen opgedragen om recht te doen, en de
andere tot zijn recht te laten komen. Zoals hij ons is trouw gebleven,
vraagt hij aan ons om elkaar trouw te blijven.
Wandelen met God door ons leven in het besef dat wij klein en
afhankelijk zijn, van God onze vader die met ons gaat.
Wie is als God? Wij hoeven geen enorme prestaties te leveren om in
zijn genade te komen.
God vraagt aan ons om telkens weer naar hem te zien.
Zo kunnen wij in onze kleinheid grote dingen doen.
De preses gaat voor in gebed.
Vaststelling agenda
Er wordt een tweetal punten toegevoegd aan de agenda.
Notulen kerkenraadsvergadering 28 juni 2021
De notulen worden goedgekeurd en getekend.
10

Lijst met ingekomen stukken
Een schrijven van de classis: er is een vacature voor een ouderlingkerkrentmeester.
Stand van zaken rondom corona
De voorganger mag ouderling en gemeente een hand geven. De
ouderling van dienst overlegt dit met de voorganger. Mocht de
voorganger geen hand willen geven wordt dit geaccepteerd.
Kerkenraad; uitsluitend zaken die met de hele raad moeten
worden besproken.
Pastoraat
Er zijn 4 gemeenteleden die hebben aangegeven de ouderlingen wel
te willen ondersteunen. Er wordt binnenkort, datum moet nog
vastgesteld worden, besproken waarmee deze gemeenteleden de
ouderlingen kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan andere
gemeenteleden bezoeken.
Kerkrentmeesters
Dankdagcollecte wordt net als vorig jaar digitaal/door middel van een
brief. Er komen geen gemeenteleden/wijkdames langs. Er wordt
gekeken of volgend jaar de dankdagcollecte mee kan in de brief van
de vaste vrijwillige bijdrage.
Diaconie
- 7 november is er avondmaal. De diaconie heeft gekeken hoe de
hygiëne tijdens de viering van het avondmaal aangescherpt kan
worden. Hiervoor is een brief opgesteld voor in de kerkwijzer. Vanuit
de kerkenraad wordt gevraagd of er aan toegevoegd kan worden dat
gemeenteleden kunnen aangeven dat ze de het avondmaal liever thuis
vieren in plaats van in het kerkgebouw.
- Collecteren: Nu de coronamaatregelen in het gehele land zijn
versoepeld, geen 1,5 meter, wordt de collecte weer als vanouds
gehouden. Als 2de collectant kan de ouderling van dienst of iemand uit
de gemeente worden gevraagd.
- Kerkauto: oproep in de kerkwijzer zodat gemeente leden hier beroep
op kunnen doen.
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Jeugd
- CJV start weer.
- Ate Klomp begint weer met catechisatie.
Gemeenteopbouw
- 10 oktober dienst met Pieter Plantinga. Hanne vertelt daarin over het
volgend project van World Servants. Er is gevraagd of de collecte van
deze dienst ook naar dat project van World Servants mag. Dit is
goedgekeurd.
- Erik en Marleen Dijkstra willen kijken of ze met regelmaat een
gezellige avond, gericht op de bijbel, kunnen organiseren voor tieners
(12-16 jaar). Deze avonden vinden dan plaats bij Erik en Marleen thuis.
Dit initiatief wordt zeer positief ontvangen.
- ds Rina Mulderij van Grootegast stelt voor om in de regio contact te
hebben met kerken/gemeentes onderling. Zodat je van elkaar kan
leren en elkaar op ideeën kan brengen. Zo kan bijvoorbeeld aan een
activiteit vanuit onze gemeente ook mensen van andere gemeentes
deelnemen. Ook als kerkenraad kan je met elkaar om tafel en zo in
contact met elkaar komen. Dit initiatief wordt positief ontvangen.
Rondvraag
Het is soms onduidelijk voor organisten wanneer er wel of geen klein
gloria en/of het gezamenlijk amen wordt gezongen. In de
informatiebrief naar de predikanten toe staat dat wij als gemeente dit
zingen maar dit wordt niet altijd meegenomen in de liturgie van de
predikant. Besloten is om de liturgie van de predikant aan te houden.
Censura Morum
Niemand heeft bezwaar om 7 november samen het Avondmaal te
vieren.
Sluiting
Dirk Notebomer leest uit De regenboog - een teken van belofte.
De preses sluit de vergadering
Diederika Faber - notulist
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Ondersteuning ouderlingen
Zoals bekend zijn er voor heel Lutjegast voor het pastoraat nog twee
ouderlingen beschikbaar: Gesina Broekema en Hielke Faber.
Voor het pastoraat dat zij verzorgen, waren er tot voor kort vier
mensen.
De kerkenraad is daarom erg blij (en de beide ouderlingen in het
bijzonder) dat er ondersteuning voor Gesina en Hielke komt.
Er zijn enkele mensen die naast de ouderlingen ook namens de
gemeente bezoekwerk voor hun rekening willen nemen.
Het gaat om de volgende vier gemeenteleden: Aaltje VeenstraBeugels, Menka Douma, Ina van der Veen-de Wind en Lolke van der
Veen. Zij worden dus geen ouderling maar ondersteunen de
ouderlingen in hun werk.
We wensen hen Gods zegen toe in dit mooie en belangrijke werk.
Namens de kerkenraad,
Pastor Ate Klomp
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In memoriam Kees Meijer
Op zondag 3 oktober overleed Cornelis (Kees) Meijer, weduwnaar van
Maria Wilhelmina (Marie) Meijer-Viersen, hij was 82 jaar oud. Hij laat
zijn zoons Tjeerd, Miente en Alex achter, zijn schoondochters en zijn
kleinkinderen.
Op de rouwkaart stond een tekst uit Psalm 4: ‘In vrede zal ik gaan
liggen en weldra gaan slapen. Want U, o Heer, doet mij veilig wonen.’
Een tekst die belangrijk was voor Kees, hij had deze zelf uitgekozen.
Kees Meijer werd in 1938 geboren, vlak voor de oorlog.
In Gerkesklooster was het dat hij het levenslicht zag en opgroeide.
Zijn vader had een bakkerij. Kees was de 7e van de 11 kinderen van
Tjeerd en Klaaske Meijer.
Er moest hard gewerkt worden om alle monden te voeden.
Kees was iemand van aanpakken en niet te veel praatjes.
Hij was naast zijn werk ook altijd druk bezig.
Moeder Marie Viersen kwam uit Een, maar vlak na de oorlog kwam het
gezin naar Lutjegast, oma Viersen kwam zelf uit Lutjegast. Ze was
alleenstaande moeder geworden doordat haar man in de oorlog
gefusilleerd was.
Op 30 juni 1961 trouwden Kees en Marie, samen kregen ze 3 zoons
en later 6 kleinkinderen.
Hij ging aan het werk als machinebankwerker bij machinefabriek
Hubert, eerst in Surhuisterveen en later in Sneek. Nadat de fabriek
sloot, is het hem, ook door fysieke problemen niet echt meer gelukt om
een baan in zijn vak te vinden.
In 1980 zijn ze samen koster geworden van de Gereformeerde kerk in
Lutjegast. Ze waren in totaal 29 jaar koster, twee perioden in Lutjegast
en daar tussenin in Ezinge. In 2009 gingen ze met pensioen.
Op 22 februari 2015 overleed plotseling echtgenote Marie.
Kees Meijer bleef alleen en ontredderd achter.
Gelukkig bleef zijn krachtige persoonlijkheid. Het gemis is gebleven,
maar langzaam pakte hij de draad weer op.
Hoewel de glans van het leven verdwenen was, heeft hij nog veel
mooie momenten beleefd met kinderen en kleinkinderen en met zijn
broers en zussen, schoonzussen en zwagers.
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De in de dankdienst gelezen psalmtekst spreekt van een groot
vertrouwen in God.
Een mens kan en mag genieten van het goede en tegelijk kun je ervan
doordrongen zijn dat er meer is. Je mag verlicht worden met het licht
van God.
Het ‘Verhef over ons uw licht, o Here,’ uit psalm 4, dat geeft troost.
En steeds weer is er de overgave, het vertrouwen in de Onzienbare.
Met Hem komt het, hoe dan ook goed, het komt in orde.
Eind 2019 begon Kees te sukkelen met zijn gezondheid, het bleek
alvleesklierkanker te zijn. Hoewel de operatie een zware ingreep was,
kwam hij er weer bovenop, het was een volledig herstel.
Hij hoopte nog wat jaren te hebben.
Maar in 2021 kwamen er opnieuw klachten, in augustus bleek dat de
kanker teruggekomen was. Er was geen genezing meer mogelijk. Een
harde klap. Kees koos ervoor om geen levensverlengende
behandelingen meer te ondergaan. En opnieuw pakte hij de draad
weer op. Hij leverde elke dag een beetje in, maar bleef opgewekt zijn
ding doen. Een troost is het dat Kees sprak van een voltooid leven en
dat hij klaar was om te gaan.
Op 3 oktober kwam het einde.
Op de rouwkaart staat: ‘Intens verdrietig, maar dankbaar voor alles wat
hij ons heeft gegeven, hebben wij afscheid genomen van onze lieve,
zorgzame vader en grootvader Cornelis Meijer.
Kees Meijer is op 8 oktober begraven op de Algemene Begraafplaats
in Lutjegast.
Pastor Ate Klomp
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Diaconie
Van de Diaconie
Hieronder kunt u lezen over de goede doelen voor de maand
november 2021.
Collecte Protestantse Kerk (Pastoraat), zondag 21 november 2021
Omzien naar elkaar
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder.
Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk
onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland
stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het
steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan
alle wijk- of
dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met
verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten
voeten uit.
Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster
Adventscollecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), zondag 28 november
2021
Moldavië - Kerken geven kinderen een toekomst
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders
zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol.
Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de
seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen
voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken
hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt
gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst
Adventscollecte Kerk in Actie (Zending), zondag 5 december 2021
Rwanda - Opvang en scholing van kwetsbare kinderen
Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees
achter. ‘Mama Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen
een nieuwe familie zocht. Tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en haar
team kwetsbare kinderen, zoals kinderen die hun ouders aan aids zijn
kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en
helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering,
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medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HiV/aids op
scholen en in kerken.
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst
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

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
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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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Kerkbalans
2021
t/m september

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
34.066,12

Nog te
verrekenen
14.563,60

toegezegd

vorig jaar

betaald

verrekenen

Totaal

openstaand

Totaal

Nog te
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Kerkdiensten
Zondag 14 november 2021
CBD*
K 9.30 pastor A. Klomp, Drachten
KND* 1 t/m 8 en Tienerdienst om
11.00 uur!
Ouderling van dienst: G. Broekema
Diaken van dienst: F. Kroese
Collecte: Diaconie

Zondag 5 december 2021
Tweede Advent
K 9.30 ds. M. Mink, Sneek
KND* 1 t/m 8
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:
Collecte: Zending (Rwanda)

Zondag 21 november 2021
Laatste zondag kerkelijk jaar
K 9.30 ds. A.J. van der Wiel,
Leeuwarden
KND* 1 t/m 8
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: A. Martini
Collecte: Pastoraat

Zondag 12 december 2021
Derde Advent
K 9.30 ds. J. van den Berge,
Sebaldeburen
KND* 1 t/m 8 en Tienerdienst
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:
Collecte: Binnenlands Diaconaat

Zondag 28 november 2021
Eerste Advent
K 9.30 drs. J.W. Bassie,
Groningen
KND* 1 t/m 8 en Kom in de kring
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: J. Gorter
Collecte: Werelddiaconaat
(Moldavië)

NB: 2e collecte is altijd voor het fonds
gebouwen
*KND= kindernevendienst
20

*CBD= commissie bijzondere
diensten

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
21

14 nov
21 nov
28 nov
05 dec
12 dec

Johan en Anita
Janetta, Jan en Ria
Jan Klaver, Tom en Aaltje
Siety, Pieter en Anneke
Grietje Pera, Evert en Fien

22

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
14 nov
21 nov
28 nov
05 dec
12 dec

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

Organistenrooster
14 nov
21 nov
28 nov
05 dec
12 dec

Martin van der Velde
Martin van der Velde
Aly Kloosterman, Doezum
Martin van der Velde
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Video- en Beamerrooster
14 nov Evelien Kroese / Diane Ruiter
21 nov Jonathan Ruiter / Siety Douma
28 nov Anita Gorter / Gerdine Broekema
05 dec Joël Plantinga / Johan Gorter
12 dec Jan Notebomer / Lammert Jan B

Lectorenrooster
14 nov Dirk Notebomer
21 nov Dinie Faber
28 nov Gesina Broekema
05 dec Siety Douma
12 dec Betty Schippers

Kosterrooster
14 nov Allanda Martini
21 nov Wim Broekema
28 nov Ruurd Horenga
05 dec Jakob Jongsma
12 dec Hein Wijbenga
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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 29 november naar: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door:
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