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WOORD VOORAFWOORD VOORAFWOORD VOORAFWOORD VOORAF    

 
Geloof heeft evenals een tuin onderhoud nodig. Daarvoor zijn op de eerste 
plaats de kerkdiensten bedoeld. Maar de kerk biedt meer: kringen, lezin-
gen, workshops, filmhuis en tal van andere activiteiten. Wat de Protestant-
se Gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel te bieden heeft in het 
komende seizoen, vindt u in dit boekje met het winterwerkprogramma. We 
hopen dat u meedoet. U zult er het nodige vinden voor uw eigen geloofson-
derhoud, u kunt tegelijk een bijdrage leveren aan het geloofsonderhoud van 
anderen. 
 

‘Christus is altijd sterker in het hart van onze broeder en zuster ‘Christus is altijd sterker in het hart van onze broeder en zuster ‘Christus is altijd sterker in het hart van onze broeder en zuster ‘Christus is altijd sterker in het hart van onze broeder en zuster     
dan in ons eigen hart. dan in ons eigen hart. dan in ons eigen hart. dan in ons eigen hart.     

Juist daarom hebben we een gemeenschap nodig, Juist daarom hebben we een gemeenschap nodig, Juist daarom hebben we een gemeenschap nodig, Juist daarom hebben we een gemeenschap nodig,     
hebben we andere gelovigen nodig.’ hebben we andere gelovigen nodig.’ hebben we andere gelovigen nodig.’ hebben we andere gelovigen nodig.’     

 

(Dietrich Bonhoeffer) 
 

Er zijn verschillende manier om u aan te melden. Via het formulier in dit 
boekje. Het formulier kan worden opgehaald of zelf gebracht worden. U 
kunt het brengen bij een van de drie onderstaande adressen: 
 

• Jan Douma, Hoitebuorren 3 te Oudemirdum; 
• Sietske Strampel, Haeburgen 1 te Nijemirdum; 
• Ale Smink, Beuckenswijckstraat te Sondel 

 
Zij zullen ervoor zorgen dat de opgave op de juiste plaats terecht komt. 
 
Naast opgave via het papieren formulier, kunt u zich ook opgeven dooreen 
e-mail te sturen naar: ons.winterwerkprogramma@gmail.com. Vermeld u 
s.v.p. daarin uw naam, de activiteit(en) waarvoor u zich opgeeft en het aan-
tal personen. 

 
Uw aanmelding wordt verwerkt door Anneke van der Veen. 
 
Wees van harte welkom bij het winterwerkprogramma. 
 
 
ds. Maartje Wildeman  
en  
ds. Stephan de Jong 
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A. ONTMOETING EN GESPREKA. ONTMOETING EN GESPREKA. ONTMOETING EN GESPREKA. ONTMOETING EN GESPREK    

1. Ouderen-contact-middagen 

Al sinds jaar en dag organiseert de diaconie een gespreksgroep voor ou-
deren. Deze groep komt vanaf oktober tot maart één keer per maand op 
een middag bij elkaar. Of bij iemand thuis en als de groep wat groter is in 
het dorpshuis in Oudemirdum. Onder het genot van een kopje koffie of 
thee wordt een onderwerp besproken. Het afgelopen seizoen was het 
overkoepelende thema ’begin’ vanwege de komst van ds. Stephan de 
Jong die bij ons als dominee begonnen is. De eerste keer zal duidelijk wor-
den welk thema dit seizoen centraal staat. Soms is er ook een gast aan-
wezig, die iets vertelt. Het seizoen wordt altijd met een uitje of een leuke 
middag afgesloten. Indien nodig wordt er voor vervoer gezorgd.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jetty Oudman (tel. 571495) en 
Tjalina Bokma (tel. 850796). 
    
    
2. Vrouwenvereniging Lydia II 

Om de veertien dagen komt vrouwenvereniging Lydia II op de dinsdagmid-
dag bij elkaar bij Saakje de Groot aan huis. Elke middag staat er een bij-
belinleiding op het programma en daarover gaat men met elkaar in ge-
sprek. Ook worden de notulen van de vorige vergadering gelezen. Het le-
vert gezellige en leerzame middagen op. Elk jaar wordt geprobeerd een 
reisje te organiseren. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Maar ook wan-
neer u eens een middag wilt bijwonen, kan dat vanzelfsprekend altijd.  
 
Een eerste datum is nog niet bekend. Daarvoor wordt u verwezen naar het 
ONS-blad of u kunt contact opnemen met mevrouw  S. de Groot-Sijbranda 
(tel. 571887).  
    
    
3. Tsjerkekuier 

Wandelen heeft in de christelijke traditie een opvallende plaats. Jezus 
wandelde door het Joodse land met zijn leerlingen. Pelgrims wandelen, 
soms maandenlang, naar pelgrimsoorden. Veel kloosters kennen een 
kloostergang waar monniken en nonnen lopend mediteren. Bij de pio-
niersplek Nijkleaster bestaat sinds enkele jaren de kleasterkuier.  
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De deelnemers lopen met elkaar op, soms in stilte, soms sprekend over 
een thema, en nu en dan wordt er gestopt om te luisteren naar een inspire-
rende tekst. De kuier wordt begonnen en geëindigd met gebed of zang in de 
kerk. Je zou er een wandelende eredienst in kunnen zien. Ook in de ONS-
gemeente maken we plaats voor zo’n kuier: de tjerkekuier.  
 
Door  : ds. Maartje Wildeman  
    (tel. 593781 of   maartjewildeman@zonnet.nl) en  
    ds. Stephan de Jong (tel. 593640 of steph.jong@live.nl) 
Wanneer : op de zondagmiddagen 30 september, 21 oktober, 
    27 januari, 24 februari, 17 maart, 5 mei en 2 juni   
    om 15.00 u. 
Waar  : De Hoekstien is het begin- en eindpunt. 
Kosten : geen 
 
 
4. De stamtafel – de plek voor een gesprek 

Je werk, het nieuws, je leven, het houdt je allemaal bezig, en waarschijnlijk 
nog wel meer dingen. Wat inspireert je of wat geeft je zorgen? Hoe sta je als 
gelovige daarin? Rond de stamtafel ontstaan ontmoetingen waarvan we 
kunnen leren, die ons dichter bij elkaar brengen en die hopelijk ook nog 
sprankelen. 
 
Door  : Catharinus Wierda 
Wanneer : op de woensdagen 26 september, 14 november, 30 januari 
    en 27 maart om 20.00 u. 
Waar  : De Hoekstien 
Kosten : geen 
 
 
5. Tsjerkebios 

In de kerk spelen woorden een grote rol. Beelden kunnen minstens zoveel 
zeggen. Vaak nog directer ook. Onze cultuur is voor een groot deel een 
beeldcultuur geworden. Waar veel woorden voor nodig zijn, kan een beeld 
soms in één keer overbrengen. Soms nog indringender ook. Dat geldt bij-
voorbeeld voor films. Films kunnen ons diep raken. Sommige films gaan 
over thema’s die ook in geloof en kerk een rol spelen, direct of indirect. We 
willen komend seizoen een aantal van zulke films in de Hoekstien vertonen. 
Daarna bestaat er de mogelijkheid tot gesprek. Wat maakt zo’n film in mij 
los? Hoe raakt die film mij? 
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Door  : ds. Stephan de Jong (tel. 593640 of steph.jong@live.nl)  
    en Frederik Veltman 
Wanneer : op de donderdagavonden 11 oktober, 22 november,  
    14 februari en 21 maart om 19.30 u. 
Waar  : De Hoekstien 
Kosten : geen 
 
    
    
    
    

B. VERDIEPINGB. VERDIEPINGB. VERDIEPINGB. VERDIEPING    

1. Bijbelgespreksgroepen 

Er zijn twee Bijbelgespreksgroepen die maande-
lijks in een kleine groep nauwgezet Bijbelverha-
len leest en dan erover in gesprek gaat. Wat roe-
pen deze verhalen op? Waarin spreken ze ons 
aan, raken ze ons? Waarover verbazen we ons of 
verwonderen we ons? Zijn er misschien dingen 
waar we ons aan storen? En hoe voeden de Bij-
belverhalen ons geloof? Bijbelkennis is niet no-
dig. Voorbereiding vooraf ook niet. Het gaat om 
het gesprek. Ieder neemt zijn of haar eigen bijbel 
mee. Het vergelijken van verschillende vertalin-

gen levert vaak al heel wat gespreksstof op. 
  
De ene groep komt om de maand op de woensdagochtend van 9.00 tot 
10.30 uur bij elkaar. Het Bijbelboek Prediker wordt gelezen. De andere 
groep komt om de maand op de woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur 
bij elkaar. Hier wordt het Bijbelboek Marcus gelezen.  
 
Door  : ds. Maartje Wildeman (tel. 593781 of  
    maartjewildeman@zonnet.nl)))),  
    ds. Stephan de Jong (tel. 593640 of steph.jong@live.nl)    
Wanneer : ochtendgroep eerste keer woensdag 20 september om  
    9.00 u  
    avondgroep eerste keer woensdag 10 oktober om, 20.00 u 
Waar  : ochtendgroep :  MFC ’t Klif 
              avondgroep  : De Hoekstien 
Kosten: : geen 
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2. Vaar wel Gaasterlân 

In Gaasterland wonen veel mensen die hier geboren en getogen zijn. Zij 
voelen zich innig verbonden met deze streek. Vanaf de jaren vijftig zijn er 
echter ook veel Gaasterlanders weg getrokken en niet zomaar verhuisd, 
maar geëmigreerd. Ze zijn in Canada, Amerika, Nieuw-Zeeland of Australië 
gaan leven en werken, vaak als boer. In het naoorlogse Nederland 
gebeurde dat vanuit de hoop meer werk en welvaart in die verre landen te 
vinden.  
 
Maar het gebeurt nog steeds. Tegenwoordig speelt ruimte om te kunnen 
boeren vaak een rol. In verschillende publicaties, zoals het bekende ‘Het 
wrede paradijs’ van Hylke Speerstra, zijn de verhalen van deze emigran-
ten opgetekend. En in documentaires als ‘Vaarwel Nederland’ zijn deze 
verhalen in beeld gebracht. Ds. Maartje Wildeman is de afgelopen jaren 
geïnteresseerd geraakt in de andere kant van deze verhalen. Wat de im-
pact van deze emigraties (geweest) is op de thuisblijvende families. Graag 
vertelt zij op deze avond over haar zoektocht en gaat met u in gesprek 
over wat het vaarwel van familieleden uit Gaasterland gedaan heeft met 
het wel varen van de thuis gebleven familie in Gaasterland. 
    
Door  : ds. Maartje Wildeman (tel. 593781 of  
    maartjewildeman@zonnet.nl) 
Wanneer : donderdag 13 december om 20.00 u.                                   
Waar  : De Hoekstien 
Kosten : geen 
 
 
3. Musicus Harry Koning vertelt 

Sinds achttien jaar woont musicus Harry Koning in Nijemirdum. Hij stu-
deerde zang en piano en operastudio in Zwolle en Maastricht. Hij werkte 
bij de opera in Aken in Duitsland. Eerst als zanger, later als docent en mu-
zikaal leider. Daarna ging hij werken als muzikaal leider in met name de 
Duitse musicalwereld in Keulen en Mönchengladbach, maar onder andere 
ook in Londen. Hij dirigeerde klassieke opera’s en musicals, maar compo-
neerde er zelf ook een aantal, waarmee hij verschillende prijzen won. 
 
Sinds hij in Nijemirdum woont, werkt hij in de muziekeducatie. Het compo-
neren van muziek blijft zijn grote passie. Hij componeert klassieke koor-
werken, maar ook ingetogen liefdesliedjes. Hij is al jarenlang de vaste diri-
gent van het christelijk mannenkoor Zwolle. Dit koor trad in mei 2018 op 
in een kerkdienst in de Fontein. 
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Hoe wordt je eigenlijk musicus en kun je er überhaupt wel van le-
ven?  Graag vertelt hij u op een avond hoe hij als musicus te werk gaat. 
Waar haalt hij zijn inspiratie vandaan? Hoe komt zijn muziek tot stand. 
Wat komt er kijken bij de uitvoering? Uiteraard zal niet alleen hijzelf, maar 
vooral zijn muziek de toon zetten. 
 
Door  : Harry Koning 
Wanneer : donderdag 8 november om 20.00 u. 
Waar  : De Hoekstien 
Kosten : geen 
    
 
4. Geloof en evolutie: vervolg 

In februari 2018 sprak Bouwe Boersma over het thema ‘geloof en evolutie 
n.a.v. het gelijknamige boek van de predikant Gijsbert van den Brink. Op 
heldere wijze bracht hij prangende vragen en thema's ter sprake die het 
boek oproept. Leidt de wetenschap van God af of juist naar God toe? En 
het Christelijk geloof stort niet in elkaar als de evolutietheorie aanvaard 
wordt. In de evolutie heerst willekeur. Maar bij Gods schepping doel en 
bestemming. Het bewijs van diversiteit op aarde bijt bewondering over 
Gods grootheid niet. Een jaar later gaat Bouwe Boersma graag over zulke 
vraag- en themastukken weer met u in gesprek onder het motto: over de 
Bijbelverhalen raken we nooit uitgesproken. De leiding van deze avond is 
in handen van dominee Maartje Wildeman. 
 
Door  : Bouwe Boersma (tel. 572037) 
Wanneer : donderdag 7 februari 2019, 20.00 u.   
Waar  : De Hoekstien 
Kosten : geen 
    
    
5. Een ontmoeting met Sara 

Sara, een aartsmoeder. Lachend in haar tent, 89 jaar is ze, en nog heeft 
ze geen kind ter wereld gebracht... onvruchtbaar, en dan toch de aanzeg-
ging van nieuw leven. Nieuw leven om de toekomst te ontsluiten. Een gro-
tere afstand tussen twee uitersten, de onvruchtbaarheid 
 
en de aanzegging van nieuw leven kun je eigenlijk niet bedenken. Mis-
schien verbindt Sara die twee uitersten door te lachen... misschien. 
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Laten we eens kijken: Wat weten we over Sara? Wie was Sara? Met wie 
was ze verbonden? Met Abraham. Maar ook Hagar speelt een rol in de 
bijbel gedeelten uit Genesis die we met elkaar willen gaan bekijken. De 
bijbelgedeelten krijgt u die avond op papier. 
 
Door  : Lieke Versluis (tel. 593640) 
Wanneer : woensdag 23 januari, om 20.00 u. 
Waar  : De Hoekstien 
Kosten : geen 
    
    
6. God uit Nederland? 

Om de tien jaar wordt er in ons land een onderzoek verricht onder de titel: 
‘God in Nederland.’ Zo langzamerhand lijkt de titel beter te kunnen luiden: 
‘God uit Nederland.’ De resultaten zijn niet bemoedigend voor het kerkelij-
ke christendom. Dit begint steeds meer een randverschijnsel te vormen. 
Hoe is deze teruggang begonnen? Waren de kerken vroeger trouwens wel 
vol? Waar zoeken mensen nu hun heil? Er wordt vaak gesproken over 
‘wild geloof’ en ‘reli-shoppen’: mensen jutten uit allerlei bronnen religieu-
ze inzichten en knutselen zelf een persoonlijk geloof in elkaar. Hoe ziet 
dat eruit? En zijn er alternatieven voor de kerken?  
 
Door  : ds. Stephan de Jong (tel. 593640 of steph.jong@live.nl) 
Wanneer : maandag 15 oktober om 20.00 u. 
Waar  : De Hoekstien 
Kosten : geen 
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C. KOM, HOOR, DOE EN VERWONDERC. KOM, HOOR, DOE EN VERWONDERC. KOM, HOOR, DOE EN VERWONDERC. KOM, HOOR, DOE EN VERWONDER    

1. Tsjerkepaad 2019 

Het is de bedoeling om ook in 2019 weer een Tsjerkepaadreis te organi-
seren. Iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis en bouwkunst, 
of eens over de grenzen van de eigen kerk heen wil kijken, of graag een 
dagje uit gaat met mensen uit de eigen gemeente, kan zich daarvoor op-
geven. Ook belangstellenden van buiten onze gemeente kunnen met ons 
mee. 
 
De commissie zoekt drie of vier interessante kerken uit, die we gaan bekij-
ken en waar ons iets verteld wordt over het gebouw en de gemeente die 
daar ‘s zondags samenkomt. De dag wordt afgesloten met een vespervie-
ring in één van die kerken.   
 
We gaan met de bus, mits er uiteraard voldoende belangstelling is. Het 
reisdoel zal later bekend gemaakt worden omdat het nu nog te vroeg is 
om al afspraken te maken met de verschillende kerkbesturen. Het is dus 
ook nog niet bekend waar we kunnen lunchen, of dat we zelf voor een 
lunchpakket moeten zorgen.  
 
De kosten voor deze dag zullen we weer zo laag mogelijk proberen te hou-
den. 
 
De commissie doet haar best om een aantrekkelijk programma samen te 
stellen en hoopt dat veel gemeenteleden zich zullen opgeven. 
 
De datum is al wel voorlopig vastgelegd, namelijk zaterdag 13 april 2019. 
 
Door  : de Tsjerkepaadcommissie 
Wanneer : zaterdag 13 april 2019 
Waar  : nog niet bekend 
Kosten : nog niet bekend 
    
    
2. Een weekend naar het Adelbertusklooster 

Ooit weleens meegeleefd in een klooster? Of kennisgemaakt met monni-
ken, hun levenswijze, hun aan God gewijde leven? Dat kan volgend voor-
jaar. Eén van de activiteiten komend seizoen is een korte onderdompeling 
in het kloosterleven.  



 
9 

 
We hebben als ONS-gemeente een voorlopige reservering van 12 eenper-
soonskamers in het Adelbertusklooster in Egmond. Dit voor volgend voor-
jaar, vrijdagmiddag tot zondagmiddag 12-14 april.  
De kosten bedragen € 100,00 per persoon, dit voor de kamer, alle maaltij-
den, handdoeken en beddengoed. (Er komt nog een paar euro bij voor toe-
ristenbelasting.) We leven mee met het ritme van de monniken, spreken 
met hen en genieten van de rust. Natuurlijk is er ook wat vrije tijd, bijvoor-
beeld voor een wandeling langs het strand. Gaat u mee?  
 
Door  : ds. Stephan de Jong (tel. 593640 of steph.jong@live.nl) 
Wanneer :12-14 april 
Waar  : Egmond-Binnen 
Kosten : € 100,00 p.p. 
 
    
3. Veertigdagenkalender 2019 

Voor de veertigdagentijd stelt een team van gemeenteleden en onze beide 
predikanten al 11 jaar een veertigdagenkalender samen. Voor elke dag in 
deze tijd wordt een passende tekst, spreuk of gedicht gezocht naar aanlei-
ding van het thema dat het 40-dagenproject van de kindernevendienst 
heeft. Op de zondag staan de Bijbellezingen van die zondag centraal en ook 
de liturgische bloemschikking, die bij deze hoort, wordt erin uitgelegd. 
 
De bundels worden voor 3 euro per stuk verkocht. Nadat de drukkosten 
betaald zijn, blijft er nog 2 euro per boekje over voor het goede, kleinschali-
ge doel, waarmee connecties zijn. Vorig jaar was dat de Trijntje Beimers-
stichting, die nu samenwerkt met het Zeister Zendingsgenootschap. Bij dit 
project zijn Anneke Witteveen en Pytsje Kampen al jarenlang enthousiast 
betrokken. Zij en vele anderen werken daar samen met de bevolking aan 
een beter leefklimaat, waarin ze steeds meer in hun eigen onderhoud kun-
nen voorzien. Er werden 450 kalenderboekjes verkocht. Een bedrag van 
rond 1200 euro kon tijdens de bidstond worden overhandigd en daarnaast 
kregen ze ook de collecte van de bidstond mee. 
 
Ook voor 2019 willen we weer een kalender samenstellen. Lijkt het u leuk 
om mee te doen? Meld u dan aan! Het houdt in het verzamelen van teksten 
naar aanleiding van het onderwerp, Het bespreken ervan gebeurt op 4 of 5 
ochtenden. 
  
Voor  : iedereen 
Informatie : Diete Runia (571588) 
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4. Over de achtergrond en de invulling van de 40 dagentijd 

De 40 dagentijd beslaat de zes weken die voorafgaan aan Pasen. Deze tijd 
wordt ook lijdenstijd genoemd of passietijd vanwege het lijden van Jezus 
dat in deze weken herdacht wordt. Als voorbereiding op het feest van Pasen 
zijn deze weken bedoeld om het wat soberder dan doorgaans aan te doen, 
bijvoorbeeld niet al te uitgebreid eten, minder of niet snoepen. Daarom 
heet deze tijd ook wel vastentijd. Vasten is doelbewust afzien van voedsel 
en andere luxe dingen, zoals televisiekijken of computeren. Zo blijft er meer 
tijd én geld over om te besteden aan andere dingen, bijvoorbeeld aan men-
sen die het minder hebben dan jij. Kerkelijke organisaties, zoals Kerk in 
Actie organiseren ook daarom altijd veertigdagentijd-campagnes, die aan-
dacht vragen voor de nood van mensen over de hele wereld. Op deze avond 
vertelt ds. Maartje Wildeman over de achtergrond, beleving en mogelijke 
invullingen van de 40 dagentijd. 
 
Door  : ds. Maartje Wildeman (tel. 593781 of 
    maartjewildeman@zonnet.nl) 
Wanneer       : dinsdag 5 maart 2019, 20.00 u. 
Waar:         : De Haven 
Kosten          : geen 
 
 
5. Workshop Schilderen met Sjoukje Altenburg 

Vorig jaar is er een workshop geweest waarbij met acrylverf werd geschil-
derd op houten panelen. Het was een groot succes en wij willen dit het ko-
mende seizoen herhalen. Ook al ben je geen geoefend schilder, het is, ge-
zien de resultaten van de eerste keer, beslist de moeite waard om te probe-
ren.  
 
Dit jaar is er een nieuw thema aan verbonden: Winter-dor-kaal.  
 
We zijn dan in de goede tijd van het jaar om dit gestalte te geven. Sjoukje 
neemt voorbeelden mee, maar je mag natuurlijk ook je eigen passende 
prent of tekst meenemen  
 
Door  : Sjoukje Altenburg 
Wanneer : dinsdag 15 Januari 2019 om 19.30 u.  
    Bij veel belangstelling wordt er een extra avond  
    gepland in 2019.  
Waar  : De Hoekstien 
Kosten : € 15,00 per persoon 
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6. Workshop ‘Creatief’ 

Wat gaan we maken? Een houten dienblad met twee waxinelichtjes. Hierbij 
maken we twee rozen met blaadjes van fietsband, die erop gelijmd worden. 
U zult zien: het ziet er mooi en gezellig uit.                      
 
Door    : Cobie Brouwer,  Sondel (tel. 06-48730901) en  
    Janny Poorte, Oudemirdum (tel. 0514-572137) 
Wanneer  : Dinsdagmiddag 6 november 2018 van 14.00 tot 16.00 u.                 
      Dinsdagavond   6 november 2018 van 19.30 tot 21.30 u. 
Waar  : De Hoekstien 
Kosten : €12,50 per persoon 
 
 

7. Workshop ‘Advent’ 

Er wordt een tafelstuk een tafelstuk een tafelstuk een tafelstuk of een adventskrans een adventskrans een adventskrans een adventskrans gemaakt. Wilt u bij opgave dui-
delijk vermelden of u de middag of de avond komt en aan welk onderdeel u 
deelneemt: het maken van een tafelstuk of een adventskrans? (Dit voor-
komt onnodig gepuzzel.) 
 
Door  : Jeltsje den Hartog (tel. 571585)  
    en Janny Poorte (tel. 572137) 
Wanneer : dinsdag 27 november 2018 van 14.00 tot 16.00 u.                           
    Dinsdagavond 27 november 2018 van 19.30 tot 21.30 u.  
Waar  : De Hoekstien 
Kosten : € 12,50 per persoon 
 
 
8. Kom nu met zang: zingen uit het liedboek 
Voor het zesde seizoen willen we de onbekende liederen uit het liedboek 
tijdens twee avonden oefenen. Tineke Wiersma begeleidt ze op het orgel. 
Yme Wiersma dirigeert het ad hoc koor dat we op die avond vormen. En ds. 
Maartje Wildeman vertelt over de tekst en achtergrond van het lied. Een 
avond voor wie van zingen houdt en voor wie onbekende liederen vertrouw-
de liederen mogen worden. In de diensten de zondag erop zullen een aan-
tal liederen ook in de liturgie voorkomen. 
 
Door  : Yme en Tineke Wiersma (tel. 571557)  
    en ds. Maartje Wildeman (tel. 593781) 
Wanneer : maandag 8 oktober 2018 van 20.00 tot 22.00 u. 
                        maandag 18 maart 2019 van 20.00 tot 22.00 u. 
Waar  : De Hoekstien 
Kosten : geen 
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9. Fjoerdiensten 

De fjoerdiensten zijn al sinds 2010 een begrip in 
onze gemeente. Deze ‘anders dan anders’ diensten 
willen we graag het komende seizoen voortzetten. 
Wij als ‘fjoer’ willen uw geloofsleven op een ver-
nieuwde manier stimuleren en/of prikkelen. Door 
gastpredikanten, sprekers of groepen uit te nodigen 
willen we dit bereiken.  
 

Deze themadiensten zijn voor jong en oud.In iedere dienst willen wij een 
warmend fjoer beleven en hopen de verbondenheid met Jezus Christus te 
mogen ervaren. 
 
Vindt u het leuk om mee te denken of hebt u leuke ideeën voor een fjoer-
dienst dan kunt u contact opnemen met Anthonia Eppinga–Kruiger. 
(fjoerdienst@gmail.com of 06 45 84 45 95). 
 
Door  : Team Fjoer 
Wanneer : Van oktober tot en met juni elke eerste zondag van de  
    maand en één keer vergaderen in de maand 
Waar  : Eén van de kerken en voorbereiding bij mensen thuis    
 
 
 
 
 
 
 

D. DIAKONAALD. DIAKONAALD. DIAKONAALD. DIAKONAAL    

1. DOE-groep 

Elk jaar houdt de DOE-groep zich bezig met het maken van kaarten voor de 
diaconie. De diaconie verstuurt regelmatig kaarten naar mensen, die lang-
durig ziek zijn of elders wonen. Deze kaarten worden gemaakt door de DOE-
groep. 
 
Voor het maken van de kaarten is er materiaal aanwezig, zoals plaatjes, 
papier, stickers, enzovoort. Ook zijn er voorbeelden genoeg. Natuurlijk kunt 
u ook zelfs iets meenemen. Wilt u zelf een schaar en lijm meenemen? Wij 
zorgen voor de rest. 
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Door  : Akke Rienstra (tel. 571782)  
    en Joukje Zandstra (tel. 604350)          
Wanneer : de eerste bijeenkomst is maandag 3 september om 19.30 u. 
    De data later in  het jaar – ongeveer eens per maand –  
    worden bekend gemaakt in het ONS-Blad 
Waar  : De Hoekstien  
Kosten : geen 
 
 
2. ‘Je-medemens-is-hier’ 

Wilt u iets betekenen voor een medemens die bijvoorbeeld de heg niet 
meer kan knippen, de bloemen geen water meer kan geven of niet weet 
hoe naar het ziekenhuis te komen? De diaconie wil graag vraag en aanbod 
op elkaar afstemmen.     
 
Contactpersonen: Christiaan Kruiger (tel. 0633919819)  
   en Tjalina Bokma (tel. 571395) 
 
 
3. Koffie - broodtafel 

Rondom Pasen organiseert de diaconie een koffie/broodtafel voor iedereen 
die het fijn vindt om elkaar te ontmoeten. We zorgen meestal ook voor een 
activiteit. Jong, oud, vrouw, man, kind, alleenstaand, samen... iedereen is 
welkom! De uitnodiging komt t.z.t. in het ONS-blad en op de Nieuwsbrief.  
 
Contactpersonen: Christiaan Kruiger (tel. 0633919819)  
   en Tjalina Bokma (tel. 571395) 
 
 
 4. Kerstmiddag 

Elk jaar wordt er een gezamenlijke kerstmiddag georganiseerd met de 
PCOB en de Gereformeerde Gemeente. Iedereen is welkom om het Kerst-
feest mee te vieren. Het vindt plaats in het MFC ’t Klif in Oudemirdum. 
 
Dit jaar zal dat zijn op vrijdag 14 december en begint de middag om 14.00 
u. 
 
Contactpersonen:  Tiete Groenhof (tel. 0622963650  
   en Grietje Rienstra (tel. 571866) 
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5. Bijbelsdagboekje voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder 

Aan het eind van het jaar wordt er een Bijbelsdagboekje bezorgd bij inwo-
ners van onze gemeente, die dat jaar 75 zijn geworden of al zijn gepas-
seerd.  
 
Voorheen was dit het dagboekje ‘Kruimkens van ’s Heeren tafel’. Doordat 
er vragen uit de gemeente bij de diaconie kwamen of er ook eens een an-
der dagboek kon worden uitgezocht, hebben wij hier in 2013 gehoor aange-
geven.  
 
Als diaconie zijn wij nu benieuwd of dit in de smaak is gevallen en willen wij 
u dit jaar de keus geven om te kiezen welk dagboekje u dit jaar wilt ontvan-
gen. U kunt dit aangeven op het opgaveformulier. 
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E. KERKENRAADE. KERKENRAADE. KERKENRAADE. KERKENRAAD    

1. Groothuisbezoeken: Levensweg en geloofsweg 

Er is een mooi verhaal over een rabbijn die met een niet-gelovige man 
sprak. Deze man begon tegen de rabbijn over het verhaal van het para-dijs. 
Met name het stukje waarin Adam en Eva zich verschuilen voor God na van 
de verboden vrucht te hebben gegeten. De man zei: ‘Als die God van jullie 
alwetend is, waarom vraagt hij dan: Adam waar ben je?’ ‘God bedoelde dat 
anders dan jij denkt,’ gaf de rabbi ten antwoord. ‘Adam was toen net 42 
jaar. God vroeg hem eigenlijk: Jij bent nu 42 jaar, maar waar ben je in je 
leven.’ De cipier schrok. Hij was 42 jaar. 
 
Leven en geloven staan nooit los van elkaar. Waar ben ik in mijn leven? 
Hoe is mijn levensweg verlopen? En hoe is het met mijn geloof gegaan op 
die weg? Is het sterker geworden, of kleiner maar echter, of...? 
 
Tijdens de groothuisbezoeken staan onze levensweg en geloofsweg cen-
traal. Ieder mag vertellen wat hij of zij wil, maar natuurlijk mag u zelf bepa-
len wat en hoeveel u kwijt wilt. Het is immers een heel persoonlijk thema. 
Wat wil ik hiervan delen? Op een aantal middagen en avonden, met rond de 
tien tot vijftien personen, gaan we in gesprek. 
 
Wanneer : verschillende avonden in de maanden januari en februari 
Waar  : aan huis bij gemeenteleden 
Leiding : ouderlingen en predikanten    
 
 
2. Persoonlijk huisbezoek 

Persoonlijk huisbezoek was in het verleden dé manier waarop kerkenraad 
en leden van de gemeente elkaar ontmoetten. Tegenwoordig vinden die 
ontmoetingen op allerlei andere manieren plaats. Een persoonlijk huisbe-
zoek kan een van die manieren zijn. Voor degenen die dat willen is er de 
mogelijkheid om dat aan te geven op het opgaveformulier. U kunt ook altijd 
per telefoon of mail contact zoeken. 
 
 
3. Gemeenteavonden 

Voor dit seizoen zijn er weer avonden vastgelegd waarop de gemeenteav-
onden worden. De data zijn.  
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Op deze avonden wordt u geïnformeerd over actuele zaken uit de gemeente 
en andere interessante onderwerpen en daar gaan we over in gesprek. 
 
Wanneer: woensdag 28 november 2018 om 20.00 u. 
  woensdag 10 april 2019 om 20.00 u. 
 
Er is een inloop vanaf 19.30 uur. De koffie of thee staat dan voor u klaar.  

 
De plaats van vergadering wordt te zijner tijd via 
de website, nieuwsbrief en het ONS-blad bekend 
gemaakt. 
 
Noteert u deze data alvast in uw agenda! 
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