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KERKDIENSTEN
Zondag 1 november
10.00 uur
Collecten

Jubileumviering K. Booy m.m.v. Jacob
van der Meer, Barneveld
Ds. R. Bosman-Romkema
Kerk in Actie

Woensdag 4 november

Dankdag voor gewas en arbeid in
De Karmel
19.30 uur
Ds. R. Bosman-Romkema en
ds. F. de Hoop
(aanmelden graag via website pgwoudsend.nl of telefonisch 0514-592999)
Collecten
Kerk in Actie (een beter inkomen voor
Ghanese boerinnen – Ghana) en kerk
Zondag 8 november
10.00 uur
Collecten

ZWO-dienst m.m.v ZWO-commissie
Ds. R. Bosman-Romkema
ZWO en kerk

Zondag 15 november
10.00 uur
Collecten

Ds. D.J. Deuzeman, Heerenveen
Diaconie en kerk

Zondag 22 november
10.00 uur
Collecten

Eeuwigheidzondag
Ds. R. Bosman-Romkema
Pastoraat en kerk

Zondag 29 november
10.00 uur
Collecten

1e Advent, Maaltijd van de Heer
Ds. R. Bosman-Romkema
Werelddiaconaat

Zondag 6 december
10.00 uur
Collecten

2e Advent
E. van Halsema, Kampen
Kinderen in de knel en kerk

Zondag 13 december
10.00 uur
Collecten

3e Advent
Ds. A. Buijs, Sneek
Missionair werk en kerk

De toename van besmettingen met corona raakt tot op heden de voortgang
van het vieren van kerkdiensten niet. Wel geldt voor alle publicatie dat alles
onder voorbehoud is. Het is op dit moment mogelijk om met 30
gemeenteleden aanwezig te zijn in de diensten ( exclusief medewerkers).
Tot nu toe is dat gelukt en zijn we blij met de reacties op de diensten. Alle
diensten zijn online te volgen. Mocht u niet de mogelijkheid hebben online
3

te kijken, dan kunt u iemand in uw omgeving vragen of u mee kunt kijken of
u neemt contact op met de voorzitter als u op de laptop van de kerk een
dienst terug wilt kijken. Zie voor verdere informatie de berichtgeving van de
kerkenraad.

Bij de kerkdiensten
De komende maanden is er een afwisselend aanbod van diensten. Let u
even goed op het rooster van kerkdiensten. We merken dat er een
constante groep is die op zondagmorgen onze dienst online meeviert.
Daarnaast zijn er mensen die door de week inloggen en de dienst later
bekijken en zijn er weer gemeenteleden aanwezig in de dienst. De diensten
blijven nog drie weken op de website staan en worden dan verwijderd.
Kort na de laatste nieuwsbrief heeft de kerkenraad alweer regels bij moeten
stellen. De veiligheid staat daarbij voorop. Dat betekent dat nu in de kerk
mondkapjes worden gedragen voor en na de dienst ( wanneer we in
beweging komen). De stoelen zijn herschikt en het aantal bezoekers is
teruggebracht tot 30 personen.
Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat alles tot dusver nog steeds heeft
kunnen plaatsvinden wat vieringen betreft. Gemeenteleden die meevierden
hebben aangegeven zich veilig te voelen in de kerk.
De zangdienstcommissie heeft coronaproof toch een zangdienst verzorgd.
Fijn dat er mensen zijn die meedenken en het organiseren en uitvoeren.
Op 1 november schenken we aandacht aan het 40-jarig jubileum van
organist Klaas Booy. In eerste instantie was het Lemster mannenkoor
uitgenodigd. Dat kon vanwege corona niet doorgaan. We vieren de dienst
nu met medewerking van Jacob van der Meer en misschien neemt hij nog
muzikale familieleden mee om de feestvreugde te verhogen. We feliciteren
Klaas Booy van harte en wensen hem nog veel mooie jaren met hopelijk
weer een volle kerk en mensen die mee mogen zingen. Er zullen twee
afgevaardigden uit Hommerts-Jutrijp aanwezig zijn omdat dhr. Booy ook
daar organist is. Zie ook het interview met dhr. Booy in dit kerkblad.
De Dankdag voor gewas en arbeid op 4 november zal in De Karmel
plaatsvinden. Inmiddels is duidelijk dat we als voorgangers van HommertsJutrijp en Woudsend voorgaan. De gemeente van Heeg wil dit keer graag in
eigen gemeente vieren. Zij sluiten in het voorjaar weer aan is de
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verwachting. Samen met ds. Froukje de Hoop ga ik voor in De Karmel. En
omdat we met twee gemeenten samenkomen is het nodig om u op te
geven.
U kunt zich melden via de website www.pgwoudsend.nl of door Rita
Dijkstra te bellen. (tel.nr.0514-592999) .
Fruitactie najaarszendingsdienst 8 november
De ZWO-dienst op 8 november zou een Kliederkerkviering
worden, die door de ZWO-commissie en kinderkerkleiding is
voorbereid. Hoewel we al heel ver waren met de
voorbereidingen hebben we na de laatste maatregelen rond
corona besloten deze dienst op te schuiven tot volgend jaar.
Met de huidige regelgeving zou er teveel van het karakter
van de kliederkerkviering verloren gaan. Op 8 november is er nu een
reguliere dienst waarin de ZWO-groep haar nieuwe project bekend zal
maken. De kinderkerk zal in de week ervoor fruittasjes versieren. We doen
een oproep om een tasje thuis te vullen. Daarna mag u het brengen op het
aangegeven adres. Doet u mee? We verwachten ongeveer 30 tasjes rond
te brengen. U kunt zich opgeven bij Martha Eppinga 06-13519980.
Eeuwigheidzondag
Op 22 november is de 'Eeuwigheidzondag', de Laatste Zondag van het
Kerkelijk jaar. Aanvankelijk zou deze dienst in het MFC gehouden worden.
De actualiteit en regelgeving vanwege corona brengt helaas met zich mee,
dat we de Eeuwigheidzondag niet in het MFC, maar in de Karmel zullen
vieren. Helaas kunt u daar als gemeentelid deze keer niet bij zijn. Dit wordt
een viering voor genodigden waarbij we de norm van de richtlijnen
RIVM/PKN aanhouden. De dienst begint om 10.00 uur en kunt u online
bijwonen via pgwoudsend/kerkdienstgemist.nl. Simon Wouda is organist en
verder zal Sybren Zondervan in deze dienst zijn muzikale medewerking
geven. De dienst blijft nog drie weken staan op kerkdienstgemist.nl. We
gedenken in deze dienst de gemeenteleden die het afgelopen jaar
overleden en een familielid steekt een kaars voor hen aan. We steken
verder een kaars aan voor alle anderen die niet bij name genoemd worden
maar die we in ons hart meedragen. Daar horen ook de mensen bij die dit
jaar zijn overleden en waar we in het bijzonder aan denken, maar die niet
bij onze gemeente zijn ingeschreven. Zo zijn we door alle lijnen die ons in
het leven met elkaar verbinden, onderling met elkaar verbonden.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen zelf een kaarsje aan te steken is
de kerk open op zaterdag 21 november van 16.30 tot 17.30 uur. We
nodigen u deze keer als gemeentelid met name uit om zaterdagmiddag
even binnen te lopen en mee te doen. Er klinkt sfeervolle muziek en
iedereen die dat wil kan een lichtje aansteken ter gedachtenis aan iemand
die je lief is en die je mist. Het is er rustig en je kunt even gaan zitten, even
je verhaal kwijt of na het aansteken van de kaars weer weggaan.
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Deze kaarsjes worden in de dienst van zondag 22 november opnieuw
aangestoken en zullen de hele dienst branden.
We noemen de volgende namen:
Okje Schuitema- Roorda
Overleden op 6 februari 2020. Zij werd 82 jaar.
“Tot heerlijkheid bevorderd”
Ulfert Hoekema
Overleden op 27 februari 2020. Hij werd 83 jaar.
“want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.”
Cornelis de Boer
Overleden 3 maart 2020. Hij werd 77 jaar.
“Hear , nei wa sille wy tagean? Jo hawwe wurden fan ivich libben.”
Marten Zondervan
Overleden op 14 maart 2020. Hij werd 84 jaar.
“Leid mij voort op de weg van uw dagen”
Grietje van der Kooij-Fortuin
Overleden op 22 april 2020. Zij werd 89 jaar.
“Sit net yn noed”
Wouter Steenbergen
Overleden op 7 oktober 2020. Hij werd 82 jaar.
“Alleen de tijd was onverslaanbaar”
“Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in Uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en ons”
(Liedboek 2013; 199)

UIT DE KERKENRAAD
Van de voorzitter
Niets is zeker in deze tijd. Ook de kerkgang en het gemeente zijn heeft te
maken met het Covid-19 virus. Het gaat allemaal niet zoals we graag
zouden willen, maar met zijn allen proberen we er te zijn voor elkaar.
Op zondag 1 november besteden we aandacht aan het feit dat organist
Klaas Booy 40 jaar organist is. We hopen dat we hem nog lang in ons
midden mogen hebben als begeleider van de eredienst. Bedankt Klaas
voor je trouw en inspirerend orgelspel.
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In de afgelopen periode blijkt dat het erg belangrijk is dat we elkaar snel
van informatie kunnen voorzien. Nu duurt het langer omdat de informatie
gedrukt moet worden en daarna bezorgd kan worden. Ondanks dat ieder
altijd klaar staat om dit te doen, is de informatie in bepaalde gevallen
achterhaald en kunnen we niet snel de nieuwe informatie verstrekken.
Het is om die reden dat we u vragen om uw emailadres aan ons door te
geven. Dit adres wordt uitsluitend gebruikt om u de informatie te
verstrekken die u nodig heeft. De adressen worden niet met anderen
gedeeld. Wilt u dit per mail sturen naar scribapknwoudsend@gmail.nl?
Natuurlijk blijft het mogelijk om de informatie op papier te krijgen. Als dat uw
voorkeur heeft dan kunt u contact opnemen met Stans Visser 06-15247993.
Soms kan de informatie dan wat langer onderweg zijn.
De kerkenraad is blij met het initiatief van de kinderkerkleiding om één keer
per maand kinderkerk te vieren in It Reidhintsje, voor zolang het nodig is.
De uitnodiging volgt per mail aan de ouders. In It Reidhintsje geldt uiteraard
het daarvoor bestemde gebruiksplan.
We wachten met belangstelling op de uitkomst van de werkgroep de
Takomst. Waarschijnlijk kunnen we dit begin november tegemoet zien. De
kerkenraad zal zich er over beraden en dit wordt met u gedeeld.
9 november is er een financiële gemeente avond om 20.00 uur. U kunt
deze avond online volgen en er wordt een telefoonnummer kenbaar
gemaakt waarop u op de informatie kunt reageren. We hopen dat u kijkt en
met ons meeleeft. Als u persoonlijk deze avond erbij wilt zijn, kunt u zich
aanmelden via de reserveringsknop op de website of telefoonnummer:
0514-592999 (mevr. Rita Dijkstra). We hebben hiervoor gekozen zodat we,
als de maatregelen nog veder aangescherpt worden, u bericht kunnen doen
dat persoonlijk bezoek niet mogelijk is.
Verjaardagsfonds
Bij een verjaardag is het in onze gemeente gebruikelijk dat er iemand van
het Verjaardagsfonds langskomt met een kaart en een collectebus.
Van de opbrengst worden allerlei zaken betaald. Zoals bijvoorbeeld de
zonnepanelen die 3 jaar geleden op It Reidhintsje werden geplaatst. En
eerder werd al eens de verlichting hiervan betaald.
Het brengt altijd toch weer een mooi bedrag op waar we graag gebruik van
blijven maken.
Het doel waarvoor nog steeds wordt gespaard is het project van
zonnepanelen die op “It Reidhintsje” zijn geplaatst. De afgelopen tijd zijn er
wel kaarten bezorgd maar is er niet aangebeld. Dat gaan we in de komende
tijd weer oppakken. In deze tijd kan het echter zijn dat u, ondanks dat we de
1,5 m. afstand in acht houden, liever de deur niet opendoet. Of dat er
mensen van het Verjaardagsfonds zijn, die liever niet aanbellen. Hier is alle
begrip voor.
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Kerkdiensten volgens RIVM/PKN
Per 13 oktober is de gang van bij de diensten als volgt:
(tenzij de regelgeving verandert vanuit overheid).
• We vieren iedere zondag met maximaal 30 mensen (exclusief
medewerkers). Dit geldt ook bij uitvaart.
• U hoeft zich alleen aan te melden bij de diensten waarbij dit vermeld
staat (zie website reserveerknop of bel Rita Dijkstra 0514-592999).
• Bij binnenkomst vraagt de coördinator (herkenbaar aan rood hesje) u
of u gezond bent en vraagt u uw handen te desinfecteren.
• Er worden drie liederen gezongen door de voorzanggroep, helaas nog
geen gemeentezang, neuriën mag. Zodra het kan mag de gemeente
meezingen. Dit wordt in de dienst afgekondigd.
• Aan iedereen een dringend verzoek om niet meer dan nodig rond te
lopen en afstand te bewaren.
• Daarnaast het zeer dringende verzoek een mondkapje te dragen
(liggen in de hal). Deze bij binnenkomst op te zetten en aan het einde
van de dienst weer (wanneer er mobiliteit in de kerk is). Dit geldt voor
de koster, organist, coördinatoren, beamteam en opnameteam en
ambtsdragers. Wanneer je gaat zitten mag het mondkapje weer af.
• Gemeenteleden mogen op vrijwillige basis een mondkapje dragen. Dit
wordt door de coördinatoren aangeboden. Bent u het vergeten, dan
liggen ze in de hal.
• De Maaltijd van de Heer delen we vanaf onze eigen plaats, waar
brood en wijn klaarstaan. De ambtsdragers vieren op datzelfde
moment de Maaltijd rond de Tafel. We zullen gelijktijdig op aanwijzing
van de predikant, het brood en daarna de wijn nuttigen. Dit wordt in
de dienst duidelijk uitgelegd in woord en beeld.
• Wie als betrokken medewerker niet fit is meldt zich af bij de scriba.
• Bij het tellen van het geld worden handschoenen gedragen.
• De garderobe en toiletten worden niet gebruikt.
• U neemt uw jas, paraplu e.d. mee naar binnen.
• De coördinator wijst waar u kunt gaan zitten, familieleden kunnen bij
elkaar zitten.
• Om 9.55 uur wordt Kerkdienstgemist.nl aangezet en is het stil in de
kerk.
• Na de zegen gaan we nog even zitten en wachten tot de muziek na
de dienst is afgelopen.
• Dan wordt kerkdienstgemist.nl uitgezet en verlaten we de kerk op
aanwijzing van de coördinator.
• Helaas kunnen we nog niet koffiedrinken.
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Omzien naar elkaar
We missen elkaar in de ontmoeting op zondag en door de week. Wat het
meest wordt gemist is de samenzang in de diensten en de ontmoeting bij
het koffiedrinken na de dienst en alle groepsactiviteiten eromheen, zoals de
etentjes van de diaconie en de gespreksgroepen die niet door kunnen
gaan. We streven zoveel mogelijk naar de verbondenheid met u allen, in de
kerk of online. Mocht u de verbinding missen of voelt u zich eenzaam en
wilt u even praten, bel dan naar een van de ouderlingen Janny de Vries
( 0514- 591177) of Akke de Boer (0514- 591283).
Heeft u een idee dat u met ons wilt delen? Graag melden bij de voorzitter
van de kerkenraad Stans Visser (06-15247993).
Openstelling van De Karmel
Iedere donderdag van 16.00 tot 17.00 uur is de Karmel opengesteld voor
iedereen die even een moment van bezinning zoekt. Uiteraard gelden de
regels van het gebruiksplan en houden we afstand. U kunt binnenlopen en
bijvoorbeeld een kaarsje opsteken, een gesprekje met de predikant of
vrijwilliger of gewoon even stil zijn en tot jezelf komen.
Iedereen mag binnenkomen en is welkom!
U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij de voorzitter Stans Visser en wordt
dan gebeld wanneer de predikant afwezig is.
De kerkenraad wenst u alle goeds.
Stans Visser, voorzitter.

9 november 20.00 uur

financiële gemeente avond
met muzikale ondersteuning
Plaats: in de kerkzaal
Aanmelden: via de aanmeldknop op de website of
bellen 06-592999 (mevr. Rita Dijkstra)
Online: te volgen vanaf 20.00 uur.
Contact: voor vragen is tijdens de uitzending
telefonisch contact mogelijk.
We hopen op uw belangstelling.
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Van de diaconie
Collectes Diaconie
In "normale" tijden plaatsen wij zo nu en dan een overzicht van de
collecteopbrengst in het kerkblad. Aangezien er nu gevraagd wordt om de
collectes over te maken gaat het allemaal iets anders.
En gelukkig wordt er geld voor collectes overgemaakt! We willen u graag
uitleggen hoe er momenteel met de collectegelden omgegaan wordt.
We ontvangen stortingen per zondag of met vermelding van een doel maar
er wordt ook geregeld één bedrag gestort om te verdelen.
Als bij de storting geen datum of doel vermeld staat wordt de
collecteopbrengst van de betreffende maand opgeteld en gedeeld door het
aantal zondagen in die maand. Dat bedrag is dan, samen met de
collectebedragen met aangegeven doel, het bedrag voor die betreffende
zondag. Deze bedragen worden doorgestort naar de doelen of zijn voor de
plaatselijke Diaconie. Dit lijkt ons de meest eerlijke manier van
collecteverdeling.
We willen nog wel 2 actieopbrengsten noemen:
Voor het Rainbowduif project voor Rineke van Ginkel is € 590.— gestort
en € 590.— naar de Coranahulp voedselpakketten in Afrika, beide van Kerk
in Actie. De actie collecte voor de ramp in Beirut heeft € 350.— opgebracht
en is overgemaakt naar SHO.
Met vriendelijke groet namens de Diaconie,
Alina de Groot -Osinga
Diaconiecollectes voor de komende periode
1 november – Kerk in Actie - Sterke vrouwen Papoea
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de
samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en
gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit
de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk
vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten
van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een
belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in
hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk.
8 november – Najaarszendingdienst
In deze dienst bepaalt de ZWO commissie het doel van de collecte en deze
zal tijdens de dienst verder worden uitgelegd.
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15 november – Plaatselijk diaconaat
Deze zondag collecteren we voor het plaatselijke en algemene diaconale
werk.
22 november – Eeuwigheidzondag - Pastoraat
Omzien naar mensen. Pastoraat heeft te maken met omzien naar en
aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak
ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare
omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een
begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidzondag
gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont
haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat.
Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en),
terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van
uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De
Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u
het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.
29 november – Maaltijd van de Heer - Werelddiaconaat
Traditiegetrouw collecteren we in een dienst, waarin de Maaltijd van de
Heer wordt gevierd, voor het Werelddiaconaat, deze keer in algemene zin
ter ondersteuning van de minderbedeelden in de derde wereld.
6 december – Kerk in Actie – Kinderen in de knel
Kinderen betrekken bij diaconaat. Ieder kind heeft recht op genoeg eten om
gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en
op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen
die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen
zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat doen we met Kids in
Actie. Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale rol. Rainbow
vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg. Bij
deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen voor
plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat. Collecteer mee
om kinderen al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor (wereld)
diaconaat. Meer informatie: kerkinactie.nl/kidsinactie
Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijke
verzocht om uw collectebijdrage te storten op het
rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van
het doel en/of de datum van de dienst. De diaconie zal
dan zorg dragen dat de collecte op de juiste plaats
terechtkomt. U kunt uw bijdrage ook direct doneren op
de website van Kerk in Aktie : www.kerkinactie.nl/komin-actie/collectes
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Werkgroep Takomst: afronding in november
In deze tijd van het jaar zijn er doorgaans allerlei
plannen voor het nieuwe winterseizoen. Dat geldt
ook voor de kerk. Maar nu zitten we met zijn allen
in hetzelfde schuitje, dat nog steeds niet gewoon
weer van wal kan steken. Terwijl ik het opschrijf,
denk ik: ja, wat is ‘gewoon’? We zien dat de
invloed van de coronacrisis op het “gewone” kerkzijn, zoals we dat kennen, enorm is. De ervaringen die nu opgedaan
worden, in hoeverre zullen die onze blik op de toekomst bepalen?
Als Werkgroep Takomst zijn we bijna klaar met onze opdracht van de
kerkenraad. Die opdracht is: denk eens mee over de toekomst van onze
kerkelijke gemeente, mede op grond van wat je zoal beluistert onder
gemeenteleden. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. En we keken ook
wat verder, bijvoorbeeld naar informatie vanuit de PKN. Want je hoeft niet
steeds zelf het wiel weer uit te vinden. Wat we opvingen in gesprekken met
gemeenteleden van jong tot oud en bespraken met elkaar.
Helaas ging toen alle kerkenwerk op een laag pitje en stond ook dit werk
tijdelijk stil. Maar nu staat het toch grotendeels op papier: een aantal
conclusies en daarbij onze gezamenlijke visie op “onze toekomstige
gemeente”. We hopen dit in november aan de kerkenraad te kunnen
overhandigen.
Hartelijke groet, namens de werkgroep Takomst,
Janke Wijnia

27 september hebben we afscheid genomen van Antje HiemstraBethlehem. Antje bedankt!!!
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UIT DE TARISSING
Even stilstaan bij: Geduld
We gaan de donkere tijd tegemoet. Corona bepaalt ons daar meer bij dan
ooit. Hoe houden we ons staande? De bladeren vallen en de tuin is
uitgebloeid, het wordt stiller in het dorp, we gaan de wintertijd tegemoet.
Aan de andere kant bepaalt de herfst ons bij veelkleurigheid. Op mooie
dagen kunnen we daarvan genieten in de bossen om ons heen, tijdens een
wandeltocht of rondje Yndyk. We mogen en kunnen genieten van de ruimte
om ons heen, een herfstzonnetje en de kleuren die de natuur laat zien. In
alle mooie herfsttinten, kleurige paddenstoelen, klinkt de belofte van de
toekomstige lente door. Je ziet bij sommige planten dat de knoppen al
klaar staan om volgend jaar weer open te gaan. Maar tot het zover is
moeten we geduld hebben. Geduld hebben betekent volhouden,
vertrouwen houden in de toekomst. Volharden in geloof. En dat is wat ik om
me heen zie. Ik zie in onze eigen gemeente mensen die zich meer dan
100% inzetten om alles gaande te houden: we houden de lofzang gaande
ook al is dat anders dan we gewend zijn. Op veel verschillende manieren
zien mensen naar elkaar om. Te midden van alle donkerheid van deze
dagen zie ik de veelkleurigheid van mensen die blijven geloven in de
knoppen van de takken die in de lente weer zullen openspringen.
We zullen net als die knoppen geduld moeten hebben, vertrouwen, dat er
weer bloei en groei komt.
Geduld is een van de goede vruchten waar Paulus over schrijft in zijn brief
aan de Galaten ( Galaten 5:22). De goede vruchten die weer zullen bloeien,
zoals lied 841 van het liedboek beschrijft. Dat mag ons dragen in de tijd van
donkerheid die voor ons ligt. Geduld bestaat uit geloof, hoop en liefde.
Geduldig zijn betekent dat je het volhoudt, dat je erop vertrouwt dat je mag
leven van genade. Ook al is de weg anders dan we misschien nu kunnen
denken.
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;
geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
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dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
lied 841: 1 en 2
Houd moed, heb lief en bliuw sûn!
Vrede en alle goeds,
ds. Renske Bosman-Romkema

UIT DE GEMEENTE
Pastoraat en meeleven
De herfst zet in met strengere maatregelen rond corona. Dat heeft impact
op het omzien naar elkaar. Door regelmatig gemeenteleden te bellen hoor
ik als predikant hoe het met gemeenteleden gaat, de eerste gevallen van
corona zijn ook in onze gemeente gemeld. De fysieke bezoeken stellen we
nog even uit omdat iedereen kwetsbaar is. We nemen onze
verantwoordelijkheid en oefenen in geduld en proberen het omzien naar
elkaar zo goed mogelijk te waarborgen. Gelukkig leven we in een dorp waar
dat eigenlijk wel vanzelfsprekend is. Iedere vrijdag worden de bloemen van
de zondag bezorgd door Marjolijn IJntema en krijgen mensen een
telefoontje van de bezorgers die op het bloemenrooster staan. Dat werkt tot
dusver goed. In de afgelopen tijd zijn meerdere mensen in het ziekenhuis
geweest voor onderzoek of een kleine of grotere operatie. Soms is verder
onderzoek nodig en leven mensen in spanning over de uitslag. We wensen
alle gemeenteleden sterkte en kracht die hiermee te maken hebben. We
vragen om voorbede voor mensen die het moeilijk hebben. Niet iedereen
wil hier worden genoemd. Het is niet vanzelfsprekend dat we op de hoogte
zijn. We horen graag waar een bezoekje of aandacht gewenst is. Mocht u
mensen weten die het moeilijk hebben en waar pastorale aandacht nodig
is, geeft u het dan door zodat we er aandacht aan kunnen schenken. Er zijn
al een paar keer namen doorgegeven waar een bloemetje heen kan gaan,
blijft u dat vooral doen!
In het bijzonder noemen we hier het jubileum van organist Klaas Booy en
feliciteren hem van harte met zijn 40-jarig jubileum. Daarin betrekken we
ook zijn vrouw en kinderen.
Ellen Kuiper heeft een interview geschreven wat u elders kunt lezen.
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Op woensdag 7 oktober is overleden de heer Wouter Steenbergen.
Getrouwd met Anneke Steenbergen-de Jager en lieve Heit van Theo en
Heidrun, Geert en Vivian, Hessel en Frederik. Opa van Larissa, Marina,
Dennis en Julia. Hij woonde op de D. Schilstrastrjitte 9. Op woensdag 14
oktober was het afscheid in De Karmel. Daarna werd hij begraven op de
algemene begraafplaats van Harich. Dat hij moge rusten in vrede.
Hieronder het In Memoriam geschreven door Ella van Halderen.

Yn memoriam
Wouter Steenbergen
*Balk, 14 juli 1938

† Sneek, 7 oktober 2020

De dea, dêr hie Wouter it net oer!
In fersekering - hie der fansels al!
En dermei fûn er - dat alles goed regele wie.
Dêr hâlde it - wat him oanbelange mei op.
Al hat der - ien kear sein - dat er it tsjerkhôf fan Balk – wat yn de bosken fan
Harich leit - wol moai fûn.
Jierren ferlyn gebeurde dit – dat it kantelmomint betsjutte soe yn syn libben.
It ûngelok – toen Wouter fan de solder – nei ûnderen foel – dat hat syn
libben folslein feroare.
Hjerder mochten sy sa graach tegearre te fytsen. Mei Joris (it hûntsje)
efterop. Sa gongen sy nei de mar en troch hiel Gasterlân. Alles op ‘e fyts!
De lêste tiid koe Wouter net mear rinne, dochs bliuw der trochgean.
Unfermoeiber, yn waar en wyn - mei de scootmobyl derop út. De lêste 4
wike seagen je dat syn sûnens efterút gong. Je murken it ek oan de
tillefeongesprekken. It like allegear trager te gean.
Geert fertroude it úteinlik net - en kaam fan ut Cuijk werom nei hûs. Sy
scrabbelen noch tegearre, de heit en syn soan. Sa gewoan wei koenen je
mei scrabble net fan him winne. Mar no woe it net mear! Hy koe it net mear
foarmekoar krije.
Yn it sikehûs wurde ontdekt, wat der mis wie. Mar toen - wie de sykte al
útsaaid. Dochs, yn it sikehûs like it net sa earnstich - dat sy ek bliuwe
moesten.
Mar op moandei hie Sjulia sterk it gefoel dat sy by Pake wêze moesten. En
Sjulia, wat hat sy it goed oanfield. Want, de oare deis – is Wouter
Steenbergen – rêstich, weardich - en tsjin de ferwachting yn – plotseling
ferstoarn. It is dan 7 oktober 2020.
En no kinne wy net oars - as werom sjen op syn libben. Wat Wouter
betsjutte foar jimme, foar de minsken om him hinne. Dêrom nim ik jim no
earst mei werom nei it begjin.
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Nei Balk, want dêr wurde er geboaren op 14 july 1938.
Syn Pake hjitte ek Wouter Steenbergen. In moaie namme wêr't je - jong by
bliuwe – en dochs âld mei wurde kinne.
Syn âlders wienen bliid mei harren sûne soan. En mear bern soenen der ek
net komme. Sa groeide Wouter op – as ienest bern.
Op skoalle koe der goed meikomme en derom gong er nei de ULO.
Toe der op 16-jierrige leeftyd syn diploma helle, krige er fuort en daliks in
baan foar it libben!! By Verzekeringsmaatschappij Woudsend.
Sa wurke er dêr al in pear jier - toen er - krekt as hast alle jonges - yn dy tiid
- yn militêre tsjinst moest. En dat like him wol op fleanen!
Mar dochs hat Wouter dêr syn tsjinsttiid útsitten, wêrnei der wer oan it wurk
koe – by de “Woudsend Verzekeringen!”
Noch al in ferfelende bykomstichheid wie, dat er dernei - ek noch 3x op
herhelling moest! Dan wurde der fan Wouter ferwachte – dat er sa wer in
pear wike fan hús wie - en fansels ek út it wurk.
Op it wurk hie Wouter it nei ‘t sin. Hy wurde wurdearre en woe himsels ek
graach fierder ûntwikkelje. Sa folge er noch ferskate kursussen - Ingelske,
Dútse en Nederlânse Handelscorrespondentie.
Doedestiids wurden de teksten - noch mei de hân skreaun, of úttypt op de
typmasine. Pas desennia letter - brúts dy nije tiid oan - fan de informatica.
De lêste jierren wurke Wouter noch wol mei kompjûters. Dochs soe er – dat
nea echt eigen meitsje.
Hy wie in man - dy’t goed wist wat er woe, en krekt sa goed ék wat er net
woe. Hy wie in trochsetter! As Wouter wat yn 'e kop hie, dan soe it gebeure
ek! Hy die it sa! Op syn wize....

Pastoraat om útens
In deze periode worden vanuit het pastoraat wat vaker kaarten gestuurd
naar gemeenteleden die buiten Woudsend wonen en in de
verzorgingshuizen of aanleunwoning verblijven. Het blijft moeilijk in deze
coronatijd. Mocht u deze gemeenteleden om útens ook eens een kaartje
willen sturen vraagt u dan naar de adressen bij Nieske Kampen-Hoekstra.
(Vanwege de privacy publiceren we dat niet in het kerkblad). Zij zal
voortaan de kaarten vanuit de kerkenraad versturen naar de
gemeenteleden die buiten Woudsend woonachtig zijn. Dit gebeurt in
coronatijd wat vaker dan 1x per kwartaal.

Pastorale bezoeken in coronatijd
Het blijft belangrijk dat predikant, ouderlingen en wijkassistenten niet de
verspreiders van het virus worden en ook zelf niet besmet worden (veel van
de genoemden zitten in de risicogroep).
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Afspraken:
❖ Bezoekjes om even bij te praten en te horen hoe het gaat, stellen we
nog even uit of gaan telefonisch.
❖ Bezoeken vinden alléén plaats na telefonisch contact. Stelt de
ouderling een bezoekje voor, maar ziet u het nog niet zitten? Geef het
gerust aan.
❖ Te allen tijde geldt dat het bezoek wordt afgezegd, wanneer één van
beide ziek wordt, verkouden of andere symptomen van het virus
heeft.
❖ Er wordt niet meer dan één bezoekje op een dag afgelegd: we gaan
dus niet van de één naar de ander en brengen ook niet veel
bezoekjes in de week. Zo houden we het risico laag dat wij het virus
in korte tijd bij veel mensen brengen.
❖ Uiteraard gelden ook de maatregelen die u inmiddels al vele malen
hebt gehoord: 1,5 meter afstand, een goede hygiëne en niezen of
hoesten in de elleboog, bij klachten bezoek afzeggen.
Daarnaast kunnen ouderlingen ook vanwege persoonlijke situaties of
vanwege arbeidsomstandigheden ervoor kiezen het bezoekwerk langer uit
te stellen. We rekenen op uw begrip hiervoor. Dit alles ondervoorbehoud tot
er andere berichten of een versoepeling komt. Voor vragen betreffende
pastoraat belt u de predikant of een van de ouderlingen.

Pastoraat organisatie
In het vorige kerkblad hebben we toegezegd een uitleg te geven over een
nieuwe opzet van het pastoraat. In het pastorale ontmoetingswerk, is het
belangrijk dat er aandacht voor iedereen kan zijn die daar behoefte aan
heeft. Die behoefte moet echter ook bekend zijn.
In de huidige opzet is Woudsend verdeeld in 4 wijken met een dito aantal
wijkouderlingen. Deze hebben ieder een wijk waarvoor ze verantwoordelijk
zijn. Momenteel zijn er echter nog maar twee wijkouderlingen voor 4 wijken.
Gelukkig is daarnaast ook een groep wijkassistenten die de wijkouderlingen
ondersteunen met bezoekwerk en rondbrengen van uitnodigingen.
Toch hebben we het gevoel dat we niet iedereen bereiken, eenvoudig
omdat we lang niet altijd weten wat er allemaal speelt. Daarom bezinnen
we ons over een nieuwe vorm van pastoraat. In een vergadering met
ouderlingen en wijkassistenten is de volgende opzet uitgelegd. Dit gaat uit
van een systeem met 'omtinkers'.
'Omtinkers' zijn mensen die in de eigen buurt signalen opvangen van
mensen waar pastorale aandacht nodig is. Bijvoorbeeld bij ziekte, verdriet,
vreugde, jubileum, geboorte of omdat iemand nieuw is in de buurt. Zij
geven dit dan als dat gewenst is door aan wijkteamlid of predikant zodat
daar aandacht aan besteed kan worden. Een “omtinker” is dus iemand die
de mensen kent, die omziet en signaleert en eventueel zaken doorgeeft.
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Zij zijn de 'antennes' van de buurt! Het gebeurt in de praktijk vaak al
vanzelfsprekend in ons dorp.
Een andere manier van pastoraat kan zijn dat ieder lid van het wijkteam
een groepje van 5 à 6 adressen onder zijn/haar hoede krijgt. Dit groepje
wordt geïnformeerd als er iets speciaals is, door te wijzen op activiteiten
van de kerk en door langs te gaan bij mensen die aandacht nodig hebben.
Wanneer dat gewenst is, kunnen zij aan de predikant of ouderling
doorgeven waar er extra aandacht moet zijn. Daarnaast proberen ze de
mensen binnen dit groepje met elkaar te verbinden door onderlinge
contacten te bevorderen. Bijvoorbeeld door een kaart te laten ondertekenen
bij een verjaardag, jubileum enz. van iemand anders uit dat groepje.
Wij hopen dat deze nieuwe vorm van pastoraat, de onderlinge betrokkenheid zal vergroten en dit de gemeente ten goede zal komen. Uiteraard
kan er ook altijd rechtstreeks een beroep gedaan worden op de predikant.
Voordat dit systeem in werking gezet wordt, willen we eerst graag weten:
Wie zou een 'omtinker' in de eigen straat of buurt willen zijn? Laat die dat
doorgeven aan één van de wijkouderlingen, Janny de Vries-Jellema
(Yndyksterleane 13, tel. 591177) of Akke de Boer- Ennema (Op 'e Romte 5,
tel. 591283).
En wie zou een nieuwe wijkindeling - liefst digitaal - willen maken van
onze gemeente? Wanneer twee gemeenteleden dit op zich zouden willen
nemen zouden we erg blij zijn. U kunt zich daarvoor melden bij de predikant
(0514-850710 / 0616878953).

Verjaardagen
November
05
Dhr. Dhr. P. Keestra
08
Mw. T. Zondervan-Posthumus
18
Dhr. D.F. Visser
20
Mw. IJ. Van Dijk-Hoogland
23
Mw. G. Postma-Bergsma
27
Mw. O. P. Verkerk-Cuperus
30
Mw. F. Jagersma-Lameris

Koufurderigge
A.H. Trompstrjitte
Iewâl
Leegwar
Kleasterstrjitte
A.H. Trompstrjitte
De Greiden

41
19
36
10
5
11
63

December
04
Dhr. T. IJntema
04
Mw. J. de Vries-Jellema
08
Mw. C. de Jager-Molenaar
12
Dhr. A.J.H. Jagersma
14
Dhr. J. Veenstra
19
Mw. H.A. Wouda-de Vries
25
Mw. T. de Vries - Damstra
31
Mw. J. Wijnia-Swart

8651 GM Balk, Tribune
Yndyksterleane
Dr. Bongastrjitte
De Greiden
De Warren
Folkertsgreft
A.H. Trompstrjitte
J. van Huizumstrjitte

52
13
1
63
45
15
18
7
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Huwelijksjubileum
Henk en Ciska Brouwer-Osinga,
Vosseleane 17, waren 20 oktober
25 jaar getrouwd.
Noch fan herte lokwinske!!!

Mutaties
Nieuw ingekomen
Henk en Ciska Brouwer-Osinga, zijn komen wonen op de Vosseleane 17.
Interne verhuizing
Johan Oerlemans en Hiltsje Brouwer van 11A en naar 12 te Ypecolsga.
Niels Oerlemans van 12 naar 11A te Ypecolsga.
Arie en Jeltje Oerlemans-Pruiksma van Ypecolsga, naar S. de Jongstrjitte
12 te Woudsend.
Verhuisd
Simone Bosscha, Ypecolsga 8B, naar J. van Goyenstraat 12 te Groningen.
Een goede tijd toegewenst op jullie nieuwe adres.

JEUGD
Berichtje van de kinderkerk
Inmiddels zijn we alweer een aantal keer -op verantwoorde wijze- bij elkaar
gekomen in ’t Reidhintsje. Wat hebben we al mooie momenten gehad: we
luisteren naar een Bijbelverhaal, doen spelletjes, werken een proefje uit,
praten met elkaar over het Bijbelverhaal en wat ons verder bezig houdt en
soms wordt er geknutseld of getekend. Omdat we nu een uur lang bij elkaar
komen, hebben we net wat meer tijd voor elkaar en de uitwerking van het
verhaal, wat wat ons betreft heel positief is.
We houden iedere 1e zondag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur
kinderkerk in ’t Reidhintsje. Iedereen van 4 t/m 12 jaar is van harte welkom,
dus kom gezellig meedoen. Neem ook gerust een vriendje of vriendinnetje
mee.
Dus hopelijk… tot 1 november!
Groetjes van de leiding kinderkerk
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Overstappers Karmeljeugd
De jongste overstappers komen eens in de maand
op zondag bij elkaar.
Na de kerkdienst in It Reidhintsje. Op
27
september zat de eerste week van de brugklas erop
en er was genoeg te delen. Verder eten we samen,
praten even bij en bespreken een onderwerp wat
gaat over geloof en leven. Daarnaast worden ze
door de jeugdouderling uitgenodigd om mee te
doen met de oudere groep aan een bepaalde
activiteit. Alle jongeren werden in de herfstvakantie
verrast met een attentie die zeer op prijs werd
gesteld.

OVERIGE
Kofje yn’e Karmel
Helaas wat bemoedigend was tijdens de eerste keer van Kofje yn ‘e Karmel
toen we spraken over het “Goede leven”, moest de tweede keer alweer
vervallen. In verband met de ontwikkelingen van de corona stoppen we tot
nader bericht met de bijeenkomsten van deze Bijbelgroep. Hoe jammer
ook, we nemen geen risico’s. De betrokkenen zijn op de hoogte gesteld en
via de mail worden ze weer uitgenodigd als de situatie het weer toelaat.

Nieuws "Beeld en geluid"
Eind september hebben we een "bijpraat avond" gehad voor de mensen die
elke zondag zorgen voor het "beeld en geluid" van de online diensten..
Was ook een kennismaking met nieuwe gezichten en het uitwisselen van
de ervaringen in deze complexe coronatijd.
Blij zijn we dat een aantal nieuwe mensen gaan meedoen in ons team.
Berichten we laatst al dat Sifra Dijkstra samen met Klaas Westerdijk gaat
"beameren", er is ook voor de "opnameploeg" uitbreiding met Romke
Schaap en recent Klaas Bakker. Alle nieuwe "teamleden" zullen uiteraard
nog (naar behoefte) uitgebreid ingewerkt worden.
Genoeg bemensing zorgt er voor dat we op allen een niet te groot beslag
leggen en dat we ook kunnen vervangen bij ziektes en vakanties.
Zou mooi zijn als nog een paar mensen zich zouden aanmelden.
Meldt u zich gerust, kan altijd bij mij, ook als u eerst alleen informatie wilt.
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Rob Bosman tel. 06 - 1919 3474

Engelen als lichtdragers
Zoals bekend, staat de kerstperiode dit jaar in het teken van engelen. In het
dorp zijn er diverse mensen bezig met het haken van kerstengelen en door
een kleine commissie met een grote achterban krijgt het langzamerhand
vorm. Fijn dat er aan deze oproep zo goed gehoor is gegeven!
Vanaf zondag 29 november, de eerste zondag van advent, zullen in het
dorp deze engelen steeds meer zichtbaar worden. Een mooi thema in deze
donkere tijd van het jaar.
Nu veel samenkomsten zullen vervallen in verband met corona heeft een
kleine commissie erover nagedacht wat er wél kan.
Wat kunt u verwachten:
➢ Gehaakte engelen: Er zijn inmiddels al meer dan 100 engelen
gehaakt. U zult deze engelen in het dorp tegenkomen. Ze worden
eerst tentoongesteld en daarna uitgedeeld aan medemensen die een
hart onder de riem nodig hebben of mensen waarvan u denkt:
“Diegene is een engel voor mij in deze tijd”. Het kan ook zijn dat u
zelf een engel voor iemand anders wilt zijn. U kunt uzelf of anderen
opgeven: zie oproep elders. (voor 1 december)
➢ In de versiering door het dorp heen, in etalages en in de kerken wordt
de engel zichtbaar.
➢ Er is een speurtocht waarbij u op zoek kunt gaan naar een aantal
papieren engelen die zijn opgehangen voor het raam bij iemand en
die elk een letter hebben. Van de gevonden letters maakt u een zin
en levert de oplossing in bij Marijke van der Wal, Yndyksterleane 11.
➢ In de Spar komt een boom waarin u een engel kunt hangen met
daarop een spreuk, gedicht, of een korte tekst waarvan u vindt dat
het de ander kan bemoedigen. Deze engelen worden na kerst uit
gedeeld aan mensen die een bemoediging nodig hebben.
Er is nog overleg met de scholen hoe we dit thema in de kersttijd
aandacht kunnen geven. Allemaal kunnen we - groot of klein - in deze
tijd een lichtdrager zijn.
➢ In december is er een onlinelezing over engelen in de bijbel. (zie info
elders)
➢ Het kan ook zijn dat u een mooi verhaal of gedicht heeft over een
engel of een voorwerp of afbeelding die u met dorpsgenoten wilt
delen.
➢ U kunt uw bijdrage mailen naar engelwoudsend2020@gmail.com.
Wij - commissie engelenproject - maken daaruit een selectie en
publiceren die in de Dorpskrant en kerkbladen. Graag voor 1
december inleveren.
We willen met dit engelenproject een beetje warmte en licht uitstralen naar
onze medemensen in Woudsend. Iedereen kan een kerstengel zijn in de
donkere maanden van het jaar. Een beetje tijd en creativiteit is het enige
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dat nodig is. De kerstengel bemoedigt iemand in de donkere maanden van
het jaar en werkt vaak anoniem. Het gaat om een gebaar en de aandacht
die iemand daardoor krijgt. Vanuit het pastoraat zullen we hier ook aan
meewerken.
U kunt mensen opgeven die wat extra aandacht wel kunnen gebruiken en u
kunt zich opgeven om een kerstengel te zijn voor de ander. U hoort dan
waar uw hulp nodig is. Het is een tijdelijk project tussen advent en kerst.
De commissie engelenproject bestaat uit:
Eva Bakker ( Woudsend Promotie /Ondernemersvereniging)
Ds. Renske Bosman-Romkema (predikant PG Woudsend e.o.)
Rita Bouwma ( Dorpsbelang)
Marijke van der Wal (Raad van Kerken/parochie)

Thema-avond engelen
Op 8 december 20.00 uur kunt u een lezing volgen via kerkdienstgemist.nl.
De lezing zal gaan over engelen in de bijbel en theologie. Er kunnen 30
personen aanwezig zijn in De Karmel. We houden ons verder aan de dan
geldende regelgeving rond corona. U kunt zich aanmelden via de
reserveringsknop op de website www.pgwoudsend.nl of bellen naar de
predikant 0514-850710/06-16878953.
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Visienota Van U is de toekomst
In de dienst van 11 oktober werd er al aandacht aan besteed in de preek:
De visienota van de PKN “Van U is de toekomst”.U kunt de visienota
opvragen bij de scriba er zijn nog enkele papieren exemplaren en verder is
hij te vinden op https://www.protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-isde-toekomst/, Janke Wijnia heeft een samenvatting gemaakt.
De visienota is opgezet in zeven delen.
Eerst drie korte hoofdstukken: ‘Vooraf’, ‘Context’ en ‘Genade als grondtoon’.
Vervolgens vier hoofdstukken, die elk zijn toegespitst op een speciale focus
voor de komende jaren:
1.
Een gemeenschap van Woord en tafel
2.
Als kinderen van één Vader
3.
Van U is het Koninkrijk
4.
Midden in het leven
Vooraf
Van U is de toekomst denkt verder in de lijn van twee eerdere visienota’s:
Leren leven van de verwondering (2005) en De hartslag van het leven
(2012). Ze maakt Kerk2025 meer concreet. De nota daagt plaatselijke
gemeenten uit om te ontdekken waartoe ze in hun lokale situatie geroepen
zijn. Hoopvol omdat aan God de toekomst is; ontspannen en met vreugde
omdat zijn genade ons draagt. Deze nota is tot stand gekomen in gesprek
met jonge gemeenteleden, kerkenraadsleden, predikanten en theologen uit
het hele land
Context Samenleving
- Er is veel onzekerheid. De coronacrisis heeft ons er extra bewust van
gemaakt dat we maar zeer ten dele grip hebben op het leven.
- De kerk krimpt, maar veel mensen zijn op zoek naar zin en vooral
jongeren verlangen om ergens bij te horen.
- In de samenleving ervaren we constante druk. Zeker de jongere
generatie: “je moet het geluk grijpen, niets missen en vooral niet
falen”. Te midden van de stress zijn er ook mensen die merken dat
een leven met meer rust aanzet tot bewuster leven.
- De polarisatie neemt toe: we zien tegenstellingen tussen allerlei
groepen.
- Tegelijk kunnen we dankbaar zijn voor veel goeds
Kerk
- In veel gemeenten ontstaat kramp vanwege de krimp
- Bovengenoemde kenmerken van de samenleving zien we ook in de kerk
- In deze context komt het in de kerk aan op: ontvankelijkheid, volgen van
Jezus: “waar Jezus is, daar is de kerk” (niet andersom)
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Genade als grondtoon
“Je hebt niet meer dan mijn genade nodig” (2 Kor 12:9).
In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is: altijd opnieuw
mogen beginnen.
- Genade bevrijdt: de vergeving regeert. Dat staat haaks op wraak en
vergelding.
- Genade motiveert, zet je in beweging.
- Genade ontspant: “Heer, het is uw kerk, ik ga nu slapen” zei paus
Johannes XXIII in zijn avondgebed. Deze genade ontvangen we om
los te komen van kramp ten gevolge van krimp.
- Er is ook een verrassende ontwikkeling: de kerk mag dan “uit” zijn,
religie en spiritualiteit zijn “in”! Tegelijk voelen velen zich onthand ten
aanzien van religie: er is sprake van “religieus analfabetisme”.
1. Een gemeenschap van Woord en tafel
“Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften
voor ons ontsloot?” (Lucas 24:32)
Twee mensen - de “Emmaüsgangers” - kunnen alleen maar meer in het
verleden spreken: “wij leefden in de hoop dat Hij degene was…”. Ze zijn op
het dieptepunt van hun desillusie. Jezus geeft hen de ruimte hun
teleurstelling te uiten. Daarna neemt Hij het woord. Het zijn overbekende
woorden, maar de Opgestane geeft er een nieuwe uitleg aan. Hij gaat met
hen aan tafel, zegent het brood en deelt het met hen. En dan herkennen ze
Hem. De ontmoeting met de Opgestane geeft hen nieuwe moed. Ze gaan
terug naar Jeruzalem en laten de anderen delen in hun vreugde. Dit verhaal
geeft een reeks ervaringen weer – teleurstelling, pessimisme, onderwijzing,
verlangen, verwondering, vreugde – waaraan wij ons in onze eigen situatie
kunnen spiegelen. Wij lezen dit verhaal met de ogen van mensen die in
deze tijd leerling van Jezus willen zijn. Het is een spiegelverhaal voor ons
kerk-zijn. Christus zelf is de gastheer. Het brood dat Jezus neemt, zegent,
breekt en deelt, symboliseert het leven van kerk en geloof. Door deze
maaltijd worden scheidslijnen tussen mensen opgeheven. De
avondmaalstafel loopt vanuit de kerk de wereld in. (Lied 388: 4 en 5: “voor
ieder van ons een plaats aan de tafel….”).
Focus op:
- De plaatselijke gemeente als Woord- en tafelgemeenschap.
- Een bevrijdend en hoopvol woord van genade, in diverse vormen op
allerlei plekken.
- Debat over thema’s als: kwetsbaar leven, klimaat, migratie, zingeving,
eenzaamheid, polarisatie.
- Avondmaalstafel verbinden met andere tafels: samen eten met
aandacht voor elkaar, kerk als veilige plek voor iedereen (ook
slachtoffers van eenzaamheid, uitsluiting, misbruik).
- Punt van bezinning: betekenis en frequentie van de avondmaalviering
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2. Als kinderen van één Vader
“Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de
diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te
boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid” (Efeziërs
3:18-19).Alle gelovigen horen bij elkaar, inclusief jij en ik. We participeren
dan ook van harte in oecumenische verbanden. We zijn ons bewust dat we
behoren tot de ene kerk van alle tijden (voorgeslacht) en alle plaatsen
(wereldwijd), waarvan Christus het hoofd is. Het is een urgente roeping om
die eenheid zichtbaar te maken, als getuigenis en verbindende kracht in de
samenleving. Mooie voorbeelden: Week van gebed voor de eenheid,
Kerkproeverij, Voedselbank, jongerenreizen naar Taizé. Kerken zijn geen
concurrenten van elkaar, maar moeten royaal naar elkaar kunnen
verwijzen, met name naar jongeren toe. Voor de jongere generatie doet de
naam van de kerk er nauwelijks toe, ze kiezen waar ze zich thuis voelen.
Kijk ook eens bij migrantenkerken.
Focus op:
- Als landelijke kerk actief blijven in oecumenische verbanden
- Oecumene op plaatselijk vlak stimuleren
- Plaatselijk zoeken naar concrete mogelijkheden voor diaconaat in
oecumenisch verband
3. Van U is het Koninkrijk
“….uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde” (Matteüs 6:10,
vertaling NBG 1951).
Deze regel uit het Onze Vader is een gebed om de hemel op aarde. Jezus
noemt hemel en aarde in één adem. Hij verbindt hemel en aarde met de wil
van God. Dit gebed is niet vrijblijvend, een soort vroom wensdenken. Door
deze woorden te bidden geven we aan betrokken te willen zijn op Gods
Koninkrijk en bereid te zijn ons in te zetten om zijn wil te doen. In
verantwoordelijkheid voor de medemens, voor de schepping, voor ons
samenleven. Door bidden en aanbidden (gebed en lied) worden we
aangemoedigd tot de ‘ware eredienst’, om ons leven in dienst van God te
stellen. Dat is de eredienst in ons alledaagse leven, in onze relaties, op
school, in ons werk, met geld en goed. Een voorbeeld van de verbinding
van gebed en concreet handelen zagen we in het kerkasiel van de familie
Tamrazyan in de Haagse Bethelkerk: drie maanden lang een doorlopende
kerkdienst. Liederen en gebeden kregen daar een ongekende diepgang.
Lied 387:3 en 4: Als wij samen in de kring staan om wat Gij ons geeft
Leer ons dan om vast te houden wie geen hand in handen
heeft
Als wij weer de lofzang zingen om wat Gij ons geeft
Leer ons dan voor hem te roepen die geen stem meer over
heeft
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Focus op:
- Eerbiedig leven. In gebed en lied brengen we ons leven bij God
- Streven naar een vernieuwde cultuur van gebed, in allerlei vormen
- Werken aan brede muziek- en liedcultuur
- Verbinding tussen liturgie in de kerk en de ‘liturgie van het dagelijks leven’
4. Midden in het leven
De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed, maar
Gods geest zweefde over het water (Genesis 1:2).
Een prachtig beeld van de Geest, broedend op nieuw leven, zoals mooi
verwoord in lied 701:1:
Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt,
moeder van de schepping,
wachtend op het woord
totdat zij baren mag.
Zonder de scheppende kracht van Gods Geest is er geen leven, geen kerk.
De heilige Geest plaatst ons telkens voor verrassingen; zoekt en vindt
wegen voor het evangelie, in alle tijden en plaatsen, uiteenlopende
culturen, met een ongekende variëteit één vormen. De jonge kerk
ondervond al dat anderen niet altijd “ons soort mensen” zijn. Echter: de
context en culturele achtergrond mogen dan verschillen, ze delen in
hetzelfde geloof in dezelfde Heer. De Geest leidde de eerste ‘synode’ tot
een wijs compromis, waarin eenheid en diversiteit gewaarborgd waren. In
onze samenleving is de diversiteit groot en de situatie in gemeenten
verschillend. We geloven dat de Geest ook nu de kerk brengt waar mensen
zijn, midden in het leven, in allerlei vormen.
Prof. dr. Mechteld Jansen: “Dat de instituties op wankelen staan, betekent
nog niet dat de gemeenschap ook op wankelen staat. Ik ben ervan
overtuigd dat een oervorm van gemeenschap, gebed, lied en Woord zal
blijven bestaan. In welke vorm weten we nog niet”.
Tot je verbazing zie je soms op de meest onverwachte plekken iets van
Gods Koninkrijk, binnen en buiten de kerk. Het gaat erom “al Gods tekens
te verstaan” (lied 798:4). We worden geroepen anderen nabij te zijn en te
blijven. Ook als dat vereist dat we vér gaan, in de wereld van kwaad en
lijden, waar anderen het laten afweten.
Focus op:
- Waar mogelijk samenwerking zoeken met buitenkerkelijke partners
- Participeren in diaconale presentie
- Professionele pastorale zorg en nabijheid in de samenleving
- In nieuwe kerkvormen contact zoeken met doelgroepen die geen band
met de kerk (meer) hebben
- Ontwikkeling naar kerkmozaïek
- Diversiteit in gekwalificeerde voorgangers en andere professionele
werkers in de kerk.
Janke Wijnia
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Klaas Booij 40 jaar kerkorganist
Op zondag 1 november zal in een feestelijke
dienst het 40-jarig jubileum van onze organist
Klaas Booy worden gevierd! Reden dus om
hem eens over zijn loopbaan als organist te
laten vertellen en hier in het kerkblad verslag
van te doen.
Klaas Booy werd geboren in Sint Pancras (NH).
Zijn belangstelling voor kerkorgels zat er al
vroeg in. Niet zo verwonderlijk trouwens, want
zijn oom, Cor Booy, was de oprichter van
Orgelzaal Booy, eveneens in Sint Pancras.
In deze concertzaal werden talloze uitvoeringen
gegeven, onder andere door Feike Asma en
Piet van Egmond. Organisten die destijds in heel orgelmuziek minnend
Nederland wel bekend waren. Klaas werd dus in het Mekka van de
kerkorgels geboren en ook zijn vader had hiervoor grote belangstelling.
Samen hebben ze vele orgelconcerten bezocht. Niet vreemd dus dat Klaas
al op jonge leeftijd orgelles kreeg. Aanvankelijk was dat op een gewoon
huisorgel, een zogenaamd harmonium.
Op 17-jarige leeftijd verhuisde Klaas met zijn ouders naar Follega. Het was
een beetje de tijd van de 'wilde haren' zoals hij het zelf noemde. De
aandacht voor het orgel werd wat minder, maar na verloop van tijd kwam
de belangstelling toch weer terug. Dat zal zeker mede zijn gekomen door
zijn leermeesters, Piet en later Willem-Hendrik Zwart, zonen uit de
beroemde organistenfamilie Jan Zwart. Het eenvoudige harmonium was
inmiddels vervangen door een Johannesorgel. Dit orgel heeft meerdere
klavieren en ook voetpedalen.
Klaas kreeg dus steeds meer inzicht en ervaring in het orgelspelen en zijn
spel breidde zich uit tot het kerkorgel. Piet Zwart regelde dat hij op
kerkorgels in de omgeving mocht spelen. Zelfs heeft hij op zowel het
Hinszorgel van de Martinikerk in Bolsward als op het Hinszorgel van de
Bovenkerk in Kampen mogen spelen. “Het mooiste orgel om te bespelen!”
aldus Booy. Een afbeelding daarvan wat door zijn vader werd geschilderd,
hangt boven zijn eigen orgel in de kamer.
Natuurlijk waren dit geweldige ervaringen voor hem en dit bood tegelijk ook
de mogelijkheid om zich te kunnen voorbereiden op een functie als
kerkorganist. De eerste gemeente waar hij een aanstelling als vaste
organist kreeg, was bij de Gereformeerde kerk van Lemmer. Daarna volgde
Hommerts en nog weer later in 2007 kwam Woudsend daar nog bij. Hier
volgde hij Gabe Schuitema op, die vanwege gezondheidsreden helaas
moest stoppen met spelen.
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Als organist vindt hij het belangrijk om voor en na de dienst een bekend lied
te spelen. Het liefst moet dat een lied zijn dat aansluit bij de gebeurtenissen
in de wereld of dichter bij huis. En dan niet alleen liederen uit het Nieuwe
Liedboek, maar ook liederen uit andere bundels. Zoals bijvoorbeeld een lied
als 'Er is een God die hoort'. Uit de reacties uit de gemeente, merkt hij dat
dit gewaardeerd wordt.
Op de vraag hoe hij de toekomst van de kerkorganist ziet, was hij vrij
somber. “Voor wat betreft de orthodoxe kerken in Nederland, staan ze in de
rij” zo antwoordde hij. “Maar voor Noord Nederland is het een aflopende
zaak.” De kerkverlating gaat nog steeds door en jongeren hebben geen
belangstelling voor het orgel. Als oplossing ziet hij om kinderen en jongeren
te interesseren, door ze hierbij te betrekken. Je moet ze laten horen en
zien wat voor mogelijkheden zo'n orgel biedt in verband met allerlei soorten
muziek. Je kunt er zoveel klankkleuren van verschillende muziekinstrumenten uit halen. De mogelijkheden zijn veel groter dan alleen maar
het geluid van een fluit, een trompet of viool of zelfs een harp. Voor al die
muzieksoorten, heb je op een orgel een apart register dat je kunt
opentrekken. Als organist heb je de taak om die registers samen te brengen
tot een harmonisch klinkend geheel.
Aan het eind van het gesprek, kroop hij achter zijn eigen orgel (met 3
klavieren en voetpedalen) en liet verschillende songs horen, zoals “Stay
with me till the morning” van o.a. Vicky Brown. Dat kan dus ook op een
orgel!
Met die muziek nog in de oren, verliet ik zijn huis, terug naar Woudsend.
Ellen Kuiper

Sint Maarten 2020
Drie jaar lang zijn wij gewend om de opening
van het Sint Maarten feest met alle kinderen
van ons dorp te vieren.
Wie herinnert zich niet die avond dat Sint
Maarten echt op het paard ons het verhaal
van Sint Maarten vertoonde.
Het trompet geschal van Willem was tot ver in
het dorp te horen.
Ook dit jaar hadden wij plannen, maar wij
vinden het in deze corona tijd niet
verantwoord om dit door te laten gaan.
Jammer niet onze keus, maar we blijven hopen op betere tijden en we
proberen het volgend jaar opnieuw.
Natuurlijk is iedereen verder vrij om met de lampion te lopen.
We hopen op droog weer en weinig wind.
Voor iedereen die dit leest nog deze wens: BLIUW SÛN.
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Als delen is :iedereen hoort erbij.
Als delen is:
Kom maar, dan maak ik je blij.
Als delen is:
Laten wij het samen doen,
Als delen is :
Een knipoog, een hand of een zoen.
Als van delen
alle tranen drogen.
Als met delen kwaad wordt omgebogen.
Dan wil ik ook delen,
dan zeg ik geen nee,
dan willen wij ook delen,
dan doen wij allemaal graag mee.
Hartelijke groet,
namens de gezinsvieringcommissie

Repair café
Hier worden allerhande defecte elektrische apparaten
gerepareerd (voor zover dat mogelijk is). Het kost u verder
niets, alleen de vernieuwde onderdelen moeten worden
vergoed. Dus gooi het niet direct weg, maar laat ons er eerst
naar kijken of het nog levensvatbaar is
Het ongewisse met eventuele nieuwe maatregelen betreft corona , kunnen
zodanig zijn dat we u dan niet van dienst kunnen zijn.
Als het hek en deur openstaan zijn wij aanwezig.
U kunt bij ons terecht elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en
12.00 uur in It Reidhintsje op zaterdag 31 oktober 2020.
Een kleine donatie voor het gerepareerde stellen we zeer op prijs. Dit totaal
bedrag zal worden bestemd, voor een goed doel, nader door ons te
bepalen.
De afgelopen keer heeft zich slechts 1 persoon gemeld met een defect
item! Hoop toch op een betere opkomst. Denk wel dat ook in Woudsend
wel eens wat hapert, of defect is.Tenslotte zitten we er voor u!
Dus maak er gebruik van !
Coordinator: Jack Bobbink
Tel. 0514-591847 / 0625157225. (b.g.g. kunt u ook inspreken).
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Premier Rutte over het goede leven
Op 31 oktober 2020 - Hervormingsdag - houdt minister-president Mark
Rutte online de Protestantse Lezing. Vanuit zijn protestantse
levensovertuiging staat hij stil bij de vraag: ‘Is een goed leven een
perfect leven?’. De lezing is onderdeel van een online festival over het
goede en mislukte leven. Dit festival wordt georganiseerd door de
Protestantse Kerk.
Tijdens het festival wordt stilgestaan bij het ‘gekmakende streven naar
perfectie’, bij zelfkritiek en zelfcompassie, bij overgave en genade. En
uiteraard zal de huidige coronacrisis ook niet ongenoemd blijven. De vraag
is ten slotte: ‘Kunnen we 2020 als een mislukt jaar beschouwen?’
Via een livestream op www.protestantsekerk.nl kunnen mensen de avond
bijwonen.
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COLOFON
Predikant

Ds. R. Bosman-Romkema, Dr. Bongastrjitte 14
8551 RG Woudsend, tel. 0514 - 850710
Email: predikantpknwoudsend@gmail.com
Voor een persoonlijke ontmoeting of andere afspraken met de predikant ds.
R. Bosman-Romkema kunt u bellen naar: 0514-850710 of 06-16878953.
Woensdag de gehele dag en vrijdagmiddag ben ik vrij.
Kerkenraad
Postadres
Voorzitter
Scriba

Kleasterstrjitte 2
8551NJ Woudsend
S. Visser
06-15247993
R. Bouwma
0514-591974
scribapknwoudsend@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Contactpersoon
P. Sieperda
0514-591980
Banknummer
NL24RABO0373733348 Prot.Gem.Woudsend C.v.K.
ANBI 824126427

Diaconie

NL58RABO0373742436 Prot. Gem. Woudsend CADiaconie. ANBI 824126439

Zendingscommissie

NL38RABO0305271563

Koster

S. Kramer en G. Wiersma 06-47434459(Sjaan)
kosterpknwoudsend@gmail.com

Contactpersoon rijdienst J. Bobbink 0514-591847/06-25157225
Website

www.pgwoudsend.nl

Kerkdienst online

www.kerkdienstgemist.nl klik
op:
provincie
Friesland en vervolgens op Woudsend

Bezorging kerkblad

J. Hoeksta-Haringa 06-14491902
jgharinga@gmail.com

Print / bindwerk

BvS D. Melchers

Redactieadres

M. de Groot
A.H. Trompstrjitte 17 0514-591992

Inlevering kopij

uiterlijk maandag 30 november 2020
kerkbladwoudsend@home.nl
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De Organist
Zijn hoofd, aandachtig naar 't klavier gebogen,
deint zachtjes mee, in wiegende cadans.
Zijn mond vertrekt en in zijn donk're ogen
komt langzaam aan, een diepe blijde glans.
De jongens op de voorste banken kijken
geamuseerd naar zijn verwarde haar,
dat hij een enk'le keer poogt glad te strijken
met een verstrooid, maar reeds vertrouwd gebaar.
Hij domineert niet bij het begeleiden;
maar krachtig steunt hij de gemeentezang.
Zijn voorspel is maar kort, en heel bescheiden:
de preek duurt immers ook niet meer zo lang.
Een enkeling blijft bij de uitgang dralen,
want voor de organist de kerk verlaat
looft hij zijn God met juichende koralen.
De Here luistert, de gemeente praat.
Uit: Als glas in de zon van E. IJskes-Kooger
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