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De Geast fan God kaam del op him,
dy’t útkard is om’t wurd te sizzen
en dat sa oan ús út te lizzen
as hearden wy Gods eigen stim.
Wat is’t dat hy te melden hat?
It bliid berjocht fan syn ûntfermjen:
hy sil de swakkere beskermje,
genêze wa’t dat nedich hat.
Dy’t bûn wie wurdt troch him befrijd.
Hy wol út skea en skande ús rêde.
No wurde hongerigen sêde.
Syn namme is barmhertichheid.
Wy tankje God foar dizze stim,
dy’t klinke mocht yn ús fermidden
en dy’t ús oanfjurre om te bidden,
mei útsjoch op Jeruzalim.
Oersetting Margryt Poortstra

Spotjes
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer op. Om mij heen hoor ik vaak de

verzuchting: “wat gaat de tijd toch snel!”

Daarom is het spreekwoord ook nog steeds van kracht: “de tijd gaat snel, gebruik

hem wel!” En wél dan in de betekenis van goed.

Deze Twaklank is slechts 12 pagina’s dik geworden. Na de kerst staat alles een

beetje op een lager pitje. Maar we gaan door er staat toch best nog wel veel op het

programma van het kerk zijn.

En natuurlijk zijn de vaste rubrieken van Twaklank ook nu weer heel erg leesbaar.

Op pag. 5 schrijft Gerard van Rijn over de ‘toer van Stiens’. Het gaat over de toren
en de kerk in het centrum van Stiens. Een markant historisch middelpunt. Ook

probeert Van Rijn uit te leggen dat het gebouw en de toren symbool staan voor de
verbondenheid tussen de kerkelijke gemeenschap en de dorpsgemeenschap.

Op pag. 8 en 9 leest u de verslagen van de vergaderingen van de kerkenraad zodat u

ook hiermee op de hoogte blijft.

Op pag. 10 treft u een uitnodiging aan voor de vrijwilligers die hun steentje

bijdragen aan diverse kerkelijke activiteiten. Deze feestelijke avond zal worden

gehouden op 4 april. Als u daarvoor in aanmerking komt, zet deze datum dan alvast
in uw agenda.

Tine de Vries en ds. Jaap bieden een bèta-cursus aan van 4 avonden. Als u deze

Twaklank krijgt dan is er al 1 van de 4 cursussen gegeven. Het is een cursus waarin

dieper wordt ingegaan op geloofsvragen. Iedere woensdagavond t/m 21 februari in

De Hege Stins. Aanvang 20.00 uur.

Namens de redactie veel leesplezier toegewenst.

Ietje Kroondijk-de Boer.
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Meditatie
Over schaken met de schepping.
Ik kan mij erg verwonderen over de
schepping. Hoe is het mogelijk dat de
Kleine Beer altijd op dezelfde plek staat
en dat Orion in de winter stijgt en in de
zomer onder de horizon zakt? Hoe is het
mogelijk dat oostenwind in de winter zo
fris en fijn voelt? Nu weet ik wel dat de
Kleine Beer altijd op dezelfde plek staat
omdat de Poolster, die deel uitmaakt van
de Kleine Beer precies boven de aardas
staat. Ik weet ook wel dat de oostenwind
zo fris is omdat oostenwind niet wordt
getemperd door de zee. Maar mijn
antwoord bevredigt niet. Liever zeg ik: het
is zo omdat de aarde schepping is. Het is
bedacht door onze Lieve Heer en hij zag
dat het goed was.

God zag niet zomaar dat het goed was. De
aarde was woest en doods en de schepping
wordt veroverd op de chaos. God doet dat
door te scheiden. Hij scheidt het licht van
het duister, de dag van de nacht, de hemel
en de aarde, de zee en het land. In de
bijbelse geloofsleer is dat een manier om
te laten zien dat God boven de elementen
staat. Je hoeft de zon en de zee niet te
aanbidden, maar zon en zee zijn schepsel
van onze schepper. Ik vind het ook in de
ethiek, dus in het nadenken over normen
en waarden een belangrijke: de aarde is
schepping, we zijn geroepen om zuinig te
zijn!

In die schepping zal er altijd iets van
chaos overblijven. Ik denk daarbij aan
natuurgeweld, zoals aardbevingen of
tornado's. Ook is ons denken en ons
begrip beperkt. Wij denken de aarde en de
schepping te begrijpen, maar dat hoeft
natuurlijk niet zo te zijn. We denken te

weten hoe het zit, maar wie weet hebben
we het wel mis. In Amerika is er nu een
extreem koude winter. Sommigen zeggen
dat het komt omdat de
klimaatwetenschappers ongelijk hebben
over de opwarming van de aarde.
Weerman Peter Kuipers Munnike legde
juist uit dat het komt door de opwarming
van de aarde. Ik ben geneigd Peter te
geloven.

Dat de aarde schepping is en door God
bedacht is, geeft mij houvast. Er is een
beeld dat mij hier erg bij helpt. Dat is het
schaakspel. Het schaakspel bestaat uit 32
stukken op 64 vlakken, gelijk verdeeld
tussen zwart en wit. Het schaakspel heeft
ook een vaste orde. Een pion mag niet
achteruit en een dame mag niet over een
loper heen springen, waar een paard dat
juist wel mag. Je mag niet je eigen
stukken slaan en ook niet jezelf schaak
zetten. Deze regels geven het schaakspel
haar orde en houvast.

Net als in de schepping is er ook veel
chaos in het schaakspel. Er is strijd, je
kunt een valletje opzetten voor je
tegenstander en soms is een stelling, de
manier waarop de schaakstukken
opgesteld staan en samenwerken, zo
moeilijk dat het niet te doorgronden is.
Meestal is de chaos die ontstaat je eigen
schuld. Achteraf blijkt dat je een
mogelijkheid die veel meer voor de hand
lag over het hoofd zag, of je hebt gewoon
een fout gemaakt. Schakers zijn niet zo
mild voor zichzelf – zij hebben het liever
over blunders. In het Fries is het ook
prachtig: Achternei besjoen hie dat net sa
moatten.

Kun je het de schaakstelling verwijten dat
ze ingewikkeld is, terwijl je zelf de
oorzaak bent van de moeilijkheden? Kun
je het de aarde in Groningen verwijten dat
zij beeft, omdat wij zelf grondstoffen
tanken uit de bodem? Kun je het de
tornado verwijten dat zij heftig is, als de
klimaatopwarming de oorzaak is? Ik denk
dat wij allemaal de neiging herkennen om
als er iets mis is, de oorzaak buiten onszelf
te zoeken. Een vriend van mij vertelde
eens hoe hij probeerde de hele wereld de
schuld te geven van het feit dat hij zich
versliep, terwijl hij toch echt zelf de
wekker niet had gezet.
Ik wil graag twee gedachten overhouden.
De eerste is dat wij de schepping niet
helemaal begrijpen. Dat er in ieder geval
voor ons iets van chaos over zal blijven.
Denk maar aan het paradoxale voorbeeld
van de koude winter in Amerika dankzij
de klimaatopwarming. Ik vind het fijn om
de schepping niet helemaal te begrijpen.
Zo blijft de schepping schepping en
ontstaat er in het denken ook de ruimte om
God te zoeken.

De tweede gedachte is dat de oorzaak van
heel veel dingen die misgaan toch vooral
in onszelf ligt. Hoe fijn het ook is om een
ander daar de schuld van te geven: ik ben
volledig verantwoordelijk voor die
blunder in het schaakspel en die
aardbeving in Groningen komt toch echt
van het aardgas. Ik denk dat ook dat ons
de ruimte geeft om zelf minder ruimte in
te nemen en meer ruimte te scheppen voor
God.

ds. Jaap C. Overeem
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Gedachten bij gedichten
Net als in de vorige Twaklank gaat het in
deze bijdrage over Godsbeelden. Hoe zien
we God? Zag Bertus Aafjes God in alles
om hem heen, soms even. Leo Vroman
heeft een heel andere visie. Hij benadert
God duidelijk als wetenschapper. God is
voor hem onpersoonlijk, althans zo lijkt
het. Systeem, ik noem u dus geen God.

Vroman (1915-2014) is bioloog, maar
daarnaast ook dichter en tekenaar. Hij is
joods. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
verblijft hij in Nederlands-Indië in Japanse
gevangenschap. Na de oorlog woont hij
zijn hele verdere leven in de Verenigde
Staten, waar hij tot zijn pensionering
werkt als hematoloog. Daarnaast is hij
voluit dichter. Hij is sinds 1951
Amerikaans staatsburger, maar als dichter
blijft hij in het Nederlands publiceren.
Zijn gedichten vallen op door hun speelse
toon en fantasie. Hij schrijft even
gemakkelijk over de dood als over de

liefde: voor het leven, maar vooral voor
zijn vrouw Tineke. Als dichter is hij
eigenzinnig, nieuwsgierig en geestig. Hij
gaat volledig zijn eigen weg, ook wat
betreft de vorm van zijn gedichten.

Na zijn debuut in 1946 volgt er een lange
rij poëziebundels, maar hij schrijft ook
proza, toneel, dagboeken,
autobiografische teksten. Zeer veelzijdig.
Eigenlijk is heel zijn werk een grote
biografie in die zin, dat hij grotendeels
direct vanuit en over zichzelf schrijft.
Belangrijke thema’s in zijn werk zijn
liefde, dood, oorlog en vrede. Hij dicht tot
op hoge leeftijd. In 2008, hij is dan
inmiddels 93 jaar oud, verschijnt er een
bundel met de opvallende titel Nee, nog
niet dood. En een jaar later nog een: Soms
is alles eeuwig. Over humor gesproken.
Talloze prijzen krijgt hij voor zijn poëzie,
in 1964 zelfs de P.C. Hooftprijs.

Psalm 1
Systeem! Gij spitst geen oog of baard

en draagt geen slepend kleed;

hij die in u een mens ontwaart

misvormt u naar zijn eigen aard

waar hij ook niets van weet.

Systeem, ik noem u dus geen God,
geen Heer of ander Woord

waarvan men gave en gebod

en wraak wacht en tot wiens genot
men volkeren vermoordt.

Systeem! Lijf dat op niets gelijkt,

aard van ons hier en nu,

ik voel mij diep door U bereikt

en als daardoor mijn tijd verstrijkt

ben ik nog meer van U.

Leo Vroman
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Voor zijn bundel Psalmen en andere
gedichten krijgt hij in 1996 de VSBpoëzieprijs. Deze bundel verschijnt als
Vromans de tachtig al gepasseerd is. Uit
die bundel kies ik Psalm 1.

Zoals gezegd, in dit gedicht gaat het
over het Godsbeeld van de dichter.
Op het eerste gezicht lijkt het erg
zakelijk en onpersoonlijk, om God
aan te spreken als Systeem. Tot drie
keer toe gebruikt hij dat woord. Het
is inderdaad een zakelijk woord.
Heel neutraal. Het hogere is voor de
dichter niet iemand die een slepend
kleed draagt, een soort paus in het
kwadraat. Ook niet iemand die een
oog spitst, dus al spiedend rond
gluurt. (Spitsen brengen we normaal
gesproken in verband met onze oren,
maar God is sowieso anders dan wij,
vandaar). Wie in het hogere een man
vermoedt, misvormt u naar zijn
eigen aard. Die maakt zichzelf een
beeld, terwijl hij ook niet weet hoe
het precies zit, een beeld naar zijn
eigen aard / waar hij ook niets van
weet.

De dichter legt in de tweede strofe
uit, waarom hij God aanspreekt met
Systeem. Hij zegt: ik noem U dus
geen God, / geen Heer of ander
Woord. Want van God verwacht men
gave en gebod / en wraak. Alles
denkt men van God te ontvangen,
maar van God komen ook de
geboden en de wraak. Tot Gods
genot, zegt de dichter, worden

Leo Vroman
volkeren vermoord. De kreet van de
kruistochten schiet me te binnen:
‘God wil het!’ Maar strijd en moord
in naam van God is helaas van alle
tijden. Bij moslims, maar evengoed
bij christenen. Daarom geen God,
maar Systeem. Geen mensvormige
God, Lijf dat op niets gelijkt, / Aard
van ons hier en nu.

De derde strofe eindigt magistraal.
De dichter verwoordt op een
eenvoudige manier hoe hij zich met
het hogere, het alles omvattende
Systeem verbonden voelt. Haast
intiem zegt hij: ik voel mij diep door
U bereikt. / En, en dat zegt hij als
tachtiger, als daardoor mijn tijd
verstrijkt / ben ik nog meer bij U.

De dichter verheugt zich erop om op
te gaan in het Systeem. Ik herinner
nog even aan de titel van zijn bundel
uit 2008: Nee, nog niet dood. Dat je
als jood en als wetenschapper zo de
dood tegemoet kunt leven. Heel
bijzonder.
Willem Huisman

Column
De Toer fan Stiens
Een jaar of twee geleden is een prachtig
boekwerk uitgekomen, met de titel ‘Toer
fan Stiens’. Ik kreeg het onlangs in
handen. Het boek bevat een groot aantal
schilderijen en tekeningen van de Stienser
toren van elf beeldende kunstenaars, en
verder een keur van oudere en nieuwere
foto's van de toren en van het oude dorp
rondom de kerk. De schilderijen en
tekeningen zijn gevat in een toelichtende
levensbeschrijving van elk van de
kunstenaars. Het boek opent na een
inleiding met een kort historisch overzicht
betreffende de toren, het kerkhof en de
lindebomenkrans, voorafgegaan door het
magistrale gedicht ‘de âlde toer’ van
Pieter Jelles Troelstra. De uitgave is
samengesteld en geredigeerd door Trudy
van Riemsdijk-Zandee en Willem van
Riemsdijk, onze dorpsgenoten van “ït âlde
doktershûs”.

Het is verbazingwekkend hoeveel keren
de toren, met de kerk en de bomenkrans,
afgebeeld is, in uiteenlopende genres en
vanuit een grote verscheidenheid van
gezichtshoeken en perspectieven. Het
markante en in zijn omgeving imposante
bouwwerk spreekt tot de verbeelding en
inspireert tot artistieke creativiteit.
Deze scheppingsdrang is eens te meer van
betekenis als we bedenken dat de toren
veel meer is dan een stenen monument.
Toren en kerk zijn beladen met historie,
met verhalen, en met mensengeschiedenis
door de eeuwen heen, tot op de dag van
vandaag. Als inwoner van Stiens hoef je
jezelf bepaald niet te forceren om liefde en
trots te voelen en te koesteren voor dit
historische middelpunt van ons dorp.

De toren staat letterlijk en figuurlijk niet
op zichzelf. Hij is onlosmakelijk
verbonden met de kerk en de kerkelijke
gemeenschap, ook door de eeuwen heen,
tot op de dag van vandaag. De toren is
eigendom van de burgerlijke gemeente.
Maar de toren hoort bij de kerk en bij de
kerkelijke gemeente. Maar de toren hoort
evenzeer bij het dorp, bij de lokale
dorpsgemeenschap. De toren staat
symbool voor de verbondenheid tussen de
kerkelijke gemeenschap en de
dorpsgemeenschap, door de eeuwen heen.
Ook tot op de dag van vandaag? Kan dat
nog steeds zogezegd worden in onze tijd
van doorgaande secularisatie? Ik denk dat
er heel wat inwoners van Stiens zijn die

liefde en trots koesteren voor ‘hun’ toren
en kerk, maar die weinig of geen enkele
binding meer voelen met de kerkelijke
gemeente die daar (regelmatig)
samenkomt. Ik wil binnen de beperkte
ruimte van deze column toch proberen om
een verbinding te leggen tussen wat de
toren en de kerk als historisch bouwwerk
belichaamt en datgene waar de kerkelijke
gemeenschap voor staat.

Toren en kerk zijn geladen met
geschiedenis: kerkelijke geschiedenis,
plaatselijke geschiedenis,
mensengeschiedenis. Die geschiedenis
resoneert ook in ‘Toer fan Stiens’, in het
historische overzicht, en op plaatsen ook
duidelijk in de beschrijvingen van het
werk en het leven van de kunstenaars.
De ’toer’ is een drager van verhalen. Om
het met een beetje een cliché te zeggen:
Als deze toren eens kon vertellen...! Er
heeft zich een eeuwenlange geschiedenis
rondom de toren afgespeeld. Een
geschiedenis van politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen en
woelingen. Van welvaart en gebrek, van
rijkdom en armoede. Geschiedenis van
mensen, met hoogtepunten en
dieptepunten, ook verhalen van
mislukkingen en menselijk falen. Niets
menselijks is de geschiedenis vreemd.

In de kerk ligt een boek opengeslagen, een
boek met een schat aan verhalen waaraan
ook niet menselijks vreemd is. Verhalen
die in een andere tijd en in een andere
cultuur hebben gespeeld, maar die in hun
menselijkheid niet wezenlijk verschillen
van de verhalen die zich door de tijden
heen rondom de Stienser toren zullen
hebben afgespeeld. Goede en liefelijke
verhalen, maar ook bizarre verhalen van
mislukking en menselijk falen, en ook
over het te boven komen daarvan. De
beide musicals die de afgelopen jaren
vanuit onze kerkelijke gemeenschap zijn
uitgevoerd zijn voorbeelden bij uitstek van
zulke verhalen, en bij de uitvoeringen
vloeiden kerkgemeenschap en
dorpsgemeenschap even in elkaar over.
De Bijbel is het boek van de geschiedenis
van God met de mensen en van mensen
met hun God. Die geschiedenis is niet
afgesloten met de afsluiting van de canon
van de Bijbel. De geschiedenis van God
met de mensen en van mensen met hun
God is doorgegaan door de eeuwen heen,
wereldwijd, overal, ook in Stiens, tot op

de dag van vandaag.
Dat betekent dat er een betekenisvolle
verbindingslijn bestaat tussen wat er in de
concrete wereld rondom de kerk en de
toren gebeurt en wat er binnen de kerk
verkondigd wordt. De verkondiging
binnen de kerk geeft duiding aan wat er
buiten de kerk gebeurt. Omgekeerd biedt
het concrete leven van de dag van alledag
actuele illustraties van wat binnen de kerk
verkondigd wordt. De boodschap van de
Bijbel wordt in het hier en nu
geactualiseerd. Als we ons daar
onvoldoende rekenschap van geven blijft,
om het met Kuitert (in Het Algemeen
Betwijfeld Christelijk Geloof) te zeggen,
“het kruis stranden in Palestina”. Rijdend
op het Woord maakt het zich daarvan los
en komt het binnen in elke tijd, ook de
onze”.

Ik hoop niet dat er een tijd zal aanbreken
waarin de St. Vitus louter een stenen
monument zal zijn. Ik hoop dat de kerk
nog lange tijd een plaats van
actualiserende verkondiging van de
heilsboodschap zal blijven. En dat ‘de âlde
toer’ daar tot in de verre omtrek en tot in
lengte van jaren het uitroepteken van zal
zijn!
Om te besluiten met Lied 273, vers 3:
Loof God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.

GvR
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Kerkdiensten
Bijbelleesrooster
Februari
do 1
Spreuken 20: 1-9
vr 2
Spreuken 20: 10-21
Spreuken 20: 22-30
za 3
zo 4
Psalm 142
ma 5
Jesaja 55: 1-13
di 6
Jesaja 56: 1-8
wo 7
Spreuken 21: 1-12
do 8
Spreuken 21: 13-21
vr 9
Spreuken 21: 22-31
za 10 Joël 1: 1-14
zo 11 Joël 1: 15-20
ma 12 Joël 2: 1-11
di 13
Joël 2: 12-17
wo 14 Psalm 57
do 15 Jesaja 56: 9-57: 6
vr 16
Jesaja 57: 7-13
za 17 Jesaja 57: 14-21
zo 18 Jesaja 58: 1-5
ma 19 Jesaja 58: 6-14
di 20
Jona 1: 1-16
wo 21 Jona 2: 1-11
do 22 Jona 3: 1-10
vr 23
Jona 4: 1-11
za 24 2 Petrus 1: 1-11
zo 25 2 Petrus 1: 12-21
ma 26 2 Petrus 2: 1-10a
di 27
2 Petrus 2: 10b-22
wo 28 2 Petrus 3: 1-9
Maart
do 1
2 Petrus 3: 10-18
vr 2
Spreuken 22: 1-16

Bekijk diensten live online:
www.pgstiens.nl/Video
gebruikersnaam: video
wachtwoord: videopgstiens
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Kerkdiensten Protestantse Gemeente Stiens februari en gedeelte maart 2018

Zondag
4 februari

Zondag
11 februari

Zondag
18 februari

St. Vitus
St. vitus

De Hege Stins
Talant, Ielane 10
De Hege Stins

Zondag
25 februari

De Hege stins

09.30 uur: ds. J.C. Overeem
19.30 uur: Orgelvesper

09.30 uur: ds. J.C. Overeem
m.m.v. VituStins Cantorij en muzikanten
Muzikaal project over barmhartigheid,
thema: “wie is mijn naaste?’’
14.00 uur: mw. ds. J.W. van Dijken, Hallum.

09.30 uur: ds. J.C. Overeem
Zendingszondag en Heilig Avondmaal
09.30 uur: ds. U. Tjallingii, Deinum

Woensdag
28 februari

Skilhiem

15.30 uur: mw. G. van Beem-de Jong

Zondag
4 maart

St. Vitus

Zondag
11 maart

De Hege Stins
Talant, Ieleane 10

09.30 uur: mw. ds. T.K. Kwint, Meppel
m.m.v.: VituStins Cantorij
19.30 uur: Gemeentedienst Taizé werkgroep
09.30 uur: ds. J.C. Overeem
14.0 0 uur: mw. ds. D. de Vries van Talant

Orgelvesper 4 februari in de Sint
Vituskerk
Op zondagavond 4 februari a.s. om
19.30 uur is er weer een orgelvesper in
de Grote- of Sint Vituskerk. Deze wordt
verzorgd door onze organist Auke de
Boer.
Hij heeft een aantal stukken uitgezocht
waarbij de klankkleuren van het
Vitusorgel mooi uitkomen.
Begonnen wordt met de Toccata Tertia
van Georg Muffat (1653-1704). Muffat
begon als hoforganist in Salzburg, maar
werd in 1690 Domorganist van de Dom
in Passau. Hij schreef een aantal
werken die te vinden zijn in de bundel
met de fraaie naam ‘Apparatus MusicoOrgansticus’.
Als bewerking van de Lofzang van
Maria, het Magnificat, wordt een grote
koraalfantasie van Delphijn Strunck
(1601-1694) gespeeld. Strunck had een

beroemde vader Nicolaas Adam, die
leerling bij Sweelinck was geweest in
Amsterdam. Delphin was vanaf 1634
organist van de Sankt Martin in
Braunschweig.
In de koraalfantasie is de psalmtoon in
een aantal verzen te horen met
daartegen tegenstemmen, vrije
versieringen en echoeffecten.
Van Johann Ernst Rembt (1749-1810)
klinkt een Trio. Rembt was leerling van
Johann Peter Kelnner, die een goede
vriend was van Joh. Seb. Bach. Rembt
was in zijn geboorteplaats Suhl in
Thuringen organist.
Van Bach zelf wordt de Fantasie (het
concerto) in G. gespeeld.
We hopen u op deze avond te
verwelkomen.
De orgelcommissie.

In memoriam
Jeltje Maria Duursma–Kamminga
Geboren, 30 oktober 1936
Overleden, 2 januari 2018

Ze woonde al lang in Stiens, maar
oorspronkelijk kwam ze uit Heerenveen.
Al sinds de kindertijd kende ze haar man
Wim en toen ze een keer opgehaald moest
worden wilde Wim dat wel doen. Er
bloeide een hechte liefde op. Altijd waren
ze samen, deden de dingen samen en
besloten samen als er een beslissing moest
worden genomen. In Stiens werd ze
bekend als juf Jet. Een werkende vrouw en
moeder. Voor die tijd was dat nieuw en
gedurfd. Haar sterke en vrolijke karakter
deed haar voorbij oude gewoonten komen.
En inmiddels had ze drie kinderen
gekregen. Wat was ze blij met hen, ze
zorgde, was altijd voor hen aanwezig, had
gedachten bij vragen enz. enz. Ook was ze
bezorgd als de kinderen op grote en
moeilijke ondernemingen inzetten. Ze
werd pas rustig als ze weer binnen haar
bereik waren. Kortom, kinderen waren
voor haar belangrijk. Ze moesten het goed
hebben, ze moesten zich kunnen
ontwikkelen, ze moesten kunnen genieten
en vervolgens genoot ze zelf, samen met
haar man mee in alle ontwikkelingen.

5 februari
6 februari
6 februari
7 februari
8 februari
9 februari
9 februari
14 februari
14 februari
16 februari
17 februari
18 februari
18 februari
20 februari
21 februari
21 februari
21 februari
22 februari
22 februari
27 februari
29 februari
1 maart
1 maart
1 maart
1 maart
4 maart

Toen ze allebei niet meer buitenshuis
werkten kwamen de jaren van samen
genieten. Ze organiseerden veel
logeerpartijen die prachtige herinneringen
hebben nagelaten. Later kwam helaas de
chronische ziekte die voor beperking
zorgde. De twee geliefden konden
vanwege de zorg niet meer samen in één
huis wonen. Trouw bezocht Duursma haar,
elke dag weer. Ze stierf te midden van hen
die haar zo dierbaar waren.
Mevr. Duursma was in alles en naast alles
ook, een gelovige vrouw. Van jongs af aan
was ze leidster van de toenmalige
zondagsschool. De kerk bezocht ze trouw
en het geloof van haar was en bleef
traditioneel, zoals we dat noemen. Dat wil
ook zeggen dat de liefde en trouw van
God doorleefd was. Tijdens de dienst van
het afscheid lazen we Jesaja 43: 1–7. En
dit verbonden we met Psalm 23. Daarmee
speelde de trouwtekst van 57 jaar geleden
een belangrijke rol in de dienst. En daarin
werd ook de troost gevonden. De liefde en
trouw van God blijft bestaan en kan steeds
opgemerkt worden. We wensen Duursma
en familie als gemeente veel sterkte toe in
de tijd die komt. Want Jeltje Duursma zal
worden gemist.
Tine de Vries

Jarigen in Stiens

mw. F. Akkerhof-van Dijk, Idesta, Pyter Jurjensstrjitte 21
mw. F.C. Muller-van der Veen, Graldastins 47
mw. D. de Boer-Tjepkema, Venusskulp 52
mw. G. Jansma-Alkema, Van Wyckelstrjitte 46
mw. A. Roorda-de Vries, Dr. W. Kokstrjitte 57
dhr. J.L. Wegman, Kastanjeleane 6
mw. J. Knol-Boomsma, Nije Poarte 33, Skilhiem kamer 1
mw. E. Haijtema-van der Werf, Ljipstrjitte 4 A
mw. W. Looyenga-Veenema, Burmaniawei 42
mw. R. van der Meulen-Duinstra, Dr. W. Kokstrjitte 11
mw. F. Groenewoud-Feenstra, Nije Poarte 33, Skilhiem, kamer 9
mw. G. de Boer-Wagenaar, Smelbrêge 1A
dhr. H. Poortman, Haniastins 6
mw. A.J. van der Laan-Lautenbach, It Achterbosk 2
mw. A.A. Halbersma-Hoekstra, Reinder Brolsmaplein 22
mw. A.S. Schotanus-Hoitsma, St. Vitusplein 55
mw. J. Jansma-Medemblik, Aldlânsdyk 53
mw. F. Wagenaar-Miedema, Wylde Seringhôf 20
mw. I. Kroondijk-de Boer, Van Wyckelstrjitte 2
mw. T. de Haan-Hoornveld, Skilwei 23
dhr. M.J. Muller, Graldastins 47
dhr. W. van Beem, Ljipstrjitte 15
mw. A. Bosma-Westra, Petterhústerdyk 6-C, Petterhústerstate 6E
mw. A. de Vries-Mellema, Nije Poarte 33, Skilhiem, kamer 203
mw. W. Hulshoff-Hovius, Van Wyckelstrjitte 28
dhr. A.P. Siep, Stienpaad 12

Omzien naar elkaar
In het boekje ‘Medemens’ staat een
zegen van Sint Patrick:

In de ruimte gezet door Gods
scheppende hand,
in de vrijheid geplaatst door het Woord,
in het licht gesteld door Gods liefde,
gaan we op weg,
omvat door de zegen,
om te zijn tot een zegen.

Laten we zo de tweede maand van het
jaar ingaan. Ik noem onderstaand de
namen; zij die niet worden genoemd
zijn zeker in onze gedachten en laten
we hen ook tot zegen zijn. De heer en
mevrouw Kloostra, Nije Poarte 33/
Graldastins 55, wonen vanwege de
gezondheid niet meer bij elkaar. En dat
went niet. Als je zolang lief en leed
deelt dan wil je dat, als je elkaar
liefhebt, volhouden tot de dood je
scheidt, zoals was beloofd. En nu dat
niet waar gemaakt kan worden, wat we
allemaal begrijpen, blijft het knagende
verdriet. We willen er als gemeente
voor jullie zijn in deze tijd! Mw. E. van
der Wielen-van der Born, Lutskedyk
28, zal niet weer teruggaan naar haar
vertrouwde adres. Momenteel woont ze
tijdelijk in Parkhove maar er wordt naar
een definitieve plek gezocht. Het adres
is nu (11 jan.) Tjotterstraat 16, 8937 AS
Leeuwarden. U hebt heimwee naar de
bekende mensen om u heen, dat kunnen
we goed begrijpen. In deze situatie
wensen we u veel sterkte toe en de
nabijheid van onze Heer.
Mw. F. Buursma-van der Meulen, Nije
Poarte 45, is tijdelijk opgenomen in
Revalidatie Noorderbreedte, afdeling 7,
kamer 34. Borniastraat 40, 8934 AD
Leeuwarden. Dit na haar opname in het
MCL. We hopen van harte dat u daar
zal wennen en misschien, zoals u zelf
zegt, weer beter en sterker zult worden.
Gods trouw en liefde is in deze ook met
u. Mw. IJ. Haijma-Tijsma,
Burmaniawei 34 is opgenomen geweest
in het UMCG. De moeilijke ingreep is
achter de rug en inmiddels gaat het
weer bijzonder goed. Wij zijn als
gemeente blij voor u en hopen ook van
harte dat het herstel door zal zetten.
Mw. IJ. Osinga-Sijtsma, Aldlânsdyk 55,
is opgenomen geweest in het MCL. En
thuis zijn betekent niet meteen dat je
weer op krachten bent. Daar is moedig
de tijd tegemoet zien voor nodig en
vooral liefs om u heen, en bovenal de
kracht van onze Heer. Veel sterkte
gewenst.
Hartelijk gegroet,
Tine de Vries
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Nieuws uit de kerkenraad
Nieuws uit de vergadering van de
kerkenraad van de Protestantse
Gemeente te Stiens op woensdag 14
november 2017 in De Hege Stins.

Ds. Overeem opent deze avond. Hij leest
een noors kerstlied dat in onze liedbundel
is opgenomen onder Lied 480. In dit lied
zitten veel associaties met verschillende
verhalen uit de bijbel.

Vice-voorzitter Tilma heet iedereen
welkom, in het bijzonder Henk van der
Wal die op zondag 1 oktober in het ambt
van diaken is bevestigd. Voorts deelt
Tilma mee dat Martin Jansen Klomp op
10 december in het ambt van ouderling
bevestigd zal worden.

Wat geweest is
● Op dit moment onderzoekt het
moderamen de aandachtspunten van de
kerkenraad ten aanzien van de inzet van
ambtsdragers, de beeldvorming over de
functie van het ambt en eventueel het
aanpassen van het takenpakket. Er is een
1e aanzet en visie samengesteld en dit
zal in de komende tijd verder uitgewerkt
worden. Dit alles naar aanleiding van de
vacatures in de kerkenraad.

Als vast punt op de agenda staat het
terugkijken van de diensten van de
afgelopen maand.
Enige opmerkingen worden met u
gedeeld:
● De dienst van 5 november waarin tevens
de 500e gedenkdag van de Reformatie is
gevierd, is als zeer bijzonder ervaren.
Nieuws uit de vergadering van de
kerkenraad van de Protestantse
Gemeente te Stiens op dinsdag 19
december 2017 in De Hege Stins.

Mevr.Tine de Vries opent deze avond met
het lezen van een verhaal van de joodse
rabbijn Joshua Heschel en leest als
openingsgebed Lied 834.

Vice-voorzitter Tilma heet vanavond in
het bijzonder Martin Jansen Klomp
welkom die op zondag 10 december in het
ambt van ouderling is bevestigd. Jansen
Klomp zal tot 1 oktober 2018 de functie
van voorzitter van de kerkenraad (interim)
invullen. Tilma draagt vervolgens het
8

● De bijdrage van Anne Pietersma in de
dienst van 12 november was heel
indrukwekkend. Hij had een gebed
geschreven waarin hij zijn zorg met
betrekking tot de vijandige houding
tussen de leiders van de Verenigde
Staten en Noord Korea met God en ons
deelde.
● De ’Talantdiensten’ worden goed
bezocht. De dienst op 12 november was
een prachtige dienst met medewerking
van het kinderkoor Spetters.

Voor het vaststellen van de begroting
2018 van de Protestantse Gemeente
Stiens wordt deze besproken. De
kerkenraad stemt in met de
uitgangspunten van de begroting 2018 en
keurt deze goed. De meerjarenbegroting
zal in de volgende vergadering behandeld
worden.

Vaststellen begroting 2018 diaconie
Protestantse Gemeente Stiens
De begroting 2018 wordt besproken en
enige aanvullende opmerkingen bij de
begroting 2018 zijn:
In 2018 neemt de diaconie niet meer deel
aan de mei-actie. Dit bespaart ruim
€ 9.000,--. Reden hiervoor is o.m. dat de
kosten voor lokale kerkelijke gemeenten
te hoog zijn. Daarnaast gaat de gemeente
Leeuwarderadeel per 1-1-2018 op in de
gemeente Leeuwarden. Voor de diaconie
is het niet in te schatten welke financiële
consequenties deze gemeentelijke fusie
voor de diaconie PG Stiens zal hebben
met betrekking tot deze mei-actie. Dit is
ook voor de kerkelijke gemeenten van
voorzitterschap van de vergadering over
aan de nieuwe voorzitter.

Mededelingen
Zoals u misschien intussen weet, zijn er
veel veranderingen binnen de organisatie
van de Protestantse Kerk Nederland
gaande met het oog op Kerk 2025. Dit
traject is medio 2014 gestart door de
Generale Synode en in het kerkordetraject zijn gemeenten en classes
geconsulteerd. Op dit moment heeft de
PKN 75 classes; dit aantal wordt
teruggebracht naar 11. Dat betekent dat de
gemeenten in onze classis in de toekomst
deel gaan uitmaken van een classis die
veel groter is, dit gaat in per 1 mei 2018.

Britsum en Cornjum reden om te stoppen
met de mei-actie. Op dit moment wordt
gezocht naar alternatieven.

De kerkenraad stemt in met de
uitgangspunten van de begroting 2018 en
keurt deze goed.

Vaststellen collecterooster 2018
Het collecterooster 2018 wordt besproken.
De kerkenraad stemt in met de
uitgangspunten van het collecterooster
2018 en keurt deze goed.
Rapportages
College van kerkrentmeesters
● De kosten voor het onderhoud van de
bomensingel rondom de St. Vituskerk
zijn erg hoog. Het college is in gesprek
met de gemeente Leeuwarderadeel voor
een evt. bijdrage. Daarnaast zullen ook
fondsen worden aangeschreven en ook
wordt er gezocht naar mogelijkheden
om aan te sluiten bij bestaande
activiteiten.
● Actie Kerkbalans is in gang gezet
● Archivaris Van der Heide is inmiddels
begonnen met het archiveren van
stukken van de voormalige NHG Stiens.
Deze stukken worden voorlopig
gearchiveerd in De Hege Stins. Naar een
alternatieve ruimte wordt gezocht.
De avond wordt besloten met het lezen
van een lied dat gebaseerd is op Psalm 8.

Het scribaat.

De functie van classispredikant is hierbij
nieuw en krijgt een cruciale rol binnen de
classis. Deze predikant fungeert als
geestelijk leider en werkt nauw samen met
het moderamen van de nieuwe classis.
Hij/zij heeft als taak iedere kerkelijke
gemeente minimaal 1x in de 4 jaar te
bezoeken en te informeren naar het reilen
en zeilen binnen de gemeente.
Mevr. Tine de Vries is vanuit de nieuwe
Classis Friesland gevraagd om het
voorzitterschap op zich te nemen van de
commissie, die de te beroepen
classispredikant moet aanbevelen. De
Generale Synode stelt de nieuwe predikant
aan. Het profiel voor de classispredikant is
inmiddels samengesteld.

Nieuws uit de kerkenraad
Terugkijken kerkdiensten,
enige opmerkingen:
● De memoriezondag is als zeer
verrijkend ervaren. Het liturgisch
bloemstuk/de gedachtenisplek was erg
mooi; deze was verzorgd door
dhr. C.Buisman. Het veiligheidsaspect
op deze zondag (i.c. brandveiligheid)
was een aandachtspunt.
● De worshipdienst op 19 november was
een indrukwekkende dienst.

Overige
De kerkenraad stemt in met het voorstel
van het moderamen om persoonsgegevens
van gemeenteleden beschikbaar te stellen
aan medewerkers van het Coördinatie- en
Pastoraalteam, zodat zij hun functie op
een goede manier kunnen uitoefenen. De
kerkenraad spreekt haar waardering uit
voor de uitstekende onderbouwing van het
verzoek door een commissielid.
Verstrekking van de bedoelde gegevens
blijkt uit het oogpunt van de bescherming
van persoonsgegevens (privacy) geen
beletsel. De wetgever stelt weliswaar dat
een organisatie niet zomaar
persoonsgegevens mag doorgeven aan
personen en dat de algemene regel is, dat
verstrekken van persoonsgegevens alleen
mag als dat verenigbaar is met het doel
waarvoor de gegevens zijn verzameld en
er een gerechtvaardigd belang van de
organisatie aanwezig is. Echter de
Autoriteit Persoonsgegevens geeft daar
expliciet voor kerken een positief
antwoord op.

Vaststellen meerjarenbegroting
Protestantse Gemeente Stiens
De meerjarenbegroting wordt besproken.
De kerkenraad stemt in met de
uitgangspunten van de meerjarenbegroting
en keurt deze goed.
De meerjarenbegroting wordt ter
goedkeuring opgestuurd naar het RCBB.

Gebruik St. Vituskerk
Vervolgens wordt in de vergadering
gesproken over het gebruik van de St.
Vituskerk. Dit naar aanleiding van de
ontvangen notities Doarpspetear en
Libbene stienen. Centraal binnen deze
notities staat de vraag of het gebruik van
de St. Vituskerk ook breder getrokken kan
worden, waarbij het dorp Stiens een
actieve rol krijgt m.n. om na te denken
over het gebruik van dit beeldbepalende
gebouw in het dorp.

De kerkenraad is van mening dat de St.
Vituskerk primair een Godshuis is. Dit
gebouw wordt actief door onze gemeente
gebruikt als kerkgebouw. Dat moet zo
blijven. Daarnaast is het gebouw te
gebruiken voor andere activiteiten die
passen bij de aard en het karakter van het
gebouw. Dat vindt op dit moment al
plaats, maar mogelijk kan dit verder
worden uitgebreid. Om deze
mogelijkheden verder te onderzoeken
heeft de kerkenraad besloten om hiervoor
een werkgroep in te stellen. De opdracht
van de werkgroep wordt besproken.
De leden van de werkgroep doen eerst
intern een onderzoek en koppelen hun
bevindingen terug naar de kerkenraad. Het
wordt een werkgroep van minimaal 4
personen, waarvan 2 afgevaardigden
vanuit de kerkenraad. Tevens moeten er in
de werkgroep minimaal 2 ‘oud
Vitusgangers’ zitting hebben.

Rapportages
College van kerkrentmeesters
● Het college is bezig om fondsen te
zoeken om de kosten voor het
onderhoud van de bomensingel rond de
St. Vituskerk te bekostigen.
Het verzoek aan de burgerlijke
gemeente Leeuwarderadeel is door het
college van B&W doorverwezen naar de
nieuwe gemeente Leeuwarden.
● Op 23 december a.s. is er in de Sint
Vituskerk weer de levende kerststal.
● Dorpsbelang Stiens heeft aangegeven de
verlichting buiten de St. Vituskerk een
permanent karakter te willen geven.
De kosten zullen worden vergoed. Een
definitief voorstel wordt verwacht.

College van diakenen
● De kerstmiddag voor ouderen is zeer
succesvol geweest. Ruim 80 deelnemers.
● Vrijdag 22 december a.s. moeten 80
kerstpakketten worden samengesteld en
bezorgd.
● Vanaf januari 2018 zal de voedselbank
2 x per maand een uitgifte verzorgen op
de locatie De Hege Stins.

Vorming & Toerusting
● 21 december is de 2e avond met
ds. H. Jonker.
● Vanaf eind januari/begin februari 2018
worden 4 Beta avonden georganiseerd.
● In de loop van 2018 zal een activiteit
worden georganiseerd voor alle
generaties.

Jeugdraad
● Voorbereiding beleidsvorming is in volle
gang.
● Adventsproject kindernevendienst is
mooi geïntegreerd in de zondagse
eredienst en is goed zichtbaar.
● Kerstdiner Peper&Zout op 15 december
jl. had 60 deelnemers.
● Om aan de slag te gaan met het
jaarthema is het wenselijk dat dit rond
maart 2018 bekend is. De voorzitter
geeft aan dat dit aansluit bij de
tijdslijnen zoals afgesproken. Hij
verzoekt de leden van de kerkenraad na
te denken over een nieuw jaarthema.

Overig
2 leden van Zorgzame Kerk hebben in
Leeuwarden een bijeenkomst bijgewoond
die bestemd was voor alle
vrijwilligersorganisaties in
Leeuwarden/Leeuwarderadeel. Per 1-12018 verandert er veel. Deels wordt het
vrijwilligerswerk door betaalde krachten
aangestuurd. Daarnaast fungeert Stichting
Wellzo als overkoepelend orgaan voor alle
vrijwilligersorganisaties. Zij organiseert
alle vrijwilligershulp, fungeert als
vraagbaak en zorgt voor cursussen. Er
wordt gemeld dat PG Stiens met
Zorgzame Kerk hier een prima bijdrage
kan leveren. Het overleg is als zeer zinvol
ervaren.

De avond wordt besloten met een kort
meditatief moment.
Het scribaat
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Wegens succes herhaald!
Uitnodiging voor onze vrijwilligers

In maart 2015 vond er een zeer geslaagde avond plaats voor de vrijwilligers binnen onze kerk. Was u daar niet bij? Dat was jammer, want het was erg gezellig en er werd nog lang over nagepraat. Dat succes kunnen we onmogelijk herhalen, maar een
avond voor onze vrijwilligers organiseren kan wel.
Deze staat gepland voor woensdag 4 april 2018. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?
Het doel van de vrijwilligersavond is enerzijds u te bedanken voor uw inzet en anderzijds om inspiratie op te doen en andere
vrijwilligers te leren kennen.
We doen nu nog geen mededelingen over de invulling van de avond maar kunnen u wel verklappen dat deze heel anders van inhoud en karakter zal zijn dan de avond in 2015. We houden u
graag nog even in spanning en zullen nadere informatie geven via infobladen in februari en
maart en er zal ook in enkele kerkdiensten in maart het een en ander over worden verteld. U
hoort dan iets meer over de invulling van de avond maar we zullen u niet alles daarover vertellen
omdat we u graag willen verrassen!
U hoort/leest dan ook hoe u zich kunt opgeven voor deze avond en tot welke datum u dat uiterlijk kunt doen. Dat laatste is zeker van belang, want voor deze avond geldt ‘vol is vol’ en te laat
aanmelden betekent dat u helaas zult moeten wachten tot een vrijwilligersavond die verder in
de toekomst zal liggen.
Wel kunnen we u zeggen dat de avond om 19.45 uur begint en de start van het oﬃciële programma rond
20.00 uur zal zijn. Het streven is de avond rond 22.00 uur af te ronden. Daarna is er nog ruimte voor informeel samenzijn: “en
het was nog lang onrustig in De Hege Stins”.
We verwelkomen u graag op woensdag 4 april!
De organisatiecommissie
Telefoon
Johanna Anema
Doetie Bos
Hille de Haan
Ale Nicolai

06-55362392
058-2574538
06-51345983
06-22472063

Zo varen de scheepjes voorbij
Het is alweer een tijdje geleden dat ik een
stuk voor de Twaklank schreef. Dat heeft
er natuurlijk mee te maken dat ik een
andere baan heb gekregen, van dominee in
Stiens naar dominee bij de marine. Daar
heb ik het prima naar mijn zin, het is een
goede keus geweest.

Bij werken bij defensie hoort, dat je er zo
nu en dan op uit moet. Mensen vragen me
vaak wanneer dat gaat zijn. Op die vraag
heb ik inmiddels wel een antwoord: maart.
Begin maart, half maart, dat weten we nog
niet. Wel dat ik tegen die tijd naar het
Caraïbisch gebied ga, naar de West, zoals
dat zo mooi heet bij de marine, met ‘de
Holland’, een patrouilleschip. In de West
is een heleboel aan de hand, dat heb u
misschien wel gehoord in het nieuws.

Het is erg onrustig in Venezuela, wat weer
gevolgen heeft voor Aruba, Curaçao en
Bonaire. President Maduro voert een
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economisch wanbeleid, waardoor de
bevolking bezig is te verhongeren.
Mensen vluchten naar Brazilië, Colombia,
maar ook naar Aruba. Bootvluchtelingen.
Het zijn er niet heel veel, maar ze zijn er
wel. Men verwacht, dat als het nog
slechter gaat met Venezuela, het er meer
zouden kunnen worden en Aruba is maar
klein. Dan is het goed dat er
marineschepen in de buurt zijn.

Een ander probleem vanuit Venezuela is
de smokkel. Niet voedsel, zoals Maduro
beweert, maar wapens en drugs. Er
worden voortdurend schepen en bootjes
onderschept met dergelijke waren,
waarvan wij natuurlijk niet willen dat ze
op de Antillen en in Nederland aankomen.
De marine pikt deze criminelen op uit zee
en zorgt dat ze op een plaats komen waar
ze kunnen worden berecht.
Aardbevingen, orkanen, dat zijn ook
dingen die kunnen gebeuren in het

e-mail:
jwaalberts@hotmail.com
dobos@hetnet.nl
h.dehaan1@upcmail.nl
info@alenicolai.nl

Caraïbisch gebied. Misschien moeten we
ook nog langs Sint Maarten, omdat men
daar nog steeds bezig is met de
wederopbouw. Zo varen we een paar
maanden heen en weer tussen de eilanden
en daar hebben we vermoedelijk onze
handen wel vol aan. Half juli kom ik dan
weer terug.

Ik hoop gewoon dat we deze periode met
elkaar goed doorstaan en dan een prettig
weerzien in juli hebben. In de tussentijd is
ons dagelijkse leven iets minder
vanzelfsprekend. Het is allemaal van
voorbijgaande aard en als we er met
elkaar de schouders onder zetten, dan
denk ik dat het zeker goed zal komen. Als
u dan ondertussen mijn Facebooksite in de
gaten houdt, kunt u ook nog meegenieten
van wat er allemaal gebeurt en dan zijn
we half juli allemaal een ervaring rijker.

Desirée Scholtens

Diaconaaltjes
Verjaardagen februari
2 febr.: Mirjan Elzinga,
Ieleane 20, 9051 LP Stiens
28 febr.: B. Heslinga,
Hegebuorren 11, 9051 AD Stiens
5 mrt.: Theunis Dijkstra,
Venusskulp 19, 9051 MD Stiens
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag
toegewenst

Verslag van de vergadering van de
diaconie gehouden op dinsdag 12
december 2017.
De voorzitter Jan Keuning heet een ieder
hartelijk welkom. Hij leest uit ‘Even uw
aandacht’; het thema ‘Naastenliefde’. De
enkeling en de massa. Het stukje is
gebaseerd op meerdere Bijbelgedeelten.
Hierna gaat hij voor in gebed.
Aan de agenda wordt toegevoegd bij het
punt bespreken: bekers voor druivensap.
Het verslag d.d. 21 november wordt
goedgekeurd. Naar aanleiding van: geen.

Ingekomen stukken.
De begroting van de diaconie 2018 is
goedgekeurd door het RCBB.
Een brief ontvangen van de stichting
Present Noord-West Friesland. De
Zorgzame Kerk heeft ook met de stichting
Present contact gehad. Wij kunnen zelf
voorzien in de hulpverlening met onze
vrijwilligers of met de doorverwijzing
naar verschillende instanties.

Mededelingen.
Op het verzoek om een bijdrage te leveren
in de reiskosten van de groep uit
Debrecen, die hier naar toe komt, is
besloten dat de diaconie en de
kerkrentmeesters hier ieder een deel in
zullen bijdragen.

Bespreken.
● Nieuwjaarsborrel/koffiemorgen ouderen
11 januari 2018
Organisatie is geregeld.
● Kerstactiviteiten:
Kerstpakketten.
Er komen op 22 december nog 2
vrijwilligers meehelpen. Er zijn
ongeveer 125 brieven uitgegaan en de
respons tot nu toe is 75.
Kerstmiddag 16 december a.s.
Tot nu toe een opgave van 72 personen.
Alles is geregeld.
Evaluatie kerstkaarten
In een aantal straten zijn de kaarten nog
niet bezorgd. Komende zondag weer op

de nieuwsbrief en mogelijk een
mededeling via de ouderling van dienst.
De bezoekmedewerkers hadden de
gelegenheid om van tevoren kaarten op
te halen. De informatieverstrekking was
echter niet helemaal optimaal. We
bespreken hoe het de volgende keer
beter kan. Roel Rauwerda wil wel
meehelpen om een goed
computerbestand van de adressen te
maken.
● Druivensapbekers.
Er is een prijsopgave binnen over de
aanschaf van vier zilveren bekers. Er is
nog meer informatie nodig o.a. over de
financiën. In januari komt dit weer op
de agenda om een weloverwogen
beslissing te maken.

Binnenlandsdiaconaat.
Jan Keuning zet binnenkort een stukje op
de nieuwsbrief over vakanties voor
éénoudergezinnen, georganiseerd door
Het Vakantiebureau.

Zending en werelddiaconaat.
Op 17 december is er in De Hege Stins
een dienst met Hans-Folkert Tolsma en
Auke de Boer. Het belooft een mooie
dienst te worden.
Van het team Zorgzame Kerk en de
penningmeester valt niets te melden

anderen tot zegen zijn met onze gaven,
gebed en tijd.
Per zondag kunt u sparen voor:
Zondag 18 februari:
Met je kinderen op de vlucht

Zondag 25 februari:
Uit de schulden (SchuldHulpMaatje)
Zondag 4 maart:
Sterke vrouwen opleiden op Papoea

Zondag 11 maart:
Kerken Almere runnen sociale supermarkt

Zondag 18 maart:
Geen kinderarbeid in de textielindustrie in
India

Zondag 25 maart:
Steun voor kwetsbare gezinnen in NoordOeganda

Op zondag 1 april kunt u de spaardoosjes
inleveren in beide kerken.

College van diakenen

Rondvraag.
Rob Plat gaat dit weekend bezig met het
dienstrooster voor de diakenen voor het
eerste half jaar van 2018. Zijn er data
wanneer je geen dienst kunt draaien, dan
dit graag voor het weekend aan hem
doorgeven.

Sluiting.
Roel Rauwerda sluit de vergadering met
een gedicht getiteld: ‘Advent’.
Jan Keuning bedankt een ieder voor
zijn/haar aanwezigheid en wenst ons wel
thuis.

Aukje Westra, secretaris.

Spaardoosjes 40dagentijd
Op zondag 18 februari a.s. worden weer
de spaardoosjes uitgedeeld.
Het thema voor de 40dagentijd is dit jaar:
“Onvoorwaardelijke liefde”.
We gaan op weg naar Pasen. We laten ons
inspireren door het voorbeeld van Jezus
die Zijn onvoorwaardelijke liefde deelde.
Laten we samen in actie komen en

De kerkelijke menukaart
In februari komen we op de 19e bij
elkaar in De Hege Stins. Vanaf 11.30 uur
bent u van harte uitgenodigd.
De kosten zijn € 5,00 per persoon.
Wanneer u vervoer nodig hebt, geeft u
dat dan even bij de opgave door aan de
volgende mensen:
Sita Veninga: 058-2573506
Janke Elzinga: 058-2574837
Hiltsje Zijlstra: 058-2574615

Tine de Vries
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JEUGDPAGINA
Kerkelijke stand
Vakantie
Van 25 februari tot en met 4 maart heb
ik een week vakantie. Die vakantie zal
grotendeels in het teken staan van het
aanstaande vertrek van Desirée, die
vanaf maart een aantal maanden in het

Caraïbisch gebied van het Koninkrijk
verblijft. In een volgende vakantie
zullen de kinderen en ik haar achterna
reizen en dat is een mooi vooruitzicht.

Ds. Jaap

KERKELIJKE PROGRAMMA’S RADIO MIDDELSÉ
Kerkdiensten op de zondagmorgen
4 febr.

9.30 uur

11 febr.

9.30 uur

Bongers
18 febr.

9.30 uur

25 febr.

9.30 uur

4 maart

9.30 uur

Donderdag 17.00 - 18.00 uur
Verzoekplaten geestelijke muziek
Aanvragen liederen:
tel.2571600/2571705
Donderdag 18.00 - 19.00 uur
Tsjerke yn Beweging, informatie op
kerkelijk gebied

Liudgertsjerke, Ferwert
ds. Joh. Bakker, Stiens (frysk)
St. Maartenkerk, Hallum
mw. ds. J.G. van den BoogaardTsjerke oan ‘e Ie, Burdaard
drs. T.R.A. Simonides
De Hege Stins, Stiens
ds. U. Tjallingii, Deinum
St. Vitus, Stiens
mw. ds. T.K. Kwint, Meppel
Zondag 11.00 - 12.00 uur
Herhaling Tsjerke yn Beweging
Ether 105,3 MHz; Kabel 96,1 MHz

Attestaties en verhuizingen, geboorte-,
huwelijks- en overlijdensberichten graag
doorgeven aan het Kerkelijk Bureau:
Albert Brouwer, Linebeamleane 6, 9051
SV, tel.: 2572000
e-mailadres: kerkelijkbureau@pgstiens.nl
Verhuisd:
Mevr. T. Sijbesma-van der Wal
van Nije Poarte 33, K 7A naar
Nije Poarte 33, K 2
Femke van Leeuwen
van Kakewei 3 naar Lege Hearewei 10-B
Mevr. A. Haisma
van Iepenlaan 39, Dokkum naar
Grimma Herna 15-D, 9101 CV Dokkum

Overleden:
Op 29 december 2017:
mevr. K. Sinnema-Tiemersma, Pyter
Jurjensstrjitte 21-D, 98 jaar
Op 2 januari 2018: mevr. J.M. DuursmaKamminga, Nije Poarte 33, K 107, 81 jaar
Projectdienst 11 februari:
Wie is mijn naaste?
Olchert Clevering en ik hebben samen
een kerkdienst gemaakt over
barmhartigheid. Op een muzikale
manier proberen wij in de dienst er
achter te komen hoe barmhartigheid
werkt. Het is een project geworden voor
een (groot) koor, kinderkoor en 9koppig orkest. Natuurlijk blijft er voor u
als gemeente veel te zingen over.
De dienst begint om 9.30 uur in De
Hege Stins.

ds. Jaap C. Overeem

Bedankje

Ik wil een ieder die mijn vrouw Gezina
een kerstkaartje stuurde, bedanken.
De troostende en bemoedigende
woorden deden mij goed.
Met vriendelijk groet,
Jan Liefrink.

Tige tank foar de blommen, kaarten,
tillefoantsjes ensafuorthinne, dy’t wy
krigen foar ús 50-jierrich houlik.
It had ús tige goed dien.
Mei groetnis fan
Haijo en Trienke.
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