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WOORD VOORAFWOORD VOORAFWOORD VOORAFWOORD VOORAF    

Uitrusten na een fysieke of mentale inspanning noemen we wel: op adem 
komen. Alsof ons de adem even ontglipt was en we hem weer terug probe-
ren te pakken. Alsof we even weg zijn geweest van ons lichaam en geest en 
weer tot onszelf proberen te komen. Een andere uitdrukking daarvoor is 
ook: op verhaal komen. We maken pas op de plaats om proberen te duiden 
wat ons is overkomen of wat er aan de hand is. Wat ergens de betekenis 
van is en de zin. We komen op verhaal om bewust te worden van de adem 
van ons bestaan. En dat is niet alleen de adem die uit ons zelf komt; dat is 
ook adem die ons gegeven wordt. 
 
Ons winterwerkprogramma biedt allerlei activiteiten, kringen, workshops en 
avonden aan om ‘op verhaal te komen’ op wat voor manier dan ook. Dank 
aan alle mensen die dit mogelijk maken. We hopen dat er iets bij zit dat u 
aanspreekt.  
 
Er zijn verschillende manier om u aan te melden. Via het formulier in dit 
boekje. U kunt het formulier in de kerk in een daarvoor bestemde doos 
doen. Of het kan worden gebracht bij een van de drie onderstaande adres-
sen: 
 

• Jan Douma, Hoitebuorren 3 te Oudemirdum 
• Sietske Strampel, Heaburgen 1 te Nijemirdum 
• Ale Smink, Beuckenswijckstraat 52a 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 door een 
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. 
 
Graag u aanmelden voor 22 september22 september22 september22 september. 
 
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    

 

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 ’culturele gebruiken en tradities’. Bij eerste keer 
dit seizoen zal duidelijk worden welk thema nu centraal komt te staan. 
Soms is er ook een gast aanwezig, 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). 
 
    

Tsjerkekuier 

Wandelen heeft in de christelijke traditie een opvallende plaats. Jezus 
ging wandelend door het leven. Pelgrims wandelen naar pelgrimsoorden. 
Veel kloosters kennen een kloostergang waar monniken en nonnen lo-
pend mediteren. De pioniersplek Nijkleaster kent sinds enkele jaren de 
kleasterkuier. Wat gebeurt er bij zo’n kuier? 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 inspirerende tekst. Je zou er 
een wandelende eredienst in kunnen zien. In de ONS-gemeente hielden 
we vorig seizoen een aantal keren zo’n kuier: de tsjerkekuier. Dit seizoen 
kuieren we door.  
 
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 zondagen 22 september, 27 oktober, 24 november, 
  26 januari, 23 februari en 29 maart om 14.00 uur.  
  Duur: ongeveer een uur. 
Waar :  De Hoekstien is het begin- en eindpunt. 
Kosten :  geen 
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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 weer 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? 
 
Door : ds. Stephan de Jong (tel. 593640 of steph.jong@live.nl)  
  en Frederik Veltman 
Wanneer : op de donderdagen 17 oktober, 14 november, 20 februari
  om 19.30 uur 
Waar : De Hoekstien 
Kosten :  geen 
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B. VERDIEPINGB. VERDIEPINGB. VERDIEPINGB. VERDIEPING    

    

Bijbelgespreksgroepen 

Er zijn twee Bijbelgespreksgroep die maandelijks in een kleine groep nauw-
gezet Bijbelverhalen leest en dan erover in gesprek gaat. Wat roepen 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 Bijbelverhalen ons geloof? Bijbelkennis is niet 
nodig. Voorbereiding vooraf ook niet. Het gaat om het gesprek. Ieder neemt 
zijn of haar eigen bijbel mee. Het vergelijken van verschillende vertalingen 
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 25 september, 9.00 uur
  avondgroep eerste keer woensdag 16 oktober, 20.00 uur 
Waar :  ochtendgroep MFC ’t Klif 
  avondgroep bij Maartje Wildeman aan huis,  
  Lyklamawei 13, Nijemirdum 
Kosten: :  geen 
    
    

Het paradijs op aarde 

Een film van onze reis door Zuid-Afrika, Namibië, Botswana en Zimbabwe. 
We laten een stukje Afrikaanse cultuur zien, maar vooral het rijke dierenle-
ven van Afrika: giraffes, olifanten, buffels, nijlpaarden, leeuwen en prachtig 
gekleurde vogels. Dit alles in een decor van reusachtige zandduinen, uitge-
strekte savannes, woestijnen, valleien, natuurparken en watervallen. 
 
Door :  Yme en Tineke Wiersma 
Wanneer  :  maandag 30 september, 20.00 uur 
Waar :  De Hoekstien 
Kosten :  geen 
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Advent – Kerstmis – Driekoningen: een avond over twaalf heilige 
nachten 

Van vroegchristelijke tijden tot en met het heden, van een innig Jezuskind-
gebonden-kerstgevoel in de Middeleeuwen via de Gouden Eeuw tot aan 
de Romantiek. Bram Wildeman deelt met u op deze avond van drie Konin-
gen (6 januari) teksten waarin de diepste Kerstgedachten steeds op een 
andere manier worden geïnterpreteerd. Muziek speelt daarbij een even 
belangrijke rol als het woord. Teksten worden niet alleen maar gesproken, 
maar ook gezongen. 
 
Door :  Bram Wildeman  
Wanneer :  maandag 6 januari, 20.00 uur 
Waar :  De Hoekstien 
Kosten :  geen 
 
 

Frère Roger – de stichter van Taizé 

In kerkdiensten klinken zo nu en dan de liederen uit Taizé, een oecumeni-
sche leefgemeenschap in Bourgondië in Frankrijk. De liederen bestaan 
vaak uit het herhalen van korte teksten die meestal uit de Bijbel komen. 
Maar over Taizé valt nog veel meer te vertellen dan de liederen. Het is 
gesticht na de Tweede Wereldoorlog door de Zwitser Roger Schütz, die 
vooral bekend is geworden onder de naam frère Roger. Deze avond wordt 
een film vertoond van zestien momenten uit zijn leven. Er komen mensen 
aan het woord die hem goed gekend hebben. Een film die het leven laat 
zien van een buitengewone man die het gedurfd heeft zich in te zetten 
voor verzoening tussen christenen en zich sterk maakte voor armere men-
sen. Die een plek heeft gecreëerd waar vooral jongeren uit de hele wereld 
naar toe trekken. Na het bekijken van de film praten we er nog zo’n drie 
kwartier over na. 
 
Door :  ds. Maartje Wildeman 
Wanneer :  maandag 3 februari, 20.00 uur 
Waar :  De Hoekstien 
Kosten :  geen 
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Musicus Hoite Pruiksma vertelt over de kracht van muziek 

Hoite Pruiksma groeide op in Workum en woont tegenwoordig in Heme-
lum. Hij is koor- en orkestdirigent, componist en bedenker van bijzondere 
muzikale en culturele projecten, net name in Friesland. Hij weet als geen 
ander daarin muziek, cultuur en natuur met elkaar te verbinden, zoals de 
voorstelling ‘Rite van Wetter’ op het Hofmeer bij It Heidenskip en het con-
cert ‘The Drunken sailer’ in het visserhaventje bij Laaksum. Hij speelde 
harmonium in de theatervoorstelling over dominee Zelle met acteur Fre-
ark Smink. Hij is bedenker van het brulboeiorgel, een geluidsinstallatie 
aangedreven door de golven van de zee. Hij componeerde verschillende 
passies in Friese taal: Stille Sneon (Mattheus Passy) en de Fryske Passy 
(Johannes Passy).  
 
Over deze laatste passie zegt Hoite Pruiksma zelf: ‘het is de muzikale ver-
tolking over macht en onmacht en de vele kanten die de waarheid kent. 
De muziek is in een eigentijds idioom geschreven, is contrastrijk; soms 
rauw en meedogenloos, dan weer sereen, mild en zachtaardig. De Friese 
taal met zijn klankrijke klinkers, in zijn directheid, aards maar ook rauw, 
zorgt dat je als luisteraar dichtbij het verhaal staat.’ Hoite Pruiksma vertelt 
deze avond over de kracht van muziek en de drijvende kracht daarachter 
die hij zelf is.  
 
Door :  Hoite Pruiksma  
Wanneer  : donderdag 16 april, 20.00 uur 
Waar :  De Hoekstien 
Kosten :  geen 
 
 

Slot Beuckenswijk en de bewoners 

De meeste inwoners van onze dorpen kennen de boerderij Beuckenswijk 
te Sondel. Op de plaats van deze boerderij stond tot 1885 een groot he-
renhuis waarin belangrijke mensen woonden. Verschillende bewoners van 
dit ‘slot’ zijn begraven in en rondom de kerk.  De vele grafzerken getuigen 
daar nog van. Waar kwamen deze mensen met de naam Carpentier van-
daan? Wat voor functies bekleedden zij?  
 
Vragen waarop Hielke Smink een zo goed mogelijk antwoord probeert te 
geven tijdens de diapresentatie. U kunt dan ook de grafmonumenten in 
de kerk bewonderen.    
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Door :  Hielke Smink 
Wanneer :  dinsdag 28 januari, 20.00 uur 
Waar :  De Haven 
Kosten :  geen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aletheya Aurelia van Hylckama en Jan Hendrik de Carpentier 
    
    

Groen geloven Groen geloven Groen geloven Groen geloven ––––    wat is dat?wat is dat?wat is dat?wat is dat?    

Duurzaamheid is een thema dat hoog op vele agenda’s staat. Ook in ker-
ken? Er is Ecokerk, Groen Geloven en Groen Gelovig. Er is zelfs een Groe-
ne Bijbel. Wat houdt dat precies in? En welk appél gaat er van de ecolo-
gische crisis uit? Theologe Trees van Montfoort, lid van de werkgroep The-
ologie, Kerk en Duurzaamheid, doet onderzoek naar dit soort vragen en 
doet erover verslag in haar boek ‘Groene theologie’ dat in het voorjaar van 
2019 uitkwam. Zij noemt dit boek een verslag van haar zoektocht naar 
een gelovig denken dat recht doet aan God, aan de aarde en aan men-
sen. Met de Bijbel als belangrijke bron. De grote lijnen van haar boek wor-
den deze avond uiteengezet om daarna met elkaar in gesprek te gaan 
over waarin deze lijnen tot nadenken aansporen en tot actie, in en vanuit 
de kerk. 
 
Door :  ds. Maartje Wildeman 
Wanneer :  donderdag 2 april, 20.00 uur 
Waar :  De Hoekstien 
Kosten :  geen 
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Een ontmoeting met Rebekka 

Na Sara verschijnt Rebekka als tweede aardsmoeder in Genesis. Er zijn 
verschillen, maar ook overeenkomsten in de levensverhalen van die twee 
vrouwen. Hoe gaan Rebekka en Isaäk om met hun twee zonen? Wat is de 
rol van bidden in het verhaal van Rebekka in Genesis 25? Allerlei vragen 
die we met elkaar kunnen bespreken.  
 
Door :  Lieke Versluis 
Wanneer :  dinsdag 14 januari, 20.00 uur 
Waar :  De Hoekstien 
Kosten :  geen 
    
    

Het geloof van Rembrandt 

Rembrandt is waarschijnlijk de bekendste Nederlandse schilder. In 2019 
wordt er uitgebreid bij hem stilgestaan omdat hij 350 jaar geleden is gestor-
ven. Velen hebben weleens schilderijen van Rembrandt gezien, in het echt, 
op televisie of als afbeeldingen in een boek. Een groot aantal van zijn wer-
ken gaat over Bijbels taferelen. Aan die afbeeldingen is iets van het geloof 
van Rembrandt af te lezen. Hij was een man die intens nadacht over de 
Bijbel en de afbeeldingen die hij maakte goed had doordacht. Wat kunnen 
we op de schilderijen ontdekken over Rembrandts geloof? 
 
Door :  ds. Stephan de Jong 
Wanneer :  dinsdag 15 oktober, 20.00 uur 
Waar :  De Hoekstien 
Kosten :  geen 
 
    

Vervolgd Christendom 

Wat is de meest vervolgde godsdienst? We vergeten het vaak: het christen-
dom. In meer dan zeventig landen hebben christenen te lijden onder ge-
loofsvervolging. Noord-Korea, Somalië, Libië, Indonesië, China, allemaal 
landen waar christenen te maken hebben met tegenwerking, pesterij, ge-
vangenisstraf, terrorisme of moord. Niet zelden moeten christenen hun 
kerkdiensten in het geheim houden. In diverse landen is het verboden je te 
bekeren tot het christendom. De christenvervolging is vaak een blinde vlek 
in de kerk.  
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De Stichting Open Doors probeert hier iets aan te doen. Een vertegenwoor-
diger van deze stichting zal ons komen vertellen over het lot van vele chris-
tenen die in onvrijheid leven en over wat onze taak zou kunnen zijn. 
    
Door :  Stichting Open Doors 
Wanneer :  woensdag 12 februari, 20.00 uur 
Waar :  De Hoekstien 
Kosten :  geen 
 
 
 
    

C. KOM, HOOR, DOE EN C. KOM, HOOR, DOE EN C. KOM, HOOR, DOE EN C. KOM, HOOR, DOE EN VERWONDERVERWONDERVERWONDERVERWONDER    

 

Tsjerkepaad 2020 

Het is de bedoeling om ook in 2020 weer een Tsjerkepaadreis te organise-
ren. 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 opgeven. 
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 reis-
doel 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 voorlopig vastgelegd op zaterdag 18 april. 
 

Door :  de Tsjerkepaadcommissie 
Wanneer :  zaterdag 18 april 
Waar :  nog niet bekend 
Kosten :  nog niet bekend 
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Veertigdagenkalender 2020 

Voor de veertigdagentijd stelt een team van gemeenteleden en onze beide 
predikanten al jaren 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 kalenders worden voor 3 euro per stuk verkocht. Nadat de drukkosten 
betaald zijn, blijft er nog zo’n 2 euro per boekje over voor een goed, klein-
schalig doel, waarmee connecties zijn. Vorig jaar was dat het Molenaars 
Kinderfonds, opgezet door onze gemeenteleden Freeke en Bart Molenaar. 
De verkoop van iets meer dan vijfhonderd boekjes en de opbrengst van de 

bidstond brachten € 1595,25 op. Daarmee kon een tent worden gekocht 
voor een kinderproject in Panama.   
 
Ook voor 2020 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) 
 
 

Workshop schilderen op hout met Sjoukje Altenburg 

Afgelopen twee jaar is er een schilder-workshop geweest waarbij we met 
acrylverf schilderden op houten panelen. Het was een groot succes en dit 
komende seizoen willen we dit opnieuw voortzetten. Hebt u al eerder mee-
gedaan of wordt het de eerste keer, er komt vast (weer) een mooi resultaat! 
Dit jaar is het thema: voorjaar, een nieuw begin. Om het thema goed gestal-
te te geven schilderen we tegen het uitbreken van de lente aan. Sjoukje zal 
weer voorbeelden meenemen, maar uiteraard mag ook een eigen passen-
de prent of tekst mee genomen worden. 
 
Door :  Sjoukje Altenburg 
Wanneer :  dinsdag 25 februari 2020, 19.30 uur.  
  Bij veel belangstelling wordt er een extra avond gepland. 
Waar :  De Hoekstien 

Kosten :  € 15,00 per persoon 
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Workshop ‘Creatief’ 

Wat maken we? Een pop van roodstenen potjes met touw en afwerking van 
bloemen en een klein detail fietsband. Aangevuld met vogelvoer. Heel ge-
zellig en mooi. Wilt u bij opgave duidelijk vermelden of u de middag of de 
avond komt? 
 
Door :  Cobie Brouwer Sondel (tel. 06-48730901)  
  en Janny Poorte Oudemirdum  (tel.  0514-572137) 
Wanneer :  dinsdag 5 november van 14.00 tot 16.00 uur en/of 
  dinsdag 5 november van 19.30 tot 21.30 uur 
Waar :  De Hoekstien 

Kosten :  € 11,00 per persoon, alles inbegrepen 
 
 

Workshop ‘Advent’ 

Er wordt een tafelstuk of een adventskrans gemaakt. Wilt u bij opgave dui-
delijk vermelden of u de middag of de avond komt en aan welk onderdeel u 
deelneemt? (Dus één van deze vier mogelijkheden. Dit voorkomt onnodig 
gepuzzel.) 
 
Door :  Jeltsje den Hartog (tel. 571585) en  
  Janny Poorte (tel. 572137) 
Wanneer :  dinsdag 26-11 van 14.00 tot 16.00 uur – tafelstuk  
  dinsdag 26-11 van 14.00 tot 16.00 uur – adventskrans 
  dinsdag 26-11 van 19.30 tot 21.30 uur – tafelstuk  
    dinsdag 26-11 van 19.30 tot 21.30 uur – adventskrans 
Waar :  De Hoekstien 

Kosten :  € 12,50 per persoon 
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Kom nu met zang: zingen uit het liedboek 

Voor het zevende seizoen willen we nieuwere liederen uit het liedboek tij-
dens twee avonden oefenen. Tineke Wiersma begeleidt ze op het orgel. 
Yme Wiersma dirigeert het adhoc 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. We proberen de gezongen liederen ook in de 
diensten daarna te laten zingen. 
 
Door  :  Yme en Tineke Wiersma (tel. 571557)  
  en ds. Maartje Wildeman (tel. 593781) 
Wanneer : maandag 11 november van 20.00 tot 21.45 uur 
                     maandag 23 maart van 20.00 tot 21.45 uur 
Waar :  De Hoekstien 
 
 

Fjoerdiensten 

De fjoerdiensten zijn al sinds 2010 een begrip in onze gemeente. Deze 
‘anders dan anders’ diensten willen we graag het komende seizoen voort-
zetten. 
 
Wij als ‘fjoer’ willen uw geloofsleven op een vernieuwde 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 verbon-
denheid 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 een keer vergaderen in de maand 
Waar :  De Hoekstien en voorbereiding bij mensen thuis 
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D. DIAKONAALD. DIAKONAALD. DIAKONAALD. DIAKONAAL    

    
DOEDOEDOEDOE----groepgroepgroepgroep    
 
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. 
  
Door :  Akke Rienstra (tel. 571782)  
  en Joukje Zandstra (tel. 604350)          
Wanneer :  de data van de bijeenkomsten worden bekend gemaakt  
  via de Nieuwsbrief en in het ONS Blad 
Waar :  De Hoekstien  
Kosten :  geen 
 
 

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) 
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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) 
 
 

Kerstmiddag 

Elk jaar wordt er een gezamenlijke kerstmiddag georganiseerd met de 
PCOB en de Gereformeerde Gemeente. Iedereen is daarbij welkom om het 
Kerstfeest mee te vieren. Het vindt plaats in het MFC ’t Klif in Oudemirdum. 
Dit jaar zal dat zijn op vrijdag 20 december en begint de middag om 14.00 
uur. 
 
Contactpersonen:  Tiete Groenhof (tel. 0622963650  
   en Tjalina Bokma (tel. 571395) 
 
 

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 ander dagboek kon worden uitgezocht, hebben wij hier in 2013 gehoor 
aangegeven. 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 ontvangen. U kunt dit aangeven op het opgaveformulier. 
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E. KERKENRAADE. KERKENRAADE. KERKENRAADE. KERKENRAAD    

    

Groothuisbezoeken: Teksten die met mij meegaan 

Jaren geleden luidde het thema van een serie radio-uitzendingen 'Teksten 
die met je meegaan'. Luisteraars werden uitgenodigd brieven hierover te 
schrijven en er kwamen nogal wat reacties. Iemand vertelde: 'Ik ben een 
moeder van acht kinderen, streng Gereformeerd opgevoed. Bijna al onze 
kinderen zijn onkerkelijk geworden. We hebben daar veel verdriet over. Op 
een keer zat ik in de kerk en hoorde de dominee zeggen: Genade en Vrede 
zij U van God de Vader, die nooit loslaat het werk van Zijn Handen. Prompt 
huilde ik; het trof me heel erg. Nu had ik die tekst al zo vaak gehoord, ter-
wijl deze me niets deed; nou ja, niets, die woorden gaan gewoon over je 
heen. Maar sindsdien gaat deze tekst mee door mijn leven. Die woorden 
kunnen me enorm troosten.’  
 
Bijbelteksten, gedichten, spreuken of liederen kunnen op een gegeven mo-
ment veel gaan betekenen voor ons. Welke zijn dat voor mij? Bij de komen-
de serie groothuisbezoeken wordt u uitgenodigd zo’n tekst mee te nemen 
en te delen met anderen. 
 
Wanneer : verschillende avonden in de maanden januari en februari 
Waar : aan huis bij gemeenteleden 
Leiding : ouderlingen en predikanten    
 
    

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. 
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Gemeenteavonden 

Voor dit seizoen zijn er weer avonden vastgelegd waarop de gemeenteavon-
den worden. Op deze avonden wordt u geïnformeerd over actuele zaken uit 
de gemeente en andere interessante onderwerpen en daar gaan we over in 
gesprek. De data zijn. 

 

• maandag 2 december 2019 
 
• woensdag 22 april 2020 
 

 
Beide avonden willen we om 20.00 uur beginnen. Er is een inloop vanaf 
19.30 uur. De koffie of thee staat dan voor u klaar. De plaats van vergade-
ring wordt te zijner tijd via de website, nieuwsbrief en het ONS-blad bekend 
gemaakt. 
 
Noteert u deze data alvast in uw agenda. Uw aanwezigheid wordt bijzonder 
op prijs gesteld. 
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