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Voorwoord
Advent
Advent is een tijd van verwachting, van hoop.
Helaas wordt echter ook deze adventtijd weer overspoeld door de
zoveelste Coronagolf.
Voor ons betekent dat: de stoelen in de kerk zijn weer uit elkaar gezet,
we mogen de geliefde Adventsliederen niet voluit meezingen, we
drinken niet samen koffie, bezoekjes worden belmomenten en ga zo
maar door. Voor velen betekent het ook ziekte, onzekerheid, onrust,
meningsverschillen en conflicten.
Ook al raakt het Corona virus ons moderne mensen behoorlijk en werkt
het flink ontwrichtend, door de eeuwen heen is Advent altijd overspoeld
geweest door ziektes, oorlog, terreur en angst, waar dan ook in de
wereld. Dus wat dat betreft is er niets nieuws onder de schamele
decemberzon.
Maar ook door de eeuwen heen hebben mensen, ondanks alles wat op
hun pad kwam, hoop en verwachting gehad op het goede dat komen
zou.
Laten wij dat ook doen, want
Advent is dromen dat Jezus zal komen,
Dromen van vrede voor mensen van heden,
Advent is dromen dat Jezus zal komen.
En weer in geuren en kleuren herhalen,
Wat wij al weten uit oude verhalen,
Herders een ster en een stal en een Kind,
Omdat het Kerstfeest weer begint.
Goede Adventstijd en fijne Kerstdagen gewenst,
Martin van der Velde
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Activiteitenagenda
12-12
12-12
13-12
18-12
19-12
24-12
25-12
27-12

Tienerdienst
3e Advent
Moderamen
Inzameling voedselbank
4e Advent
Kerstnachtdienst
1e Kerstdag
Inleveren kopy Kerkwijzer januari

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
18 dec
31 dec
31 dec
31 dec

W. Glas
C. van Dellen-Wiering
M. Vogelzang
Akkie Oldewarris

Mutaties
Verhuisd: J. Oldenburger-Hoogstra, naar Esdoornstraat 21, 9861 EG
Grootegast
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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

Kosterswoning te huur
Per 1 april 2022 wordt de kosterswoning aan de Abel Tasmanweg 97
te huur aangeboden. De kale huurprijs bedraagt € 750,- per maand.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Martin van der Velde.
Mailadres: veld5240@ziggo.nl

Vaste vrijwillige bijdrage
De laatste maand van het jaar is inmiddels al weer begonnen. Aan
u/jou hierbij de vraag of u/jij de door u/jou toegezegde bijdrage voor
2021 al hebt betaald. Zo niet, dan hierbij mijn verzoek om dit in
december (indien mogelijk) alsnog te doen.
Ook voor degenen die geen toezegging hebben gedaan hierbij de
vraag om alsnog een bedrag voor de vaste vrijwillige bijdrage over te
willen maken. Dit om een goed financieel beeld te krijgen van onze
gemeente.
Met vriendelijke groet,
Gretha van der Velde (penningmeester)
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Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier
Zaterdag 18 december van 10.00 – 12.00 uur inzameling
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.
De volgende producten zijn welkom:
Houdbare melk
Houdbare koffiemelk
Zuurkool
Boerenkool (gedroogd of in pot)
Erwtensoep in blik
Rookworst
Soep in pakje (droog)
Thee
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.

5

Kerkelijk werker
Van de Kerkelijk werker

Licht in het donker
Zelfs als het koud en nat is, wordt er in
het centrum van Drachten in de straat
een soort verlichting in het donker
zichtbaar. Als er mensen lopen, lichten
bepaalde ‘stenen’ op en vormen zo een
lichtend spoor. Kleine lichtplekken in het
donker.
Wonderlijk hoe we telkens weer
opgetild en aangesproken kunnen
worden door licht in het donker.
Allereerst is dat letterlijk zo: een paar
weken geleden begon het nog
voorzichtig met de lampions bij St.
Maarten. Maar intussen hebben
verschillende mensen in hun tuinen de
feestverlichting alweer opgehangen.
(Bij sommigen is die verlichting het hele
jaar blijven hangen!)
En natuurlijk versieren we onze huizen
van binnen en van buiten met lichtjes.
De winkeliers doen ook al weer vrolijk mee door in de winkelstraten het
donker te versieren met feestverlichting.
We hebben het misschien wel meer nodig dan anders, nu de
symbolische donkere wolken boven ons steeds weer wat zwarter aan
het worden zijn.
Want de dreiging van corona valt ons zwaar op de maag. Het valt ons
bitter tegen, dat de besmettingen zo oplopen. Maar ook andere zorgen
kunnen ons erg bezighouden.
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We verlangen naar licht in het donker, dat licht dat gezelligheid en
knusheid op kan roepen.
En het liefst zoeken we, naast de letterlijke lichtpuntjes, ook naar die
andere lichten. De gezelligheid met mensen die ons lief en dierbaar zijn,
samen dingen doen, goede gesprekken en lekker eten.
Want in principe houden we allemaal van het licht:
Licht in de seizoenen;
Licht in ons gemoed;
Licht in de mensen om ons heen.
Wat is deze donkere tijd ook een ideaal seizoen om met elkaar stil te
staan bij het Licht in onze wereld, in de vorm van een klein en kwetsbaar
kind met een bijzondere taak. Ook voor ons. Licht over ons.
En wie weet kunnen we dan op onze beurt ook wat licht voor anderen
betekenen, dat we in onze ontmoetingen met anderen deel kunnen
worden van het lichtspoor dat door de wereld gaat.
Pastor Ate Klomp

Diaconie
Van de Diaconie
Voor de dankdagcollecte is € 242,90 opgehaald. Hartelijk dank
daarvoor!
De opbrengst is bestemd voor Siriz, een organisatie die onder andere
veel doet voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn geraakt, specifiek
voor opvanghuis Chavah.
En dan hieronder nog de goede doelen voor de laatste maand van
2021.
Adventscollecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat), zondag
12 december 2021
Een stabiel thuis voor kinderen
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze
maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein
dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze
getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun
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toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende
kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel
gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig
thuis vinden.
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst
Kerstcollecte Kerk in Actie (Kinderen in de Knel), zaterdag
25 december 2021
Kom op voor kinderen in de knel
Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte.
Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire
voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de
uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit
waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien.
Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee!
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.
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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Het Kooltje dat buiten het haardvuur lag
Juan ging iedere zondag naar de mis. Maar toen hij in de gaten kreeg
dat de pastoor altijd hetzelfde zei, ging hij niet meer.
Twee maanden later, op een koude winteravond, kwam de pastoor bij
hem langs.
Hij zal me wel over willen halen om weer naar de mis te komen, dacht
Juan bij zichzelf. Hij vond dat hij natuurlijk niet kon zeggen wat de ware
reden van zijn verzuim was: dat die preken altijd hetzelfde waren. Hij
moest een smoes zien te verzinnen, en al piekerend zette hij twee
stoelen voor de haard en begon over het weer.
De pastoor zei niets. Juan, die een tijdlang vruchteloos een gesprek op
gang probeerde te brengen, hield tenslotte ook maar zijn mond. De twee
bleven zwijgend naar het vuur zitten staren, bijna een half uur lang.
Toen stond de pastoor op, en met een stuk hout dat nog geen vlam had
gevat, wipte hij een gloeiend kooltje uit het vuur. Omdat het kooltje
onvoldoende hitte om zich heen had, begon het te doven. Juan gooide
het gauw terug in de haard. “Een goeie avond nog,” zei de pastoor en
hij stond op om weg te gaan.
“U ook, en heel erg bedankt”, antwoordde Juan, “een kooltje dat niet in
het vuur ligt, zal snel doven, hoe mooi het ook gloeit, en een mens
zonder zijn naasten om zich heen zal zijn warmte en vuur verliezen, hoe
intelligent hij ook mag zijn. Zondag zit ik weer in de kerk.”
Paulo Coelho (overgenomen uit de Groninger Kerkbode)
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Kerkbalans
2021
t/m oktober

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
46.322,22

Totaal
openstaand
vorig jaar
2.427,50

Totaal
betaald
35.888,42

Nog te
verrekenen
12.861,30

toegezegd

vorig jaar

betaald

verrekenen

Totaal

openstaand

Totaal

Nog te
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Kerkdiensten
Zondag 12 december 2021
Derde Advent
K 9.30 ds. J. van den Berge,
Sebaldeburen
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Binnenlands Diaconaat

Zondag 26 december 2021
Tweede Kerstdag
K 9.30 ds. J.G. Arensman,
Drachten
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: J. Gorter
Collecte: Kerk

Zondag 19 december 2021
Vierde Advent
K 9.30 ds. A.J. van der Wiel,
Leeuwarden
Ouderling van dienst: G. Broekema
Diaken van dienst: F. Kroese
Collecte: Kerk

Vrijdag 31 december 2021
Oudejaarsdienst
K 19.30 pastor Ate Klomp,
Drachten
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Diaconie

Vrijdag 24 december 2021
CBD*
Kerstnachtdienst
K 22.00 pastor Ate Klomp,
Drachten
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Diaconie

Zondag 2 januari 2022
Nieuwjaarsdienst
K 10.00 pastor Ate Klomp,
Drachten
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst:
Collecte: Kerk

Zaterdag 25 december 2021
Eerste Kerstdag
K 9.30 ds. E.C. Rooseboom,
Drachten
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: F. Kroese
Collecte: Kinderen in de knel

Zondag 9 januari 2022
K 9.30 ds. J. van den Berge,
Sebaldeburen
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst:
Collecte: Diaconie
Deurcollecte: bloemen in de kerk

NB: 2e collecte is altijd voor het fonds
gebouwen

*KND= kindernevendienst
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*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
13

Voorlopig is er géén koffiedrinken
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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
12 dec
19 dec
25 dec
26 dec

Wiesje
Enna en Ilona B
Gerdine en Ilona M
Kom in de kring

Organistenrooster
12 dec
19 dec
24 dec
25 dec
26 dec
31 dec

Martin van der Velde
Annekor Top, Grootegast
Martin van der
Velde/Combo
Annekor Top, Grootegast
Piet Dijkstra
Jan Dirk Kiestra, Visvliet
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Video- en Beamerrooster
12 dec Jan Notebomer / Lammert Jan B
19 dec Evelien Kroese / Wim Broekema
24 dec Jakob Jongsma / Johan Gorter
25 dec Jonathan Ruiter / Diane Ruiter
26 dec Anita Gorter / Siety Douma
31 dec Jakob Jongsma / Gerdine Broekema

Lectorenrooster
12 dec Betty Schippers
19 dec Pop Poelman
24 dec Wim Broekema
25 dec Janna van Dellen
26 dec Grietje Pera
31 dec Janny Poelman

Kosterrooster
12 dec Hein Wijbenga
19 dec Jochum de Vries
24 dec Harko Bouwkamp
25 dec Allanda Oldenburger
26 dec Hein Wijbenga
31 dec Jochum de Vries
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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 30 januari naar: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door:
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