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We kunnen terugkijken op een prachtige 
decembermaand met een gezellige gemeenteochtend. 
De culturele commissie (Ate en Jopie, Miranda en Ulrike) 
had een zeer geslaagde meezingmiddag georganiseerd.  
Op kerstavond liet Lubbert Douma zijn muzikale 
talenten zien met een concert. Helaas waren er weinig 
bezoekers. 
Op eerste Kerstdag was er de goed bezochte, door     
mw. A. Plantinga begeleidde, kerstgezinsdienst m.m.v. 
Colette, Rebecca en Christie met prachtig gitaarspel  en 
zang. En ook Kinderkerk deed mee.  Zo mooi om samen 
te vieren dat Jezus wordt geboren…voor ons! 

Het is 2023 geworden en de kerkenraad is alweer met allerlei zaken bezig: 
De toekomst van onze Protestantse Gemeente is onze prioriteit. Inmiddels hebben we  eenmaal per twee 
weken een kerkdienst. We zijn op zoek naar andere vormen van “samen gemeente” kunnen zijn. Wij 
hebben jullie hierin nodig om positief en actief mee te denken!  

 Dominee Johan Stander  heeft al heel  wat pastoraal werk verricht in onze gemeente. Velen hebben 
al een bezoek van hem mogen ontvangen.  

 Op zondag 29 januari j.l. heeft dominee ook kennis gemaakt met jeugd. Samen gaan we kijken wat 
we voor elkaar kunnen betekenen. Het was een plezierig gesprek. 

 Wegens corona heeft huisbezoek lang op zich laten wachten, maar dit winterwerkseizoen gaan we  
       weer van start: woensdag 22 februari a.s. (zie ook Geandewei ) met het PKN jaarthema Aan tafel!      
       onder leiding van domine Stander. 
       Opgave graag vòòr 5 februari  a.s. schriftelijk of telefonische bij Harm Nutma (tel. 408676), graag    
       ook aangeven bij wie het huisbezoek mag plaatsvinden.  

  
 

Een afvaardiging van de kerkenraad is ook naar de intrededienst  van ds. J.D. van den Boogaard te Ee 
geweest (22 januari j.l.).  Een fijne dienst met lovende woorden voor  ds. Timmer, hij was tijdelijk ambulant 
predikant voor onze buurtgemeente. “Samen” er iets moois van maken stond ook in deze dienst centraal.  
Het kinderlied van Elly en Rikkert over “samen bouwen” : 

De Heer bouwt ook Zijn huis 
Daar zijn wij de stenen van 
ieder heeft z'n plekje in dat huis 
Dat God er wonen kan 
Eén voor één, steen voor steen 
Muren, deuren en ramen 
Eén voor één, steen voor steen 
Niet alleen, maar 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen, zoveel verschillende namen 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen, zoveel verschillende namen 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen 
Amen 

Kijk daar, een metselaar 
Hij bouwt een huis van steen 
Alle stenen netjes naast elkaar 
Een huis voor iedereen 
Eén voor één, steen voor steen 
Muren, deuren en ramen 
Eén voor één, steen voor steen 
Niet alleen, maar 
Samen vormen zij een huis 
Samen, muren, deuren en ramen 
Samen vormen zij een huis 
Samen 

KinderKerk is op zondag 19 februari a.s. om 11.00 uur in de 
dorpskerk, thema: Delen. 
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De kerkenraad ontvangt veel informatie via de Protestantse Kerk Nederland, Petrus, Classis Fryslân.  
 
Een greep met zaken die wellicht interessant voor u zijn: 
 
 

 
 
 
 
 
Kerst ligt nog maar net achter ons, maar de veertigdagentijd start op aswoensdag 22 februari a.s. 
We gaan op weg naar Pasen! 
 

 
 
 
  
 
      

 

 

Voor wie meer wil weten over dopen, of voor wie een kind of 
zichzelf wil laten dopen is er het boekje Ik doop je. Het boekje 
legt op een eenvoudige manier de betekenis van dopen uit en 
het belang ervan te midden van een gemeenschap van mensen. 
Het gaat in kort bestek in op alles wat bij dopen komt kijken, op 
kinderdoop naast volwassendoop, op de doopvoorbereiding, 
en geeft een overzicht van materialen voor geloofsopvoeding 
van kinderen en voor het geloofsgesprek.  
Het boekje is nu te bestellen voor € 2,50. 
https://protestantsekerk.nl/nieuws/boekje-ik-doop-je/ 
 

Bestel de gratis Petrus veertigdagentijdkalender 2023 
De Petrus-veertigdagentijdkalender 2023 daagt je uit tot 
bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen.  
 
Het thema van de kalender is dit jaar 'Uit liefde voor jou - 
ontvangen en delen'. We staan stil bij Jezus’ laatste avondmaal 
en zijn opdracht om steeds opnieuw brood en wijn met elkaar 
te delen. Het zet ons stil bij zijn overvloedige liefde voor ons, 
maar ook bij de opdracht om te delen van wat we zelf 
ontvangen hebben. 
 
In de vastentips bij elke week word je zowel uitgedaagd om 
heel concreet ergens van af te zien, als om bewust tijd en 
aandacht te schenken aan de mensen om je heen.  
 
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/ 
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Het jaar 2023 is alweer even van kracht, maar het gebed om zegen voor het nieuwe jaar is vast 
fijn om te lezen. 

 
 
Gebed om zegen voor het nieuwe jaar 
 
Wij komen tot U, 
biddend om uw zegen 
om moed, liefde en kracht.  
 
Om elkaar te zoeken, 
lief te hebben  
en recht te doen. 
Om elkaars waardigheid hoog te houden.  
 
Vul ons met uw wijsheid, 
met uw geestkracht, 
tot zegen van degenen die op ons pad zullen komen in het jaar dat komt.  
Tot zegen van onszelf. 
 
Amen 
 
Scriba ds. René de Reuver van Protestantse Kerk Nederland 
 
 
www.protestantsekerk.nl 
www.classisfryslan.frl 
 
 
 
 Diaconie: NL 15 RABO 03461.36.040 o.v.v. collecte diaconie 

Kerk: NL 54 RABO03461.03.037 o.v.v. collecte kerk 
 


