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Voorwoord
Vrijheid
Op het moment van dit schrijven is er een verschrikkelijke oorlog gaande
in Oekraïne. Dit land wordt op een wrede, nietsontziende manier onder
de voet gelopen omdat het niet danst naar de pijpen van Poetin. De
bevolking vecht voor z’n pas veroverde vrijheid en doet dit uit volle
overtuiging.
Ook op het moment van dit schrijven zijn de Coronamaatregelen vrijwel
allemaal losgelaten. Dit geeft heel veel mensen een gevoel van vrijheid.
Geen anderhalve meter afstand meer betekent onder andere dat alle
bijeenkomsten, feesten en dergelijke weer gewoon doorgang kunnen
vinden en voor ons dat we na de kerkdienst elkaar weer kunnen spreken
onder het genot van een kopje koffie.
Wat een contrast; vrijheid terugkrijgen of vrijheid kwijtraken.
Laten wij ons bewust zijn van de vrijheid die wij hebben in de Westerse
samenleving. Wij hebben de vrijheid om elkaar te ontmoeten, vrijheid
om veilig over straat te kunnen en vrijheid in denken, geloven en
spreken. Het is geen vanzelfsprekendheid en het betekent zoveel meer
dan weer naar een feestje kunnen.
Laten wij genieten van onze vrijheid en van daaruit onze
verantwoordelijkheid nemen. Wij mogen weer voluit zingen in de kerk en
ons bewegen zonder mondkapjes, maar wij mogen ons ook uitspreken
tegen onrecht en onderdrukking, tegen het afnemen van andermans
vrijheid. Wij mogen bidden voor mensen zonder bewegingsruimte. Laten
wij ook daar onze vrijheid voor gebruiken.
De lijdenstijd is weer begonnen, tijd van bezinning en omkijken naar
elkaar.
Martin van der Velde
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Activiteitenagenda
07-03
09-03
14-03
21-03
26-03
27-03
28-03
28-03
03-04
04-04

Moderamen
Biddag
Gemeenteavond met spreker Jan C. Lohmeijer
Gespreksmiddag over rouw
Inzameling voedselbank
Kom in de kring
Inleveren kopy Kerkwijzer april
Moderamen
Bevestiging ambtsdragers
Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor
belanghebbende gemeenteleden

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
01-03
11-03
18-03

A. v.d. Velde-Hoekstra
A. Huizenga-Huisma
J.C. Lohmeijer

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
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Verslag Kerkenraadsvergadering
Uit de kerkenraadsvergadering gehouden op 24 januari 2022
Opening
De preses heet ieder welkom en opent de vergadering met het lezen
van Psalm 46 en gaat voor in gebed, waarna hij onderstaande
overdenking leest.
Een illusie?
Er zijn ogenblikken in ons leven waarop wij beseffen: nu komt het erop
aan om te geloven.
Dat kunnen ogenblikken zijn van zorg en nood, waarin wij geen uitweg
meer zien. Het kunnen ook ogenblikken zijn van geluk en voorspoed,
maar dan gebeurt het toch meestal niet. Dan is God wel bij ons, maar
zijn wij niet bij hem. Wij zijn dan bij onszelf. Eerst in de nacht en in de
storm vragen wij vaak werkelijk naar God. Daarom openbaart God zich
vooral aan ons in tijden van verwarring. Wij hoeven die tijden niet op te
zoeken. Ze komen vanzelf en dan zitten wij er middenin. Wat zullen we
doen? Klagen en kankeren? Elkaar in de put praten? Niets meer wagen
en durven? Alleen maar wanhopen en defaitisten worden? Het komt er
op aan in zulke tijden niet te vrezen, maar te vertrouwen en te geloven
dat Jezus bij ons is. God regeert en zijn rijk komt. De discipelen dachten
dat het een spook was. Ze schreeuwden van angst, maar het was geen
spook, het was Jezus. In onze tijd denken we dat het een illusie of een
projectie is. Het is geen projectie en ook geen illusie dat Jezus ons nabij
is in tijden van nood en verdriet. God zendt ons zijn Engelen om ons te
steunen en sturen op onze levensweg. Maria en de vrouwen bij het
geopende graf getuigen ervan, maar worden niet direct serieus
genomen. Ook Hagar in de woestijn wordt door een Engel of misschien
wel door God zelf gered. Mensen met dergelijke ervaringen durven er
ook vandaag nog niet zo goed over te spreken, om niet voor gek of
gestoord te worden aangekeken. God zonder Jezus is een spook, in ons
geval een illusie of een projectie. Een onwezenlijke en ontoegankelijke
God. Door Jezus is hij toegankelijk en bereikbaar. Daarom zegt Jezus:
Hebt goede moed, Ik ben het, vreest niet.
Vaststelling agenda
Er zijn geen toevoegingen voor op de agenda.
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Mededelingen
Het preekrooster voor de Pasen is nog niet rond. Gesina heeft moeite
met het vinden van voorgangers. Ate geeft aan de gaten wel te willen
opvullen. Dankzij zijn hulp is het opgelost.
Notulen kerkenraadsvergadering 29 november 2021
- Paar zaken moeten worden toegevoegd aan de notulen van 29
november 2021.
- Er moet nog contact gezocht worden met familie Dijkstra en Ria
Eilander.
- Naar aanleiding van de notulen 6.1 Pastoraat, jaargesprek met
Kerkelijk werker:
Ate heeft op moment van vergaderen nog geen beslissing genomen met
welke gemeente hij door wil gaan. Kerkenraad heeft besloten wel op
zoek te gaan naar een vervanger mocht Ate beslissen door te gaan met
Zuidwolde en te stoppen met Lutjegast. Ate laat zijn beslissing zo snel
mogelijk weten.
Lijst met ingekomen stukken
Lijst wordt besproken.
Jaarrekening Kerk en Diaconie PG Lutjegast 2021
- Uitgave jaarrekening is hoger dan de inkomsten. Rekening wordt
gehouden dat dit kan komen door Covid19.
- Vaste bijdrage is minder dan begroot
- Inkomsten collecte is minder dan begroot
- Gedacht wordt om het beheer van het kerkhof van de Torenkerk over
te geven aan Stichting Algemene Begraafplaatsen. Dit moet nog verder
uitgezocht worden.
Ambtdragerswisseling 2022
- Gesina Broekema is aftredend als ouderling. Gesina gaat wel door met
haar taken als preekvoorziener en blijft ook het schema voor de
organisten maken. Moderamen heeft 4 namen met gemeenteleden die
gevraagd kunnen worden om het ambt van diaken op zich te nemen.
Kerkenraad stemt in deze gemeenteleden te vragen. Ate gaat bij de
gemeenteleden langst om ze te vragen.
- Siebrand Douma is aftredend als preses. Siebrand geeft aan zijn ambt
te willen verlengen met 1 jaar. Kerkenraad is dankbaar voor zijn besluit.
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- Voor het kerkrentmeesterschap is een tweede gemeentelid benaderd.
Er wordt gewacht op de beslissing van het gemeentelid om dit ambt op
zich te nemen.
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- Een diaken mag eventueel ook “ouderling” van dienst zijn. Mocht er
ziekte zijn en ouderlingen kunnen het onderling niet oplossen mag een
diaken dit op zich nemen. Johan en Dirk geven aan dit dan wel te willen
doen.
Kerkenraad; uitsluitend zaken die met de hele raad moeten worden
besproken
Pastoraat
- Laatste pastoraat is uitgesteld. Bezoekwerk wordt langzamerhand
weer opgepakt. In de gemeente zijn de laatste tijd veel gemeenteleden
overleden.
Kerkrentmeesters
- Actie Kerkbalans wordt per mail verstuurd naar de gemeenteleden.
Jeugd
- Ate neemt nog contact op met Ria Eilander.
- Catechisatie was een tijdje gestopt i.v.m. covid 19. Volgende week
staat de eerste avond weer gepland. Wel wordt de groep die catechisatie
bezoekt steeds kleiner.
Diaconie
- Kasnazieners: Hielke Faber, tweede persoon wordt nog gevraagd.
- Jakob Jongsma vragen voor het indienen van de begroting van de
Diaconie
- Diaconie is bezig met een paasgroeten actie.
Gemeenteopbouw
Geen bijzonderheden
Kerkwijzer/ kerkbode/website
Er is aangegeven dat er een mail via de website is binnengekomen
waarop niet is gereageerd. Gekeken wordt waar het hier is misgegaan.
Jaarboekje 2021/2022.
De wijkindeling wordt verstuurd om te controleren of deze nog klopt.
Veranderingen kunnen dan worden doorgegeven.
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Algemene verslagen
Er staan bijeenkomsten gepland in februari van Classis en Ring. Deze
bijeenkomsten worden bezocht door afgevaardigden van de
kerkenraad.
Commissies/ werkgroepen
- Commissie Bijzondere Diensten
Geen bijzonderheden
- Actie: Plant een Bijbel
Bij deze actie wordt er potgrond verkocht. Van de opbrengst worden
Bijbels gekocht. Deze Bijbels worden uitgedeeld in landen waar het
Christelijk geloof onderdrukt wordt. Deze actie wordt besproken in de
diaconie.
Rondvraag
- NBV21. Er is afgesproken dat er een dienst zou komen waarin deze
Bijbelvertaling centraal staat. Deze dienst staat nog op de planning, Ate
is hier mee bezig.
- Er is nog geen bijeenkomst gepland voor beamerteam en de kosters.
Sluiting
Fokje Kroese sluit af met het gedicht ‘Elke dag een nieuwe kans.’
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Gemeenteavond
De kerkenraad nodigt u en jullie van harte uit voor de gemeenteavond
op 14 maart aanstaande, aanvang 19.30 in de Kandelaar.
De agenda vindt u hieronder vermeld.
Zowel in 2019 als in 2020 is er geen voorjaarsgemeenteavond
geweest; er worden in deze vergadering dan ook geen notulen van een
voorgaande vergadering vastgesteld en getekend.
Wij hopen u/jullie in grote getale te mogen ontmoeten.

Agenda gemeenteavond maandag 14 maart 2022
19.15
19.30
19.45
20.00
20.10
20.30

21.15

Inloop met koffie
Opening door preses Siebrand Douma
Jaarboekje 2022/2023
Begroting 2022 en jaarrekening 2021 door de voorzitter van
het college kerkrentmeesters, Martin van der Velde
Koffie
Onderwerp: Geschiedenis en archief van de Nederlands
Hervormde Kerk.
Als gastspreker is uitgenodigd Jan Lohmeijer. Jarenlang heeft
hij zich beziggehouden met de geschiedenis en het archief
van de Torenkerk. Hij zal ons een inkijkje geven in zijn
werkzaamheden.
Sluiting

Beste mensen
Hartverwarmend was het meeleven dat wij hebben ondervonden tijdens de
ziekte en na het overlijden van onze lieve zorgzame Teije.
Een kaart, een bloemetje, een gebed wanneer er geen woorden waren.
Wij hebben het ervaren als: dit is samen gemeente zijn. Bedankt!

Hartelijke groeten, Hillie van der Molen en kinderen
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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. 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, appartement 003
Zr. F. Huistra-Hijlkema, Revalidatieafdeling, kamer 5,
Gemmastraat 14, 9801 VG Zuidhorn
Br. K. Ploeg, Verpleeghuis Stellinghaven, Afdeling De Es,
kamer 6, Beatrixoord 1, 8426 GM Appelscha

Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier
Zaterdag 26 maart 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
Koffie (250 gr)
Pasta + mix
Pakjes soep (droog)
Vis in blik
Zout
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.

11

Wilt u liever een gift geven? Dan is het rekeningnummer: NL47 RABO 0122
256 069 t.n.v. Voedselbank Westerkwartier.

Kerkelijk werker
Van de Kerkelijk werker

Vertrouwen
Ooit, intussen al weer jaren
geleden, raakte ik vanwege
bezuinigingen de helft van mijn
baan kwijt. Onze vijf kinderen
woonden alle vijf nog thuis, de
oudste zal toen 15/16 jaar
geweest zijn. Iedereen zal zich,
denk ik, kunnen voorstellen dat
ik me erg verantwoordelijk
voelde voor ons gezin en dat ik
me afvroeg of dit allemaal wel
goed zou komen.
Om te zeggen dat mijn wereld instortte, dat is wel heel sterk uitgedrukt,
maar ik had toch het gevoel dat de grond onder mijn voeten wat minder
houvast gaf dan ik gewend was. Het was allemaal wat wiebelig
geworden. Het vertrouwen was geschokt, onzekerheid lag op de loer.
Dit gevoel zal voor veel mensen herkenbaar zijn, ook al kan het allerlei
verschillende oorzaken hebben. Je vertrouwen kan op verschillende
manieren ondermijnd worden:
- bijvoorbeeld kunnen we denken aan hen die een geliefd persoon in
hun leven kwijtraakten;
- of aan mensen die hun gezondheid sterk achteruit zien gaan;
- of aan diegenen die de aarde letterlijk voelen beven;
- of aan mensen die slechte ervaringen hebben met overheidsinstanties.
En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te bedenken.
Sinds 24 februari kunnen we in dit verband ook denken aan Oekraïne,
waar mensen in woord en houding de radeloosheid laten zien die je kan
bevangen wanneer alles waar je op vertrouwde en hoopte, onder de
12

voet gelopen wordt. Denk alleen maar aan die huilende vrouw die op
straat uitriep: ‘Kan iemand mij alsjeblieft vertellen waar ik naar toe moet!’
Alle vanzelfsprekendheid viel weg, de veiligheid was verdwenen en de
wanhoop werd de baas.
Wat kunnen we vol vertrouwen ons leven leiden, ook al hebben we weet
van rampen en grote tegenslagen bij anderen of in gebieden ver weg.
En wat blijkt onze veiligheid in het leven toch tegelijk ook kwetsbaar te
zijn.
Wat kan een mooi evenwicht in je leven, een evenwicht waar je aan
gewend bent, wat kan dat zo maar ernstig verstoord raken.
En wat moet je dan?
Uit welke bron kan een mens dan putten?
De ervaring leert dat veel mensen steun zoeken en vinden bij hun
naasten en geliefden.
En daarnaast kan het een grote troost en houvast zijn om steun bij God
te zoeken. Misschien aarzelend en zoekend, of overtuigd en beslist.
Je steeds weer te binnen brengen dat God er is, bijvoorbeeld via de
woorden van een lied of een mooie tekst. Zoals een regel uit de liedtekst
van psalm 121:

De HEER bewaart
je voor het kwaad.
Je ziel, je leven zal
bewaard zijn overal.
Pastor Ate Klomp
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Uitnodiging voor gespreksmiddag over rouw

Mensen, dorpsgenoten ontmoeten die ook lotgenoten zijn.
In gesprek met anderen die weten wat rouwen is,
ieder op zijn eigen manier.
Mensen die ook weten wat het is
om verder te moeten met je gemis,
met een dagelijks verdriet.
Maandagmiddag 21 maart wordt er in de Kandelaar
een ontmoeting georganiseerd voor mensen
die korter of langer geleden hun partner verloren hebben.
Praten over de eigen ervaring, over het omgaan met verlies.
We starten met enkele minuten rustgevende muziek. Daarna
lezen we een tekst die over ons onderwerp geschreven is.
We laten de tekst op ons inwerken en vandaar uit begint het
gesprek.
Er zijn tot nu toe 6 belangstellenden voor deze middag, die
ongeveer anderhalf uur zal duren.
Maar er kan nog best iemand bij.
Ben je geïnteresseerd? Meld je dan bij ondergetekende.
Plaats:
De Kandelaar
Datum:
Maandag 21 maart
Tijd:
inloop 13.45 uur
Begeleiding: pastor Ate Klomp (06 336 334 17)
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Diaconie
Van de Diaconie
Hierbij de goede doelen voor de komende maand.
40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat), zondag
13 maart 2022
Kerk zijn doe je met elkaar
Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van
mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat
iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun
diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt
bijvoorbeeld bij een Friese kerk die het initiatief ‘De Woonkamer’ steunt.
Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte worstelen kunnen er
wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.
40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), zondag 20 maart
2022
Indonesië: Een betere toekomst voor straatkinderen
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De
organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en
geeft begeleidingen noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat
willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook
voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun
ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen
voeden, kleden en naar school laten gaan.
40dagentijdcollecte Protestantse Kerk (Missionair werk), zondag
27 maart 2022
Jong en oud thuis in de kliederkerk
Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist
ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk
ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle
generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de
betekenis van bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in
aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland
ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats
van geloof, hoop en liefde.
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Meer lezen kerkinactie.nl/40dagentijd
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
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:
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https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=yz1N6HLROeUFpUq2OZjlg
Pikulan adoptiekinderen
Afgelopen jaar hebben we weer inzamelingen gedaan om de
schoolgelden van onze adoptiekinderen in Batu, Indonesië, te betalen.
Ook dit jaar was er na het afrekenen van de schoolgelden nog geld over,
zo’n €325,-. Daarvoor zoeken we elk jaar, meestal samen met Pikulan,
een bestemming die past bij waarvoor uw gift bedoelt is. Soms zijn dat
andere adoptiekinderen, soms een project in de buurt.
In Indonesië is de impact van Covid-19 groot. Veel mensen zitten al
langdurig werkloos thuis. Dat betekent geen inkomen, en dus echt geen
geld, want er is geen sociaal vangnet zoals uitkeringen. Daarom hebben
we, in overleg met Pikulan, besloten het overschot dit jaar, via Pikulan
aan de families te geven, om in hun levensonderhoud te voorzien. Zowel
de ouders als de kinderen zijn hier erg dankbaar voor en hebben
dankbrieven geschreven om dat te benadrukken.
De zes brieven zijn vertaald en daardoor gebrekkig Nederlands.
Hieronder een algemene samenvatting.
Twee van de drie gezinnen vertellen dat er geen kostwinner is, van de
derde wordt daar niets van vermeld, maar waarschijnlijk is het daar niet
anders. Sommige gezinnen zitten nu al 11 maanden zonder inkomsten.
Er worden gelukkig voedselpakketten uitgedeeld door Pikulan, waar
men erg dankbaar voor is. De financiële bijdrage van onze kant wordt
zeer dankbaar ontvangen. Sommige families hebben een deel gebruikt
om te investeren, in een compressor of ander gereedschap om zo geld
te kunnen verdienen met klussenwerk of reparaties. Een derde gezin
gaat het gebruiken voor dagelijkse benodigdheden. Een enkeling heeft
van een deel een rugtas voor school gekocht, een ander wil sparen voor
een (tweedehands) laptop om de online schoollessen te kunnen volgen.
De scholen zijn slechts deels open, de kinderen gaan 3 dagen in de
week in de ochtend naar school. Sommigen hebben op 3 andere dagen
’s middags les, een ander heeft op de andere dagen thuis les (online).
U mag weten dat uw geld goed besteed is en zeer dankbaar ontvangen!
Met zeer veel dank, en Gods zegen gewenst voor u en uw familie!
Namens: Alex en zijn ouders Joko en Pipit, Gracia en haar ouders,
Ambarwati en familie Ilham Novianto
17
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Van de Classis
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022
En dan gebeurt wat vrijwel iedereen had willen voorkomen: een oorlog
in de Oekraïne, waar wij als Europa uiteraard nauw mee verbonden zijn.
Op allerlei manieren wordt geprobeerd het geweld te keren en in de
nood van mensen te voorzien, onder andere via Kerk in Actie. Ook wordt
aandacht gevraagd voor de mensen uit de Oekraïne in ons land.
Hieronder de link voor de reactie van de Protestantse Kerk Nederland,
scriba ds. Rene de Reuver en voorzitter synode ds. Marco Batenburg
met een oproep voor gebed, dan wel een gebedsdienst met een gebed.
Van harte ondersteund, een dringende oproep.
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/verbijstering-om-oekraine-heerontferm-u/
En hierbij een citaat van paus Franciscus:
En ik wil een beroep doen op iedereen, gelovigen en niet-gelovigen.
Jezus leerde ons dat de duivelse zinloosheid van geweld wordt
beantwoord met Gods wapens, met gebed en vasten. Ik nodig iedereen
uit om van Aswoensdag, op 2 maart aanstaande, een dag van vasten
voor de vrede te maken. Ik moedig gelovigen op een speciale manier
aan om zich op die dag intens aan gebed en vasten te wijden. Moge de
Koningin van de Vrede de wereld behoeden voor de dwaasheid van
oorlog, aldus paus Franciscus.
Donderdag opende de voorzitter van de kerkenraad waar ik op bezoek
was met het lezen van psalm 84 en ik dacht aan de laatste verzen:
Want God de Heer is een zon en een schild
Genade en glorie schenkt de Heer
Zijn weldaden weigert Hij niet
aan wie onbevangen op weg gaan.
Heer van de hemelse machten,
gelukkig wie op U vertrouwt.
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Wat we tegenover de boosaardige machten van geweld en
machtsdenken kunnen plaatsen is vertrouwen op de ontmoeting met
God: je laten voeden met liefde en vrede, met de Geest van Zijn trouw.
Er zijn veel vragen in gemeenten over ‘veilige kerk’. Het is belangrijk
dat gemeenten aandacht hebben voor het aanstellen van een
vertrouwenspersoon, eventueel samen met andere gemeenten. De
website van onze Protestantse Kerk heeft daarvoor handvatten. Ooit
hadden we het idee dat vanuit de classis te doen, maar dat is niet
verder gekomen; dat is eigenlijk ook niet de bedoeling, het is de
verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Een hartelijke groet,
ds. Jan Hommes, classispredikant
06-51999711
j.hommes@protestantsekerk.nl
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Gebed
God, met lege handen sta ik voor U.
Onmachtig ook, nu het ene land het andere binnenvalt.
Mijn longen zitten vol lucht om woorden te schreeuwen,
maar mijn mond kan alleen het woord vrede vormen.
Met lege handen sta ik hier voor U.
Zend uw Geest van Wijsheid:
dat zij het inzicht geeft aan hen die dit geweld kunnen stoppen.
Zend uw Geest van Kracht:
dat zij hen die beslissingen kunnen nemen,
de moed geeft de vredesweg te kiezen.
Zend uw Geest van Barmhartigheid:
dat mensen elkaar als mens kunnen blijven zien,
en met barmhartigheid blijven behandelen,
dat angst, woede en haat niet de raadgevers zijn.
En, God, zend uw Geest van Troost:
dat zij aan iedereen uw ontferming mag laten voelen
die geraakt wordt door de oorlog en het geweld.
God,
dat vraag ik U.
Amen.
Gevonden op internet. Laten we het samen bidden "
%
$
#
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Kerkbalans
2022
t/m januari

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
30.127,30

Totaal
openstaand
vorig jaar
2.525,00

Totaal
betaald
6.285,64

Nog te
verrekenen
26.366,66

toegezegd

vorig jaar

betaald

verrekenen

Totaal

openstaand

Totaal

Nog te
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Kerkdiensten
Zondag 6 maart 2022
K 9.30 ds. J.C.A. van den Berge,
Sebaldeburen
KND*
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: A. Martini
Collecte: Zending (Rwanda)

Zondag 27 maart 2022
K 9.30 ds. J.G. Arensman,
Drachten
KND* en Kom in de kring
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: A. Martini
Collecte: Missionair werk

Woensdag 9 maart 2022
Biddag
K 19.30 mw. G. Hovius-Dijkstra,
Ureterp
Ouderling van dienst: G. Broekema
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Werelddiaconaat
(Bangladesh)

Zondag 3 april 2022
Bevestiging ambtsdragers
K 9.30 dhr. A. Klomp, Drachten
KND*
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Kerk

Zondag 13 maart 2022
K 9.30 dhr. W. Reitsma, Bilthoven
KND*
Ouderling van dienst: G. Broekema
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Binnenlands Diaconaat

Zondag 10 april 2022
K 9.30 ds. E.C. Rooseboom,
Drachten
KND*
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Diaconie
Extra collecte: bloemen in de kerk

Zondag 20 maart 2022
K 9.30 dhr. drs. J.W. Bassie,
Groningen
KND*
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: F. Kroese
Collecte: Werelddiaconaat
(Indonesië)

NB: 2e collecte is altijd voor het fonds
gebouwen
*KND= kindernevendienst
*CBD= commissie bijzondere
diensten
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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
06 mrt
13 mrt
20 mrt
27 mrt
03 apr
10 apr

Grietje Pera, Evert en Fien
Menka, André en Betty
Johanna, Gerrit en Dea
Marco, Henze en Diane
Gré, Johan en Anita
Janetta, Jan en Ria
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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
06 mrt Ilona B
13 mrt Ilona M en Hanne
20 mrt Enna
27 mrt Kom in de kring
03 apr Gerdine en Evelien
10 apr Wiesje

Organistenrooster
06 mrt Annekor Top, Grootegast
09 mrt Jan Dirk Kiestra, Visvliet
13 mrt Martin van der Velde
20 mrt Martin van der Velde
27 mrt Annekor Top, Grootegast
03 apr Martin van der Velde
10 apr Jan Dirk Kiestra, Visvliet
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Video- en Beamerrooster
06 mrt Jonathan Ruiter / Lammert Jan
Broekema
09 mrt Anita Gorter / Johan Gorter
13 mrt Jakob Jongsma / Diane Ruiter
20 mrt Joël Plantinga / Gerdine
Broekema
27 mrt Jan Notebomer / Siety Douma
03 apr Anita Gorter / Anneke Plantinga
10 apr Evelien Kroese / Wim Broekema

Lectorenrooster
06 mrt Grietje Pera
09 mrt Janny Poelman
13 mrt Dicky Klaver
20 mrt Dirk Notebomer
27 mrt Dinie Faber
03 apr Gesina Broekema
10 apr Siety Douma
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Kosterrooster
06 mrt Allanda Martini
09 mrt Wim Broekema
13 mrt Ruurd Horenga
20 mrt Jakob Jongsma
27 mrt Hein Wijbenga
03 apr Harko Bouwkamp
10 apr Jan Klaver
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Algemene Info
Moderamen
Preses
e-mail:
Scriba
e-mail:
Ouderling-kerkrentmeester
Diaken
Diaconie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Kerkelijk werker
e-mail:

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
D. Notebomer
A. Martini-Oldenburger
J.J. Gorter
F. Kroese-de Jong

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 28 maart naar: kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door:

28

29

