2016 - 2017

Informatieblad van de Protestantse Gemeente te Stiens

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.

Zijn wij in U een,
samen op uw wegen,
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
Lied 418
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Woord vooraf
Zoals gebruikelijk ontvangt u aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen ook een nieuwe editie van het
informatieblad JAARKLANK, nu al de 19e. Naast de informatie over de kerkelijke organen, commissies, werkgroepen,
activiteiten, jeugdwerk, etc. vindt u aan het eind opnieuw de namen en adressen van de verenigingen, organisaties en
koren, die een sterke band hebben met onze kerk.
Met name de nieuwe organisatiestructuur, die per 1 oktober 2016 is ingegaan en waarbij o.a. de sectie-indeling is komen
te vervallen, is aanleiding voor een groot aantal wijzigingen. De gegeven informatie is over het algemeen beknopt.
Uitgebreidere informatie over alles waar de kerk zich mee bezig houdt vindt u op de website van onze kerk www.
pgstiens.nl.
De e-mailadressen van de diverse aanspreekpunten op het kerkelijk erf staan achter in het blad afzonderlijk vermeld en
dan alfabetisch gerangschikt. Uiteraard is dit overzicht niet uitputtend.
“JAARKLANK” is bedoeld als wegwijzer en naslagwerk en iedere editie heeft - afgezien van tussentijdse mutaties - een
houdbaarheidsdatum van maximaal een jaar.
De finishing touch van de grafische vormgeving was deze keer opnieuw in handen van Jan de Jong.
De werkgroep "JAARKLANK",
Luuk Blaakmeer
Klaas Bremer
Ben Gelmers
Janny de Witte-de Groot
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Protestantse Gemeente te Stiens
Op 15 december 2009 is de notariële akte tot fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Stiens
getekend zodat we per 1 januari 2010 spreken van de Protestantse Gemeente te Stiens. Per medio augustus 2016 bestaat
de gemeente uit 1688 leden, vorig jaar nog 1784.
Uitgebreide (historische) informatie over beide kerken en de kerkgebouwen is te vinden op de website www.pgstiens.nl
onder ‘Organisatie’.
Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk van Stiens is in 1997 een jubileumboek
uitgegeven met als titel “De Waarheid in dit woeste dorp”. Hiervan zijn nog exemplaren te verkrijgen bij de heer
H. Veenstra, Roptastins 16, tel. 2571761, voor het prijsje van € 5,—.

Huidige ontwikkelingen
Met een fusie wordt beoogd de krachten te bundelen en samen sterker verder te gaan dan als een afzonderlijke eenheid.
Na een lang SoW-proces waarbij principiële verschillen konden worden overbrugd zijn onze kerken per 1 januari 2010
ook om die reden gefuseerd tot een nieuwe grote gemeente. We zijn nu bijna zeven jaar verder en kunnen constateren dat
de integratie goed is verlopen. Het was eerst hier en dan nog even onwennig maar we weten elkaar nu te vinden en zijn
erin geslaagd goed te kunnen samenwerken. Na verloop van tijd hoort het zo te zijn dat we niet meer weten of het een exgereformeerde of ex-hervormde is die naast ons in de bank komt schuiven.
Toch gaat het de nieuwe gemeente niet in alles voor de wind. Startten we in 2010 met 2103 leden, nu loopt dat aantal
hard terug, we zitten inmiddels op 1688 leden. Dit is een trend die zich vrijwel overal in den lande voordoet. En dan te
bedenken dat onze Gereformeerde Kerk zo'n dertig jaar geleden alleen al op dat aantal zat. Daarna liep zowel dat aantal
als ook het kerkbezoek daar al terug, wat leidde tot afschaffing van de dubbele morgendiensten en de middagdienst.
Niet alleen is er een terugloop van leden, ook zijn er steeds minder leden bereid een ambt te vervullen. Dit geldt met name
voor de functie van ouderling. Waar de kerkelijke organisatiestructuur voorziet in negen sectieouderlingen, telden we er
tot voor kort nog slechts zes en voor het nieuwe seizoen blijven er twee over die dan ook nog in de verlenging zitten. Ook
bij de diakenen en de wijkmedewerkers zien we de groep slinken. In de ene sectie draait het bezoekwerk prima, in een
andere sectie is er onvoldoende menskracht aanwezig om overal aandacht aan te besteden. Kortom, het pastoraat staat
onder druk. Vandaar dat de kerkenraad tot de ingrijpende beslissing moest komen om het bezoekwerk op een totaal andere
leest te schoeien en tot een nieuwe vorm van pastoraat te komen. De secties gaan verdwijnen en er komen bezoekteams
voor in de plaats. Verderop in dit blad leest u meer over het hoe en waarom.
Minder leden betekent ook minder inkomsten. We teren al jaren in op ons vermogen en dat kan zo niet doorgaan. Reden
voor het College van kerkrentmeesters om met ingrijpende maatregelen te komen. Een pastorie is verkocht, het verzorgen
van de begraafplaats is uitbesteed, een koster die met pensioen gaat wordt vervangen door vrijwilligers, nieuwe tarieven
worden ingevoerd, een predikant die stopt wordt niet volledig vervangen, bezuinigingen alom dus. Dit gaat zelfs zo ver
dat het teruglopende kerkbezoek in samenhang met de kosten ertoe leidt dat er niet meer op elke zondag in beide kerken
een dienst zal zijn. Een lastig onderwerp.
Is er dan niets positiefs te melden? Welzeker. Kijk eens naar de vele activiteiten die met veel elan worden opgezet.
Naar de musicals waarin oud en jong met veel plezier samenwerken, naar de bazaars waar grote aantallen vrijwilligers
saamhorigheid uitstralen of naar het jeugdwerk dat met veel enthousiasme wordt ingevuld. Naar nieuwe activiteiten zoals
de vespers voor jarigen 75+, de opkomst bij de kerkelijke menukaart, de vakantieweek voor ouderen in Gaasterland, een
gespreksgroep actieve ouderen en zo is er echt nog wel meer te noemen. De pastores en de t i e n t a l l e n vrijwilligers
houden de lampen brandende en daar zijn we dankbaar voor.
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Kerkgebouwen
Grote of Sint Vituskerk
Koster 		

			

Pieter Jellessingel

mw. A. Regeling-Tienstra		

Eskdoarnstrjitte 2

06-83772036

Juckemawei 9, Rinsumageest

06-23637097

Grafdelver /onderhoud
begraafplaats
dhr. J. de Jong

		

Beheer begraafplaats

dhr. H. Visser				Swanneblomstrjitte 18			2575047

Preekvoorziening

dhr. E. E.J. de Jager			

Felixwei 30				

2572490

Kerkelijk centrum De Hege Stins			Gysbert Japicxstrjitte 4			2572194
Koster

		

mw. A. Regeling-Tienstra		

Eskdoarnstrjitte 3

06-83772036

Hulpkoster		
dhr. J. van Zwol
		
Perzenstrjitte 16
		
2575050
													06-46254206
Preekvoorziening
mw. J. de Witte-de Groot
Treem 4
2572016
Noot:Voor beide kerken is er een groep gemeenteleden die als vrijwilliger kostersdiensten verrichten.
Geluidsopnamen
kerkdiensten

Voor belangstellenden is er bij de koster een opname van de kerkdienst te verkrijgen

Kerkdiensten
Iedere zondag is er een dienst om 09.30 uur. Er zijn daarnaast avonddiensten voor sing-ins en zgn. gemeentediensten
(ingevuld door groepen of commissies).
Om organisatorische en financiële redenen worden de diensten vanaf 2017 in principe alleen in De Hege Stins gehouden.
Speciale diensten worden afhankelijk van het karakter of in beide kerken gehouden of in slechts een. Kerstavond en
EersteKerstdag en op de Paasmorgen in beide kerken.
Speciale diensten in De Hege Stins :
●
bevestiging/afscheid ambtsdragers
●
Dankdag/oogstdienst met Avondmaal
●
Memoriazondag
●
Bidstond
●
Palmzondag
●
Afscheid kindernevendienst, 16 juli 2017
●
Startzondag, 17 september 2017
in de Sint Vitus :
●
Oudejaarsavond
●
alle vieringen in de stille week voor Pasen
●
Hemelvaartsdag en de zondag daarna
Verdere bijzonderheden:
●
Pinksteren wordt in de open lucht op het kaatsveld gevierd,
●
in de zomerperiode van 23 juli t/m 10 september 2017 alleen dienst in de Sint Vitus (onder voorbehoud).
Trio-diensten
Deze vinden plaats onder auspiciën van de Protestantse en de Doopsgezinde Gemeente van Stiens. Het betreft alle I.K.W.diensten en de drie vespers in de stille week voor Pasen.
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Kinderen in de dienst

Sint Vitus - Bij speciale diensten is er vanaf 9.30 uur oppas aanwezig voor de kleintjes in het Sint Vitushûs. In de
zomerperiode is er ook kindernevendienst.
Contactpersoon
zie De Hege Stins
De Hege Stins - Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool.
De kinderen komen tijdens de preek in een aparte ruimte samen. Daarnaast is er voor de kleintjes oppas.
Contactpersonen
Kindernevendienst
Kinderoppas		
		
		

mw. C. Osinga-Albers		
mw. M. de Boer- Postma
mw. T. Aagjes-Posthumus
mw. R. Rottiné-Weidenaar

Dr. G.A. Wumkesstrjitte 29		
Wythústerwei 63			
Gysbert Japicxstrjitte 29
Trompethoarn 4

		

2162811
8443021
8446607
8441875

Rooster kerkdiensten

Jaarlijks wordt een rooster opgesteld waarop alle soorten kerkdiensten met de dienstdoende predikanten in beide kerken
worden vermeld.
In de kerkdiensten wordt gebruik gemaakt van verschillende orden van dienst, zoals het dienstboek van onze kerk die
geeft. Bij de lezingen wordt gebruik gemaakt van het Oecumenisch Leesrooster. De gemeente hecht aan een zorgvuldige
opbouw van de dienst waarin lezingen, gebeden, liederen en muziek zoveel mogelijk een geheel vormen.
Coördinator voor opstellen kerkdienstenrooster en contacten met alle media over kerkdiensten:
mw. R.T. Groenewoud-Eisma
Canterstins 20				

2571705

Viering Heilig Avondmaal

Zes keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal op zondag gevierd plus een viering op Witte Donderdag.
Predikanten
De Protestantse Gemeente te Stiens beschikt over twee predikantsplaatsen. Deze worden ingevuld door:
●
ds. J.C. Overeem
		
(intrededienst op 30 augustus 2009),
●
kerkelijk werker mw. T. de Vries (sinds 1 oktober 2012).

Organisten

De gemeente beschikt over een poule van vijf organisten die inzetbaar zijn voor beide kerken:
● dhr. J. Giesing (foto)				
Tsjalk 2						
● dhr. T. Beukema
		
Leeuwarderstraat 7, Leeuwarden
● dhr. H. Havenga
P. Akkermanwei 9, Leeuwarden
● dhr. J. Boerma
		
Oudebildtdijk 98
		
● dhr. A. de Boer
Kollumerzwaag
0511-444540
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2571646
2139769
2152079
0518-421350
		

Gemeenteleven
Een groot aantal enthousiaste vrijwilligers zet zich in om bij te dragen aan de opbouw van de gemeente via een groot
scala aan activiteiten, zoals jeugdwerk, pastoraat, gespreksgroepen, gemeente-groei-groepen, evangelisatie en zending,
vorming en toerusting en diaconie. Ter versterking van de onderlinge contacten is er na afloop van de ochtenddienst in de
kerk gelegenheid om als gemeenteleden met elkaar koffie/thee te drinken.
Beleidsplan
Op grond van de Kerkorde moet de kerk telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan opstellen. Aan een nieuw
beleidsplan wordt gewerkt. Daarnaast hebben het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen een eigen
beleidsplan. Deze plannen staan op de website www.pgstiens.nl . Het plan van de kerkrentmeesters voor de periode 20132017 is te vinden onder Organisatie > College van Kerkrentmeesters. Dat van de diakenen voor de periode 2015-2019
onder Diaconaat > College van Diakenen.
Pastoraat
Het bezoekwerk wordt per 1 oktober 2016 in verschillende nieuwe vormen uitgevoerd. Speciale aandacht is er voor
oudere gemeenteleden > 80 jaar, nieuw-ingekomenen, ouders van pasgeborenen, zieken en jubilea. Zie voor de opzet
hiervan op blz. 12 en verder.
Sinds 2013 kennen we de verjaardagviering. Eenmaal per kwartaal wordt er zo’n viering gehouden voor/met allen die in
die periode 75 jaar of ouder zijn geworden. De viering bestaat uit een vesper met daarna een gezellig samenzijn.
Bijbelclub Talant : voor mensen met een verstandelijke beperking om de twee weken op woensdag- en donderdagavond
van 19.30 u tot 20.30 u op het adres Ieleane 10.
● Contactadres
mw. Z. Abma-Nauta		
Ophirstrjitte 17				
2573300
Diaconaat		
Naast de normale diaconale taken worden er speciale projecten georganiseerd, zoals vastenactie, paasgroetenactie,
vakantie-extraatje voor de minima, oogstdienst, adventschrijfactie, kerstpakkettenactie en de kerstgroetkaarten.
Ook wordt jaarlijks een kerstmiddag/ -maaltijd voor ouderen en andere belangstellenden gehouden.
Een andere activiteit is ‘de kerkelijke menukaart’: behalve in de zomermaanden wordt op de derde maandag van de
maand een gezamenlijke maaltijd gehouden voor gemeenteleden die meestal alleen aan tafel zitten; deze maaltijd wordt
panklaar gemaakt door koks uit eigen gemeente en tegen een kleine vergoeding voorgeschoteld in De Hege Stins. In de
zomermaanden worden er in De Hege Stins voor de ouderen ook nog koffieuurtjes gehouden.
In 2015 en 2016 is er voor ouderen een vakantie in Gaasterland georganiseerd.

Ouderenvakantie in Gaasterland - picknick bij het Mirnser Klif
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Kerkenraad			
We hebben een Kerkenraad die ca. acht maal per jaar vergadert. Deze kerkenraad stelt het algemene beleid vast en neemt dus alle
belangrijke beslissingen. Daarnaast kennen we een Moderamen dat tien keer per jaar vergadert en zorg draagt voor de ‘dagelijkse’
gang van zaken en de voorbereiding/uitvoering van de algemene beleidszaken. Ter ondersteuning van de pastores, ouderlingen en
diakenen worden de contacten binnen de gemeente voor een belangrijk deel onderhouden door een groot aantal bezoekmedewerkers
(zie de teams op blz.13 en 14).
Het Moderamen bestaat uit de volgende personen:

			
Preses 			
dhr. H. ten Hoeve 			
Gysbert Japicxstrjitte 2 			
2573447
Vice-preses		
dhr. L. Tilma
			
Stienser Hegedyk 29
2572390
Scriba			mw. A. Jansen Klomp-Bruinsma		Lege Bosse 34				2571108
		
		
Postadres: Postbus 1, 9050 AA Stiens
								Per 1-12-2016 : Postbus 30, 9050 AA Stiens
2e Scriba
mw. W. Hoekstra				
Ikeleane 4				
8434967
Lid-pastor
ds. J.C. Overeem				
De Blikken 3				
2895763
Lid-pastor		
mw. T. de Vries				
Ophirstrjitte 30
06-53705559
Assessor 		
dhr. J. Keuning
Alexanderhôf 10				
2573458
Voorzitter jeugdraad
dhr. R.M. Ars
Hege Hearewei 48 			
2571386
Afgevaardigde naar de Protestantse Classis Leeuwarden
primus			dhr. L. Tilma				Stienser Hegedyk 29			2572390
secundus
dhr. L.J. Fennema			
Kastanjeleane 33				
2571424
			
Pastoraatsouderlingen dhr. L.J. Fennema			Kastanjeleane 33				2571424
			mw. L. de Vries-Waltje			Helling11				2573453
Jeugdouderlingen
			
College van diakenen
Voorzitter		
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester

mw. C. Osinga-Albers
dhr. R.M. Ars

Dr. G.A. Wumkesstrjitte 29
Hege Hearewei 48 			

2162811
2571386

dhr. J. Keuning				
?
mw. A. Westra-Torensma 			
			
mw. A. Drahn

Alexanderhôf 10

2573458

Canterstins 8
			
Postadres: Postbus 30, 9050 AA Stiens
Noardkromp 9

2573239
2574805

Boekhouder
dhr. B. Bomas 				
De Stripe 4 				
2573732
Giften diaconie		
Rekeningnr. NL54RABO 039.54.77.395 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Stiens
			
Werelddiaconaat		
Giften rechtstreeks op rekeningnr. NL89ABNA 045.74.57.457 t.n.v. Kerkinactie te Utrecht
		
onder vermelding van: lid Protestantse Gemeente Stiens
Het Jongerendiaconaat probeert via acties (bazar, spaarjampotjes) jongeren
bij diaconale taken te betrekken en hiermee geld in te zamelen voor bepaalde projecten.
Voorzitter		dhr. L. Brouwer				Hazzelnútstrjitte 9			2121818
Jongerendiaconaat

Giften Jampotactie

Rekeningnr. NL54RABO 039.54.77.395 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Stiens
onder vermelding van Jongerendiaconaat

Taxidienst bejaarden

dhr. T. van Oostrum

		

Plataanstrjitte 12				

2574007

Verjaardagfonds		
dhr. A . van der Meer			
Lege Hearewei 38a			
2572934
			mw. F. Folkertsma-Postema		Dr. G.A. Wumkesstrjitte 23		2573295
Bloemen			
Vanuit de gemeente gaat er iedere zondag een bloemengroet naar een gemeentelid in
			
bijzondere omstandigheden. Dit wordt georganiseerd door het Coördinatieteam en gefinancierd door het
			Verjaardagfonds.
De bloemstukken in de kerk worden verzorgd door twee bloemencommissies met als
contactadres:
voor De Hege Stins
mw. A. Spoelstra-de Witte 		
Tongerboutstrjitte 23 			
2573442
voor de Sint Vitus
mw. S. K. Otte
			
Ikeleane 4				
8434967
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College van kerkrentmeesters
￼

Betaling vaste vrijwillige
bijdragen		
Rekeningnr. NL06ABNA 055.23.85.964 t.n.v. Kerkrentmeesters PG Stiens.
Collectebonnen
			

Er zijn bonkaarten verkrijgbaar in drie waarden: 20 x € 2,-- / 20 x € 1,— / 20 x € 0,50.
Verkoop iedere tweede dinsdag van de maand van 19.00 tot 19.30 uur in De Hege Stins
Geen verkoop in juli en augustus.

Archivaris kerkelijk
archief

dhr. G. van der Heide

Rosettehôf 16

2575111

Kopieerwerk		dhr. T. Postma				Akasiahôf 6				2896944
Fotografie		

mw. T. Geertsma
dhr. S. Koopmans				

Skûtsje 17				
Lege Bosse 38				

2573359
2573027

Interieurcommissie
mw. J. Sloot-Nicolay
Wythústerwei 68
2572164
De Hege Stins
dhr. B. Snijder
Wurgedyk 19
06-12189425
			mw. W. Hietkamp-Kaastra			Aysmastins 10 				2572899
dhr. T. Postma
Akasiahôf 6 				
2896944
Kerkelijk Bureau/
Ledenregistratie
			
			

voor het doorgeven van geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizingen, attestaties en
uitschrijvingen:
dhr. A. Brouwer
			
Linebeamleane 6, 9051 SV
Geboorte, huwelijk en overlijden ook doorgeven aan de predikant
resp. kerkelijk werker .

2572000

Evangelisatie- / Zendingscommissie
De Evangelisatie- en Zendingscommissie zijn samen één commissie, gericht op evangelisatie dichtbij en zending ver weg. De
commissie heeft nog wel een gescheiden kas om zo de doelen niet te verwarren. Giften voor het evangelisatiewerk belanden dus niet
in de kas van het zendingswerk en omgekeerd ook niet.
Voorzitter
Secretaris interim
Penningmeester

vacature
mw. T.J. Stapert-de Jong			
dhr. W.S. van der Meer

Bijdragen evangelisatie

Rekeningnr. NL62ABNA 045.00.20.371 t.n.v. Evangelisatiecommissie Stiens

Bijdragen zending

Rekeningnr: NL88INGB 000.368.41.45 t.n.v. Zending PG Stiens

Truerderdyk 10a				
Lege Hearewei 38a

2574892
2572934
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Vrouwen Zendings Thuisfront (V.Z.T.)
Contactadres
mw. S. de Haan-Hoogland
Gysbert Japicxstrjitte 13			
Giften
Rekeningnr. NL54ABNA 061.76.05.475 t.n.v. VZT / Handwerken voor de
			zending te Stiens
Commissie Eredienst
Voorzitter
Secretaris

vacature
dhr. E.F. de Boer 				

Werkgroep Gemeentediensten
Lid
mw. A. Brouwer-Wiersma
Lid
mw. J. Veltman-Hogeterp

2573262

Wythústerwei 63

8443021

Noardkromp 25
Tsjalk 6

2572729
2169062

Lectoren
Coördinator 		dhr. T.D. Hansma				Mienskar 8				2575720
Commissie Gemeente-Groei-Groepen
Contactadres
dhr. S. Brouwer 				

Felixwei 54 				

7850734

Interkerkelijk Kontact Werk (I.K.W.) (samen met Doopsgezinde Gemeente)
Voorzitter		dhr. S. Brouwer 				Felixwei 54 				7850734
Secretaris		mw. C. Vos-Visser			Reinder Brolsmaplein 3			2572763
Kerkelijk informatie- en opinieblad "TWAKLANK"
Eindredactie		
mw. I. Kroondijk-de Boer 		
Felixwei 38				
2572408
Secretariaat		mw. S. Jansma-Dijkstra			Noardkromp 31				2573456
kopij aanleveren voor de 15e van de maand
Abonnementen 		
mw. H. Zijlstra-Nicolay			
Pyter Jurjensstrjitte 26 			
2574615
Verspreiding		
dhr. M. Elzinga				
Spoarbuert 16
2574837
			dhr. A. Rijpstra				Ds. S. Huismansstrjitte 8			2573142
Betaling abonnement

Rekeningnr. NL20INGB 000.68.79.676 t.n.v. Kerkblad Twaklank te Stiens

Jaarlijks informatieblad “JAARKLANK”
Coördinator		
dhr. K.H. Bremer				

Tulipastrjitte 31				

2572670

Nieuwsbrief
Uitgezonderd de zomervakantieperiode ligt iedere zondag bij de ingang van de kerkzaal een Nieuwsbrief met
actuele informatie betreffende activiteiten in de gemeente en het wel en wee van de leden van de gemeente (huwelijk, zieken,
geboorte e.d.). Kopij inleveren voor donderdag 20.00 u op het adres dat is vermeld op de
Nieuwsbrief van de voorafgaande zondag of per e-mail: nieuwsbrief@pgstiens.nl.
Graag de kopij beperken tot zes regels!
Redactie			mw. J. Deelstra-van der Meer		Akasiahôf 14				2573079
			
dhr. D. Runia
Hellasstrjitte 30
2573523
dhr. J. Wesseling				
Eskdoarnstrjitte 17			
2574807
Website
www.pgstiens.nl
Webmaster
mw. A. Drahn 				
Noardkromp 9 				
2574805
Technische realisatie
dhr. T.J. Osinga				
Dr. G.A. Wumkesstrjitte 29		
2162811
Redactie			dhr. Th.J. Boorsma			Canterstins 16				2572436
			dhr. K.H. Bremer				Tulipastrjitte 31				2572670
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Beamteams
De Hege Stins
St.Vitus

Contactadressen
dhr. T.J. Osinga
dhr. C. Vos

Kerkdiensten volgen
via internet		

www.pgstiens.nl /Video
inloggen met: video; wachtwoord: videopgstiens

			

Dr. G.A. Wumkesstrjitte 29
Reinder Brolsmaplein 3
		

2162811
2572763

Bazarcommissie Sint Vitus
Jaarlijks wordt er tijdens de braderie in Stiens (eerste zaterdag in september) een bazar gehouden in en rond het Sint Vitushûs met een
grote inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers. De opbrengst van alle activiteiten is bestemd voor de kerk en voor een ander goed
doel.
Contactadressen
dhr. J. van der Meulen			
Skûtsje 17				
2573359
			dhr. S. Brouwer				Felixwei 54				7850734
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Het (nieuwe) pastoraat in onze gemeente.
Zo nu en dan is het nodig om de manier van werken aan te passen aan wat de tijd vraagt. Dat geldt voor bedrijven en
overheden, maar ook voor de kerk en voor onze gemeente. Het wezen van de kerk, en ook van de plaatselijke gemeente
verandert daar natuurlijk niet van. De gemeente is de plaatselijke gemeenschap van gelovigen, van de mensen die geloven
dat God met hen wil gaan in hun persoonlijke leven en ook in het leven van hun kerkgemeenschap. De gemeente is
daarbij het bindmiddel dat ons door de wekelijkse eredienst bepaalt bij wie God in Jezus voor ons wil zijn en ook wat hij
van ons vraagt.
Wat dat laatste betreft: de Bijbel vertelt ons al dat de beginnende kerk zijn roeping zag op drie fronten: pastoraat,
diaconaat en missie. Concreet dus: zorg voor elkaar in geestelijk en in materieel opzicht en ook zorg voor anderen om ze
het goede te tonen dat God in Jezus ons leert en ook hen wil leren.
Onder pastoraat hebben wij altijd verstaan dat vanuit de kerk er aandacht was voor al degenen die er bij hoorden.
Onze gemeente hadden wij daarom in wijken ingedeeld waar in principe iedereen met regelmaat bezocht werd door
wijkouderling, wijkdiaken of wijkmedewerker. Maar dat systeem werkte de laatste tijd niet goed meer. Naast veel
wijkmedewerkers zijn er immers ook veel ouderlingen en veel diakenen nodig, en vooral voor dat “ambtelijke” werk
is het moeilijk om mensen te vinden. Bovendien is de behoefte aan “huisbezoek” tegenwoordig bij veel van de jongere
mensen niet meer zo aanwezig. Die zoeken liever zelf uit waar ze wel of niet aan mee zullen doen, ook in de kerk. Dus
aan twee kanten is onze kerkelijke wereld veranderd en wordt het dus tijd dat wij ons daar bij aanpassen.
De wijkindeling is losgelaten. Die vindt u in deze Jaarklank dus niet meer terug. Maar voor pastoraat, aandacht en zorg
waar dat nodig is, is er een pastoraal team van predikant, kerkelijk werker, ouderlingen en bezoekmedewerkers. Daar kunt
u contact mee opnemen bij ziekte en overlijden, bij huwelijk en geboorte, maar ook anders, wanneer u dat nodig hebt.
U kunt ook dingen die u zelf of anderen betreffen, doorgeven aan het coördinatieteam. Dat coördinatieteam probeert in de
gaten te houden wat er allemaal speelt in de gemeente en dus ook waar er extra aandacht nodig is. Daarvoor is het nodig
dat u belangrijke dingen doorgeeft, ook dus als het gaat om dingen bij mensen in de buurt of anderszins.
Verder is er een bezoekteam dat alle ouderen vanaf 80 jaar blijft bezoeken. Met regelmaat. Omdat juist deze groep van
kerkleden vaak niet meer zo makkelijk zelf op zoek gaat, maar juist wel het contact met de kerk wil voelen.
Tenslotte, voor iedereen, maar zeker ook voor de jongeren en middengroepen, wil de Commissie Vorming en Toerusting
activiteiten aanbieden die ons meer bewust kunnen maken van wie wij als Christenen zijn, in de kerk en in de wereld.
Er zijn nog meer teams, u vindt ze in deze Jaarklank, met de taken waar ze zich voor inzetten. Daarnaast blijven er
natuurlijk de pastores, de ouderlingen, de diakenen, de kerkrentmeesters, allemaal in mogelijk iets kleinere aantallen
omdat de teams delen van het werk overnemen, maar als hart van de organisatie van onze gemeente en ook als onderdeel
van de teams, wel noodzakelijk.
Pastoraat was altijd en is nog steeds, uiteindelijk een zaak van de hele gemeente. “De kern van pastoraat is het omzien
naar elkaar in de naam van Christus”. Dat is dan dus een opdracht voor ons allemaal, ieder op zijn eigen manier. 1 Petrus
4 : 10a zegt het zo:
“Tsjinje elkoar, in elk nei de jefte dy’t er krigen hat, as goede rintmasters fan Gods mannichfâldige genede”.
Hendrik ten Hoeve, preses.

		
					

“
”Wat u ook krijgt, zorg dat u begrip krijgt.”
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Salomo

Taakomschrijving en bezetting teams voor het Nieuwe Pastoraat.
Coördinatieteam
Funktioneert als centraal punt om meldingen binnen te krijgen m.b.t. omstandigheden waarbij pastorale bijstand gewenst
is, dan wel waarbij het bezoekteam, het felicitatieteam, het welkomstteam of het Talantteam ingeschakeld kan worden.
Het team houdt contact met het kerkelijk bureau en is voor melding vanuit de gemeente telefonisch en per email
bereikbaar. “Spin in het web”. Verantwoordelijk contactpersoon: beide pastores.
Teamleden:

mw. S. Veninga-van der Lep
dhr. P. Roerdink
			vacature

Felixwei26				
Boarskulp 19		

2573506
2571797

Pastoraal team
Verleent pastorale bijstand waar dat maar nodig is: vraaggestuurd pastoraat. Het team houdt zoveel mogelijk contact
met het coördinatieteam. De beide pastores zijn verantwoordelijk contactpersoon en kunnen ook rechtstreeks door
gemeenteleden gebeld worden.
Teamleden:
			

ds. J.C. Overeem
		
mw. T. de Vries
mw. L. de Vries-Waltje
dhr. L.J. Fennema
mw. S. Haijma-Hooghiemster
mw. J. Elzinga-van der Veen

De Blikken 3 , 9051 PL
Ophirstrjitte 30, 9051 LW
Helling 11				
Kastanjeleane 33
Petterhústerdyk 9
Spoarbuert 16

2895763
06-53705559
2573453
2571424
2572877
2574837

Bezoekteam ouderen
Bezoekt de gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, per teamlid in principe zes adressen: aanbodgericht
pastoraat. Bezoek per adres ten minste tweemaal per jaar, waarbij inbegrepen bezoek ter gelegenheid van hoogtijdagen (verjaardagen, huwelijksjubilea). Binnen het team wordt de verdeling van adressen gecoördineerd door een
teamlid-coördinator. De teamleden (ca. 30) melden eventuele behoefte aan pastorale bijstand aan het pastoraal team.
Verantwoordelijk contactpersoon: mw. T. de Vries.
Felicitatieteam
Bezoekt gemeenteleden die niet onder het bezoekteam ouderen vallen bij geboorte, huwelijk en evt. andere
hoogtijdagen. De teamleden melden eventuele behoefte aan pastorale bijstand aan het coördinatieteam. Verantwoordelijk
contactpersoon: ds. J.C. Overeem.
Teamleden:

mw. D. Blaakmeer-Post
mw. T. Mulder-Boonstra
dhr. K.H. Bremer			

Trompethoarn 22
Brêgeleane 7
Tulipastrjitte 31			

2572497
2570408
2572670

dhr. J. Bakker
dhr. M.J. Reudink
mw. H. Zijlstra– Nicolay

M.B. Hoogeveenstrjitte 3
Wylde Seringhôf 5
Pyter Jurjensstrjitte 26

8446326
2574272
2574615

		
Welkomstteam
Bezoekt van buiten inkomende gemeenteleden en introduceert hen evt. in de gemeente. De teamleden melden eventuele
behoefte aan pastorale bijstand aan het coördinatieteam. Verantwoordelijk contactpersoon: ds. J.C. Overeem.
Teamleden:

Talantteam
Bezoekt op regelmatige basis de gemeenteleden in de diverse Talant-locaties en biedt of zoekt ondersteuning bij
kerkbezoek als dat gewenst wordt. De teamleden houden contact met de interkerkelijke Talant-bijbelgroep en werkt hier
waar mogelijk mee samen. De teamleden melden eventuele behoefte aan pastorale bijstand vanuit de gemeente van Stiens
aan het pastoraal team. Verantwoordelijk contactpersoon: mw. T. de Vries.
Teamleden:

mw. J. Reudink-Rugebregt
mw. W. Hoekstra
mw. S.K. Otte
mw. I. Westendorp

Wylde Seringhôf 5
Ikeleane 4
Ikeleane 4
Wurgedyk 15

2574272
8434967
8434967
2574132
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Commissie Vorming en Toerusting

Biedt activiteiten ten behoeve van vorming en toerusting van de gemeente op theologisch, pastoraal en diaconaal gebied.
Specifieke aandacht is nodig om activiteiten te kunnen bieden die alle leeftijdsgroepen aan kunnen spreken en kunnen
betrekken bij het geloof en het kerkelijk leven. Verantwoordelijk contactpersoon: mw. T. de Vries.
Teamleden:

mw. T. de Vries
dhr. W.S. de Vries
mw. J. Anema-Aalbers
mw. A. Brouwer-Kerssies

Ophirstrjitte 30
Papyrushôf 6
Pompeblêdstrjitte 1
Hazzelnútstrjitte 9

06-53705559
2570971
2571991
2121818

Commissie eredienst
Verantwoordelijk voor het adviseren aan de kerkenraad over systematische en liturgische zaken de kerkdiensten betreffen,
en ook voor opzet, publicatie en controle op juistheid van het kerkdienstrooster en de inzet van de pastores daarin. De
commissie houdt contact met de pastores en de preekvoorziener(s).
Verantwoordelijk contactpersoon: ds. J.C. Overeem.
Team Zorgzame Kerk
Naast de interne kerkelijke organisatie voor het pastoraat staat nog het Team Zorgzame Kerk. Dit team is beschikbaar
om hulp te verlenen bij problemen en vragen van maatschappelijke, sociale, materiële of geestelijke aard aan ieder
die daarom vraagt. Het team probeert op deze manier de kerk in haar diaconale en pastorale taak zichtbaar te maken
voor iedereen binnen en buiten de kerk die ondersteuning nodig heeft. Het is daarbij niet de bedoeling dat het team de
verantwoordelijkheden van de burgerlijke gemeente op zich neemt. Het team wil “de kerk in en voor de wereld” zijn.
Teamleden:

mw. T. de Vries
mw. R.T. Groenewoud-Eisma
mw. F. Hoeksma-Postma
dhr. J. van der Goot
dhr. K. Tigchelaar

Ophirstrjitte 30
Canterstins 20
Wythústerwei 49
Lege Marren 1
Skûtsje 27

06-53705559
2571705
2573092
2571557
2573402

Het pastoraal overleg kan in de nieuwe structuur doorgaan voor alle groepen die direct betrokken zijn bij
het pastoraat, dus, coördinatieteam, pastoraal team, bezoekteam ouderen, felicitatieteam, welkomstteam en
Talantteam. De functie van dit overleg is het bieden van toerusting voor het werk en het stimuleren van onderlinge
contacten waarin van elkaar geleerd kan worden. De frequentie van bijeenkomen zou gelijk kunnen blijven, nl.
drie of vier keer per jaar.

”Kennelijk heeft nooit iemand verteld dat de Eeuwige
geen politieagent is die op de kruispunten van het leven
het menselijke verkeer staat te regelen”
Prof. Dr. Bob Smalhout
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Diverse verenigingen / organisaties
Protestantse Vrouwen Organisatie
Secretaris 		mw. Y. Osinga-Sijtsma			Aldlânsdyk 55			2572410
Bijeenkomsten: Om de twee weken op dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur
‘Passage’, Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging - afdeling Stiens
Secretaris
mw. F. Jonkman-Huisman		
Grovestins 4			
2e secretaris		
mw. S. Spijksma-Greidanus		
Tulipastrjitte 42			
Bijeenkomsten: In principe op de 3e woensdagavond van de maand.
Programma op aanvraag verkrijgbaar.
Nederlands Bijbelgenootschap (N.B.G.) - afdeling Stiens
Voorzitter		
dhr. W.S. van der Meer			
Secretaris
mw. J.S. Leegstra-Swart 		

Lege Hearewei 38a
Treem 6
			

Protestants Christelijke Ouderen Bond (P.C.O.B.) - afdeling Leeuwarderadeel
Secretaris		
mw. A. van der Ploeg-van der Werf
Poaitrije 9, Hyum
Vereniging voor Christelijk Basis Onderwijs Het Bildt-Leeuwarderadeel
Locatie
C.B.S. “De Sprankel”			
Felixwei 17
Directeur		mw. D. Homan				Sprankel@cbog2.nl

2573427
2572298

2572934
06-30094585
0518-431018

		

2571225

Stichting Rusland Kinderhulp
Contactadres
mw. U. de Voogd			

De Kamp 10, Britsum		

2573215

Amnesty International, werkgroep 312 Leeuwarderadeel
Contactadres
mw. D. Boomsma-Reitsma

Noardkromp 2

2574063

Radio Middelsé
kerkelijke programma’s
Contactadressen
mw. J. Deelstra-van der Meer		
Akasiahôf 14			
2573079
			mw. R.T. Groenewoud-Eisma		Canterstins 20			2571705

Koren en muziek
VituStinsCantorij
Contactpersonen
Repetities 		

mw. D. van der Goot-Heegsma (vz)
Lege Marren 1			
mw. A. Hoekstra			
Boarskulp 11			
donderdagavond van 19.15 tot 20.30 uur

2571557
2572129

Sweelinck Cantorij
Secretaris		
Repetities 		
			

mw. S. Teitsma				
Reinderslaan 12, Ferwert
dinsdagavond om 19.45 uur in De Hege Stins (herfst / winter)
of St. Vituskerk (voorjaar / zomer)

0518– 411724

Huisband United
Contactpersoon		mw. T. Sloot				Noardkromp 23 		257090
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