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Jo binne yn glâns en gloarje
by ús ferskynd foargoed,
en yn ’e dea teloar gien,
mar strielje ek noch hjoed.
Hoe moasten Jo ferneare
wat wy Jo oandien ha.
Dochs laket noch, o Heare,
jo ljocht ús blinkend ta
.
Jo marteling, jo pine,
jo wrâldske lijenswei,
jo krúsgong troch ’t ferline,
jo dea noch elke dei,
it strielet foar ús eagen,
it blinkt út alle sear,
ûnttein oan leed en pleagen
binn’ Jo ús gloarje, Hear.
Jo binne yn glâns en gloarje
by ús ferskynd foargoed,
jo krús sil ús feroarje,
jo ljocht jout nije moed.
As wy hast ûndergeane
riist heech jo hearlik byld,
der’t wy wer sterk mei steane,
jo gloarje, heilsum myld.

Spotjes
Terwijl ik dit schrijf doet koning winter voorzichtig zijn intrede, maar de eerste
voorjaarstekenen zijn er ook al.
Rond de St. Vituskerk staan de winterakonieten en de sneeuwklokjes in volle bloei.
De foto op de voorpagina toont ons al dat moois. (foto is niet gemaakt bij de St.
Vituskerk).
In de column beschrijft Herman van Tellingen hoe we samen Kerk kunnen zijn in
Zijn vrijwilligerskerk.

Ds. Jaap nodigt ons uit voor een groot aantal diensten die in maart en begin april
zullen plaatsvinden.
Dit zijn o.a. de biddag, de kerk-school-gezinsdienst, de gemeenteavond en de
diensten in de Stille Week, met de doorkijk naar Pasen op 1 april.

In de Stille Week verwachten we onze gasten uit Debrecen. Hen hopen we te
ontmoeten in de diensten en bij andere gelegenheden.

Verder wordt u deze maand weer op de hoogte gehouden door de kerkenraad, het
pastoraal overleg en de diaconie.

Dan enkele oproepen. U leest de oproep voor een (hulp)koster en voor iemand voor
het tuinonderhoud bij De Hege Stins.
De Sint Vituskerk doet ook dit jaar weer mee aan Tsjerkepaad. Op enkele
zaterdagmiddagen is de Sint Vituskerk open en de commissie vraagt vrijwilligers om
gasten te ontvangen.
Kortom een maand waarin weer veel staat te gebeuren.

De redactie wenst u een goede tijd.

Sietske Jansma

Tekst Gabriël Smit
Oersetting Margryt Poortstra
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Meditatie
De vrucht van de woestijn

Opmerkelijk dat een woestijn zoveel
vruchten kan voortbrengen. Het zijn geen
sappige citrusvruchten maar wel
stromingen in het hart en lijf en vooral
ook in het denken die je doen beseffen wie
je bent en waartoe je behoort. Je doet het
overigens niet op door in de luwte en de
schaduw te gaan zitten van de stekelige
cactus en ook niet als de zon
meedogenloos met meer dan 40 graden op
je hoofd brandt. Of toch wel, de
woestijngedachte is onontbeerlijk hard.
Wel is het rustig, geen neonverlichting,
geen harde muziek, geen winkels met
duizend en een verleidingen, geen internet
met bliepjes en tingeltjes om je te doen
besluiten te kijken of meteen te reageren.
Maar goed, het barre bestaan in die
woestijn dwingt je er als het ware toe om
te bedenken wat je in ‘hemelsnaam’, zo
noemen we dat soms in de spreektaal, aan
het doen bent. En dan wordt de
woestijnervaring interessant en spannend.

Want, is het niet zo dat ook in het Oudeen Nieuwe Testament, vaker verhalen
worden beschreven van mensen die in de
woestijn waren en door die periode aldaar
moesten zien heen te komen? En steeds

bracht het hen iets, iets anders, iets wat ze
niet hadden verwacht, het lijkt bijbels
gezien steeds om een ommekeer te gaan,
een leerproces, opgeven en ontvangen. Ja,
ook onder die brandende zon en ook in de
luwte en schaduw van de stekelige cactus
zoals wordt beschreven. Want er passeren
nogal wat ontberingen tijdens de tocht of
het tijdelijke verblijf.

Op dit moment begeven we ons in de
Veertigdagentijd. De een doet daar
daadwerkelijk iets mee en een ander leeft
vooral door zoals de gewoonte is en leeft
toe naar het Paasfeest. Maar terugdenkend
aan het bovenstaande, het verblijf in de
woestijn en de Veertigdagentijd, doet mij
opnieuw het verhaal van de verzoeking in
de woestijn door Jezus, lezen. En
vervolgens het verhaal van Johannes die
in de woestijn leefde en verteller was van
het feit dat er na hem iemand zou komen
die… Alleen al deze twee verhalen leren
ons dat zo`n woestijnervaring ertoe kan
doen. Met andere woorden,
Veertigdagentijd kan gedurende
veertigdagen nadenken zijn, misschien
komt de vraag in je op…wie ben ik en
waartoe behoor ik, hoe ga ik verder en met
welke opgedane bagage? Waar word ik
blij van, wat geeft mij energie om de

vraag waartoe je er bent, vorm te geven.
En, misschien sta jezelf wel versteld van
het inzicht dat is opgedaan. ‘In
hemelsnaam’ als woord uitgesproken in
spreektaal krijgt dan een andere inhoud en
wordt, ‘In Hemelsnaam’!
Zelfs kerkelijk en gemeentelijk zien we de
nabije en verdere toekomst anders dan
laten we zeggen zo`n zestig of zeventig
jaar geleden. We worden geacht opnieuw
na te denken over hoe we kerk en
gemeente willen en kunnen zijn in de tijd
die komt, om zodoende ook een kerk en
gemeente achter te laten voor hen die na
ons komen. Voor sommige gemeenten is
het een moeilijke tijd, de cactus prikt en
de zon brandt. Al denkend komt men op
de vraag, wie zijn wij als kerk en
gemeente, wie kunnen en willen we zijn,
en waartoe zijn we kerk en gemeente? Die
vragen voelen misschien onzeker aan,
maar deze ‘prikkende cactus en hete zon’vragen brengen ons iets, iets anders, iets
wat we niet hadden verwacht. De vragen
sturen ons naar Jezus, die ons voorleefde
te doen en te geloven, te vertrouwen op de
Vader die initiatief nam en neemt.
In ‘hemelsnaam’, dank!

Tine de Vries
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Gedachten bij gedichten
Harmen Wind is de dichter, van wie we deze keer een gedicht
gaan lezen. Eigenlijk gaan we trouwens meer tussen de regels
door lezen. Hier kom ik op terug.

Eerst de dichter. Wie is Harmen Wind? Hij wordt in 1945
geboren in Leeuwarden, maar groeit op in Aldeboarn. Aan de
kweekschool in Drachten volgt hij de opleiding tot onderwijzer.
Tijdens zijn studie Nederlands in Amsterdam begint hij zijn
eerste gedichten te schrijven in het Nederlands. Het grootste deel
van zijn werkzame leven woont hij in Doesburg, waar hij in 2010
overlijdt.
Hij begint met dichten en schrijven in het Nederlands, maar als
hij een aantal gedichten te lezen krijgt van een jonggestorven
oom, Friese gedichten, dan gaat hij naast Nederlandse ook Friese
gedichten schrijven. Hij zegt daarover, dat hij zich haast verplicht
voelt om de traditie van zijn oom voort te zetten. Zijn eerste
Friese poëziebundel komt uit in 1985. Naast gedichten schrijft hij
ook romans.

Het gedicht voor deze bijdrage komt uit zijn vierde bundel, Op
alle dagen (1995). In deze bundel is, net als in voorgaande
bundels, een zekere melancholie te herkennen. Maar zijn poëzie
wordt niet somber.

Dit gedicht bestaat uit drie strofen,
waarin de dichter zijn geliefde
rechtstreeks aanspreekt. Het woord
leafste komt vier keer voor in dit
gedicht. En maar liefst vijf keer kom
je de woorden se sizze tegen.

Se sizze
Se sizze, leafste, dat dit libben
net duorje kin, dat wy in hoart

ús gongen geane, doarmjend

sûnder sin, leafste se sizze dat

as wy as dit gers fertoarje, wat

wy binne is ferrin.

Meand, swile, oppere, ferfearn.

Hurd? Nee, se sizze hoechst net
bang te wêzen, der is neat dat

bûten ús noch eat betsjut. Gers
leafste, gers om yn te lizzen,

gers om ûnder te fergean.

Se sizze dat út goederbêst, se sizze
dat mar om te treasten, leafste.
Se leauwe net yn dreamen;

se sizze dat bestean

bestiet út bleate feiten

ûnder de kâlde klean.

Harmen Wind
4
6

Wat is de kern van dit gedicht? Se
sizze, men zegt, dat het leven niet
blijvend is en dat we een poosje
zinloos hier ronddolen. De
vergelijking met het gras, zoals we
dat in psalm 103 lezen, komt ook
hier ter sprake. Vier keer komen we
het woord gers tegen. Wij vergaan
als gras, zeggen ze.
In de tweede strofe stelt de dichter
de vraag of dat erg is. Hurd? Hij
stelt zijn liefste gerust: se sizze
hoechtst net / bang te wêzen, der is
neat dat / bûten ús noch eat betsjut.
Gras om in te liggen, gras om onder
te liggen.
In de derde strofe zegt hij tegen zijn
geliefde: se sizze dat út goederbêst
en se sizze dat mar om ús te
treasten. Hij wil maar zeggen: ze
zeggen het wel, maar ze zeggen het
alleen maar omdat ze ons willen
troosten. Dat is zoiets als: maar ze
menen het eigenlijk niet. Even
verder zegt hij Se leauwe net yn
dreamen. Zij zijn nuchtere realisten,
het leven bestaat voor hen uit kale

Harmen Wind

feiten. Under de kâlde klean.
Daar houdt de dichter op. We weten
nu wat se sizze. Maar, en dat
bedoelde ik met mijn opmerking dat
we tussen de regels door moeten
lezen, eigenlijk weten we dat de
dichter zelf er heel anders over
denkt. Door zo nadrukkelijk zes keer
te benadrukken wat se sizze, plaatst
hij zichzelf daar heel duidelijk
tegenover. Het is hier een kwestie
van zij en wij. Zij zeggen dat het
leven uitloopt op een zinloos einde,
en ach, ze bedoelen het goed met
ons, ze willen ons troosten. Maar zij
geloven niet in dromen. Voor hen
bestaat het leven uit naakte feiten
onder koude kleren. Kan het
uitzichtlozer? Negatiever?
Maar zo zijn wij niet, hoor je de
dichter tussen de regels door zeggen.
Wij geloven in dromen, ons hart
klopt warm onder onze kleren, wij
lopen ergens warm voor. Wij
geloven dat de dood het einde niet
is, lijkt me een gerechtvaardigde
conclusie. Zoals de dichter van
psalm 103, na zijn opmerking over
het gras dat verdort en de bloem die
afvalt, verder gaat met: Maar…
Willem Huisman

Column
Vrijwilliger aan het werk.

Vrijwilligerswerk, het is niet gemakkelijk
om over dit onderwerp een -erendecolumn te schrijven. O, u weet niet precies
wat ik met -erende- bedoel?
Innoverende, enthousiasmerende,
stimulerende, identificerende, et cetera.
Het is niet makkelijk omdat alles al 100x
gezegd is. Talrijk zijn de verhalen over ‘in
dezelfde vijver vissen’, ‘hebben ze
haar/hem weer gevraagd’, ze zoeken
blijkbaar graag ‘vriendjes’.

Maatschappelijk loopt betrokkenheid hard
achteruit. We verschuilen ons achter
beeldschermen in allerlei soorten en
maten. We bellen, appen en mailen.
Zolang we elkaar maar niet in persoon
tegen komen. En we zijn er nog lang niet.
Robotisering van de wereld zit er aan te
komen. En geloof het of niet: er zijn zelfs
mensen erg enthousiast over. Het is
namelijk efficiënt, kostenbesparend en
daarnaast ook nog heerlijk onpersoonlijk.
En zo glijden we gestaag af richting een
wereld waar ik persoonlijk weinig
behoefte aan heb. Contact is namelijk
fantastisch. De verbijsterde blik van die
ander bij een heerlijk foute opmerking van
jezelf, de vragende blik wanneer je
verhaal volstrekt onduidelijk is, de liefde
in de ogen van degene die tegenover je
staat. Onbetaalbaar om mee te maken en
onbestaanbaar om dat zo ver naar de
achtergrond te laten verdwijnen.

Natuurlijk is niet alles zwartgallig. Yin en
Yang, pro en contra, de wereld hangt aan
elkaar van tegenstellingen en verbanden.

Het gaat dan ook over het grote geheel.
Legio zijn de voorbeelden waarin het nog
steeds goed gaat, meer legio zijn de
voorbeelden waarbij we afwijken van wat
ons zou moeten boeien. En ik strijd
ertegen. Tot de dood ons scheidt. Hetgeen
mij gelijk in de hoek drukt van diegenen,
die weigeren met hun toekomst mee te
gaan. Ooit zei een jong en belangrijk
iemand tegen mij: ”Toen de kerk eindelijk
zijn beamer had, waren wij al twee
devices verder”. Even voor alle
duidelijkheid, device is eigenlijk het
nieuwe woord voor apparaat. Mij werd
dus haarfijn duidelijk gemaakt, dat we als
kerk denken soms aan te sluiten, maar
eigenlijk altijd te laat zijn. Oud,
achterhaald en soms niet meer ter zake
dienende.

Kan niets ons dan nog redden? Natuurlijk
wel! Allereerst een stevige oorlog.
Mensen voelen en ervaren de
eenzaamheid, honger, ziekte en andere
narigheid. Dat alles brengt ons weer nader
tot elkaar.
Maar veel belangrijker is dat wij als Kerk
ons teweerstellen tegen dat wat ons nu
overkomt. We hebben het eerder gedaan,
en we zullen het nog vaker doen. Laten
zien wat ons Kerk maakt, en daarmee
direct een buitenbeentje worden. En laat
het nu net zo wezen dat in die grote
buitenwereld een groot tekort aan
vrijwilligers is. Om het maar even dichtbij
te houden: voetbalclub SC Stiens heeft in
alle geledingen, inclusief het
hoofdbestuur, vacatures voor vrijwilligers.
Maar in het groot baart het ons alle zorgen
dat de politiek steeds meer bevolkt wordt

door gelukszoekers in plaats van
bestuurlijk kundige mensen. Oké, die zijn
niet vrijwillig, hetgeen het voorbeeld wat
ongelukkig maakt, maar de tendens is in
ieder geval dat we niet de mensen daar
krijgen waar ze nodig zijn.

Het is dus makkelijk: wees Kerk en wees
dus dwars. Laat de maatschappij weer zien
en kennis maken met wat wij belangrijk
vinden. En als wij het belangrijk vinden,
dan is het belangrijk! Kortom, de Kerk
heeft met ingang van heden geen
vrijwilligerstekort meer. Wij laten de
maatschappij zien dat het ook anders kan.
Niet met steeds weer dezelfde mensen,
maar met elkaar. Wij nemen de
maatschappij de maat. Het begint in Stiens
en spreidt zich als een enorme olievlek uit
over Fryslân, Noord-Nederland en het
hele land. (Eerst nog maar niet groter
denken dan dit).

Bent u al warmgedraaid? Voelt u de passie
en het geloof in, dat we het kunnen? Voelt
u zich al verantwoordelijker dan ooit en
kunt u niet wachten om te beginnen? Kijkt
u er al naar uit om uw vrienden en
bekenden te vertellen dat u tegen de
stroom in vaart en daarbij ook nog een
gelukzalig gevoel ervaart? Kortom, stapt u
NU uit uw comfortzone?

Het leven duurt maar even en is u gewoon
door God gegeven. Hij kijkt vast vrolijk
op ons neer als hij ons ziet in Stiens, aan
het werk in Zijn vrijwilligerskerk.

HvT
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Nieuws uit de kerkenraad
Nieuws uit de vergadering van de
kerkenraad van de Protestantse
Gemeente te Stiens op dinsdag 23
januari 2018 in De Hege Stins

Opening
Ds. Overeem opent deze avond met een
theologische gedachtenvorming over het
wel of niet sluiten van de Bijbel nadat de
lector hieruit de lezing heeft verzorgd. Hij
neemt ons mee in de achtergrond van
verschillende zienswijzen om wel of juist
niet de Bijbel na de lezing te sluiten.
Vervolgens gaat ds. Overeem ons voor in
gebed.

Mededelingen:
● Kerkelijkwerker Tine de Vries geeft een
korte terugkoppeling van de kerkenradendag in het kader van haar opleiding
Missionaire Specialisatie. Voor de derde
keer waren kerkenraadsleden van onze
gemeente hiervoor aanwezig in Doorn,
locatie Hydepark. Deze dag (za. 13 januari
jl.) stond in het teken van veranderen en
veranderingsprocessen. Bij gemeente-zijn
hoort veranderen, we maken plannen voor
de toekomst, de samenleving verandert,
we zoeken naar wegen om nieuwe mensen
bij te betrekken. De Bijbel spreekt over
groeien en dat houdt verandering in.
Veranderen gaat niet vanzelf. Er zijn
remmende krachten, bezwaren en
moeiten. Hoe gaan we daarmee om?
Daarover werd het gesprek gevoerd, met
ruimte voor onderlinge ontmoeting en
intervisie.

● Jaarthema 2018-2019. Enige suggesties
zijn gedaan, de gemeente zal worden
gevraagd om mee te denken over dit
thema.

Verslag van het Pastoraal Overleg van
dinsdag, 6 februari 2018 in De Hege
Stins.

Opening.
Tine de Vries verzorgt de opening. Zij
heeft een boek op de kop getikt van de
Joods/Amerikaanse schrijver Elie Wiesel.
Hij heeft de holocaust overleefd en de
nobelprijs voor de vrede ontvangen. Tine
leest ons een stuk in het Fries voor. De
laatste vier korte regels zijn het
belangrijkst. Vooral het bouwen aan de
gemeente, dat wij met zijn allen hier zo
goed mogelijk proberen te doen. De
voorzitter, ds. Jaap Overeem, voegt nog
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● Op 11 maart a.s. zullen leden van Jong
Volwassenen (JOVO) en 45+ met elkaar in
gesprek gaan, o.a. over hoe we gemeente
willen zijn, en hoe we het met elkaar
organiseren.

● Voorstel is om de indeling/lay-out van
onze website opnieuw te bekijken. Veel
gemeenten hebben hun ‘mission
statement’ prominent op de site staan; dit
is een beknopte omschrijving van de
hogere doelstelling van onze gemeente;
het moet in een paar woorden te bevatten
zijn. Juist met ons jaarthema zouden we
hier meer mee kunnen doen.

Diverse te bespreken zaken:
Terugkijken kerkdiensten december
2017/ januari 2018, enige opmerkingen:
● de diensten rondom de Kerst zijn als
inspirerend ervaren. Bijdrage door de
jeugd was bijzonder mooi.
● Memoriezondag is als zeer verrijkend
ervaren. Wel neemt het aantal
gemeenteleden dat een kaars wil
aansteken ter nagedachtenis aan een
overledene opnieuw toe. Deze ceremonie
tijdens de dienst voorziet blijkbaar in een
behoefte. Het gevolg is dat dit onderdeel
in de dienst veel tijd in beslag neemt. De
commissie Erediensten gaat nadenken
over alternatieven.

● De kerkenraad complimenteert de
werkgroep met het mooie programma dat
zij hebben samengesteld om het bezoek
van leden van onze zustergemeente
Debrecen in goede banen te leiden. Een
mooi en divers programma waarin de vele
aspecten van onze gemeente goed naar
voren komen. Daarnaast is nog ruimte
ingebouwd voor een stukje Friese cultuur.

toe dat een liturgie altijd bestaat uit een
verleden-heden en toekomst. Hierna heet
de voorzitter eenieder van harte welkom.

Mededelingen.
Van 24 t/m 27 maart komen hier 13
personen op bezoek van onze
zustergemeente Debrecen uit Hongarije.
Op zondag 25 maart om 19.30 uur is er
een gemeenteavond in De Hege Stins om
elkaar gezamenlijk te ontmoeten. Op
maandag 26 maart is er een vesper en
avondmaalsviering in de Sint Vitus.
Eenieder is van harte welkom bij beide
bijeenkomsten.

Ook dat is mooi om te zien. Aan het
definitieve programma wordt nog
gewerkt.

Oprichten van een fonds Bijzondere
Projecten.
In de evaluatie na de musical Bathseba
van april 2016 stond een aanbeveling die
de kerkenraad gaat overnemen: “Ook
financieel is een musical/project een
uitdaging, omdat kwaliteit nu eenmaal
geld kost. Wij bevelen daarom aan een
fonds bijzondere projecten op te richten,
waaruit je als gemeente dit soort zaken
kunt financieren.” Aan dit fonds wordt
jaarlijks een bedrag van € 2.000.gedoneerd. Het fonds maakt onderdeel uit
van de jaarrekening van de Protestantse
Gemeente Stiens. Financieel beheer wordt
uitgevoerd door het college van
kerkrentmeesters.
Instellen werkgroep Bijzondere
Projecten.
De werkgroep is aanspreekpunt voor de
bijzondere projecten. Om in aanmerking
te komen voor een financiële bijdrage
moet het verzoek aan een 5-tal criteria
voldoen. De kerkenraad kan zich vinden
in het voorstel.

Besluit Kerkenraad
1. Akkoord met instellen van het Fonds
Bijzondere Projecten conform voorstel.
2. Akkoord met het instellen van de
Werkgroep Bijzondere Projecten
conform voorstel.

Sluiting
De avond wordt afgesloten met het zingen
van Lied 490: Hier is een stad gebouwd.
Het scribaat

Gespreksonderwerp: ‘Echte aandacht,
hoe doe je dat?’
De voorzitter zegt dat je meestal druk
bezig bent en het is ook goed om zo nu en
dan even rust te nemen om je bijvoorbeeld
op een bezoek voor te bereiden. Je
gedachten even de vrije loop te laten. Hij
vraagt ons om vijf minuten stil te zijn
waar dan ook. Je kunt blijven zitten en/of
bijvoorbeeld even naar buiten lopen.
Na deze vijf minuten vraagt de voorzitter
wie met ons zijn ervaringen van deze vijf
minuten wil delen. Hieronder een aantal
reacties. Naar de muziek geluisterd. Kunst
kijken, een kindje met weinig haar.
Proberen in het hier en nu te blijven. Ogen

Nieuws uit de kerkenraad
dicht en muziek op de achtergrond.
Genieten van de rust. Moeilijk om je
gedachten stil te zetten. Innerlijk liederen
zingen. Ervaren als iets van rust, heerlijk
stil. Prettige gedachten. In het jeugdhonk
ontdekkingen. In een boekenkast staan de
letters van Jezus en liefde en IS. Het
laatste roept dan niet iets leuks op. De
volgorde zou moeten zijn Jezus is liefde.
Een leuke opdracht, ik praat altijd. De
kerk binnen stappen en wel de behoefte
hebben om stil te zijn. Sommige mensen
krijgen het niet stil in hun hoofd en dat is

ontzettend vervelend. Naar Orion
gekeken. Ik kijk haast nooit. Achter het
kruis tegen de buitenmuur van de kerk zag
ik 2 broden en 5 vissen. Nooit gezien.
Voorbereiden op een bezoek, je gaat nooit
alleen. Eenieder is gelijk, het hoeft niet
moeilijk te zijn. Gezeten bij het schilderij
van de kerk. Waarom zit ik hier. Ik ga op
bezoek. Even nadenken voor je op bezoek
gaat. Als je ergens bent, moeten ze ook
merken dat je er bent. Daarna een eindje
fietsen, dan kan het zijn plaats vinden.
Niet doordraven. Op aantallen en

Jaarthema 2018-2019

Stiens willen zijn. Vol vreugde de mouwen
opstropen en praktische invulling geven
aan het geloof, ieder op zijn of haar eigen
wijze. Gemeenteleden worden op deze
manier gestimuleerd om hun eigen
talenten te ontdekken en ermee aan de
slag te gaan.

In januari 2017 is het beleidsplan 20172021 door de kerkenraad aangenomen.
Hierin wordt gesproken over een thema
dat binnen onze gemeente als rode draad
in het kerkelijk jaar een rol speelt:

• Onze gemeente kiest jaarlijks een
jaarthema waarmee we duidelijk willen
maken wie we als Protestantse Gemeente
van Stiens zijn en welke praktische
invulling wij als gemeente willen geven
aan ons geloof.

• Het jaarthema is de rode draad en vormt
de verbinding tussen de verschillende
colleges en commissies binnen onze
gemeente. Het thema draagt bij tot
inspiratie en een verdere bewustwording
wie we als Protestantse Gemeente van

• Het jaarthema wordt jaarlijks in
samenwerking met de gemeenteleden
vastgesteld. Op deze manier wordt de
inspiratie vanuit de gemeente
gestimuleerd. Het thema is actueel,
concreet en dichtbij. Jaarlijks zal het
jaarthema als addendum worden
toegevoegd aan het beleidsplan.

• Aan het jaarthema wordt door de
verschillende colleges en commissies een
eigen invulling gegeven. Aan het einde
van het seizoen vindt door hen een

productie word je tegenwoordig
afgerekend. Dit moet anders. Zoek voor je
zelf af en toe rust. Wat wij met elkaar
mogen delen is de liefde van God. In zo’n
korte tijd kom je niet aan rust toe.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering door te
zeggen dat Jezus even de boel de boel laat
naar aanleiding van Marcus 1 vanaf vers
32. Hij bedankt eenieder voor zijn inbreng
en wenst ons wel thuis.
Notulist Klaas Tigchelaar.
terugkoppeling plaats aan de kerkenraad.
Het thema is bedoeld om geloofsleven en
creativiteit te prikkelen, niet om bestaande
activiteiten in onder te brengen.
• Jaarlijks vindt een evaluatie van het
jaarthema door de kerkenraad plaats
waarbij de uitkomsten met de gemeente
tijdens het gemeenteberaad zullen worden
besproken.

Hierbij aan u als gemeentelid de oproep
om mee te denken over het jaarthema van
2018-2019. U kunt uw suggesties mailen
naar het adres scriba@pgstiens.nl of
inleveren bij de ouderling van dienst,
graag vóór 31 maart. De evaluatie van het
huidige thema “Omzien naar elkaar” komt
eind juni beschikbaar.

(Hulp)koster gevraagd

het scribaat

De Protestantse Gemeente Stiens zoekt een:
(Hulp)koster (m/v) voor gemiddeld 8 uur per week

Taken bestaan uit o.a:
- Het in gereedheid brengen van (kerkelijke) ruimtes voor
verschillende activiteiten;
- Het zorgdragen voor de exploitatie van de ruimtes en de
keuken;
- Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden;
- Het verrichten van klein onderhoud.

Kernwoorden:
- Een gastheer/gastvrouw met communicatieve
vaardigheden;
- Stressbestendig;
- Kerkelijk meelevend zijn.

Gevraagd wordt:
- Flexibele inzet;
- Vaardigheid in het omgaan met mensen, zowel met
vrijwilligers als met bezoekers;
- Verantwoordelijkheid durven nemen en vragen;
- Goed kunnen organiseren;

- Vaktechnische kennis (het certificaat Sociale Hygiëne en
diploma Bedrijfshulpverlening) of bereidheid deze
cursussen te volgen.

Geboden wordt:
- Zeer afwisselende baan door contact met diverse mensen;
- Dienstverband van gemiddeld 8 uur per week;
- Honorering conform de richtlijnen van de Protestantse
Kerk Nederland.

Voor nadere inlichtingen en sollicitaties kunt u zich vóór
1 april 2018 wenden tot:

L. Tilma, voorzitter college van kerkrentmeesters
Adres: Stienzer Hegedyk 29
Tel.:
058-2572390
Email: ltilmacvk@gmail.com
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Kerkdiensten
Bijbelleesrooster
Maart
do 1
vr 2
za 3
zo 4
ma 5
di 6
wo 7
do 8
vr 9
za 10
zo 11
ma 12
di 13
wo 14
do 15
vr 16
za 17
zo 18
ma 19
di 20
wo 21
do 22
vr 23
za 24
zo 25
ma 26
di 27
wo 28
do 29
vr 30
za 31

April
zo 1
ma 2
di 3
wo 4
do 5
vr 6

2 Petrus 3: 10-18
Spreuken 22: 1-16
Jozua 1: 1-9
Jozua 1: 10-18
Jozua 2: 1-14
Jozua 2: 15-24
Jozua 3: 1-17
Jozua 4: 1-14
Jozua 4: 15–5: 1
Jozua 5: 2-12
Psalm 6
Jozua 5: 13-6: 14
Jozua 6: 15-27
Jozua 7: 1-15
Jozua 7: 16-26
Jozua 8: 1-13a
Jozua 8: 13b-29
Jozua 8: 30-35
Jozua 9: 1-15
Jozua 9: 16-27
Jozua 10: 1-15
Jozua 10: 16-28
Jozua 10: 29-43
Jozua 11: 1-15
Marcus 11: 1-11
Marcus 11: 12-25(26)
Psalm 7
Marcus 14: 1-11
Marcus 14: 12-52
Marcus 14: 53–15: 47
Genesis 1: 1–2: 4a
Marcus 16: 1-8
Sefanja 1: 1-13
Sefanja 1: 14–2: 3
Sefanja 2: 4-15
Sefanja 3: 1-8
Sefanja 3: 9-20

Kerkdiensten Protestantse Gemeente Stiens maart en gedeelte april 2018

Zondag
4 maart

Zondag
11 maart

Woensdag
14 maart
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De Hege Stins

Talant

De Hege Stins

Zondag
18 maart

De Hege Stins

Zondag
25 maart

De Hege Stins

Diensten in de Stille Week:
Maandag 26 maart
St. Vitus
Dinsdag 27 maart
St. Vitus
Woensdag 28 maart St. Vitus
Donderdag 29 maart Skilhiem
Donderdag 29 maart St. Vitus
Vrijdag 30 maart

St. Vitus

Zaterdag 31 maart

St. Vitus

Paaszondag
1 april

St. Vitus

Zondag
8 april
Sweelinck Cantorij

Bekijk diensten live online:
www.pgstiens.nl/Video
gebruikersnaam: video
wachtwoord: videopgstiens

St. Vitus

De Hege Stins

De Hege Stins

Talant

Zondag 4 maart is er weer een
avondgebed volgens de liturgie van
Taizé. Dit keer in de 40-dagentijd: van
donker naar licht! De dienst begint om
19.30 uur en wordt gehouden in het koor
van de St. Vituskerk. Allen van harte
welkom! Zondag 11 maart (zondag
Laetare) werkt de Sweelinck Cantorij
mee aan de ochtenddienst in De Hege
Stins. Deze keer hebben dirigent Anne
de Bruijn en dominee Jaap Overeem
zich gebogen

09.30 uur: mw. ds. T.K. Kwint, Meppel.
19.30 uur: gemeentedienst Taizé werkgroep.

09.30 uur: ds. J.C. Overeem
m.m.v. Sweelinck Cantorij
14.00 uur: ds. J.C. Overeem

19.30 uur: ds. J.C. Overeem
Bidstond.

09.30 uur: ds. J.C. Overeem
Kerk, school en gezinsdienst.
19.30 uur: gemeentedienst Evang. en
Zendingscommissie
m.m.v. Jiddisch muziekgezelschap
‘Samoosara’.

09.30 uur: ds. E. Iszlai (Debrecen)
en ds. J.C. Overeem
Palmpasen

20.00 uur: ds. E. Iszlai (Debrecen)
en ds. J.C. Overeem
Heilig Avondmaal.
19.30 uur: mw. T. de Vries
19.30 uur: mw. T. de Vries
15.30 uur: ds. J.C. Overeem,
Heilig Avondmaal
19.30 uur: ds. J.C. Overeem,
Heilig Avondmaal
19.30 uur.: ds. J.C. Overeem
en mw. T. de Vries
Goede Vrijdag.
21.30 uur: ds. J.C. Overeem
en mw. T. de Vries
Stille Zaterdag, paaswake, m.m.v.
VituStinsCantorij.
09.30 uur: ds. D. de Boer, Leeuwarden
m.m.v. fanfarecorps “Studio”, Stiens.
09.30 uur: ds. J.C. Overeem
09.30 uur: ds. P. Boomsma, Nijverdal
Fryske tsjinst.
14.00 uur: mw. T. de Vries.

over de liturgie en als SC mogen we een
aantal onderdelen muzikaal invullen. We
zingen o.a. een deel van het ‘Kyrie’ uit
‘The Armed Man’ van Karl Jenkins en
van dezelfde componist uit ‘Stabat
Mater’: ‘And the mother dit weep’. Tot
slot zingen we van John Rutter: ‘Go
forth into the world with peace’.
We hopen met elkaar op een goede
dienst waarin woord en gezang ons
mogen inspireren.

Namens de Sweelinck Cantorij,
Douwine Boomsma-Reitsma.

Diensten in maart en begin april
Graag vestig ik uw aandacht op een aantal
diensten. De maand voor Pasen vraagt
nogal wat: van mij als voorganger, maar
ook van u als kerkganger. Er zijn veel
diensten om te bezoeken, ik hoop u dan
ook bij veel diensten te zien.

Zondag 11 maart, 9.30 uur:
Sweelinck Cantorij, De Hege Stins
Aan deze dienst werkt de Sweelinck
Cantorij mee onder leiding van Anne de
Bruijn. Zij zullen bijzondere moderne en
klassieke stukken zingen.

Zondag 11 maart, 14.00 uur:
dienst in Talant.
Vanwege ziekte van ds. De Vries neem ik
de dienst van haar over. Het thema is:
‘Wonder’. Over wonderen gesproken: het
is heel bijzonder om in en rondom Talant
iets te mogen zien groeien.

Woensdag 14 maart, 19.30 uur:
biddag in De Hege Stins
Al eerder hielden wij ons op biddag bezig
met een thema dat met de arbeidsmarkt te
maken heeft. De Raad van Kerken reikt
ons dit jaar het thema aan van
flexibilisering van de arbeidsmarkt. Wat
heeft dat nu met het evangelie te maken?
Zodra het gaat over meekomen, zorg voor
de zwakkere en het opkomen voor een
rustdag….. alles.

Zondag 18 maart, 9.30 uur:
Kerk, school en gezinsdienst,
De Hege Stins.
Met de bovenbouw van ’de Sprankel’
zullen we nadenken over de graankorrel.
Jezus gebruikt de graankorrel als beeld
voor zijn eigen lijden en sterven. Met de
kinderen gaan wij actief met dit verhaal
aan de slag.

Zondag 25 maart, 9.30 uur:
bezoek uit Debrecen, De Hege Stins
De meest bijzondere dienst is wat mij
betreft de dienst op 25 maart. Dan mogen
wij onze gasten uit Debrecen
verwelkomen. Ds. Endre Iszlai zal deze
zondag de verkondiging houden (in het
Engels, samenvatting in het Nederlands op
de nieuwsbrief). Het is bijzonder dat ons
partnerschap nu in een tegenbezoek
resulteert. Na de dienst zullen wij met de
Palmpasenkruizen een aantal woningen
van Talant bezoeken. Dit stellen de
kinderen (ook die van ds. Iszlai) en de
bewoners van Talant erg op prijs. De
koffie nadien is vervolgens in De Hege
Stins.

Zondag 25 maart, 19.30 uur:
gemeenteavond, De Hege Stins.
Hoewel geen dienst, vermeld ik de
gemeenteavond toch ook hier. We gaan
elkaar ontmoeten, de gemeentes uit
Debrecen en Stiens. Er is een korte
presentatie en er zullen vragen gesteld
worden over en weer, om van elkaar te
leren en elkaar te bemoedigen. Ik zou het
erg op prijs stellen als u zich deze avond
vrij kunt maken.

Vespers goede week.
Maandagavond 26 maart, 20.00 uur:
vesper met avondmaal, St. Vituskerk.
Om ons partnerschap met Debrecen te
vieren is het ook goed dat wij samen
avondmaal vieren. Wij waren bang dat dat
op zondag in het gedrang zou komen,
vandaar dat wij hebben voorgesteld dit op
maandag te vieren. Dit is meteen een
gelegenheid om onze Hongaarse gasten de
prachtige St. Vituskerk te laten zien. Ik
vind het belangrijk dat ook bij deze
viering veel gemeenteleden aanwezig zijn.

Dinsdag en woensdag 27, 28 maart,
19.30 uur: vespers in de St. Vituskerk.
Op 27 en 28 maart gaat mijn collega Tine
de Vries voor in de Stille Week-vespers.

Avondmaal op Witte Donderdag,
15.30 uur, Skilhiem
Twee keer per jaar wordt er in Skilhiem
het Avondmaal gevierd. Het wordt door
bewoners en vrijwilligers erg
gewaardeerd, ook omdat je dan merkt hoe
belangrijk het is om ook kerk te zijn
buiten je eigen muren om. Zo geven wij
de bewoners van Skilhiem echt de
gelegenheid om Pasen te vieren, met alles
erop en eraan.

leven over het waarom van het lijden en
sterven van Jezus en de betekenis van het
kruis, dat het goed zou zijn als daar eens
over gepreekt werd. Op Goede Vrijdag zal
ik dat proberen. Tine de Vries en ik gaan
samen voor.

Stille Zaterdag,
St. Vituskerk, 21.30 uur, VituStinsCantorij
Ook de Stille Zaterdagviering doen Tine
de Vries en ik samen. Het is goed om stil
te zijn bij het sterven van Jezus en toch
ook door te kijken naar Pasen. De dood
heeft niet het laatste woord. De
VituStinsCantorij zal meewerken aan deze
viering.
Pasen, 1 april, St. Vituskerk, 9.30 uur,
Fanfarecorps Studio.
In de St. Vituskerk is ds. D. de Boer uit
Leeuwarden te gast. Studio zal optreden
tijdens deze dienst. Het is vast feestelijk
om Pasen met zoveel koper te vieren.

Pasen, 1 april,
De Hege Stins, 9.30 uur 1 april?!
Ik doe altijd enthousiast mee aan de
traditie om iemand op 1 april op de hak te
nemen. Pasen heeft alles in zich om een
grap te zijn. Wat zegt u, opstanding? Dat
bestaat niet, dat is dwaas! We gaan het
erover hebben hoe serieus Pasen is en dat
het Gods bedoeling is dat Pasen dwaas is.
Dat is een spannend thema om verder uit
te werken.
Tenzij anders vermeld ben ik voorganger
in de diensten. Ik hoop u daar te treffen.

Ds. Jaap C. Overeem.

Avondmaal op Witte donderdag,
St. Vituskerk, 19.30 uur
De meest intense vorm van Avondmaal
vieren beleef je op Witte Donderdag. Het
idee dat Jezus op de dag voor Pasen werd
verraden door een van zijn vrienden én
met diezelfde vrienden de maaltijd van de
Heer en Pasen vierde. Je komt nergens
dichterbij Pasen en dichterbij Jezus dan
daar.

Goede Vrijdag, St. Vituskerk, 19.30 uur
Meestal beperkten wij ons op Goede
Vrijdag tot het vertellen van het verhaal
van het lijden en sterven van Jezus. Maar
tijdens de Beta-geloofsgespreksgroep
kwam het naar voren dat er zoveel vragen
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Omzien naar elkaar
Terwijl ik de woorden ‘omzien naar elkaar’
intyp bedenk ik me dat dit al bijna twee
jaar het jaarthema is. Vanaf september zal
dat thema zijn veranderd. Maar, omzien
naar elkaar, blijft in doen en laten…!
En terwijl ik dit ook schrijf bedenk ik me
dat er veel mensen ziek zijn. Ze zijn thuis,
gelukkig. Maar iedereen die nu een niet
gezonde tijd meemaakt en niet wordt
genoemd wensen we als gemeente zeker
sterkte toe! Daarnaast noem ik hen die
tijdelijk elders waren voor operaties of om
goed te worden ingesteld op medicatie of
nog om andere redenen…
Mw. F. Buursma-van der Meulen, Nije
Poarte 45 is tijdelijk opgenomen in
Revalidatie Noorderbreedte, afd. 5, kamer
34. Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden.
Het lijkt beter te gaan. U bent weer bij de
les en dat is heel fijn. De mobiliteit is nog
een groot vraagteken. In dit alles, u wordt
trouw bezocht, mensen en kaarten en
vooral ook bloemen sieren uw verblijf. We
wensen u als gemeente alle goeds toe en
blijven aan u denken.

Dhr. P. van der Meulen, T. Zijlstrastrjitte 1
is opgenomen geweest in het MCL maar
mocht weer naar huis. Net voor zijn
verjaardag. Er is niets mooiers dan een
verjaardag thuis vieren. Sterkte gewenst bij
het verdere herstel Peter!
Mw. K. Germeraad-Boersma, Stienpaad 20
is ook opgenomen geweest in het MCL.
Maar ook u mocht weer naar huis. De klok
thuis en uw hart tikken weer zoals u
gewend was. Heel fijn! Sterkte gewenst bij
het verdere herstel en de gemeente groet u
hartelijk.

Mw. E. van der Wielen-van der Born, is
opgenomen in Idesta Doarpshiem, app.
21B, Pyter Jurjensstrjitte 21, 9051 BR
Stiens. Dit na een periode van tijdelijke
adressen te hebben gehad. Het is wennen in
de nieuwe omgeving maar de zorg om u
heen en het bezoek wat u krijgt maakt het
dragelijk. Natuurlijk hopen we van harte
dat de plek uw thuis zal worden!

Mw. G. Kloostra-Wijkstra, Graldastins 55
is tijdelijk opgenomen geweest in het
Skilhiem en mocht weer naar huis. Wat zag
u daar naar uit! Heerlijk, de vertrouwde
plek met de eigen spullen en de tuin waar u
als het even kan zo in kunt lopen. We
wensen ook u als gemeente alle goeds toe.
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Dhr. S. de Boer, Venusskulp 52 is
opgenomen geweest in het MCL en is weer
thuis gekomen. Inmiddels bent u weer
mobieler. We hopen op een volledig herstel
zodat u de tuin straks in het voorjaar weer
up to date kunt maken, kunt zaaien om
daarna geweldig te oogsten en uit te delen!

Dhr. P. de Jager, St. Vitusplein 51 is
opgenomen geweest in het MCL. en is
inmiddels ook weer thuis. Dat was toch wel
schrikken na een fijne verjaardagsviering
in De Hege Stins en een gezellige
biljartmiddag. Plotseling krijg je te maken
met de kwetsbaarheid, het leven zelf is
ineens niet meer vanzelfsprekend.
Natuurlijk, dat weten we, maar oog in
oog…het is ingewikkeld. Gezegend bent u
dat u nu weer in goede doen bent. We
wensen u als gemeente alle goeds toe en de
nabijheid van de Heer.
Mw. S. Fennema-Pasma, Grovestins 31 lag
ook in het MCL. en is weer thuis. En ook
voor u was het plotseling zo dat het leven
een keer leek te maken. U bent gespaard,
daar zijn we heel dankbaar voor. Want uw
blijde lach en uw fijne gezelschap…ja,
daar genieten we allemaal van. Voor u was
het heel spannend en dat is niet voorbij
helaas. We wensen u van harte de merkbare
nabijheid van onze Heer toe!

Dhr. T. de Vos, Uniawei 39 was
opgenomen in het MCL en is inmiddels
weer thuis. Nog zittend in de moeilijke
periode na het overlijden van uw geliefde
Janny, nu zelf in het ziekenhuisbed. En dan
is het gemis nog schrijnender. Wel zijn uw
kinderen uitermate behulpzaam en lief voor
u en daar geniet u van. We wensen u
sterkte toe bij het herstel en bij het
doormaken van deze tijd. Moge de zon en

alle jonge leven in het groen voor u
opgaan!

Dhr. J. Langeraap, Dobbe 9 is ook
thuisgekomen uit het MCL. Opnieuw een
spannende tijd, opnieuw zorg maar
gelukkig ook opnieuw een beter
vooruitzicht. Samen met uw vrouw wensen
we jullie als gemeente alle goeds en zegen
toe!

Mw. K. van der Galiën-de Boer,
R. Boelemastrjitte 30, is opgenomen
geweest in het MCL en is weer thuis
gekomen. Het wordt er niet gemakkelijker
op, om het met uw eigen woorden maar te
verwoorden. De lach, minder uitbundig, het
optimisme, is er nog steeds, maar de
mogelijkheden worden beperkter. En dat is
heel lastig. Niettemin, Gods zegen en
kracht toegewenst.

Dhr. G. Groen, Kinkhoarn 41 is
opgenomen in het MCL. Op het moment
van schrijven kan ik er niet meer over
zeggen dan dat we u samen met uw vrouw
sterkte toewensen en van harte beterschap!

Mw. A. Exoo-Rusticus, Stienpaad 16, is
opgenomen in het MCL. Ook haar situatie
is op dit moment niet goed te omschrijven
omdat er nog weinig bekend is. Maar we
wensen u in ieder geval veel sterkte toe,
ook bij het herstel.

Dhr. K. van der Zee, Platohôf 16 was
opgenomen in het MCL maar is inmiddels
weer thuis. Minder goed, daarmee moet u
het doen. We hopen als gemeente op een zo
goed mogelijk herstel! Gods zegen
toegewenst!

Met hartelijke groet, Tine de Vries

Activiteiten
Actieve ouderengroep 6 maart
Op dinsdag 6 maart bent u van harte
uitgenodigd aanwezig te zijn bij de
zogenaamde actieve ouderengroep. Op het
moment van dit schrijven hebben we nog
geen onderwerp bedacht maar actueel zal
het zijn…dat bent u gewend van ons. We
hopen u te ontmoeten. Van velen hebben
we een mailadres, zij zullen via de mail op
de hoogte worden gebracht van het
gekozen onderwerp. Mocht u overigens
zelf een onderwerp in willen brengen,
helemaal goed! We kunnen dat voor de
volgende keer uitwerken. De ochtend
begint om 10.00 uur en wordt in De Hege
Stins gehouden.
Mede namens Roelie Groenewoud,
Tine de Vries

Jongvolwassenen en 45+ groep,
11 maart
Op zondagavond 11 maart gaan de
Jongvolwassenengroep en de 45+ groep
samen in gesprek! Een vitale

leeftijdsgroep die op deze avond na gaat
denken over gemeentezijn. Wat is hetgeen
je hier brengt? Dit is een voorbeeld van de
vragen die we gaan bespreken naast veel
andere vragen. En jazeker, er is alle
gelegenheid zelf je eigen bijdrage te
leveren in het gesprek. Wil je gewoon
meeluisteren? Ook goed. In ieder geval
van harte uitgenodigd! De avond wordt
gehouden in De Hege Stins en begint om
20.00 uur.
Mede namens de voorbereiders en
ds. Jaap, Tine de Vries

een recordaantal gasten! Niet minder dan
zeven gemeenteleden maken voor ruim
veertig personen een heerlijke
eenpansmaaltijd klaar. Naast de
gezelligheid aan tafel is er ruimte voor
gebed, het verhaal, het nadenken over…
Meer dan welkom allen om aan te
schuiven! De kosten zijn € 5.--. U wordt
om 11.30 uur verwacht en mocht u
vervoer nodig hebben dan kunt u dat
aangeven bij uw aanmelding. Dat kan bij:
Sita Veninga: 058-2573506
Janke Elzinga: 058-2574837
Hiltsje Zijlstra: 058-2574615

Tine de Vries

De kerkelijke menukaart, 19 maart
Op 19 maart gaan we gezamenlijk eten.
We mogen ons inmiddels verheugen op

Ouderenvakantie
Inmiddels is er bekendheid gegeven aan
het feit dat we opnieuw een fijne midweek
voor ouderen organiseren. Mocht u de
informatie hebben gemist neemt u dan
contact op met Janny de Witte–de Groot.
Tel: 058-2572016.

Gemeente Debrecen (Hongarije) komt
naar Stiens

Het is bijna zover. In het weekend van
Palmpasen komt een delegatie van 13
personen van onze partnergemeente in
Debrecen bij ons op bezoek. In 2015 zijn
de eerste contacten gelegd en in 2016 en
2017 zijn leden van onze werkgroep al
een keer in Debrecen geweest en nu
komen de Hongaren kennismaken met
onze gemeente. De voorbereidingen zijn
in volle gang en het programma is in grote
lijnen gereed. De gasten komen op
zaterdagmiddag 24 maart per vliegtuig in
Eindhoven aan en daar halen wij ze met 2
busjes op. Bij aankomst in De Hege Stins
staat een maaltijd klaar die gemaakt is
door de jeugd onder supervisie van Karen
Ars en Manon Veenstra. De gasten worden
ondergebracht bij de families Koehoorn,
Leegstra, Boels/Klatter, De Haan en Ars.
De kerkdienst op de zondagmorgen staat
in het teken van de ontmoeting.
Zondagmiddag maken de gasten met een
praamvaart kennis met Leeuwarden en ’s
avonds is er in De Hege Stins een
ontmoetingsavond, aanvang 19.30 uur.
Deze avond is erg belangrijk voor een
betekenisvol partnerschap. Van elkaar
weten hoe we als christenen denken en
leven. Zo’n samen op weg partnerschap is
een proces van jaren en moet zorgvuldig

betreden worden. Het leven van de
protestanten in Hongarije in de afgelopen
100 jaar is een totaal andere geweest dan
bij ons. Denk alleen maar aan de
Russische bezetting na WO II en het
communistische bewind daarna tot in de
jaren negentig.
Deze dag zullen 2 Hongaars sprekende
Nederlanders uit Leeuwarden behulpzaam
zijn bij de communicatie.

De maandag staat in het teken van de
“band van dik 5 eeuwen tussen Hongarije
en Nederland” en dat beleven we in
Franeker. Franeker had van 1585-1811 een
universiteit waar onder andere ca. 1200
Hongaren voornamelijk theologie
gestudeerd hebben. Het werd wel het
calvinistische Sion genoemd. We
bezoeken de Martinikerk, waar nog 3
grafzerken te zien zijn, en de voormalige
universiteitsgebouwen. We krijgen een
stadsgids en weer een Hongaarssprekende
Nederlander mee om alles goed uit de verf

te laten komen. Ook nu weer zijn
belangstellenden van harte welkom.
Na de lunch rijden we via Harlingen langs
de kust om de Waddenzee te bewonderen
met een korte stop bij de vismigratie
Roptazijl, Zwarte Haan en Hegebeintum.
Als afsluiting van het bezoek nemen we
deel aan de vesperdienst met als
bezegeling de onderlinge band van
vriendschap in Christus in de
gezamenlijke viering van het Avondmaal
in de Sint Vituskerk. Tot slot willen we u
heel graag oproepen om de beide diensten
en de gemeenteavond te bezoeken, omdat
het bouwen aan een partnerschap breed
moet worden gedragen - en omdat het
bijzonder is om dit mee te maken.
Dinsdag brengen we de gasten weer naar
Eindhoven Airport.
Een hartelijke groet
namens de werkgroep Hongarije,

Thom Boorsma
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Samoosara

Sing in met
Jiddisch muziekgezelschap Samoosara
18 maart 19.30 uur De Hege Stins
Met het programma Mazzel & Broge
(geluk en zegen) vertolkt Samoosara ‘de
lach met de traan’. Expressieve
klezmermelodieën, die zowel opgewekt
als tegelijk melancholisch of weemoedig
kunnen klinken. De muziek raakt je ziel.

Een muziekboek met klezmerliedjes was
de aanleiding voor dit volledig nieuwe
programma met muziek uit de Jiddische
en Joodse cultuur.
Samoosara brengt de Jiddische cultuur op

Open huis

Elk jaar doet de Sint Vituskerk mee met
twee activiteiten: Oargelpaad (organisten
komen gastspelen op het orgel) en
Tsjerkepaad. Tot nu toe zorgden we er
voor dat de kerk open was en een
gemeentelid de bezoekers kon ontvangen
en tevens iets vertellen over de kerk.

Dit jaar willen we in het kader van
LF2018 onze grote gastvrijheid tonen en
laten zien dat we een actieve gemeente
zijn. Wij denken er dan aan om koffie,
thee en fris aan te bieden. Maar ook een
gastvrije ontvangst door iedereen die
binnenkomt, hartelijk te begroeten.

Een actieve kerkelijke gemeente heeft ook
de taak om te laten zien wat de kerk ons
12

levendige wijze, maar blijft trouw aan
haar Friese roots.

Met accordeon, dwarsfluit en viool krijgen
de authentieke klezmermelodieën een
frisse klank. Instrumentaal en vocaal
wisselen elkaar af, waarbij de meeste
liedteksten in het Fries zijn vertaald.
Tijdens het optreden wordt het publiek
uitgenodigd om mee te zingen.
Het Jiddisch muziekgezelschap
Samoosara bestaat uit: Johan Cnossen

heeft te bieden. Natuurlijk gaat het om de
‘stenen’ van de Sint Vitus en de
geschiedenis die aan het godshuis is
verbonden. Maar wat is een historisch
kerkgebouw zonder gemeente?

Daarover kunnen we ook getuigen en
vertellen. We kunnen met alle
bescheidenheid in eenvoud mensen laten
ervaren wat er in onze gemeente gebeurt
en waarom we dat doen. Misschien niet de
gemakkelijkste taak, maar wel zeer
waardevol.
De afgelopen jaren, toen de Sint Vitus ook
open was, werd dat laatste zeer op prijs
gesteld en zijn er zinvolle gesprekken
gevoerd.

(dwarsfluit en zang), Wietze de Jong
(accordeon en zang) en Anje de Jong
(viool en zang). De muzikanten uit
Lippenhuizen en Hemrik spelen nu zes
jaar samen.
U bent van harte welkom

Met vriendelijke groet
Evangelisatie- en Zendingscommissie
Email: ezc@pgstiens.nl

En nu de vraag:
Wilt u met ons meedoen om gasten te
ontvangen?
Dit jaar zal de Sint Vitus open zijn op de
volgende zaterdagmiddagen van 14.00
tot 17.00 uur:
21 juli, 11 en 25 augustus, 1 en 8
september.
Opgave:
via Stiena Otte of Cees Vos: mail
kerkrentmeesters@pgstiens.nl of
mondeling/telefonisch.

Stiena Otte, Cees Vos,
commissie van kerkrentmeesters

Herinnert u zich deze nog…?
In deze rubriek wordt teruggekeken naar
wat er zich 15 jaar geleden binnen
hervormd en gereformeerd Stiens
afspeelde.

passen. Is er misschien een gemeentelid
die dit zou kunnen realiseren? Wij weten
dat het bij sommige gemeenteleden zeer
gevoelig ligt, hoewel het actiecomité een
andere mening is toegedaan. Zij hebben
namelijk acties gehouden voor het
jeugdhonk en liturgisch centrum en er is
nog geld beschikbaar voor liturgisch
meubilair.
Namens de werkgroep
Joukje Deelstra

De St. Vitus ….witter dan wit !!!

Renovatie De Hege Stins.

Wanneer u de Twaklank van maart
ontvangt zijn hopelijk de meeste
werkzaamheden, die in de 1ste fase
gepland stonden, gerealiseerd. We willen
in de eerste plaats alle vrijwilligers
bedanken. Zonder u was dit niet gelukt en
wanneer we met de 2de fase starten,
hopen we dat u weer zo enthousiast wilt
meewerken.
Wat is er allemaal gedaan:
● de kerkzaal is in lichtere kleuren
geschilderd
● de schrootjeswand is aangepast
● de convectors zijn geschilderd
● de elektriciteit loopt onder de vloer of
door de wand naar de nieuwe meterkast
waar alles in zit.

Hopelijk hangt dan ook de vitrage voor de
ramen, is de balustrade bij het orgel
aangepast en het podium voorzien van
tapijt. In april hopen we tijdens een
feestelijke dienst de kerk weer in te
wijden. De reacties die we van u kregen
als u om het hoekje keek, waren
hartverwarmend, want u was blij dat na 30
jaar er eindelijk iets was veranderd. Ja,
ook wij hebben vaak niet zo lang dezelfde
kleur verf, vitrage of meubilair in ons
eigen huis.
Misschien is het, nu alles zo mooi is, ook
beter om het liturgisch meubilair aan te

De afgelopen weken heeft een groep
vrijwilligers, onder leiding van koster
Cees Buisman, de binnenkant van de kerk
gerestaureerd: alle wanden opnieuw in de
witkalk en nog wat bijkomende klussen.
Een geweldige prestatie. De kerk heeft
een gedaanteverwisseling ondergaan.
Fantastisch werk. Alle harde werkers heel
hartelijk bedankt, maar we hebben
begrepen het was niet alleen hard werken,
maar ook gezellig. Nogmaals, de hele
ploeg hartelijk bedankt. En o, ja…. Hebt u
de borden, waarop de liederen vermeld
worden, wel gezien? Werkelijk een stukje
vakmanschap en liefde voor het handwerk
is daarin gelegd. Schitterend mooi.
En u, kerkgangers bedankt voor uw
medewerking om zonder mokken steeds
weer een andere plaats te willen innemen.
U kunt nu weer jaren op uw vertrouwde
plek gaan zitten en door zo’n mooie
“witter-dan-wit-kerk” kijken; vast met
enige trots.

Kerkvoogdij Hervormde Gemeente

Gevraagd: hulp bij het
tuinonderhoud rondom de Hege
Stins
Voor het beheer en onderhoud rondom
De Hege Stins is er een tuinploeg
beschikbaar. De tuinploeg heeft in
verband met het uitvallen van enkele
leden versterking nodig. De
werkzaamheden vinden zo’n 10 keer
per jaar plaats op één vrijdagochtend
in de maand (uitgezonderd de
wintermaanden). Uiteraard wordt voor
‘de inwendige mens’ gezorgd. Houdt u
van tuinieren en gezelligheid, meld u
dan aan bij Tineke Bilker, college van
kerkrentmeesters. Voor nadere
informatie kunt u contact met Tineke
opnemen, t.bilker@chello.nl of tel.
06-23385678.
Uitnodiging voor het Financieel
Gemeenteberaad.

Aan de leden van de Protestantse
Gemeente te Stiens.

Hierbij nodigt de kerkenraad u uit
voor het bijwonen van het financieel
gemeenteberaad, dat gehouden zal
worden op donderdag 19 april 2018
om 19.30 uur in De Hege Stins.
De gemeenteleden worden jaarlijks op
deze wijze in de gelegenheid gesteld
om kennis te nemen van de
jaarrekeningen over het voorgaande
jaar en de begroting voor het lopende
jaar. De jaarrekeningen zullen, na de
gemeente gehoord te hebben, door de
kerkenraad worden vastgesteld.

Het Scribaat

Ondertussen in Stiens: Cool
De afgelopen weken ben ik druk
geweest met de projectdienst over
barmhartigheid. Onze beide kinderen
zongen mee in het kinderkoor en ik
merkte dat het voor de kinderen lastig
was zich wat voor te stellen bij de
dienst. De donderdag voor de dienst
was een soort generale repetitie, met
koor, kinderkoor, piano, orgel en
orkest. Ik vroeg aan dochterlief die,
toen ik 's avonds laat thuis kwam nog
door het huis stuiterde, hoe zij het
vond. Haar antwoord: cool.
Ds. Jaap C. Overeem
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Diaconaaltjes
Verjaardagen maart:
5 maart: Theunis Dijkstra,
Venusskulp 19, 9051 MD Stiens
6 maart: Ammy v.d. Galiën,
Ieleane 13, 9051 LP Stiens
6 maart: Sijke de Groot,
Ieleane 13, 9051 LP Stiens
4 april: Nettie v.d. Iest,
Ieleane 22, 9051 LP Stiens
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag
toegewenst.

Verslag van de diaconievergadering
gehouden op dinsdag 16 januari
De voorzitter Jan Keuning heet eenieder
hartelijk welkom op de eerste vergadering
in dit nieuwe jaar. Hij leest uit ‘Goed
beginnen’ het stukje: ‘Wij mogen vol
vreugde leven en werken’. Dit is
gebaseerd op Psalm 134: 1-3. Een
pelgrimslied. Hierna gaat hij voor in
gebed. Aan de agenda wordt toegevoegd
bij punt 8: Rooster 2018 kerkdiensten in
het Skilhiem.

Verslag vergadering 12 december.
Tekstueel: bij punt 8. Evaluatie
kerstkaarten. Daar staat wijkmedewerkers.
Dit moet zijn bezoekteam 80+. Naar
aanleiding van: niets.

Ingekomen stukken.
Plan Nederland. Een brief ontvangen van
Robela, ons sponsorkind. Een aantal
schriftelijke bedankjes ontvangen voor de
verstrekking van kerstpakketten. Een
kerstkaart ontvangen van Selviko Karafili
onze granny.

Mededelingen.
Zondag 21 januari nog uitreiken aan
mensen die daarom vragen, de aanvraag
voor de gratis KIA kalender voor de 40dagentijd. Zondag 28 januari folders
werelddiaconaatcollecte uitdelen.

Bespreken.
● Evaluatie koffiemorgen ouderen 11
januari 2018.
Er waren ongeveer 15 personen aanwezig
en het was gezellig.

● Evaluatie Kerstactiviteiten
- Kerstpakketten. Dit was goed
georganiseerd. Dit jaar op de eerste dag
van inleveren zo mogelijk al beginnen om
de dozen te vullen met de
standaardproducten zoals koffie,
kerstbrood, thee e.d.
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- Kerstmiddag 16 december. Een zeer
geslaagde middag met veel deelnemers.

● Druivensapbekers. De voorzitter geeft
uitleg hoe bij de brand in Bilgaard het
vorige avondmaalstel is verbrand, en wat
er toen via de verzekering is
binnengekomen. Bij de aanschaf van het
nieuwe avondmaalstel is verzekeringsgeld
overgebleven. Daarom wordt er besloten
om vier zilveren druivensapbekers aan te
schaffen, passend bij het huidige
avondmaalstel.

● Gift ’t Lichtpunt. Er is brand geweest
bij het ’t Lichtpunt. Veel personen hebben
toen hun privé spullen verloren. De
penningmeester neemt contact op met het
’t Lichtpunt om een indicatie te krijgen
van wat er nog nodig is. Op voorhand
zitten we te denken aan een gift van
minimaal € 500.-- en maximaal € 1.000.--.

● 40-dagentijd. Op 18 februari
spaardoosjes uitreiken.

● Rooster 2018 kerkdiensten in het
Skilhiem. Deze worden onderling
verdeeld.

Jongerendiaconaat.
Donderdag een overleg met de Jeugdraad.

Uit het moderamen.
Ds. J. Overeem gaf aan dat het avondmaal
op 25 maart geen doorgang kan vinden
omdat daar bij nader inzien geen ruimte
voor is in die dienst. Na enige discussie
besluiten wij om HA te houden op 18
februari. Rob Plat zal het rooster
aanpassen en het ons op mail doen
toekomen. De voorzitter geeft dit
volgende week door op de
kerkenraadsvergadering.

Penningmeester.
De penningmeester geeft aan dat zij gaat
stoppen ingaande het nieuwe seizoen. De
penningmeester zal op verzoek van de
voorzitter proberen op papier te zetten wat
bij deze functie komt kijken. Dit kunnen
we dan gebruiken bij de werving van een
nieuwe diaken/penningmeester.
Rondvraag.
Roel Rauwerda geeft aan dat het een
beetje chaotisch collecteren was op
maandag 1 januari 2018. Er werd
gecollecteerd met de collectezak aan de

lange stok en de reguliere collectezak. De
historie is dat alleen wanneer 1 januari op
een zondag valt er met de collectezak aan
de lange stok wordt gecollecteerd. De
diaconie wil deze historie in stand houden.

Sluiting.
Henk van der Wal sluit de vergadering met
een gedicht van ds. Troost met als titel:
‘Weest gastvrij’.
Jan Keuning bedankt eenieder voor
zijn/haar aanwezigheid en wenst ons wel
thuis.
Aukje Westra, secretaris.

Voedselbankactie
Op zondag 11 maart a.s. houdt de diaconie
een actie voor de voedselbank
Leeuwarden. U kunt die zondag lang
houdbare produkten zoals koffie, thee,
melkpoeder, potten of blikken groenten,
boter, margarine en/of
schoonmaakmiddelen meenemen naar de
kerk.
College van diakenen.
Paasgroetenactie
Vanuit heel de Protestantse Kerk in
Nederland sturen gemeenteleden ook dit
jaar weer een paasgroet aan gevangenen in
binnen- en buitenland en aan mensen en
organisaties die zich inzetten voor
mensenrechten. Zo geven we met deze
paasgroet de boodschap van Pasen door.
De kaarten worden uitgedeeld op zondag
4 maart a.s. Te versturen tot vrijdag 23
maart.
Alle informatie vindt u op de site:
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie
College van diakenen

Jarigen in Stiens
6 maart

mw. H van der Veen-van der Bij, Gysbert Japicxstrjitte 17, 9051 EN

8 maart

mw. R. Slager-Slager, Kinkhoarn 31, 9051 MH

13 maart

mw. S. Siep-Kampstra, Stienpaad 12, 9051 AB

7 maart

13 maart

13 maart

15 maart

17 maart

mw. T. Sijbesma-van der Wal, Nije Poarte 33, kamer 2, 9051 MB

dhr. J. Looijenga, Burmaniawei 42, 9051 BP

dhr. K.H.Bremer, Tulipastrjitte 31, 9051 NH

mw. J. H. van der Iest-Kroes, St Vitusplein 33, 9051 BT

dhr. S. Postma, Van Wyckelstrjitte 42, 9051 CW

20 maart

dhr. S.O. Koopmans, Lege Bosse 38, 9051 PA

25 maart

mw. T. IJska-Hamstra, De Tsjerne 10, 9051 HV

21 maart

dhr. J.S. Buwalda, Skilwei 11, 9051 AE

26 maart

dhr. Y. Osinga, Langebuorren 38, 9051 BG

29 maart

mw. A.G. Wiggers-Dijkstra, Swanneblomstrjitte 11, 9051 EW

28 maart

29 maart

mw. R. Tamsma, Pyter Jurjensstrjitte 21 G, Doarpshiem, 9051 BR

mw. G. Vis-van Straten, Dobbe 3, 9051 DA

30 maart

dhr. J. Roorda, Langebuorren 36, 9051 BG

3 april

dhr. K. van der Velde, Van Wyckelstrjitte 40, 9051 CW

3 april

4 april

7 april

7 april

mw. A. Bierma-Bierma, Witewei 1, 9051 TB

dhr. H. Veenstra, Roptastins 16, 9051 GP

mw. H. C. Bervoets-van der Tuuk, Smelbrêge 1C, 9051 BH

dhr. R. Halbersma, Reinder Brolsmaplein 22, 9051 SZ

KERKELIJKE PROGRAMMA’S RADIO MIDDELSÉ
Kerkdiensten op de zondagmorgen
4 maart

9.30 uur

18 maart

9.30 uur

11 maart

25 maart

30 maart
Goede Vrijdag
1 april
1e Paasdag
8 april

9.30 uur

9.30 uur

19.30 uur
9.30 uur

9.30 uur

Donderdag 17.00 - 18.00 uur
Verzoekplaten geestelijke muziek
Aanvragen liederen:
tel.2571600/2571705
Tjerke oan éIe Burdaard

St. Vitus, Stiens
mw. ds. T.K. Kwint, Meppel
De Hoekstien, Britsum
mw. ds. M. Hulzebos
De Hoeksteen, Hallum
mw. ds. J.G. van den BoogaardBongers
Martinus, Ferwert
ds. E. van der Veer
Tsjerke oan ‘e Ie, Burdaard
drs. T.R.A. Simonides
St. Vitus, Stiens
ds. D. de Boer, Leeuwarden
De Hege Stins, Stiens
ds. P. Boomsma, Nijverdal (frysk)

Kerkelijke stand
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
Nieuw ingekomen:
Van Prot.Gem. Leeuwarden:
mevr. A. Vis-Visser, De Tjerne 2

Verhuisd:
Mevr. E. van der Wielen-Born van
Lutskedyk 28 naar Pyter Jurjensstrjitte
21B
Mevr. S. van der Leij-Sijtsma van
Stienpaad 11 naar
Pyter Jurjensstrjitte 21D
Dhr. J.H. Oppedijk van It Kleaster 23 naar
It Noarderfjild 23
Nienke van Leeuwen van Kakewei 3 naar
Ljipstrjitte 1
Vertrokken naar:
Sint Annaparochie: dhr. J. van der Leij,
Stienpaad 2
Leeuwarden: Andries Jacob Riemersma,
Hazzelnútstrjitte 12

Vakantie
Over een activiteiten gesproken. Dit
jaar plande ik nog geen vrije dagen
maar…vanaf 20 maart tot en met
26 maart zal ik met vakantie zijn. Ik
ga weer een stukje van de Camino
lopen en ik zie daar naar uit. Even
uitwaaien! Daarna komen we elkaar
hopelijk tegen in de vespers en
diensten van de Stille week.
Tine de Vries

Donderdag 18.00 - 19.00 uur
Tsjerke yn Beweging, informatie op
kerkelijk gebied
Zondag 11.00 - 12.00 uur
Herhaling Tsjerke yn Beweging
Ether 105,3 MHz; Kabel 96,1 MHz
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