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Het jaar 2016

Hoe schrijf je een verslag en wat zet je er in.

Door puur de cijfers te noemen is natuurlijk niet gezegd wat er omgaat in de

gemeente, in de mensen die hier samen optrekken en het Lichaam van

Christus willen zijn. Zijn handen en voeten om te doen wat Jezus zou hebben

gedaan als Hij hier nog op aarde zou zijn. Dan moet je omschrijven wat we

beleven en wat we delen, waar we voor gaan en waar we voor staan. Op wat

we belijden en waar we op vertrouwen. 

Dat kan ik niet. O ja, best wel voor mezelf maar we zijn met 267 mensen,

groot en klein, onderweg en niet één is gelijk en beleeft hetzelfde.

Het is niet te doen om dan te beschrijven wat we beleven en wat onze

gemoedstoestand is. Bovendien verandert die nogal eens.

We geloven met ons hart en ons verstand. Het verstand is dan de meest sta-

biele factor. Misschien dat daarom ook wel de zakelijke zaken het makkelijkst

zijn te beschrijven.

Het is het eerste volle jaar dat Harold en Jozina met hun kinderen als voorgan-

gersgezin onder ons zijn. Bijzonder gelukkig zijn we dat God hen naar onze

gemeente riep. En ze zijn al behoorlijk thuis geraakt en ingeburgerd.

We zijn 64 keer bij elkaar geweest in de diensten. Ook Speciale diensten,

zoals vier keer een Jongeren- en drie keer een Kinderdienst. Tevens waren er

vier Johan de Heer zangavonden. We vierden twaalf keer het Avondmaal en

organiseerden Clipavonden. Op maandag was er 23 keer Gebedsuur in Het

Baken. Dan natuurlijk de Ledenvergadering en de Gemeentevergadering.

Twee keer was er een Israëlavond.

In de Opdraagdienst mochten we Grytsje Silke Stellingwerf bij onze Heer

opdragen. Grytsje kreeg het gelijk in haar jonge leven al behoorlijk voor de kie-

zen maar nu mochten vader en moeder Douwe en Janna, samen met ons,

haar bij onze Heer en Zijn Gemeente opdragen. Wat een feest en wat een

zegen en wat een reden voor dankbaarheid.

Dan hadden we ook nog vier trouwdiensten: Sjoerd en Sanna, Pieter en

Femke, Jan en Klasina en Age en Monique.

Tevens waren er vier rouwdiensten: We moesten dit jaar afscheid nemen van

onze zusters Marie Bouma, Baukje van der Wal en Bettie Koornstra. Zij moch-

ten ons voorgaan en hun geloven is aanschouwen geworden. Voor altijd bij

Jezus. Ook zijn we bij elkaar geweest in de afscheids- en rouwdienst van Rink
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de Jong, zoon van onze zuster Willy de Jong-de Boer. Op een naar mensen-

maatstaven veel te jonge leeftijd kwam hij door een noodlottig ongeval te over-

lijden. Een groot verdriet voor zijn moeder en zus, zijn familie en uiteraard

iedereen die hem kende. Prachtig om te zien dat wie er kan er ook is om te

delen. Te delen in vreugde en in pijn.

Bij elkaar opgeteld heel wat samenkomsten waarin we elkaar ontmoetten.

En dan hebben we het nog niet over de ontmoetingen in kleinere verbanden.

Waar komen we elkaar tegen en waar arbeiden we met elkaar op? 

Aandachtpastoraat, Activiteitencommissie, Alphateam, Avond over Mindfulness

en Yoga, Benefietconcert, BHC-groep, Bijbelleesavonden, Bijzonder Pastoraat,

Bloemen(be)zorgzondagen, Crèche, Cursuscommissie, Cursus Discipelschap,

Cursus Pastoraat, Diaconaat, Dramateam, Drukwerk, Financiën Gemeente,

Finke-samenkomsten, Gebedsbrief, Het Kompas, His Kidsleiding,

Jeugdcommissie, Jonggezinnenclub, Jongvolwassenen, Kerk schoonmaken

binnenkant, Kerk schoonmaken buitenkant, Kernteam, Kerststukjes maken,

Keukendienst, Koffieschenken, Kompas redactie en lay-out, Kosterswerkzaam-

heden, Kringen, Nacht van Gebed, Naomi, Piet Smit en de Country Trail Band,

PR-commissie, Praise-avond, PTD-ploeg, Raad, Repetities voor de Ageband,

de Akoestica's, het Blazersessemble, de His Kidsband, de Jongerenband, de

Peterband, het Secretariaat, de Seniorencommissie, Seniorensamenkomsten,

Taakveldleiders, Technici, Terreinonderhoud, Tuinonderhoud, Week van

Gebed, Worship Central, Zending- en Evangelisatie werkgroep, Zusterhulp.

Gewoon op alfabetische volgorde. De één niet belangrijker dan de ander. De

één kan ook niet zonder de ander. Het één kan ook niet zonder het ander.

Als je dan getallen ziet, dan gaan ze spreken. Zovelen die zich inzetten en

zoveel schouders in de gemeente. En schouder aan schouder mogen we in

Zijn wijngaard staan.

In de hierna volgende verslagen lezen we meer van wat er allemaal omgaat.

Dan kun je en wil je niet aan de zijlijn staan. Je hart springt op als je ziet wat

er allemaal, gedreven door Gods Geest, gedaan wordt. Gedaan uit Liefde tot

Jezus. Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. 

Uw Secretaris,

br. Sieb Bandstra
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Seniorengroep

De seniorenmiddagen zijn middagen waar ontmoeting en ontspanning samen-

gaan voor ouderen van binnen en buiten onze gemeente. Het afgelopen jaar

2016 zijn er weer verschillende middagen georganiseerd.

De slotmiddag van het seizoen

2015-2016 was in mei.

We zijn op een zaterdagmiddag

wezen varen met de Willem-

Lodewijk van onze broeder Sieb

Bandstra. Een prachtige tocht

over de meren van de

Zuidwesthoek van Friesland. 

Er stond een stevige wind maar

toch kozen de meeste senioren

ervoor om aan dek te zitten.

Onder het genot van een hapje

en een drankje zagen we nog hoe een skûtsje door de harde wind kapseisde,

gelukkig geen gewonden! 

Aansluitend stond er een heerlijke broodmaaltijd op ons te wachten.

Na de zomer time-out mochten we in september weer beginnen met een spel-

letjesmiddag. Zo is er om de ongeveer zes weken een middag voor de senio-

ren met de een of andere activiteit.

Op 17 december hadden we het inmiddels traditionele kerstdiner. Daar moch-

ten we een grote groep gasten van binnen en buiten onze gemeente verwelko-

men. Ook onze voorganger Harold ten Cate was hierbij aanwezig en we

mochten na het diner in de Blazer naar een korte overdenking van Harold

luisteren en natuurlijk de zo bekende Kerstliederen met elkaar zingen.

De eerste seniorenmiddagen van 2017 liggen ook al weer achter ons.

Bovenstaande is een korte impressie van wat we zoal doen met en voor elkaar

op de seniorenmiddagen. Een woord van dank aan alle vrijwilligers die deze

verschillende middagen mogelijk maken is zeker op zijn plaats!!

Maar bovenal zijn we de Here God dankbaar voor datgene wat Hij ons altijd

weer geeft.

Met een hartelijke groet,

Seniorenwerkgroep
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Gebed

Blijf bidden en blijf, daarbij, waakzaam en dankbaar.

Half januari hadden we weer een prachtige ''Week van Gebed''.

‘Het Woord is aan jou’ was het thema. Het materiaal van de Week van Gebed

kwam uit Letland en heeft als uitgangspunt ‘Geroepen om machtige daden van

de Heer te verkondigen’ uit 1 Petrus 2:9.

De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop Christenen

het Evangelie uitdragen naar mensen om hen heen.

De Raad van Kerken en Missie Nederland kennen een lange gebedstraditie,

die teruggaat op initiatieven van ruim 160 jaar geleden.

Wereldwijd bidden miljoenen Christenen mee. Op maandag-, woensdag- en

vrijdagavond kwamen ook wij bijeen om te bidden, samen te danken, te zin-

gen, te loven en te prijzen en je verantwoordelijkheid voor anderen te tonen,

door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven, bij

God onze Vader.

Op 27 mei was er de Nacht (voor ons Avond) van Gebed en mochten we ons

weer bewust worden om in vrijheid te kunnen geloven.

Onder vervolging verstaat Open Doors, "het bewust vijandig bejegenen van

Christenen in woord en daad, vanwege hun geloofsovertuiging". Dat reikt van

een inperking van samenkomsten tot marteling en moord.

Christenvervolging komt voor in meer dan 50 landen, met verschillende cultu-

ren en situaties. Het is echter niet de missie van Open Doors om te zorgen dat

vervolging stopt. Sterker nog: we geloven dat vervolging een direct gevolg is

van het volgen van Jezus Christus.
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Van 19.00 tot ongeveer 24.00 uur zijn

er verschillende blokken en worden er

filmfragmenten getoond over vervolg-

de Christenen, of over een land waar

Christenen worden vervolgd. Daarna

gaan we in groepjes uiteen aan de

hand van de gebedspunten, om voor

die persoon, of dat land, te bidden.

Er zijn verschillende gebedsronden.

Het thema was ‘Heb je vijanden lief’.

De Avond/Nacht van Gebed wordt gehouden op ruim 400 locaties in Neder-

land en België.

Voor ons is gebed de sleutel om een verschil te maken in ons leven en in het

leven van vervolgde Christenen. Indrukwekkend was ook weer deze avond.

Daarnaast zijn er de vele gebedsteams, die bij iedere Welkomst- of Jongeren-

dienst klaarstaan voor diegenen, die daarom vragen, met hem/haar te bidden.

Ook eens in de 14 dagen ontvangen de leden van de gebedsteams, maar ook

mensen uit de gemeente, een gebedsbrief, om te danken en te bidden voor

alle wel en wee in de gemeente, maar ook voor de nood in de wereld en om

ons heen.

Twee keer per maand is er een Gebedsuur, op de maandagavond van 19.30

tot 20.30 uur in het Baken, iedere 2e en 4e maandag van de maand. We ko-

men bij elkaar om God te loven, te prijzen en te danken, gebeurtenissen en

gebedspunten met elkaar te delen en in kleine groepjes met elkaar te bidden.

Het blijven bijzondere, inspirerende en opbeurende avonden. Ben je nog nooit

op zo'n avond geweest? Je bent van harte uitgenodigd op dit uur van gebed.

Gebed is en blijft een machtig wapen, die ons door God is gegeven.

En verder zijn er ook nog gebedsactiviteiten bij mensen thuis, die geregeld bij

elkaar komen om te bidden.

In 1 Fil. 4 : 6, 7 (NBV) worden we opgeroepen:

‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat

u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden,

dan zal de vrede van God, die alle verstand te

boven gaat, uw hart en gedachten in Christus

Jezus bewaren’.

Hartelijke broedergroet, Wouter Smink
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Pastoraat

Alweer een jaar voorbij. Het is een jaar waar we vol dankbaarheid op terug

mogen kijken. Er is weer veel gebeurd, zoveel inzet en betrokkenheid van het

team, wat is dat mooi. We mogen dit werk samen doen. 

Blij zijn we met het team van het Aandachtpastoraat, de vele bezoekjes die we

met elkaar mochten doen. Even tijd maken voor de ander, een bakje koffie of

thee kan zo belangrijk zijn voor de ander. 

Er gewoon even zijn en de tijd nemen om te luisteren, dat is zo waardevol

voor de ander maar ook voor jezelf. Wat kunnen we veel van elkaar leren en

wat is het mooi dat het ook zo wordt gewaardeerd. 

We mogen onze oudere broers en zussen laten weten hoe belangrijk hun

gebed voor en betrokkenheid bij de gemeente is. Wat zal het ook moeilijk zijn

voor degenen die de diensten op zondag niet meer kunnen bezoeken.

Vanzelfsprekend ligt daar onze prioriteit. Laten we onze ouderen koesteren als

een waardevol deel van onze gemeente. 

Ja, al die bezoekjes. Het roosteren is soms even puzzelen maar we komen er

altijd weer uit samen. 

Ons team is heel gevarieerd, ook wat leeftijd betreft. Heel blij zijn we met jon-

gere versterking, echt een aanwinst voor ons team. Ook de ouderen vinden

het best heel leuk om eens een jongere op bezoek te krijgen.
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We zijn ook weer twee keer bij elkaar geweest als team. Mooie avonden waar-

in we onze ervaringen kunnen delen en ook altijd weer van elkaar leren.

We zijn gestart met een serie boekjes over pastorale onderwerpen. Het zijn

boekjes met steeds een ander thema. Als eerste zijn we in oktober begonnen

met het thema 'Hoop'. Het nieuwe jaar hopen we de thema's 'Bezorgdheid' en

'De zin van het lijden' te behandelen. 

Versterking

We zijn heel blij met ons team maar we hopen echt dat we versterking krijgen,

want er is veel te doen.

Heel mooi was het om voor de alleengaanden een Kerstattentie te verzorgen.

Dat werd zeker gewaardeerd. Het waren opnieuw produkten uit Israël.

Ook zijn we dankbaar voor de mensen van het team Bijzonder pastoraat.

Wel moet het voor de gemeente nog wat wennen dat er zo'n team is. 

Heel bijzonder was de dienst in november toen we als team aan de gemeente

werden voorgesteld en onze belofte van geheimhouding voor God en de

gemeente aflegden. Het was ontroerend toen we door de gemeente werden

toegezongen. Een heel kostbaar moment.

En dan ook nog de Cursus Pastoraat van Aad van der Sande. De onderwer-

pen zijn heel boeiend maar kunnen ook best confronterend zijn. Ze zijn heel

leerzaam en gaan over zaken waar we allemaal mee te maken hebben. Het

geeft ons handvatten voor ons dagelijks leven maar we mogen ook groeien in

geloof en in de zorg voor anderen. Het bevordert ons inzicht en onze betrok-

kenheid.

Ook zijn we begonnen de avonden voor iedere belangstellende uit de gemeen-

te open te stellen. We hopen dat dit jaar meer mensen de weg hier naar toe

kunnen en willen vinden.

Toch beseffen we dat wàt we ook doen en hòe betrokken we ook zijn, we niets

kunnen doen zonder onze Hemelse Vader en we onszelf mogen stellen onder

Zijn Zegen. Bij elk bezoekje wat we doen en bij elk gesprek dat we hebben

mogen we elkaar aan Zijn Liefde en Genade toevertrouwen.

We mogen eindigen met de opdracht die Jezus Christus ons Zelf in Joh.13:34

heeft gegeven, woorden die voor zichzelf spreken (zie ook Opwekking 705):

'Dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad'. 

Hartelijke groeten, Merel Tuiten
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Alphateam

We zijn begonnen als team met 7 personen: Doede Okkema (leider), Korry

Jongsma (penningmeester), Ineke Bijlsma, Jan Wildschut, Willy Kortenhoeven,

Eva Bouma (gastvrouw) en Martje de Vries (secretaris). Afgelopen zomer heeft

Willy bedankt en is Doede wegens omstandigheden tijdelijk even gestopt met

Alpha.

Het afgelopen jaar zijn we 7 keer bij elkaar geweest om te vergaderen.

In september 2016 startte er namelijk een wereldwijde Alpha-campagne met

Bear Grylls als gezicht. Omdat in Nederland ook heel veel aandacht aan deze

campagne besteed werd, wilden wij hier natuurlijk wel graag op meeliften.

We zijn hiervoor nog een avond naar Heerenveen geweest en we hebben zelf

op 11 mei ook een campagneavond georganiseerd en hiervoor alle buurtker-

ken, van zeg maar Workum tot Sloten, voor uitgenodigd.

Op deze avond kwamen er uiteindelijk 3 andere kerken op af. We hebben het

één en ander uitgelegd over Alpha en over de campagne.

Het is mooi om buurtkerken te vertellen over Alpha en samen kun je meer

bereiken dan alleen.

Het doel van Alpha is natuurlijk niet om Alpha groot te maken, maar het doel is

dat steeds meer mensen horen van de Heere Jezus. En Alpha is een prachtig

middel om mensen te vertellen van de Heere Jezus en het christelijk geloof en

om daar samen over na te denken.

We hebben ook afgesproken met het Alpha Youth-team in Koudum om meer

samen te werken, vooral wat de P.R. betreft.

Door dit alles zijn we dus wat vaker rond de tafel geweest.
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Ook zijn twee van ons team nog een avond naar de kerk De Pijler in Lelystad

geweest om eens te proeven van de cursus ‘Op zoek naar God’. Dit gaf ook

weer veel inspiratie.

En natuurlijk mag de Trainingsdag niet ontbreken, die was in september in

Veenendaal. Daar zijn we met z'n drieën heen geweest.

In september startte onze Alpha-cursus weer. 

Het Alpha-team bestond deze cursus uit: Korry Jongsma, Ineke Bijlsma, Jan

Wildschut, Eva Bouma, Martje de Vries en teamhulpen waren Harold ten Cate

en Fekke Bandstra.

Op 13 september was de introductieavond en daarna hebben we 10 avonden

en één weekend samen met de deelnemers over alle thema's van de Alpha-

cursus kunnen horen en nadenken en er met elkaar over kunnen praten. Er

waren 11 deelnemers. Tijdens de gesprekken was de groep in twee kleinere

groepjes verdeeld. Gespreksleiders waren voor de ene groep Korry en Ineke

afwisselend met Fekke, en de andere groep Jan en Martje.

De inleidingen van de thema's werden verzorgd door Harold, Fekke, Sieb

Bandstra, Tjitske Rinkema en Reyer Pasterkamp. Ook hebben we twee keer

een filmpje van de Alphafilm-serie gebruikt voor een inleiding.

Ineke had de kooksters geregeld, elke cursusavond begonnen we met een

heerlijke warme maaltijd. De kooksters waren: Anke Boersma, Beeuwke

Atsma, Corrie Bandstra, Marja de Vries, Jantsje de Lang, Jeltsje Bandstra,

Jitske Zwaan, Brenda Bijlsma en Ineke Bijlsma.

Met het weekend over de Heilige Geest zijn we naar De Heidepleats in St.

Nicolaasga geweest. Dit weekend was onder leiding van Fekke. We hebben

samen een heel mooi weekend beleefd.

Op 6 december hadden we alweer de laatste Alpha-avond en in januari 2017

hebben we nog een slotavond gehad. Het is fijn om elkaar dan weer te zien.

Dit was het verslag van het Alpha-team.

Hartelijke groet namens het Alphateam,

Martje de Vries
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Vrouwencontactgroep Naomi

Op 19 januari begonnen we met een 'Winteravond'. Chocolademelk drinken

met winterse traktaties waaronder 'sneeuwmankoeken'. Verhalenvertelster

Marijke Griek uit Hindeloopen was deze avond bij ons aanwezig en ze vertelde

twee prachtige winterverhalen. We moesten goed luisteren want ze droeg de

verhalen voor in het Hylpers.

De volgende avond werd gehouden op 16 februari. De 40-dagentijd was

alweer begonnen en bij de inleiding hebben we daar aandacht aan besteed en

het gedicht gelezen 'Ga je mee op weg naar Pasen?' De rest van de avond

zijn we creatief bezig geweest: bloemschikken onder leiding van en voorbereid

door Jantsje.

Op 15 maart hadden we onze Paasviering. We hebben die liturgie gevolgd en

verschillende zusters lazen een stukje voor, afgewisseld met liederen en

gedichten.

Op 19 april hadden we een filmavond. We hebben samen de film 'Amish

Grace', gezien waarin het thema ‘vergeven’ centraal staat. Een indrukwekken-

de film en na afloop praatten we er nog een tijdje over door, natuurlijk onder

het genot van popcorn en wat fris.

De slotmiddag was op 24 mei. Het was weer een prachtige en gezellige mid-

dag! We kregen een rondleiding bij Omrop Fryslân en waren live op de radio.

Daarna naar 'de Vertakking' voor wat drinken en een hapje en lekker eten bij

het wokrestaurant in Rijperkerk.

De start van het nieuwe seizoen begon op 20 september. Deze keer al om

18.00 uur omdat het bestuur een warme maaltijd had bereid. We hebben het

nieuwe seizoen doorgenomen en vakantiebelevenissen met elkaar gedeeld.

Op dinsdagavond 18 oktober was zr. Hannie Tamminga bij ons aanwezig. 

Ze vertelde over haar leven, over alle zegeningen, maar ook over de pijn en

ziekte die op haar pad kwamen. Haar geloof in God, een prachtig getuigenis!

Onze zr. Janneke Snoodijk is consulente

bij Oriflame en zij was op 15 november bij

ons aanwezig. Het zag er mooi uit! De ta-

fels vol met make-up: lippen-stift, poeders

en kwastjes, crèmes, geurtjes en genoeg

spiegels om het een en ander te proberen.

Een hele gezellige en ontspannen avond

waarbij we ook in de gelegenheid waren

om producten van Oriflame te kopen.
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In december, zoals gewoonlijk, onze Kerstviering. Het bestuur bereidt deze

viering voor en zorgt voor de traktaties. Het vrije verhaal ging over 'Vadertje

Panov', die Eerste Kerstdag tevergeefs op Jezus wachtte, maar die ondertus-

sen wel allerlei mensen tot zegen was. Dit alles was naar het Bijbelgedeelte uit

Mattheüs 25: 'Alles wat je vandaag voor die ander deed, deed je voor Mij'.

Zo even in het kort wat we tijdens de Naomi-avonden zoal doen. De ene

avond wat meer verdieping, de andere keer wat meer ontspanning, maar altijd

op zoek naar een ontmoeting met elkaar en met de Heer.

Het programma van Naomi staat ook op de website van onze kerk. Mocht je

een avond bij ons aanwezig willen zijn, of lid worden, dan ben je van harte

welkom!

Hartelijke groet,

Betty Bokma, Sietske Stellingwerf en Ytje Strampel

Zusterhulp

Wij komen 1x in de 14 dagen bij elkaar. Om de beurt verzorgen we de middag

en dat gaat prima.

Onze oudste zuster is 94 (!) jaar en die neemt 1 keer per maand het zendings-

busje mee. Dit jaar zat er 155,00 Euro in en dat gaat naar Moldavië.

Ook kregen we een gift van Naomi voor het versturen van de verbanden voor

de leprapatënten in Nigeria. Zo is het vroeger ook begonnen met Zusterhulp,

‘Dient elkaar door de Liefde’.

En zo mogen we het komende jaar weer vol vertrouwen verder gaan, wetend

dat de Heer met ons meegaat.

Secretaris:

Coba Veersma

Penningmeester:

Sietske Couperus
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Jonggezinnenkring

Eén keer per maand komen we met een groep van gemiddeld 10 personen bij

elkaar. Alle aanwezigen hebben kinderen in de basisschoolleeftijd.

Het afgelopen jaar hebben we ervoor gekozen om meer gericht te zijn op ver-

dieping, ook in het contact onderling. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen

om voortaan zonder kinderen bij elkaar te komen. Doorgaans ontmoeten we

elkaar eens per maand in de Pastorie. En één keer per jaar organiseren we

een activiteit waar ook de kinderen volop in mee kunnen draaien.   

De kring vindt plaats op een zondagavond. Vanaf 19.45 uur is er inloop en

beginnen we met een bakje thee/koffie en wat lekkers. Ondertussen horen we

weer even van elkaar hoe het gaat.  

Om 20.00 uur begint het officiële programma, ingeleid door gebed en soms

een lied. Het afgelopen jaar hebben we studies van ‘Chip Ingram’ via Family 7

gevolgd over het thema ‘Opvoeden’.

Met elkaar keken we naar zijn onderwijs, wat ongeveer 20 minuten duurde.

Daarna gingen we a.h.v. specifieke vragen met elkaar in gesprek over onze

eigen opvattingen, praktijkervaring en uitdagingen. Rond 22.00 uur sluiten we

het programma af met gebed en keert een ieder huiswaarts. 

Tijdens de studies in het afgelopen jaar stond vooral het belang van ‘gehoor-

zaamheid aanleren’ centraal. Als je de Bijbel leest, kom je aan verschillende

doelgroepen, vrouwen, mannen, werkgevers, etc. opdrachten van God tegen.

Als het gaat om kinderen, heeft God één opdracht voor hen: Gehoorzaam je

ouders.

Hoe serieus nemen wij deze opdracht?

Hoe gaat het bij mij, bij jullie thuis?

Waar loop je tegen aan?

Hoe zou je dit kunnen veranderen?

Waarom is gehoorzamen zo belangrijk?

Dit waren vragen waar we met elkaar over in

gesprek gingen.  

Als kinderen leren om hun ouders te gehoor-

zamen, zullen ze ook veel gemakkelijker God

gehoorzamen in hun verdere leven.  

In de zomer zijn we met alle gezinnen naar het Rijsterbos geweest. Na ons

daar verzameld te hebben zijn de moeders met de kinderen spelletjes gaan
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doen, terwijl de vaders verkleed en wel een ver-

stopplekje zochten langs een uitgestippelde route in

het bos.  

De kids konden vervolgens op zoek gaan naar de bijzondere figuren en ver-

stopte items die we nodig hadden voor de picknick aan het einde van de

speurtocht. Het was erg geslaagd en we hebben veel lol met elkaar gehad. 

Vervolgens zijn we naar Jolle en Martje de Vries gereden waar alles gereed

stond voor een bbq met springkussen voor de kids.  

Dit is even in het kort

iets over waar wij ons

als Jonggezinnenkring

mee bezig hebben

gehouden. 

We hebben een mooie

groep mensen.

Als er meer mensen

zijn die graag eens bij

ons om het hoekje wil-

len kijken, zijn die van

harte welkom!

Neem dan even con-

tact op met Harold en

Jozina ten Cate.
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Jongvolwassenengroep (Jovo’s)

Het jaar 2016 was weer een mooi jaar wat betreft onze Jongvolwassenen-

avonden. We begonnen dit jaar als één grote groep.

Telkens als we bij elkaar kwamen eerst gezamenlijk even koffie drinken en

gezelligheid. Meestal even bijpraten over wat hoogte- of dieptepunten en wat

ieder zoal bezighoudt. Ieder heeft het druk in het dagelijks leven en dat houdt

ook in dat de een trouw op de avonden aanwezig is en anderen vanwege

werk, of ver weg wonen, er vaak niet bij konden zijn. Maar toch een prachtige

verbondenheid ook via de app. Als de groep groot was splitsten we ons op in

twee groepen en gingen dan verder op bepaalde onderwerpen in. In gesprek

met elkaar en dan ook kijken: Wat zegt de Bijbel er van? 

In de zomermaanden hebben we in onderling overleg besloten dat de groep

opgedeeld diende te worden en de ouderen op eigen regie verder zou gaan.

Een wat jongere groep zou onder mijn leiding doorgaan.

Deze groep 18-plussers is wel wat kleiner maar dat bevordert vaak de

gespreksmogelijkheden positief.

We hebben het jaar 2016 afgesloten met het voornemen en de wens om ons

in 2017 te gaan richten op het bestuderen van de Bijbel, op aangeven van de

jongeren zelf.    

Met groet, Fekke Bandstra
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Zendings- en Evangelisatiecommissie

Graag willen we u informeren over de activiteiten betreffende de Zendings- en

evangelisatiecommissie.

Zoals ook in voorgaande jaren hebben we weer verschillende collectes gehou-

den voor doelen in binnen- en buitenland. Ditmaal ook weer voor Het Passion,

Dorcas, het Linda Fonds, Mercy Ships, Compassion en voor Moldavië.

Het komende jaar willen we ook weer de extra collectes van harte bij u aanbe-

velen, zodat we ook onze medemens, waar ook ter wereld, kunnen blijven

ondersteunen.

We kunnen samen terugkijken op een

geslaagde actie voor de voedselhulp-

pakketten in samenwerking met

Dorcas.

Het is altijd weer indrukwekkend om

te zien hoeveel mensen de betrok-

kenheid ervaren met de minder

bedeelden in de wereld om ons heen.

Ook het deponeren van postzegels

en kaarten in de daarvoor bestemde

bak blijft ook dit jaar weer van kracht.

Wij waarderen het dat u door uw gulle

gift ook wederom afgelopen jaar onze projecten ondersteunde. In Het Kompas

en in de vooraankondigingen zullen we u op de hoogte houden van verdere

ontwikkelingen binnen ons taakveld.

Het komende jaar gaan we, samen met de andere kerken in Koudum, moge-

lijkheden onderzoeken om gezamenlijk diaconale projecten te ondersteunen.

Met een vriendelijke groet

van de zendings- en

evangelisatiecommissie

Tjitte en Afke, Klaas en Tjitske
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Activiteitencommissie
Dit jaar is de activiteitencommissie versterkt met maar liefst 3 nieuwe leden! 

We zijn daar erg blij mee! De activiteitencommissie bestaat nu uit 6 leden:

Rianne Binnendijk, Sjoerd Siebes Bandstra, Pytsje Bokma, Harmen Glashou-

wer, Anke Boersma en Brenda Bijlsma.

In maart van dit jaar zij we voor het eerst bij elkaar gekomen in deze samen-

stelling. We hebben toen eerst besproken wat de activiteitencommissie nu

eigenlijk inhoudt en wat er van ons verwacht wordt. 

De activiteitencommissie organiseert de Startzondag en de Oogstdankdienst

en zorgt voor iets lekkers bij de koffie of ander leuks zoals bijvoorbeeld een

boekenlegger bij speciale diensten als Pasen of Kerst.

Ook vinden wij het leuk om een keer een andere activiteit te organiseren.

In 2015 was dat de boottocht naar de

Gouden Boaiem en voor 2017 heb-

ben we ook weer een leuk idee.

In 2016 is dat er helaas niet van

gekomen, maar we zien het nu weer

helemaal zitten met onze nieuwe

aanwinsten!

Wij staan ook open voor ideeën van-

uit de gemeente, dus als u een leuk

idee heeft voor ons dan horen wij dat

graag.

De Startzondag was, wat ons betreft, dit jaar weer erg geslaagd met een leuke

quiz voor de gemeenteleden en een vossenjacht voor de jeugd. Daarna werd

de inwendige mens verzorgd in de vorm van een heerlijk gebakken visje of

hamburger met friet.

Bij de Oogstdankdienst hebben we het podium mooi aangekleed met een loof-

hut en met oogst. Voor de ouderen en zieken waren er tasjes gevuld met fruit.

Een ieder die aanwezig was kreeg een jampotje met een Bijbeltekst. 

We kijken dus terug op een mooi jaar en hopen er in 2017 ook weer een mooi

jaar van te maken met leuke activiteiten.

Met een vriendelijke groet van de Activiteitencommissie



17

Cursuscommissie
Ook in 2016 hebben we als Cursuscommissie geprobeerd ons steentje bij te

dragen om een ieder bekend te maken met het evangelie van de Here Jezus

Christus. We hebben met diverse mensen hier invulling aan gegeven.

In 2016 is het vervolg geweest van de Introcursus, de Cursus Discipelschap.

In deze cursus is dieper ingegaan op wat het inhoudt om Jezus te volgen.

Zoals voorgaande jaren zijn ook de Alphacursus en de Cursus Pastoraat weer

verder gegaan. De Alpha wordt ieder jaar samen met de PKN-gemeente

Koudum georganiseerd. De Cursus Pastoraat is uitgebreid met gemeente-

breed mensen uit te nodigen voor speciale avonden. Diverse thema's komen

hierbij aan bod. 

In het najaar van 2016 zijn een aantal leden/vrienden van onze gemeente op

reis naar Israël geweest. Degenen die mee zijn geweest hebben een onverge-

telijke ervaring gehad.

In een jaar tijd hebben veel mensen op welke manier dan ook bijgedragen dat

het mogelijk is in onze gemeente om het evangelie te verspreiden via cursus-

sen. We willen een ieder hartelijk bedanken voor hun tijd en inzet.

Dan nog even over de samenstelling van de Cursuscommissie het volgende.

Sieb Bandstra had het stokje vanuit de Raad overgenomen van Wolter

Greven. Sieb heeft op zijn beurt het stokje weer overgedragen aan onze voor-

ganger Harold ten Cate. Johannes Haga heeft een poosje deelgenomen aan

de Cursuscommissie maar door de afstand Leeuwarden-Koudum heeft hij aan-

gegeven te stoppen.

De Cursuscommissie bestaat nu uit: Harold ten Cate, Corrie Bandstra, Wendy

en Trea de Jong.

"Dank U wel Here Jezus, dat we van U de mogelijkheid hebben gekregen om

in ons prachtige gebouw, naast de zondagochtend, ook bij elkaar te komen om

meer over U te leren. Dank U wel dat U mensen inspireert. Wilt U het werk

maar zegenen en gebruiken tot eer en glorie van U alleen. AMEN."

Met vriendelijke groet

namens de Cursuscommissie, 

Trea de Jong
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Techniek

Prachtig om met zo'n mooie ploeg ook weer de gemeente te mogen dienen in

een tak die je eigenlijk niet mag merken maar onontbeerlijk is in de diensten.

Om dat zo onopvallend mogelijk neer te kunnen zetten is van tijd tot tijd een

opwaardering van apparatuur nodig en dat is dit jaar gebeurd met beeld.

Degenen die meestal achter in de kerkzaal zitten zullen er minder erg in gehad

hebben maar het beeld naar de beamers vanuit het technieklokaal is gedigitali-

seerd. Dit betekent dat het een tig-aantal keren scherper is geworden.

Om tot die opwaardering te komen moest er een nieuw mengpaneel voor

beeld komen. Dat was voor de vier beeldregisseurs wel even wennen maar

alle lof voor hoe ze dit hebben opgepakt. Soms nog eens een klein storinkje

met schakelen maar dat mag de pret niet drukken.

Ook is het nu mogelijk om op willekeurig welk scherm te presenteren en onaf-

hankelijk daarvan opnames te maken.

Voorbeeld: de spreker wordt opgenomen terwijl de

presentatie op de schermen staat. Een geweldige

vooruitgang waar we heel blij mee zijn en eerst weer

jaren mee vooruit kunnen.

Ook vindt dat zijn weerslag bij hen die achter de pc's

hun werk doen.

Het werken met twee pc's heeft als grote voordeel

dat je op ene de PowerPoint klaar kunt zetten terwijl

de ander de liederen presenteert.

Ook op deze afdeling vier mensen die deze taak bij

toerbeurt invullen.
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Niet minder belangrijk zijn de vier

cameramensen. Zij maken de beelden

die we opnemen voor de DVD's die

naar zieken en verder iedere belang-

stellende gaan. Het vinden van de

juiste uitsnijding, en dat in beeld bren-

gen en daarbij ook nog het mengpa-

neel van het licht bedienen, vraagt de

nodige concentratie want als je met

het ene bezig bent vergeet je makke-

lijk het andere.

Blij zijn we met de vier bedieners op

dit facet.

Geweldig blij zijn we ook met het geluidsmengpaneel wat er nu staat. Het is

één derde van de grootte van het paneel wat er stond maar met zes keer

zoveel mogelijkheden. Waar zouden we zijn zonder geluid? De spreker, de

band en Drama, allemaal hebben ze geluid broodnodig.

Gezegend zijn we met ook hier vier uiterst bekwame

bedieners die allemaal blij zijn met de mogelijkhe-

den van dit nieuwe paneel. Zo zijn de instellingen

voor te programmeren voor elke band en die instel-

lingen zijn dan op te slaan. Verder kan de geluids-

man met een tablet de zaal inlopen om te horen hoe

het klinkt en dat dan eventueel op de tablet het

geluid bijstellen.

Het valt niet altijd mee om in het technieklokaal het

juiste geluid te horen met als gevolg dat je ook niet

komt tot de juiste instellingen.

Zit je in de zaal dan kan het niet meer

missen. Naast het regisseren van het

geluid wordt dit geluid ook weer doorge-

geven aan de afdeling beeld die dit bij

het beeld op de DVD zet.

Zo zijn deze vier afdelingen een

prachtige agglomeratie in de gemeente:

Om u te dienen..............!
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ProgrammaTeam Diensten (PTD)

Het PTD heeft de taak om bijzondere diensten te organiseren waarin op een

laagdrempelige en verstaanbare manier het evangelie uitgedragen wordt,

zodanig dat iedereen het kan volgen en ook de gemeente buitenkerkelijken

kan uitnodigen om hieraan deel te krijgen.

We begonnen in januari met een Welkomstdienst als inleiding op de Week van

Gebed. We sloten de dienst af met een gemeentelijk gebed, waarbij velen

naar voren kwamen om korte gebeden uit te spreken.

In februari ging Harold voor met het onderwerp uit de preken-serie rondom het

Onze Vader en dan de regel: "Laat Uw Koninkrijk komen''.

In maart had het PTD Afke van der Velde gevraagd om een liturgie samen te

stellen rondom het lijdensverhaal en het Avondmaal, hetgeen resulteerde in

een indrukwekkende viering.

In de Paaswelkomstdienst was de leiding in handen van de gospelformatie

''New Creation'' uit Joure. Een prachtige, boeiende dienst rondom het geweldi-

ge feest wat we mogen vieren in de opstanding van Jezus en het overwinnen

van de dood.

In april hadden we Gert Visscher (bekend van de EO Ronduit Praiseavonden

van destijds). Hij is ook ambassadeur van de Leprabestrijding en deze dienst

stond dan ook onder dit thema. Indrukwekkend was het getuigenis van de gast

die hij mee had genomen, Ds Lok uit Nepal.

In mei hadden we de Pinksterwelkomstdienst waarin Harold weer voorging.

God die een èchte God is en ons ook ècht kent. Hij kijkt door onze maskers

heen. Vier jongeren hadden een prachtig mimestuk ingestudeerd waarin ze

eerst met maskers op zich anders voordeden dan ze echt waren. Toen het

masker afging bleek hun breekbaarheid, maar werd ook duidelijk dat God kan

helen door Zijn Geest.

In juni ging broeder Allart Dijkstra uit Sneek voor. Het thema was: ''Zonder

schuren geen glans''. Een mens kan soms pijnlijk ''geschuurd'' worden, maar

dit kan door Gods nabijheid leiden tot de mooiste glans in het leven. Medewer-

king in deze dienst was er door een zangtrio uit de Oekraïne, ''Garmoniya''.
Voor de dienst in juli had namens het PTD Sander de Vries een heel scenario

uitgeschreven rondom het thema van de Verloren zoon. Een indrukwekkende

dienst, ook weer met film en toneel.

Voor de Welkomstdienst van augustus was er een Skûtsjesilersdienst georgani-

seerd, waarin het mooie beeld geschetst werd, hoe je als gemeente eigenlijk net

als de bemanning van een skûtsje moet samenwerken en niet je werk verzaken.
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In september hadden we de Startzondag/Welkomstdienst met als Thema:

''Hij daagt je uit; draag het uit!''

En in oktober een Welkomst-gezinsdienst i.s.m. de His Kids. We hadden

Matthijs Vlaardingerbroek uitgenodigd met zijn poppentheater. Een prachtige

boodschap voor het gehele gezin.

In november hadden we geen Welkomstdienst en met de Kerst natuurlijk wel.

De Kerstnachtdienst dit jaar was weer gezamenlijk met de PKN in de

Sândobbe, met medewerking van mensen uit beide gemeentes. Een mooie,

pakkende, krachtige verkondiging omlijst met mooi gezongen liederen door

Jelma en Martje onder begeleiding van Tine.

Eerste Kerstdag een Welkomstdienst in het kader van een vernieuwing die we

willen proberen als PTD. De diensten hebben we geëvalueerd en enkele wijzi-

gingen doorgevoerd. Best spannend omdat we waarschijnlijk iets willen probe-

ren wat nog nergens (voorzover ons bekend is) in kerkelijk Nederland gehan-

teerd wordt. Toch hebben we heel goed nagedacht hoe de dienst dan op-

gebouwd en samengesteld diende te worden om laagdrempelig en verstaan-

baar te worden voor iedereen. Jezus gebruikte in Zijn uitleg heel veel beeld-

vorming. Dat is een mooi gegeven. Dus geen theoretisch filosofische toespra-

ken, maar heldere en eenvoudige voorbeelden.

In onze tijd hebben we in die zin heel veel mogelijkheden. Daar willen we dan

ook gebruik van maken. Alles tot dienst van die geweldige boodschap die we

hebben voor alle mensen die het graag willen horen: Het evangelie waar we

als Gemeente getuigen van willen zijn.

Rond het lied ''Stille Nacht'' hadden we de dienst samengesteld. Met als maat-

staf de eenvoud waarin God naar deze wereld kwam. Met als afsluiting een

krachtig jongerenmimestuk waarin de wereld, gemaakt door God, door Satan

kapot gemaakt wordt. God die dit overziet brengt Zijn Zoon naar de aarde en

geeft Hem aan de mensen. 

Voor het komende seizoen hopen we dat U met ons mee wilt denken. Dat u

ons wilt helpen door creatief maar oprecht te zoeken naar wegen om dat

kostelijk evangelie bekend te maken bij hen die daar nog geen weet van heb-

ben. God heeft ons in het afgelopen seizoen geweldig geïnspireerd.

Met dit actieve en gemotiveerde thema hopen we dat God ons en ook u het

komende seizoen weer wil helpen.

Ons in de organisatie, en u in het uitnodigen van iedereen die het maar wil

horen.

Hartelijke groet namens het PTD,

Fekke Bandstra
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Beheercommissie (BHC)

Het staat er op zich goed voor met onze gebouwen en terreinen. Kerkgebouw

staat er strak bij en de Pastorie kan nog een verfbeurt gebruiken (zit er aan te

komen) maar er zijn geen zaken die bijzondere aandacht verdienen.

Er is veel verzet dit jaar. Vaak merk je niet veel van wàt er

gedaan wordt en dàt het gedaan wordt.

Sietze maait het gazon en houdt dit bij. Gerrit heeft de

kozijnen van de pastorie opgeknapt. Klaas en Theunis

zorgden dat onze lichten (lampen) blijven schijnen wanneer

er ergens iets stuk gaat. Reparaties aan deuren en kozij-

nen die door Theunis gedaan werden. Henk die de kachels

brandende houdt. Zelf bemoeide

ik me met een afvoer die moest worden gerepareerd,

wc's die verstopt zijn, verlichting uitgebreid, afvoer-

putjes uitgeschept en onkruid bestreden.

Jeltsje zorgt voor de bloemen en

planten om de deur. Sietze, die

de dakgoten bladvrij maakte, en

Jacob die voor "buitenom"

schrobben van de kerk weer een

ploeg mensen regelde zodat het gebouw er weer stra-

lend uit zag. Ook zorgt hij dat er elke week een schoon-

maakploeg is voor de "binnenkant". Anke, met support van

Sietze, die ervoor zorgt dat de keuken blijft draaien, een vaat-

wasser of een steamer die dwars ligt, een stofzuiger die vervangen moet wor-

den en een balorig koffiezetapparaat waarin moet worden voorzien.

We vinden het zo gewoon allemaal, het hoort er zó bij dat we er soms maar

amper erg in hebben wat er allemaal omgaat.

Wat wel in zicht kwam was natuurlijk de grote klus straatwerk die er geweest is

afgelopen jaar. Het parkeerterrein 2 is bij de weg doorgelust naar parkeerter-

rein 3 wat voor een veel veiliger doorstroming heeft gezorgd.

De omloop om de kerk is uitgebreid met een eigen plek voor de fietsen. Auto's

(en heel belangrijk: hulpdiensten) kunnen nu altijd vrij om de kerk rijden en er

staan geen fietsen meer in de weg. Er is nu zoveel ruimte dat er nu van tijd tot

tijd zelfs auto's op de omloop worden geparkeerd. Dat is niet de bedoeling.....!

Dan hinder je anderen weer.
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Onder de regie van Sjoerd hebben we een cunet aangebracht en de bestrating

gelegd. Zo hebben we met hulp van Pieter de Jong, Harmen, Sietze, Theo,

Jarig en mijzelf er een prachtige uitbreiding gerealiseerd. Ook heel blij zijn we

met het tuinhuisje wat Peter Kerkstra en Theo achter de

kerk hebben gemaakt. Het was een benenbrekerij gewor-

den in ons bestaande inbouwtuinhuis. Dat is nu voor het

grootste deel ingericht voor tuinonderhoud en het nieuwe

tuinhuis voor gras- en parkeerterreinonderhoud.

Als laatste noem ik nog dat we met Henk in december

het plan voor het plaatsen van zonnepanelen op de prie-

men hebben gezet en een plan gemaakt hebben voor het

meer afzonderlijk aansturen van verwarming voor de

lokalen.

Onlangs, maar daarover meer in het verslag van volgend jaar, is het individu-

eel aansturen van de kelder al door Henk en Anne gerealiseerd.  

Coördinator BHC Sieb Bandstra,

Sjoerd Bandstra, Gerrit v.d. Brink, Theunis Snoodijk

Muziekteam

Psalm 33 : 1 t/m 9: ‘Juich, rechtvaardigen, voor de HEER, de oprechten moe-

ten Hem loven. Huldig de HEER bij de klank van de lier, speel voor Hem op de

tiensnarige harp. Zing voor Hem een nieuw lied, speel en zing met overgave.

Oprecht is het woord van de HEER, alles wat Hij doet is betrouwbaar. Hij heeft

recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.

Door het woord van HEER is de hemel gemaakt, door de adem van Zijn mond

het leger der sterren. Hij verzamelt het zeewater en sluit het in, Hij bergt de

oceanen in schatkamers weg. Laat heel de aarde vrezen voor de HEER, en

wie de wereld bewonen Hem duchten, want Hij sprak en het was er, Hij

gebood en daar stond het.’

Worship Central Cursus

Als muziekteam zijn we afgelopen jaar gestart met de Worship Central Cursus

(WCC), is het Lied van de maand ingevoerd en is er geprobeerd om van het

collectemoment in de diensten een meer bewust moment te maken.
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We hebben getracht een ieder niet te overvragen en zijn eerst gestart met één

infoavond en drie avonden waarin op elke avond 1 les werd behandeld.

1) Waarom staat aanbidding centraal

2) Ontmoet God en

3) Het leiden van aanbidding

Op de vier avonden die door eigen mensen en door mensen van buitenaf zijn

geleid, hebben we een goede tijd gehad. Ook al was het soms best pittig! Dit

konden we ook merken aan de opkomst die in de laatste les wel minder was.

Aankomend jaar willen we proberen aan de WCC een vervolg te geven en

deze op zo'n manier in te vullen waarin de deelnemers zich het best kunnen

vinden en uiteraard aanwezig kunnen zijn.

Lied van de maand

Veel positieve reacties zijn er geweest op de nieuwe liederen die we hebben

gezongen in het afgelopen jaar. Uiteraard zat er ook wel eens een scherpe

noot tussen en dat mag/moet ook. "Dat ferske sjongt as stroop ien januari" is

mij wel eens ter ore gekomen.

De liederen zijn zeker verschillend geweest en ik denk dat dat goed is, ver-

scheidenheid houdt het interessant.

Collectemoment

De collectes hebben we geprobeerd in te vullen met muzikale (instrumentaal)

ondersteuning. Voor Walter is dat uiteraard geen probleem, voor de bands

alweer een wat grotere opgave en er is niet altijd de mogelijkheid tot soleren of

iets dergelijks dus werd er ook wel eens lied gebracht. Wel verslapt het een

beetje. Zodoende willen we het wel weer aanscherpen om geen gemeente-

zang onder de collecte te plannen. Hierdoor zijn en kunnen we bewuster onze

gedachten bepalen bij het geven van de gaven die zijn voorbereid.

Als muziekteam staan wij, Harold, Peter, Tine en ik (Age), altijd open voor sug-

gesties! Trek ons aan de mouw als u op- of aanmerkingen heeft, alles is

bespreekbaar. Muziek is emotie en we reageren allemaal anders op onze

emoties. Het komt door onze God dat we als één onze lofzang kunnen bren-

gen, omdat HEM dat toekomt.

Vriendelijke broeder/zustergroet,

het Muziekteam
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PR-commissie
Ook afgelopen jaar zijn we weer bezig geweest met het verbeteren van de PR.

De verschillende onderdelen waarmee wij als PR-commissie bezig zijn, zijn

onder andere:

- Posters. We willen de bezorgers van de posters graag weer bedanken. 

- Redactionele stukjes. Deze worden naar de Balkster Courant, het Bolswar-

der Nieuwsblad, Radio Sudwest Fryslan en Radio Markant gestuurd.

Helaas hebben wij er geen invloed op of stukken al dan niet niet worden

geplaatst.  

- Maandelijkse advertentie in het Bolswarder Nieuwsblad. Hiervoor is geko-

zen omdat de Bolswarder huis aan huis wordt bezorgd.

- De kerkdiensten worden doorgegeven bij de webstite 'Kerkdiensten Frys-

lan' en aan de Balkster Courant.

- Billboards. Verspreid in de Zuidwesthoek staan drie billboards, bij Workum,

bij Hemelum en bij de kerk. Sieb zorgt ervoor dat deze worden bijgewerkt.

De billboards zijn vernieuwd en er kan nu 1 grote poster in. Het staat wat

mooier en het scheelt Sieb ook heel veel werk.

- Sociale Media. We hebben als gemeente een Facebook-pagina, deze

wordt beheerd door Trea de Jong. 

- Website. Deze is nog altijd in ontwikkeling en krijgt steeds meer pagina's. 

Er is een formulier ontwikkeld, wat u op de website kunt vinden, met betrek-

king tot de spelregels voor het aanleveren van de PR voor activiteiten.

Dit formulier kunt u evt. invullen en inleveren bij Sietske of u kunt het gebrui-

ken als geheugensteuntje voor uzelf.

Wanneer u nog verbeterpunten of tips heeft, geef het dan aan ons door. 

Hartelijke groet, namens de PR-Commissie:

Sieb Bandstra en Sietske Stellingwerf
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Schoonmaak

In eerste instantie wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om een

ieder te bedanken die zich in het afgelopen jaar weer heeft ingezet bij het

schoonmaken van zowel de binnen- als buitenkant van onze kerk.

Aan het eind van elk jaar wordt een nieuw rooster naar alle schoonmaaksters

c.q. schoonmakers verstuurd. Er zijn zes teams bestaande uit vier personen.

Elke week is er weer één van de zes teams druk bezig het kerkgebouw aan de

binnenkant schoon te maken. Als iemand van het team niet in de gelegenheid

is te helpen, dient diegene een vervang(st)er te zoeken of dit in goed overleg

met zijn of haar team af te stemmen. Het mag namelijk niet zo zijn dat de

werkzaamheden op de schouders van slechts enkele mensen neerkomen.

Meestal is een team ongeveer twee uren per week bezig om alle ruimtes er

weer spik en span uit te laten zien. 

De oudere jeugd is zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van hun eigen

onderkomen "De Kelder". 

Elke week worden alle vertrekken weer onder handen genomen en stofvrij

gemaakt, gepoetst en waar het kan gedweild. Daarnaast worden de ramen

met regelmaat gezeemd.

Hygiëne is ontzettend belangrijk. Daarom wordt er extra aandacht besteed aan

de crèche, keuken en toiletten. 

Naast het schoonmaken wordt er altijd tijd ingeruimd om even gezellig bij te

praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Daarnaast wordt de buitenkant van ons mooi kerkge-

bouw niet vergeten. Het streven is om jaarlijks één à

twee zaterdagochtenden te plannen om het houtwerk,

kozijnen, ramen, dakgoten

e.d. schoon te maken.

Vooral de spinnen maken er

in de herfst een zooi van. Sieb gaat een paar keer

per jaar met de spuit rond het gebouw en gaat hen

daarmee te lijf.  

Uiteraard zijn een paar handjes extra altijd welkom!

Heb je zin om mee te helpen geef dat dan even aan

mij door.

Coördinator, Jacob Haga
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Crèche

In de crèche is het altijd feest! Kinderen spelen met

elkaar wanneer de ouders elkaar ontmoeten in de

dienst. Er worden mooie kleurplaten gemaakt, er

wordt gespeeld met Little People, de Ark van Noach

en met de boerderijdieren. Verder gaan ze van de

glijbaan en er wordt getimmerd en gebouwd aan de

bouwtafel. De een wat makkelijker dan de ander

maar dat maakt het juist zo'n gezellige boel. 

Ook een moment van rust: met z'n allen aan de tafel voor limonade met fruit of

een koekje. Gemiddeld zijn er 8 kindertjes tussen de 0 en 4 jaar. U begrijpt wel

dat dit soms een drukke bezigheid kan zijn. Daarom zijn wij onze crècheleiding

ook super dankbaar dat ze dit willen doen op de zondagmorgen.  

In 2016 zijn Grytsje Silke Stellingwerf en Teake Harmen Bokma geboren.

Hidde Rinkema, Jelle Bauke de Vries, Mirthe Snoodijk, Elianne ten Cate en

Lavendel Bolt zijn het afgelopen jaar 4 jaar geworden en zijn naar de His Kids

gegaan.  

Namens de crèche,

Judith van den Brink en

Corrie Bandstra
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His Kids

Door middel van dit jaarverslag kijken we als Hiskids-leiding terug op het afge-

lopen jaar, een jaar waarin we de kinderen weer over God en Zijn grote liefde

mochten vertellen en waarin we de kinderen weer iets mochten leren over de

verhalen uit de Bijbel.

De voorbereiding voor een Hiskids-ochtend is voor ons als leiding verdiepend

en opbouwend, ook wij leren elke keer weer meer van God. Samen met de

kinderen beleven we mooie ochtenden en we genieten van de kinderen, van

hun eerlijkheid, onbevangenheid én van hun ondeugendheid.

Als de kinderen binnenkomen kunnen ze tot ongeveer 10.15 uur vrij spelen,

daarna gaan we opruimen en verdelen we ons in 3 groepen, de jongste groep

(4-5 jaar), de middelste groep (6-9 jaar) en de oudste groep (10-12 jaar).

In de kleine groep wordt er bijgekletst en bereiden we ons voor op het thema

van die ochtend. Vervolgens komen we weer bij elkaar om te zingen en naar

het Bijbelverhaal te luisteren/kijken. Dit duurt tot ongeveer 10.50 uur en zo

hebben we nog een half uurtje om in de kleine kring een verwerking te doen

die aansluit bij het thema van die ochtend. 

De eerste zes lessen van het jaar keken we een stuk film van de Storykeepers

waarin we een verhaal over Jezus hoorden. De lessen hadden thema's zoals

luisteren en helpen, en we leerden van Jezus hoe we deze dingen kunnen toe-

passen in ons dagelijks leven. Vervolgens zijn we vijf weken lang speurneuzen

geweest. We speurden de Bijbel af naar de wonderen die Jezus heeft gedaan

zoals tijdens de bruiloft in Kana en het genezen van melaatse mensen.

Op 14 februari kwam Carla Vis (van

Poppen en Meer) bij ons in de

Kinderdienst met als thema 'Je bent

uitgenodigd'. Carla voerde een

theaterspel op gebaseerd op de

gelijkenis van het grote feestmaal.

Na Pasen hadden we het thema ‘Kom aan boord’. In deze lessen behandel-

den we verhalen uit de Bijbel die met een boot of water te maken hebben,

zoals de ark van Noach en de wonderbare visvangst. We leerden door deze

lessen dat het af en toe best stormt in ons leven, maar dat we bij God altijd

veilig zijn.

En de laatste acht lessen voor de zomervakantie gingen over het ‘Onze Vader’.

Acht weken lang behandelden we een regel van het Onze Vader en we leer-

den wat het Onze Vader ons te zeggen heeft.
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Op 16 april zijn we met een groot gedeelte van de leiding naar de Kinderwerk-

dag van Let's Connect geweest in Drachten. We werden bemoedigd en geïn-

spireerd door Matthijs Vlaardingerbroek en door de verschillende workshops

(zoals zingen met kinderen en verhalen vertellen). 

Op 8 mei werd Grytsje Silke (dochter van Douwe en Janna Stellingwerf) opge-

dragen. Samen met de kinderen van de Hiskids hebben we een doos gemaakt

voor Grytsje Silke. Hierin zat de Samenleesbijbel en van alle kinderen van de

Hiskids een wens voor Grytsje. Deze doos kan Grytsje meenemen op haar

levensweg en ze kan er voor haar belangrijke dingen in doen. 

We sloten het seizoen op 9 juli af met een gezellige middag in het Vogeltjes-

park en op 10 juli beleefden we met elkaar nog een bijzondere Kinderdienst

met als thema 'Op avontuur'. Deze dienst ging over het verhaal waarin Paulus

schipbreuk lijdt (Handelingen 27:1-44).

In deze dienst namen Helena Achterberg, Jildou van der Velde, Teake Cees

Deinum en Gabriël Bolt afscheid van de Hiskids. We wensen hen Gods onmis-

bare Zegen op hun 'verdere avontuur'. Als verrassing voor de Hiskids-leiding

hadden de ouders en kinderen een lied ingestudeerd om ons te bedanken, dit

was erg bijzonder.

Op 4 september begon het nieuwe Hiskids-seizoen. We volgen dit seizoen het

lesprogramma 'De stukjes van Gods plan' waarmee we door de hele Bijbel rei-

zen. We zijn begonnen met het scheppingsverhaal en zo gaan we steeds ver-

der.  

Als Hiskids-leiding zijn we in september al begonnen met de voorbereidingen

van het Kinderkerstfeest. We hebben met z'n allen een musical ingestudeerd.

Dit was een intensieve, maar gezellige voorbereidingsperiode. Samen met de

kinderen mochten we op 25 december een mooi Kerstfeest neerzetten. Fijn

dat hierbij ook veel gemeenteleden aanwezig waren.  

We vertrouwen erop dat we ook het komende jaar weer veel avonturen mogen

beleven met de 'His Kids'. We hopen dat de kinderen zoveel mogelijk aanwe-

zig kunnen zijn. Mochten ze verhinderd zijn, laat het ons even weten zodat we

er rekening mee kunnen houden bij het voorbereiden van de les.

Hartelijke groet van een dankbaar team, 

Yda, Sippie, Baukje, Amarins, Jantsje, Jelma,

Sieta, Femke, Janna, Sanna en Ytje.
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Jeugdcommissie

Het jaar 2016 ligt alweer achter ons. Tijd om terug te kijken naar het afgelopen

jaar. We kunnen terugkijken op een mooi en gezegend jaar met onze jonge-

ren. We hebben veel mooie en bijzondere avonden, maar ook andere mooie

momenten met de jongeren mogen beleven. 

We hebben een mooie groep van ongeveer 25 jongeren die we mogen vertel-

len over en leren van onze Hemelse Vader. 

We beginnen elke jeugdavond in de grote groep. Op deze manier kunnen alle

jongeren elkaar ontmoeten en een band met elkaar opbouwen. Wanneer er

een thema-avond is splitsen we de groep op in 2 groepen. Oudere jongeren

beleven het geloof op een andere manier dan de jongere jongeren. Zo kan

iedereen met zijn/haar eigen leeftijdsgenoten en op hun eigen niveau met

elkaar in gesprek gaan over de verschillende onderwerpen. 

We proberen de jeugdavonden voor de jongeren zo aantrekkelijk mogelijk te

maken, door in het programma de thema-avonden af te wisselen met af en toe

een gezamenlijke ontspannen avond zoals een filmavond of een andere

avond.

Afgelopen jaar hebben we o.a. de

indrukwekkende film ‘Little boy’ met

elkaar gekeken.

Voor een gezamenlijke thema-avond

hebben we Elly Loos uitgenodigd.

Lange tijd heeft zij de leer van de

zwarte magie uitgeoefend, tot God

ingreep. Zij deelde met ons haar

levensverhaal. Enkele thema's die

we in de kleine groep hebben behandeld: ‘Als God bestaat, waarom is er dan

ellende?’, ‘De eerlijke wereld’ (rijk en armoede), ‘Donor’, ‘Vruchten van de

Geest’, ‘God heeft de regie’, ‘Ik zie ik zie’ (profetie), ‘Ver van huis’ (balling-

schap), ‘Met God door dik en dun’, ‘Je bent een tempel’ en ‘Komt Hij al?’

Ook mocht dit jaar natuurlijk het vertrouwde jeugdweekend niet ontbreken. Dit

jaar mochten we naar de locatie De Boomstronk in Otterlo gaan. Een mooie

nieuwe locatie met veel ruimte voor de jongeren. Een plek met een groot gras-

veld waar de jongeren met elkaar kunnen voetballen of volleyballen. Of een

potje tafeltennissen spelen op de vele tafeltennistafels die er zijn. 
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Het thema van dit week-

end was ‘Choose Life’.

Soms zeggen we wel

eens ‘het leven is een vat vol keu-

zes’. Iedere dag moeten we keuzes maken.

Keuzes voor grote dingen of misschien een

keuze voor iets kleins. Zolang je leeft, moet je

keuzes maken. Iedere keuze vertelt de wereld

om ons heen iets over ons en wat wij (op dat

moment) belangrijk vinden. Uiteindelijk ben je

zelf degene die kiest welke opleiding je gaat volgen, wie je vrienden zijn, waar

je gaat wonen op het moment dat je uit huis gaat… of je God zult volgen.

De keuzes die je moet maken zijn niet altijd even makkelijk. Soms zijn ze

moeilijk en van grote betekenis. Maar door de keuzes die je maakt, kun je de

wereld om je heen laten zien van Gods grote liefde.

We hebben weer een fantastisch weekend met elkaar gehad. Een weekend

vol leuke, gezellige en leerzame momenten. Een kleine greep uit de dingen

die we gedaan hebben: een avondwandeling met verschillende opdrachten,

stille tijd naar aanleiding van de brede en de smalle weg, een middagactiviteit

waarbij 5 groepen tegen elkaar moesten strijden door het uitvoeren van ver-
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schillende opdrachten, zaterdagavondactiviteit

waarbij de meiden het moesten opnemen

tegen de jongens, een kerkdienst waarin

Reinder mocht spreken over het thema, kampi-

oenschap ei-gooien en nog heel veel andere

leuke of gekke dingen. We kunnen weer terug-

kijken op een mooi en gezegend weekend met

elkaar. We zijn blij en dankbaar dat de ge-

meente ons de gelegenheid geeft om ieder jaar

weer een fantastisch mooi weekend met de

jongeren te mogen beleven.

Afgelopen jaar mochten we ook weer een aan-

tal mooie Jongerendiensten organiseren.

We proberen deze diensten voor de jongeren zo aantrekkelijk mogelijk te

maken door het uitnodigen van verschillende sprekers en thema's aan de

diensten te geven die ze aanspreken.

In januari hadden we een Jongerendienst met als thema ‘Out of the BOX’, de

spreker tijdens deze dienst was George Stavorinus.

De groep van het Jeugdweekend 2016 in Otterlo.
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Voor de Jongerendienst van maart hadden we de theatergroep No more Lies

uitgenodigd die voor ons het stuk ‘Into the Air’ speelden.

In de Jongerendienst van mei kwam Jan Jacob Hoefnagel bij ons spreken

over het thema ‘LEF!’

De laatste Jongerendienst van het jaar was in november en had als thema

‘(t)His Way’. Klaas van Denderen dacht in deze dienst met ons na over het

thema en gaf een getuigenis over hoe God hem bij zijn nekvel greep en hem

op het rechte pad plaatste.

We hopen ook het komende jaar weer een aantal mooie Jongerendiensten

voor en door de jongeren te organiseren. 

Terugkijkend naar het afgelopen jaar kunnen we terugzien op een bijzonder

jaar met mooie en bijzondere jeugdavonden, mooie Jongerendiensten en een

prachtig jeugdweekend. 

Wilt u/jij aan onze jongeren denken in het gebed?

Dat ze meer en meer mogen leren en ontdekken

over Onze Hemelse Vader. 

Namens de jeugdcommissie,

Mirjam Boersma
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