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COLUMN
Bidden is riskant
Deze keer geen zwaarwichtige column, maar een leuk verhaaltje dat ik vorige week hoorde op een
verjaardagsvisite. Ik vertel het in m’n eigen woorden.
1974. Ergens in een Zeeuws dorp zitten een vader en moeder met hun vier kinderen rond de tafel
voor de warme maaltijd. Het eten staat dampend op tafel. Op elk bord heeft moeder een gehaktbal
gelegd. De bal van vader is iets groter dan de ballen van moeder en de kinderen. Dat was in die
tijd vaak zo: vader krijgt de grootste, want vader werkt het hardst. (Of moeder ook niet heel hard
werkt is niet aan de orde.) De ogen van de kinderen scheren langs de andere borden, kijkend of de
ballen wel even groot zijn. Maar nee, er zijn wat verschillen. Voor zij ‘aanvallen’ gaat vader voor in
gebed. Twee kinderen hebben de ogen een beetje open. Ze houden hun bord goed in de gaten.
Hun iets grotere gehaktbal is in gevaar. De ervaring heeft hen geleerd dat er tijdens het bidden wel
eens een bal wordt verwisseld. Toen een van hen, Bas, dat voor het eerst merkte, dacht hij dat er
een wonderbaarlijke verwisseling had plaats gevonden. Maar toen het wonder zich herhaalde,
werd hij nieuwsgierig naar de totstandkoming van dat mirakel. Met bonzend hart opende hij op een
dag z’n ogen, terwijl vader bad om een zegen over het eten. Wat hij zag, schokte hem. Geen
onzichtbare hemelse kracht die de ballen verwisselde, nee, het was de hand van broer Kees die hij
langs de borden zag gaan.
Jaren later, op dat verjaardagsfeestje roerde Bas die taferelen nog eens aan. Hij deed dat met een
gedichtje: Ik vouw m’n handen samen
en doe m’n ogen dicht
en hoop dat na het amen
m’n gehaktbal er nog ligt.
Geen gedegen column, ik ben het met u eens, maar ik vond het wel een leuk verhaaltje.

Lijden
Nog een serieus verhaal.
Ik was de afgelopen weken weer een paar keer in het ziekenhuis op bezoek en in een
verpleeghuis. Daar trof ik mensen met zorgen en pijn. En toen ik weer naar huis ging en in het
ziekenhuisrestaurant nog even een kopje koffie dronk, zat er tegenover me een mevrouw die net
weer een chemokuur had gehad. En toen ik naar huis liep, trof ik een man die op een bankje lag.
Toen ik hem vroeg: waarom lig je hier, antwoordde hij: ik ben dakloos, ik leef buiten.
Tussen de dromen van het leven en de gouden geschenken van Gods schepping is er ook vaak
lijden. Ik ben inmiddels zo ver dat ik dat heb geaccepteerd. Het is niet anders. Maar soms, als ik bij
mensen op bezoek ga, kijken ze naar me met een blik en een vraag: “Waarom”? Soms zijn ze
boos dat de God in wie we geloven hun pijn niet wegneemt. “Straft God mij soms”? zeggen ze.
Wat heeft mijn kind gedaan dat ze dit heeft verdiend? Waarom ik? Waarom zij?
Het enige wat ik kan zeggen is dat ik dat niet weet. Ik weet niet waarom er zoveel pijn en lijden is.
Maar ik geloof dat het niets te maken heeft met je verdiende loon of zoiets. Plaag jezelf of anderen
toch niet door te zeggen dat pijn of lijden iets is wat iemand zou hebben verdiend. Dat is echt niet
zo. God straft mensen niet met pijn. Pijn en lijden overkomen goede en slechte mensen op
dezelfde manier. Ik denk zelfs dat het helemaal niks met God te maken heeft. Integendeel. Het
overkomt je gewoon en we weten niet waarom. God is er juist als de Ander die ons bijstaat in zulke
moeilijke situaties, die naast ons staat, die er voor ons is, met ons meeleeft en ons kracht geeft om
het onverdraaglijke wat lichter te maken. Ik hoop dat u allen, als u in een moeilijke of zware
periode zit, dat mag ervaren. We vieren eind deze maand weer kerst. Daar, in dat kind van
Bethlehem is het zichtbaar geworden: God is er voor ons, Hij deelt in ons bestaan in goede en
kwade dagen. Hij is de God die ons zijn liefde geeft, die ons juist wil bevrijden van dat wat ons
leven moeilijk maakt. Kijk maar naar Jezus. Ik wens u allen gezegende kerstdagen.
Bert de Ruiter.
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KERKDIENSTEN
Zondag 16 december
Derde zondag van Avent

Kleur paars

Het Anker
09.30 uur
Ds. L. de Ruiter, Drachten

Kleur wit

R.K. Kerk
09.30 uur
Mw. H. Menken en dhr. H.S. Veenstra
Dienst van RvK

Organist:

Jan Smit

Kosters:

Wytze Venema en
Freerk Elzinga

Uitgangscollecte:

Woensdag 26 december
Tweede Kerstdag

Organist:

Cees Winters

Uitgangscollecte:

Stichting Dorcas

Plaatselijk Gemeentewerk
Na de dienst koffiedrinken

Oppasdienst en kinderkerk
Zondag 23 december
Vierde zondag van Advent

Kleur paars

Zondag 30 december

Kleur wit

Het Anker
09.30 uur
Ds. J.H. van der Mark, Wolvega

Het Anker
09.30 uur
Ds. L. de Ruiter, Drachten
Organist:

Arend Doornhein

Kosters:

Alfred en Lammie Veenstra

Uitgangscollecte:

Plaatselijk Gemeentewerk

Organist:

Frans Tjallingii

Kosters:

Hamke en Hinke Veenstra

Uitgangscollecte:

Plaatselijk Gemeentewerk
Oppasdienst en kinderkerk

Oppasdienst en kinderkerk
Na de dienst koffiedrinken
Maandag 24 december

Kleur wit

Het Anker
22.00 uur
Ds. J.S. Kortleve, Oosterwolde
Kerstnachtdienst
m.m.v. Ancora
Organist:

Henk Oosterhuis

Kosters:

Cees en Loekie Wester

Uitgangscollecte:

Diaconie (zie blz. 30)

___________________________________________________

Dinsdag 25 december
Eerste Kerstdag

Kleur wit

Het Anker
09.30 uur
Ds. P.K. Pit, Drachten
Organist:

Tjeerd van Tuinen

Kosters:

Hamke en Hinke Veenstra

Uitgangscollecte:

Kerk In Actie (zie blz. 30)

Maandag 31 december
Oudejaarsdag

Kleur wit

De Dorpskerk
19.30 uur
Ds. L. de Ruiter, Drachten
Organist:

Arend Doornhein

Koster:

Femmie Oosterkamp

Uitgangscollecte:

Plaatselijk Gemeentewerk

Dinsdag 1 januari
Nieuwjaarsdag

Kleur wit

Het Anker
11.00 uur
Ds. J.S. Kortleve, Oosterwolde
Nieuwjaarsbijeenkomst in zaal 1
Organist:

Herman de Boer

Kosters:

Wytze Venema en
Freerk Elzinga

Collecte:

Plaatselijk Gemeentewerk

Vanaf 10.30 uur staat de koffie klaar

Oppasdienst en kinderkerk
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Zondag 6 januari

Kleur groen

Het Anker
09.30 uur
Ds. J.S. Kortleve, Oosterwolde
Jeugdkerk

Zondag 13 januari

Kleur groen

Het Anker
09.30 uur
Ds. K.J. Faber, Wolvega
Organist:

Fokke van der Woude

Kosters:

Hamke en Hinke Veenstra

Uitgangscollecte:

Oecumene (zie blz. 30)

Organist:

Frans Tjallingii

Kosters:

Willem en Ietsje Kramer

Uitgangscollecte:

Zending zonder grensen
Voedselpakkettenactie

Oppasdienst

Oppasdienst en kinderkerk

Na de dienst koffiedrinken

KERKDIENSTEN RIKKINGAHOF

KERKDIENSTEN STELLINGHAVEN

vrijdag 21 dec. 19.30 uur mevr. H. Menken
en dhr. H. Veenstra
vrijdag 11 jan. 19.30 uur pastor T. Kusters
vrijdag 25 jan. 19.30 uur ??
Viering Heilig Avondmaal

woensdag 19 dec. 10.30 uur pastor J. Poel
Kerstviering
woensdag 09 jan. 10.30 uur pastor T. Kusters
woensdag 23 jan. 10.30 uur ds. W. Baas
Viering Heilig Avondmaal

BIJ DE DIENSTEN
Kerstfeest Kinderkerk
Op dinsdag, 25 december Eerste kerstdag, willen we graag het
kerstfeest samen met jullie vieren.
Het verhaal van de geboorte van Jezus gaan we zien op een dvd, we
krijgen wat lekkers en de kerstboekjes worden uitgedeeld.
We willen er, samen met jullie, een fijn kerstfeest van maken en
nodigen jullie dan ook graag van harte uit.
De dienst begint om 9.30 uur in “Het Anker”.

Leiding kinderkerk
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UITNODIGING
U wordt allen van harte uitgenodigd
voor de
Kerstviering
Op: Tweede Kerstdag, 26 december 2018
In: Rooms Katholieke Kerk
Te: Oosterwolde
Om: 9.30 uur
Thema:
“Waar is het Christuskind te vinden?”
Voorgangers:
Mevr. Henriëtte Menken
Dhr. Hamke Veenstra
Vertelling:
Dhr. Hamke Veenstra
Organist:
Dhr. Cees Winters
De uitgangscollecte is bestemd voor Stichting Dorcas.
Samen in actie voor de allerarmsten. Blijvende verandering in het leven van de
allerarmsten. Hulp als de nood aan de man is. Kansen in uitzichtloze situaties.
Wij zijn Dorcas.
Wij hebben liefde en hoop voor ieder die in armoede leeft, buitengesloten is of in
crisis verkeert. Wij geloven in de kracht van God, in het prachtige potentieel van
ieder mens en in bloeiende gemeenschappen.
Samen is voor ons een sleutelwoord. Helpt u mee?
Na de dienst bent u van harte welkom in de zaal achter de kerkzaal
voor koffie/thee en ontmoeting.
De Raad van Kerken Oosterwolde hoopt velen van u welkom te mogen
heten en nodigt u daarom van harte uit om deze kerstviering bij te
wonen.
Van harte welkom.
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VANUIT HET PASTORAAT
“Wilt u ons zien of spreken…
Geef ons dan alstublieft een teken”

De ouderlingen, wijkbezoekers en contactpersonen zijn er voor de pastorale zorg.
Wij willen u vragen om contact met ons op te nemen voor alle zaken die u belangrijk vindt om met
ons te delen. Samen met u bekijken we welke pastorale zorg nodig is. Het pastoraat bestaat uit
omzien naar elkaar in de naam van Christus. Wij gaan samen met u verder als moedige, levendige,
hoop en talentvolle gemeente.
per 2 december is ds. J.S. Kortleve, Weemeweg 5, 8431 LS verbonden aan onze gemeente.
tel. 0516 – 42 74 99
Wijk 1:
Coördinatie wijkteam:
Wijkbezoekers:
mw. A. Rinsema – Roede

8431 TZ

tel. 0516 – 51 35 08

Woonzorg centrum “Rikkingahof”, Rikkingahof 1.
Coördinatie wijkteam:
ouderling:
mw. I. van den Bosch – Wind
Klein Diep 19

8431 SL

tel. 0516 – 49 21 84

Wijk 2:
Coördinatie wijkteam:
Wijkbezoekers:
mw. A. de Boer – Wagenaar
mw. J. Jansma – Feddema

Weperpolder 37
De Hegen 45

8431 Rl
8431 JR

tel. 0516 – 58 83 61
tel. 0516 – 51 38 42

Blauwmaad 42

8431 VA

tel. 0516 – 51 43 13

De Striepe 12
Iris 5

8431 SK
8431 SJ

tel. 0516 – 52 02 60
tel. 0516 – 51 44 38

Wijk 3:
Coördinatie wijkteam:
ouderling:
mw. A. de Jong – Wijma
wijkbezoekers:
mw. H. Brans – de Vries
dhr. K. Glas
Wijk 4:
Coördinatie wijkteam:
wijkbezoekers:
mw. A. Looyen – van Dalen
mw. N. van Rij – Lokers,

Noordmaad 7

Buttinga 16
Stoppelmaad 31

8431 VV
8431 ZB

tel. 0516 – 52 38 26
tel. 0516 – 78 51 29

Welkom en afscheid
Binnen onze kerk is het een goede gewoonte om nieuw ingekomenen tijdens een daarvoor
aangewezen dienst, welkom te heten. Nu willen we ook gemeenteleden die gaan verhuizen de
gelegenheid geven om afscheid te nemen tijdens een dienst. Het kan zijn dat er in de loop der jaren
een grote betrokkenheid is ontstaan, waardoor er behoefte is om deze periode af te sluiten. Wilt u
hier gebruik van maken, dan kunt u contact opnemen met het coördinatiepunt wijkteam van uw wijk.
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TOT SLOT
............... ik hoor niets van de kerk ..... ik zie niemand .... ik krijg géén aandacht ..... ik heb het
moeilijk ... ja, ... wat doet deze ik zelf? Je bent welkom bij het inloophuis, bij de avonden van
vorming en toerusting, bij de kerkdiensten en bij het koffiedrinken na de dienst ...
Op blz. “vanuit het pastoraat” staan alle adressen, deze personen staan voor u klaar.
Om het jaar 2018 af te sluiten geef ik, namens het pastoraal overleg, u allen een zegebede uit
“Welkom, lief mensenkind” van Frans Cromphout mee:
Moge de weg je zeggen:
volg mij maar.
Moge de ster je zeggen:
richt je vaart op mij.
Moge de grond je zeggen:
bezaai mij.
Moge het water je zeggen:
drink me.
Moge het vuur je zeggen:
warm je.
Moge de boom je zeggen:
schuil in mijn schaduw.
Moge de vrucht je zeggen:
pluk me, eet me.
En als je de weg kwijtraakt,
geen vaste grond meer vindt,
en dreigt te verdrinken,
als het vuur gedoofd is
en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,
dan moge de Stem je zeggen:
wees niet bang.
Ik zal er zijn.
Irene van den Bosch – Wind.
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IN MEMORIAM
JAN SIETSE LANDMETER
* 3 augustus 1933
† 10 oktober 2018
Haule
Haulerwijk
Op dinsdag 10 oktober zijn we rondom Jan Sietse Landmeter samen gekomen in de Dorpskerk op de Haule.
Niet alleen voor deze kerk heeft Jan zich jarenlang actief in gezet maar ook voor het dorp de Haule. Na Mattie
was Jan het tweede kind. Later maakten de broers Sietse en Rink het gezin compleet. Zijn jeugd speelde zich
af in de oorlog en ook hun huis speelde een rol als onderduikadres. Het transportbedrijf van vader trok al vroeg
aan de jonge Jan en hij heeft met veel plezier in het bedrijf hard gewerkt. Jan trouwde na 5 jaar verkering
Hennie Prins. Ze kregen twee dochters Rensje en Atje.
Vele jaren later toen de boeren de melkbussen ingeruild hadden voor de melktanks zat Jan op de Rijdende
Melkontvangst. Velen wisten wie Jan en Hennie waren vanwege de benzinepomp. Het drukke leven kende
maar 1 week vakantie in het jaar. Vader had het goede met zijn dochters voor en waakte beschermend over
ze. De stamp op de vloer maakte duidelijk dat de schoonzoon huiswaarts moest.
Als vrijwilliger zette Jan zich ook in voor de ijsclub, het schoolbestuur, de feestcommissie, de rommelmarkt en
hielp bij de oprichting van de HOP (Hauler Oudejaarsploeg). Jan was ook vaak te zien met een camera in de
handen en zo heeft hij veel momenten uit het dorp vastgelegd op foto en film. Na het werk kwam er voor vader
en moeder Landmeter meer vrije tijd. Meer tijd voor de kleinkinderen en regelmatig waren ze onderweg met de
rode Renault. Uiteindelijk stapten ze weg uit hun vertrouwde Haule en kwamen te wonen in Oosterwolde, met
het uitzicht op de winkelstraat.
Dat pake en oerpake veel aandacht en tijd voor de kleinkinderen werd duidelijk vanuit hun warme verhalen.
Pake is altijd vrolijk en enthousiast. Hij maakte altijd grapjes en kon je gemeen een knijp in je knie geven. Je
deed als kleinkind nooit tevergeefs een beroep op pake want pake stond altijd klaar om te helpen. Voor de
kleintjes had hij veel over en zo repareerde pake vaak hun fietsen. Zelfs zo dat Wessel er over dacht
fietsenmaker te willen worden. Pake en beppe bezochten vaak rommelmarkten en kringloopwinkels en vaak
kwamen ze met iets thuis. En ze waren vaste bezoekers bij Van der Valk. Daar was het altijd goed en soms
werd de wijn gelijk bij binnenkomst al geserveerd. Zo bekend waren ze al. En het mooie was dat je als
kleinkinderen allemaal wel een keer mee bent geweest. Van de kleinkinderen is veel beeldmateriaal
beschikbaar want pake filmde vaak. Ook het bezig zijn met spelletjes hoorden bij pake. Bijvoorbeeld het
spelletje blikspuit. En ook het hoogspringen staat in het geheugen van sommige kleinkinderen gegrift. En een
wedstrijdje “wie is het eerst bij het huis?” bracht pake dwars door de groentetuin heen. Tijdens de
logeerpartijtjes werden er vaak videobanden bekeken: Dik Trom en Billy Turf.
Naast het genieten van de kleinkinderen kon pake ook genieten van andere dingen.
De trouwdag van 1 november werd eens in de vijf jaar gevierd met een weekend naar Center Parcs De
Huttenheugte en de gezamenlijke verjaardagen bij de Koppenjan in Jubbega. Dat waren de momenten waarop
pake zelf heel erg genoot. Vooral toen Taeke van der Meer kwam op hun 50-jarige huwelijksfeest vond hij dat
geweldig. Hij raakte er maar niet over uitgepraat.
Naast de plezierige kanten om er echt van te genieten was er het intense verdriet. Maart 2016 overleed hun
dochter Atje. Dat was voor hem moeilijk te verdragen.
Toen vader ouder werd, merkten we de laatste maanden dat hij zichzelf minder goed verzorgde. Uiteindelijk
bleek dat het beter zou zijn dat vader in De Rispinge wat meer rust kreeg. Enkele weken geleden kwam er een
kamer beschikbaar in Sinnehiem. Ze zijn een korte tijd weer samen op één kamer geweest totdat de krachten
wegvloeiden en Jan overleed.
In de afgelopen maanden mocht ik Jan Landmeter een paar keer bezoeken. Hij was erg moe en het kostte
hem veel kracht om overeind te komen. Hij kon nog steeds met verwondering vertellen van dat grootse feest
dat de boeren hen beiden hadden toegedacht toen Jan stopte met de RMO. Wat een waardering en een
ontroering.
In je werk zet je een punt maar ook ons leven kent een punt. En zo kwamen we over geloof te praten. Over
Psalm 23 De Heer is mijn Herder. En toen we de dienst voorbereiden stond een tekst uit Psalm 71 en enkele
liederen op ene briefje. Rensje had een tijd geleden met vader en moeder gesproken over het afscheid.
Zodoende konden we voor deze dienst liederen kiezen van dit papier.
In Psalm 71 gaat het over het verval van onze krachten. Dat we afhankelijk van een ander worden. En zo
vraagt de dichter aan God om hem juist nu niet los te laten. Want hoe eenzaam wordt de dichter als God hem
aan zijn lot overlaat. Maar deze woorden mogen ook tegen ons zeggen dat wij elkaar niet aan ons lot overlaten
als onze krachten minderen. Want als je niet meer de kracht hebt om naar de ander te gaan dan hoop je dat de
ander bij jou komt.
We herkennen ons er wellicht in? Want wie is niet eens bang om alleen over te blijven en vergeten te worden
door iedereen?
We hebben Jan Sietse Landmeter toevertrouwd aan de Liefde en het Licht van de eeuwige God. En we
hebben elkaar gevraagd om Hennie niet te vergeten.
Sterkte op jullie verder weg,
ik hoop voor jullie op Gods Licht en warmte
en hoop dat jullie elkaar vast blijven houden.
Dominee Wieger Baas.
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IN MEMORIAM
GRÉ ROOKS-RUTGERS
* 10 september 1935 – † 13 november 2018
‘Zo onwerkelijk…’
Dat is het overlijden van Gré Rooks-Rutgers voor allen die haar kenden, in het bijzonder voor haar
kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Kort daarvoor zat ze nog op haar vertrouwde plekje in haar
woning aan de grote tafel haar krantje te lezen, te puzzelen of te bellen. Op dinsdag 13 november
bleek plotseling dat een tikkende tijdbom in haar buik haar noodlottig zou worden en kwam het
plotselinge afscheid in het ziekenhuis in Drachten. Ze is 83 jaar geworden.
Gré groeide op in het Groningse Stadskanaal waar het vóór de oorlog niet een makkelijk en rijk
bestaan was. Toen ze 8 was, kreeg het gezin te horen dat haar vader, die in het verzet zat, was
gefusilleerd door de Duitsers. Haar moeder voedde het gezin met vier kinderen alleen op, waar Gré
veel respect voor had. Toch verliet zij op 17-jarige leeftijd al haar thuis. Ze begon met een opleiding
voor in de zorg en na een jaar in Davos te hebben gewerkt en bijna alle mogelijke opleidingen in de
ouderen- en kraamhulp te hebben afgemaakt, kwam zij in 1962 in Oosterwolde wonen. Zij verleende
vanuit het groene kruisgebouw thuiszorg en kraamhulp samen met collega-zuster Gé.
Vanaf midden jaren zestig verzorgde Gré op Prandinga 3 de vrouw van Hendrik Rooks thuis tijdens
haar ziekbed. Toen zij overleed en zoon Piet het huis uitging, bleef Hendrik alleen over op de
boerderij. Via de kerk zagen Gré en hij elkaar regelmatig, ze ’kregen stel aan elkaar’ en trouwden in
1968. Hij was van Friese afkomst en toen 50 jaar, en zij 32 jaar. Voor die tijd best wel modern, maar
het voelde goed en dus zij ging bij hem op de boerderij wonen. Zij hielp waar ze kon en had hier
een mooie tijd. In 1969 werd hun dochter Nynke geboren en in 1971 hun zoon Anne Rutger,
vernoemd naar de vader van Gré. In 1978 maakte de boerderij plaats voor een nieuwe woning. Gré
werd directrice op Rikkingahof en Hendrik werd vanaf dat moment huisman. Gré was door haar
duidelijkheid en open karakter geliefd als directrice. Negen jaar werkte ze hier met heel veel plezier
maar toen in 1987 de zorg dreigde te veranderen, vond Gré het tijd om te stoppen. Daarna genoot
zij van haar vrije leven en had tijd voor haar gezin en vrijwilligerswerk. Na het overlijden van Hendrik
in 1999 waren voor haar de kleinkinderen een grote afleiding en zij werd vaste oppas-oma. Ze
genoot zichtbaar van hen, bijna alles mocht van haar. Ook contacten met andere mensen waren
voor haar belangrijk. Ze was ook vaak op pad en ging één keer per jaar op vakantie met haar
vriendin Mary. Gré hield erg van feestjes en ze nodigde zichzelf graag uit. Zij kon overal over
meepraten en stond positief in het leven, ze had ook humor. Ze was altijd duidelijk aanwezig en ging
met haar tijd mee, met computer en mobiele telefoon. Ze was dankbaar dat ze kon blijven wonen op
de Prandinga met hulp van mensen om haar heen, terwijl ze wat minder mobiel werd.
Ze was een gelovige vrouw en ging ook altijd graag naar de kerk. Ze zette zich in voor de Coco, het
bezoekwerk, de middagen voor alleengaanden en Passage. Wel had ze altijd een duidelijke mening.
Ze was heel eerlijk en open, ze zei gewoon wat in haar opkwam. Zelf haalde ze wel de tekst aan:
‘Heer, zet een wacht voor mijn lippen.’ Maar je wist wat je aan haar had. Ook over het geloof dacht
ze vanuit haar gereformeerde achtergrond zwart-wit, maar ze was ook veranderd en geloofde niet
meer alles letterlijk.
In de afscheidsdienst op maandag 19 november in Het Anker hebben we gelezen over de liefde in 1
Korintiërs 13. We hebben Gré toevertrouwd aan de liefde van God, en de herinneringen aan de
liefde die zij heeft gegeven blijven bewaard. Mag dat een ieder die haar nu mist tot troost zijn, in het
bijzonder haar kinderen Nynke en Rien, Anne-Rutger, Piet en Aly, de kleinkinderen Ilse, Jarne,
Hester en Henk, Siska en Peter, Corrine en Klaas en de achterkleinkinderen.
da. Lieuwkje Cnossen
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IN MEMORIAM
ABEL KIERS
* 20 februari 1934 – † 28 november 2018
Abel Kiers is geboren op 20 februari 1934 in Fochteloo. Hij is opgegroeid in een gezin met vier
kinderen, twee zussen en een broer. In Fochteloo heeft hij ook de lagere school doorlopen en
daarna in Oosterwolde de landbouwschool.
Toen Abel 19 was is hij gaan werken op de boerderij van zijn zwager Jannes en zus Harmke. Hij is
ook bij hen gaan wonen. Want die drie konden heel goed met elkaar overweg en dat is altijd zo
gebleven. In die tijd leerde hij Pietje Post kennen. In 1962 zijn Pietje en Abel getrouwd. Samen
kregen ze twee kinderen: Wieke en Alle. Toen ze getrouwd zijn is Abel ook een eigen boerderij
begonnen in Focheloo. Hij deed dat met veel plezier. Maar na acht jaar, in 1970 kwam er een einde
aan het boeren. Door een ruilverkavelingsproces, waardoor er nogal wat wijzigingen kwamen in het
grondbezit, maar vooral vanwege de gezondheidssituatie van zijn vrouw. Pietje was een heel
schrandere vrouw, maar lichamelijk had ze te maken met de nodige problemen. Ze zijn toen in
Oosterwolde gaan wonen aan de Poorthof.
Abel is toen gaan werken bij de Friki. Ook daar heeft hij met plezier gewerkt.
Abel Kiers was een man met humor, die graag met anderen omging, een gesprek, een praatje, hij
hield van gezelligheid en gemeenschap met anderen. Hij was ook een heel sociaal mens, open en
heel betrokken naar anderen toe. Hij was daarbij heel direct, bracht op een humorvolle, maar
tegelijk heel duidelijke wijze naar voren hoe hij over de dingen dacht, maar tegelijk stond hij heel
open voor wat anderen dachten.
Hij had ook hobby’s. Hij zong heel graag. Het grootste deel van zijn leven is hij lid geweest van het
mannenkoor, het koor dat vanmorgen hier ook zingt in deze afscheidsdienst. Hij hield er niet van om
de hele dag thuis te zitten, hij was graag bezig, knutselen, contact met anderen.
Er even op uit met vakantie, eerst met de kinderen, later met z’n tweeen.Als er iets te vieren was
een weekendje met de kinderen en de kleinkinderen, die veel voor hem betekenden.
Maar dan moest er wel altijd een zwembad zijn, samen zwemmen met de kleinkinderen, hij genoot
ervan. Abel was ook een heel meelevend kerklid. Hij was lid van de mannen-vereniging, is twee
periodes ouderling geweest, was daarbij heel trouw in zijn bezoekwerk.
Na een aantal jaren op de Poorthof gewoond te hebben, zijn ze nog een keer verhuisd, nu naar een
huis boven de Poi, helemaal in het centrum en dicht bij de winkels. Ook dat had te maken met de
gezondheid van zijn vrouw. Ze kreeg te maken met steeds meer beperkingen. Maar Abel was er
voor haar, hielp haar met alles, ging met haar uit wandelen achter de rolstoel, kortom: hij was er
echt voor haar. In 2010 is Pietje overleden en bleef Abel alleen achter. Een hele slag voor hem.
Maar hij is nooit bij de pakken neer gaan zitten. De laatste tijd ging het ook met Abel lichamelijk
minder goed. Daarom is hij nog een keer verhuisd, nu naar Rikkingahof. Daar heeft hij met plezier
gewoond. Hij was heel dankbaar voor de goede verzorging die hij daar kreeg en hij genoot ook van
de contacten met de medebewoners.
De laatste weken ging het heel hard achteruit. Hij had veel pijn, mede door een nierziekte. Een
opname in het ziekenhuis leverde geen verbetering op, daarom is hij weer terug gegaan naar
Rikkingahof. Maar ondanks de pijn en de beperkingen, hij klaagde nooit. Hij bleef wie hij was, een
plezierig, hartelijk mens. Abel was ook een gelovig mens. Hij vertrouwde erop:
God is er voor me, Hij trekt met me mee, Hij zal me nooit laten vallen, wat er ook gebeurt.
In leven en in sterven. Daarom zag Abel ook niet op tegen het sterven. Dan blijf ik in de hand van de
Heer. En ook zijn kinderen en zijn zus en zwager hebben hem tot het laatst toe
trouw terzijde gestaan. Woensdag 28 november is hij overleden op de leeftijd van 84 jaar,
lichamelijk was hij op.. We mogen hem geborgen weten in Gods liefde en trouw. Sterke de Heer zijn
kinderen en kleinkinderen, zijn zus en zwager die hem erg zullen missen.
Bert de Ruiter
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VANUIT DE KERKENRAAD
Extra kerkenraadsvergadering op maandag 29 oktober 2018.
Deze vergadering zal vooral in het teken staan van de geplande bijzondere diensten. Ds. Baas gaat
ons voor in gebed.
De volgende onderwerpen zijn besproken:
- De afscheidsdienst van ds. Kortleve in Veendam is op zondag 18 november a.s.
Enkele leden van de kerkenraad en beroepingscommissie hopen hier naar toe te gaan.
- De kerkenraad bespreekt het voorstel van de kinderkerk aangaande het koffermoment. Het
voorstel is om de kinderkerk anders vorm te geven. Op de gemeenteavond en in Perspectief
zal hierover uitleg worden gegeven aan de gemeente. Met de komst van
ds. Kortleve zal dit onderwerp opnieuw onder de aandacht worden gebracht.
- Laatste zondag kerkelijk jaar op 25 november a.s. De meeste voorbereidingen hiertoe zijn
inmiddels gedaan door het pastoraat en de bloemengroep.
- Intrededienst ds. Kortleve 2 december 2018. Ds. Baas zal als consulent de bevestiging van
ds. Kortleve leiden en heeft hier al ideeën over. Diverse aandachtspunten passeren de
revue, o.a. PR, liturgie, fotograaf, catering en de diverse commissies op de hoogte stellen.
Aan de leden van de beroepingscommissie zal worden gevraagd of zij deze morgen ook een
taak op zich willen nemen.
- Diensten Kerst. Behalve de Kerstnachtdienst blijft het kerkdienstenrooster 2018 ongewijzigd
wat betreft voorgangers. Ds. Kortleve zal worden gevraagd om voor te gaan in de
Kerstnachtdienst (hij heeft dit inmiddels toegezegd).
Moderamenvergadering maandag 12 november 2018.
Leden van de beroepingscommissie zijn uitgenodigd om mee te denken over een taak in de
bevestigingsdienst op 2 december a.s.
Voorzitter Dirk-Jan van der Zee leest ter inleiding een gedicht uit Woord en Weg over
gelijkmoedigheid van Hein Stufkens. Onderwerpen die aan bod kwamen:
- Op het vastgestelde kerkdienstenrooster 2019 stond als locatie Het Anker voor de dienst op
Hemelvaartsdag. Dat moet zijn Dorpskerk.
- Zeven leden van de beroepingscommissie zijn aanwezig. De leden werken graag mee aan
de dienst op 2 december 2018. Voorgesteld wordt om niet alleen een taak vóór de dienst te
vervullen, maar ook tijdens de dienst. Ds. Baas wil graag een voorbespreking in Het Anker.
- De foto’s voor het smoelenboek stromen binnen.
- Diverse administratieve werkzaamheden rondom de benoeming van ds. Kortleve zijn
afgerond en de approbatie is door de Classis Fryslân verleend.
- Concept collecterooster 2019 en begroting 2019 CvK worden besproken en zullen ter
goedkeuring aan de kerkenraad worden voorgelegd.
- De pastorie komt deze week klaar. Er zijn complimenten voor alle medewerkers!
- Over de akte van overdracht van de Dorpskerk is iedereen het eens. Er moet alleen nog een
lijst van roerende zaken worden opgesteld.
- ZWO: De totale opbrengst voor de stichting ‘kleine arbeider’ is € 2.406,00. Het streefbedrag
is hiermee gehaald.
- De fruitbakjes actie was een groot succes. Veel gemeenteleden namen een bakje mee zodat
ze snel waren uitgedeeld.
- We zijn blij om te kunnen melden dat mevr. Tineke van der Ploeg zal toetreden als lid de
commissie Vorming en Toerusting. Zij neemt hiermee het stokje over van dhr. Lieuwe
Jansma. De kerkenraad wil dhr. Lieuwe Jansma bedanken voor zijn inzet als lid vanuit onze
gemeente in de commissie V&T!
- Op 1 november zijn er geen gemeenteleden langs geweest op het inloopspreekuur.
- De onderwerpen en presentatie gemeenteavond worden doorgenomen.
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Kerkenraadsvergadering op maandag 26 november 2018.
De muziekcoördinatoren zijn uitgenodigd. Dhr. Douwe Dijkstra verzorgt de inleiding en leest
daartoe een gedicht uit de nieuwsbrief van Kerk in Actie. O.a. het volgende is besproken:
Mevrouw Carla van de Bult is gestopt als wijkbezoeker (wijk 1). De kerkenraad wil haar hartelijk
bedanken voor haar pastorale bijdrage van de afgelopen jaren in wijk 1.
Dhr. Henk Oosterhuis (muziekcoördinator) is deze avond aanwezig. Helaas was mevrouw Carola
Tavenier verhinderd, maar zij stuurde een e-mail met aandachtspunten. De voornaamste
conclusies en opmerkingen uit het gesprek (en mail) zijn dat het rondkrijgen van het rooster
organisten/muzikale begeleiding erediensten problematisch aan het worden is. Het wordt vooral
bemoeilijkt doordat onze gemeente geen vaste organist heeft. Het vastleggen van organisten van
elders is lastig. Tevens is het arsenaal muzikanten en zangers voor een combo en/of zanggroep
dun gezaaid en zijn instrumentalisten lastig te vinden. De klankbordgroep Muziek in de Eredienst
hoopt in januari weer bij elkaar te komen om zich hierover te buigen.
De jeugdraad is van plan om de ruimte van het jeugdwerk aan te pakken: opruimen en overbodige
spullen wegdoen.
Het CvK meldt: Actie Kerkbalans heeft de aandacht, een kerstboom is gevonden en de afspraak
met de notaris is gemaakt (inzake overdracht Dorpskerk). Tevens wordt genoemd dat het wenselijk
is om de taak van penningmeester/secretaris van dhr. Aad Knoester te gaan splitsen.
De diaconie geeft melding van deelname aan de landelijke diaconale dag en een bijeenkomst over
de 40-dagen-tijd.
N.a.v. de reacties op de gemeenteavond en uit de kerkenraad zelf, wordt besloten dat het
inloopspreekuur voorlopig blijft bestaan, maar wel minder frequent: 1 x per 2 maanden. De
kerkenraad hoopt dat gemeenteleden dit inloopspreekuur niet alleen gebruiken om problemen te
bespreken, maar ook om positieve suggesties te melden!
Voorzitter van der Zee heeft de vergadering van de PR commissie bezocht. Voor de PR cie. wordt
nog een goede webbeheerder gezocht. Wellicht kan een jeugdige hierin wat betekenen?
Dhr. Henk van den Bosch stopt met zijn werkzaamheden rondom het kopiëren Perspectief. Een
kerkenraadslid zal de dank vanuit de kerkenraad overbrengen aan dhr. Van den Bosch voor zijn
jarenlange betrokkenheid bij dit werk.
De laatste stand van zaken en checklist rondom de bevestigingsdienst worden besproken.
De begrotingen 2019 CvD, CvK en het collecterooster 2019 worden goedgekeurd.
Fotocollage wand grote zaal: Hiervoor zal in Perspectief een oproep aan gemeenteleden komen
om suggesties te doen.
De groepsdienst van 13 januari wordt een reguliere dienst, de tijd van aanvang wordt daarmee
9.30 uur in plaats van 10.30 uur.
Ds. W. Baas is vanavond voor het laatst aanwezig als onze consulent en bedankt voor de
samenwerking. Voorzitter van der Zee verwoordt dat die dank wederzijds is!
Dhr. Piet de Jong leest ter afsluiting een aansprekend en hoopvol artikel. (De schrijver is
onbekend).
Hieky Geertsma,
scriba
Verslag gemeenteavond protestantse gemeente oosterwolde c.a. 14 november 2018
Om 20.00 uur opent voorzitter Dirk-Jan van der Zee de vergadering met een hartelijk welkom voor
de ongeveer 60 aanwezigen.
 Inleiding verzorgt door ds. W. Baas. De vorige vergadering stond in het teken van de eventueel
te beroepen predikant. Toen vertelde ds. Baas eigenlijk een kerstverhaal. Dat ging over een
timmerman die de opdracht kreeg een Huis voor God te bouwen. En dat dat gedaan mocht worden
met liefde en aandacht. Ds. Baas borduurt hier vanavond op een bepaalde manier verder op door.
Leo Fijen heeft samen met Anselm Grün een boek geschreven met als titel: Toekomst zien in de
kerk. Leo Fijen deelde op de avond van V&T met ons een prachtig verhaal van hoop, want niet
iedereen ziet nog toekomst in de kerk. Soms zien we alleen maar krimp, met minder kerkgangers.
Als we niet uitkijken vertellen we elkaar alleen nog maar het verhaal dat de kerk geen toekomst
heeft. Psalm 84 zegt: ‘Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort..’, maar bij sommigen is het van
‘klacht tot klacht’. Want het klachtenboek over de kerk is eerder geschreven dan gouden
momenten. Maar…ergens is het verhaal van God met mensen begonnen…met een Stem…met
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Abram. In zijn hart had Abram een Stem gehoord, daar was het verlangen eenmaal gewekt. In dat
achterland van Abram was het niet veelbelovend, kijk naar de verhalen. Jozef belandt op een
bijzondere manier in Egypte, na eerst een goede tijd komt er vervolgens 400 jaar onderdrukking.
Jongetjes werden vermoord, geen toekomst… behalve dat ene jongetje Mozes. U kent het
verhaal… Later belandt Mozes in de woestijn. God houdt zich niet horende doof, want we horen
die Stem opnieuw in het verhaal van het brandende bosje: ‘Ik heb het gejammer gehoord en de
ellende gezien. Daarom ben ik afgedaald om jullie weg te brengen onder het juk vandaan’. God
daalt af. Afdalen om bij de ander uit te komen. Dat is in dienst van de ander staan. Naast die ander
staan. Zoals de woorden van Jezus uit Matt. 9:36: ‘Toen Jezus de mensenmenigte zag, voelde hij
medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder’. Die
ander zien. Dat kost tijd en dat vergt een bijzondere aanpak. Straks komt er een nieuwe dominee,
er zijn nog handen tekort. We kunnen niet een nieuwe dominee verwelkomen zonder zelf een hand
uit te steken. Zien is niet vluchtig langs elkaar heenkijken. Zien is niet je begraven in het verleden
en met je rug naar de toekomst gaan staan. Zien is afdalen en gevolg geven aan de Stem die eens
Abram riep. Bij jezelf naar binnengaan en luisteren naar je diepste verlangen en luisteren naar dat
diepste verlangen in die ander. Zien is jezelf zien: Welk talent heb ik eigenlijk, want God heeft
iedereen talent gegeven. Die gemeente van Christus - die wij samen willen zijn - is die groep van
mensen die werkelijk oog heeft voor elkaar. Voor die Stem van God en de wereld om ons heen.
Straks komt ds. Kortleve deze kant uit. Hopelijk kan er over en weer sprake zijn van een afdalen.
Als bondgenoten in het lot dat je samen deelt; als lotgenoten in het Verbond dat God samen met
ons vormt. Dat we ons thuis mogen blijven voelen in de kerk, in de gemeente, bij elkaar en bij
jezelf. Met liefde en aandacht bouwen we in de Geest van Christus aan dit Huis. Aansluitend gaat
ds. Baas ons voor in gebed.
 Verslag gemeenteavond 13 maart 2018. Hierover komen geen vragen en/of opmerkingen.
 Mededelingen en besluiten vanuit de kerkenraad door dhr. Dirk-Jan van der Zee:
1. Afscheidsdienst ds. J.S. Kortleve in Veendam op 18 november. Hier gaat een delegatie vanuit de
kerkenraad en beroepingscommissie naar toe.
2. Bevestigingsdienst ds. Kortleve op zondag 2 december 2018. Denk om aanvangstijd 11.00 u.
3. Verhuizing gezin Kortleve op 3 december 2018.
4. Verbouwing pastorie (bijna) klaar. De voorzitter staat versteld over hoeveel mensen iets doen
voor de kerk en hoeveel personen in zo’n kort tijdsbestek de hele pastorie onderhanden hebben
genomen. Deze is nu voorlopig weer goed bewoonbaar voor een gezin. Onvoorstelbaar!
Complimenten!
5. Ds. J. S. Kortleve gaat voor het eerst voor in onze gemeente tijdens de Kerstnachtdienst.
6. Nieuw lid voor de commissie Vorming en Toerusting wordt mevr. Tineke van der Ploeg.
7. RvK opent kerk bij crisis. Onze kerk sluit zich daarbij aan.
8. Privacywetgeving besproken met de commissies van onze kerk.
9. Beamerteam en Kerk TV hebben sneller internet.
10. Loeky Wester is voorzitter van de werkgroep Het inloophuis geworden.
11. Op 4 januari 2019 bestaat het inloophuis 5 jaar.
12. Instemming overdracht Dorpskerk aan de stichting Vrienden van de Dorpskerk.
13. Kinderkerk voorlopig een gewijzigde vorm (uitleg later op de agenda).
14. Aandacht smoelenboek. Aan iedereen wordt gevraagd om vóór 18 november een foto bij DirkJan van der Zee aan te leveren. Dit smoelenboek zal tijdens de bevestigingsdienst aan
ds. Kortleve worden aangeboden.
 Financiën 2018 door dhr. Henk Holwerda.
1. Jaarrekening 2017. Het pastoraat laat een groot verschil zien. Omdat onze gemeente geen
eigen predikant had, hadden we minder pastoraatskosten. Het eindresultaat jaarrekening 2017
laat dan ook een positief saldo van € 13.444,00 zien.
2. Overname Dorpskerk naar Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Voorafgaand: De
gemeenteleden zijn op de hoogte gebracht en zijn akkoord gegaan. De kerkenraad is akkoord
gegaan. Het CCBB (het controlerend orgaan van de PKN) is akkoord. De akte van levering is voor
beide partijen akkoord. Daarin is opgenomen dat bij faillissement van de stichting, de dan zittende
kerkenraad, het eerste recht van koop heeft voor €1,00. Kadastrale gegevens zijn gedeeld. Een
lijst met afspraken voor de toekomst is klaar. Er zal nu nog een lijst van roerende goederen die
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meegaan worden opgesteld. De overdrachtsakte is doorgenomen en men kan nu een afspraak bij
de notaris gaan maken.
3. Begroting 2019 en aandachtspunten. Let wel! De begroting moet nog worden besproken in het
CvK en kerkenraad. Uitgangspunten voor de begroting zijn o.a. : Dorpskerk wordt
per 1-1-2019 overgenomen door de stichting. Pastorale bezetting 1 FTE voor de dominee en 0,25
voor een jongerenwerker (komende 2 jaar). Kerkelijke bijdrage daalt met 3%. Conclusie is dat de
voorlopige begroting 2019 een positief resultaat van € 17.153,00 laat zien.
4. Vacatures binnen het CvK. Per direct zijn er vacatures voor ouderling-kerkrentmeester en
secretaris/penningmeester. Graag bijstand voor Aad Knoester. Tevens komt bij het afscheid
nemen van Piet de Jong in mei nog een vacature vrij voor ouderling-kerkrentmeester. Ook ziet het
CvK nog graag dat er zich vrijwilligers melden die kunnen meedraaien op de dag dat Sanquin
(bloedbank) bij de kerk staat.
 Rondvraag. Er kwamen geen vragen uit de zaal tijdens de rondvraag. Gemeentelid Gorrit van
Berkum had vooraf vragen ingediend:
1. Inwerkperiode/introductie ds. Kortleve. Het was lastig inschatten wanneer de bevestigingsdienst
kon plaatsvinden. Wanneer kan de pastorie klaar zijn? Meerdere opties over een datum
passeerden de revue. De eerste zondag van het kerkelijk jaar leek een goed moment. Helaas kan
de verhuizing niet eerder plaatsvinden dan 3 december. Dit komt door grote drukte van
verhuisbedrijven en het hoge kostenplaatje bij spoed. Ds. Kortleve gaat na zijn intrede eerst
verhuizen, daarna neemt hij even de tijd om kennis te maken met de gemeente en commissies.
2. Hoeveel FTE ruimte is er voor pastorale ondersteuning en met welk speerpunt? Er wordt
gekozen voor een jongerenwerker. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Werven en aanstellen
van een jeugdwerker is ook een speerpunt uit het beleidsplan.
3. Hoe is de bezetting vanuit onze gemeente in de RvK? Vier gemeenteleden hebben zitting in de
RvK.
PAUZE
 Status stappenplan 2017-2018 (Beleidsplan). Dhr. Dirk-Jan van der Zee geeft aan dat er nog
veel moet gebeuren. Het lijkt een klein clubje, maar velen voeren een taak(je) uit in onze
gemeente. Het lijkt vaak net een lopende band. Alles lijkt vanzelf te gaan…
In ontwikkeling zijn:
- De bijzondere erediensten (groepsdiensten). Er zijn al enkele van deze diensten geweest. We
hopen op gemeenteleden die het initiatief willen nemen voor zo’n groepsdienst.
- Bevorderen saamhorigheid en omzien naar elkaar. Veel pastoraal werk wordt gedaan door het
pastorale team van ouderlingen, wijkbezoekers en contactpersonen. Het speerpunt om 1x per 2
jaar alle gemeenteleden te bezoeken is lastig voor de (te kleine) kerkenraad. Daarom is aan de
jeugdraad en het pastoraat gevraagd om mee te doen met het bezoeken van gezinnen met
kinderen. Een gespreksnota is al gemaakt.
- Gezamenlijk naar buiten treden met de RvK. Er is overleg geweest over Kerk open bij crisis.
Tevens is er is een groepsapp. gemaakt.
- Middelen en beheer zijn op koers.
 Inloopspreekuur. Na de zomer zijn er geen bezoekers meer langs geweest. Hoe nu verder?
Sommige gemeenteleden hebben wel een mening, maar komen om diverse redenen niet naar het
inloopspreekuur. De voorzitter oppert dat kerkenraadsleden goed benaderbaar zijn, ook buiten het
inloopspreekuur om. Suggesties uit de zaal zijn: het aantal spreekuren beperken tot er weer
kwesties aan de orde zijn/ beperken tot 1 x per 2 maanden/ bezetting breder maken dan alleen
kerkenraadsleden. Anderen vinden dat het inloopspreekuur beter kan worden afgeschaft. De
kerkenraad zal de suggesties meenemen in hun besluit over dit onderwerp.
 Vacatures. Buiten de vacatures van het CvK zijn er voor de kerkenraad momenteel ook nog 3
pastorale ouderlingen en één diaken nodig. Komend jaar mei komt daar nog een vacature voor
een diaken en ouderling-scriba bij. Redactie Perspectief, zondagsbrief en beamerteam kunnen
ook nog versterking gebruiken.
 Andere aanpak kinderkerk. Uitleg door jeugdouderling Jelle de Jong. Tijdens zijn
brainstormavond in juni heeft de jeugdraad een voorstel gemaakt aangaande aanpassingen
kinderkerk. Dit zal voorlopig anders worden georganiseerd. Het koffermoment en aansteken van
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de kaars voorin de kerk vervalt. Het licht zal nu in de ruimte zelf worden aangestoken. Met de
komst van ds. Kortleve zal het weer opnieuw worden bekeken. Op de 1e zondag van de maand wanneer er ook jeugdkerk is – zal er een speciale kinderkerk zijn. Tijdens de Adventsperiode is er
geen poster voor in de kerk, maar er zal wel door een kind een kaars worden aangestoken en een
gedichtje worden voorgelezen. Ongeveer tien jongeren komen er maandelijks bij de jeugdkerk. De
eet-club heeft 5 à 6 jongeren van 15+. Het aantal deelnemers aan de jeugdclub
(basisschoolleeftijd) telde aan het begin van dit nieuwe seizoen 16 kinderen. Regelmatig zijn er
enkele kinderen bij de oppasdienst. Helaas is de ‘patatpraatgroep’ gestopt wegens het gebrek aan
leiding. De jeugdraad wil zich ook gaan inzetten voor het bezoeken van gemeenteleden met
kinderen ( 133 gezinnen met kinderen staan bij onze gemeente ingeschreven).
 Sluiting. De avond wordt rond 21.40 uur afgesloten met een kringgebed, kort moment van stilte
en Het Onze Vader. Ds. Baas gaat ons daarin voor. De bedoeling was om aansluitend het lied
Opwekking 710 te zingen, maar de tekst viel weg van de beamer, daarom is niet het hele lied
gezongen. Tot slot werd ds. Baas bedankt (onder applaus) voor zijn betrokkenheid bij alle
gemeenteavonden waarop hij als consulent aanwezig is geweest. Na afloop was er nog tijd voor
een hapje en een drankje. De vrijwilligers bedankt voor hun inzet deze avond!
Hieky Geertsma,
scriba

Kinderkerk: andere aanpak
Iedere eerste zondag van de maand (tegelijk met de jeugdkerk) is er een speciale kinderkerkdienst.
Met elke maand een ander thema. Zo hebben we in januari een filmochtend samen met de
jeugdkerk, zodat je met het hele gezin naar de kerk kan.
Kerstzondag hebben we een gezellige kinderkerkdienst boven. Dan gaan we dvd kijken met wat
lekkers en delen we boekjes uit.
De zondagen dat er geen kinderkerk is, staan er bakjes klaar met kleurplaten en kleurpotloden, die
door kinderen mee genomen kunnen worden in de kerk.
In perspectief houden wij u op de hoogte van de activiteiten.
De kinderen komen niet meer naar voren, er komt op de beamer te staan dat de kinderen naar de
kinderkerk gaan. We steken daar het kaarsje aan.
Groeten van de leiding van de kinderkerk.
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Van de jeugdkerk
4 November Jeugdkerk
Deze ochtend stond in het teken van delen en bewust worden van het feit dat niet
iedereen het financieel gemakkelijk heeft.
Om half 10 zijn we begonnen met rondje kletsen, gebed en kaars aansteken. Daarna ter
inleiding van het onderwerp een stukje van een aflevering van “steenrijk en straatarm”
gekeken. Een jong gezin, die in de schuldsanering zit en van 80 euro in de week moet
rondkomen, belandt in een riante woning met een enorm week bedrag om te besteden.
Ineens lijkt alles binnen bereik; nieuwe kleding, eens naar de kapper of gewoon eens een
patatje thuis laten bezorgen. Het lijken zulke kleine dingen maar wanneer het financieel
niet mogelijk is worden het grote wensen.
We bespreken even wat we hebben gezien en of we dingen herkennen. Kennen we b.v.
ook mensen in onze omgeving of op school die het financieel moeilijk hebben?
Daarna hebben we in de Bijbel Marcus 10: 17-31 over ‘Binnengaan in het koninkrijk’
gelezen. Hierin zegt Jezus dat je pas het koninkrijk der hemelen binnenkomt als je alles
weggeeft en Hem volgt.
Zouden we dat kunnen? Of zouden ze toch wel iets stiekem willen houden?
Gelukkig gaat het erom dat je niet te veel waarde aan spullen moet hechten maar dat
God voor jou op de eerste plaats komt en daarmee direct ook je naaste.
Delen gaat best makkelijk aldus de jongeren. Je deelt je broodtrommel wanneer iemand
de zijne is vergeten of je geeft wel eens iets weg. Maar toch zijn er ook dingen die
moeilijk weg te geven zijn zoals bv. de telefoon. Zonder ben je onmiddellijk afgesloten
van je vrienden en kun je niet meer meedoen met het groepsgebeuren. Dus soms is delen
ook best moeilijk.
Als afsluiter hebben we een stellingenspel gedaan. Een greep uit een aantal stellingen:

Wat zijn de kosten voor eten en drinken thuis per maand voor een jongen van 16?
€ 140,- of € 80,-?

Wat kost douchen per jongere per maand? €3,- of € 6,-?

Wat kost een lidmaatschap van een voetbalclub per maand? € 23,- of € 18,-?

Hoeveel wordt per maand aan schoolkosten betaald? € 55,- of € 70,-?

Het maandloon van een leraar in Bangladesh is € 5,- of € 25,-.

In Albanië kosten pennen en schriften voor vier kinderen € 4,- of € 1,-.

De maandpremie voor zorgverzekering in Nederland voor één persoon kost
ongeveer € 110,- of € 75,-?

In Bolivia kost een maand zorgverzekering voor tien gezinnen ongeveer € 50,- of
€ 15,-?
Na dit spel zijn we samen met de kinderkerk schoenendozen gaan vullen voor het
schoenmaatjesproject. Een Schoenendoos vullen met spulletjes voor een kind in een
ontwikkelingsland.
Het was weer een gezellige ochtend. De volgende keer, 9 dec., is al geweest wanneer dit
kerkblad uitkomt maar 5 Januari staat er een gezellige avond gepland. Tot dan.
Wytske en Jolanda
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Om te knutselen
…

Leuk om zelf te maken van stokjes, of…

je bent creatief met een dennenappel

En voor de lekkere trek…

Hapjes prikker Kerst en oud- en nieuw

Kerst cupcakes
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Van de jeugdkerk
Bij de jeugdkerk sparen we jaarlijks
voor, een door de jeugd uitgekozen,
project. Zo is de opbrengst vorig jaar
naar Kika gegaan. Dit jaar gaan we het
anders doen. In plaats van geld sparen,
kunnen de jongeren tijdens de
jeugdkerk houdbare producten
meenemen. Deze producten verzamelen
we en aan het eind van dit jeugdkerk
seizoen bieden we het gespaarde aan
aan de voedselbank. Wilt u dit initiatief
ook steunen? Kom gerust voor of na een
jeugdkerkdienst (eerste zondag van de
maand) even naar het jeugdhonk. Hier
staat een grote bak waar we al het
gespaarde in bewaren.

SCHOENMAATJES
van de kinderkerk en jeugdkerk
Zondag 4 november hebben alle kinderen van kinderkerk en jeugdkerk gezamenlijk in de
grote zaal schoenendozen gevuld voor het schoenmaatjes project.
Schoenmaatjes is een project waarbij schoenendozen worden versierd, gevuld en daarna
worden verstuurd naar landen waar gezinnen het financieel niet ruim hebben.
De schoenendozen betekenen voor kinderen dat ze naar school kunnen en kans krijgen
op een betere toekomst.
Het was een gezellige boel in de grote zaal voor jong en oud tijdens het koffiedrinken.
Ook veel oudere gemeenteleden lieten hun creatieve talenten zien en hielpen een handje
mee!
Een zeer geslaagde zondagmorgen vonden wij!
Een warme groet namens de leiding van de kinderkerk!
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VORMING EN TOERUSTING
De volgende activiteiten willen we graag onder uw aandacht brengen.
Kerst met Gica!
Onder leiding van David van Roijen verzorgt studentenkoor Gica een
prachtig kerstconcert met stukken van o.a. Bach, Schutz en Mendelssohn.
Vrijdagavond 21 december in Het Anker Oosterwolde, aanvang 19.30 uur.
Entree € 10,00. Voor ouderen en jongeren onder de 18 jaar € 8,00.
Concertvoorstelling David in woord, beeld en harpmuziek door Regina Ederveen.
Deze voorstelling staat in het teken van een aantal episodes uit het leven van David: herder,
strijder, dichter en koning.
Zondag 13 januari in de Schutse Appelscha, aanvang 16.00 uur. Collecte bij de uitgang.
Godsdienstige opvoeding; waarom en hoe? Een avond verzorgd door Sieneke GoorhuisBrouwer.
Je bent samen met je partner of alleen opvoeder van je kinderen, of je voedt kinderen op in een
andere setting, bijvoorbeeld school of kinderkerk. Je wilt hen (iets van) het geloof meegeven, maar
hoe doe je dat op een manier die aansluit bij de kinderen?
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De expertise van Prof. Dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer is de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 6
jaar. Hoe denken kinderen van die leeftijd? Hoe sluit je bij deze kinderen aan met je opvoeding?
En specifiek de opvoeding in het geloof? Hoe breng je de eeuwenoude Bijbelverhalen voor hen tot
leven?
Sieneke kan putten uit jarenlange ervaring met en een grote kennis van de ontwikkeling van het
kind. Zij deelt dit graag met ons. Woensdagavond 23 januari, Sintrumtsjerke Donkerbroek,
aanvang 20.00 uur.

DIACONIE
Collecten Diaconie september, oktober en november ged. 2018
Uitgang €

09-09-18

Diaconie €
165,05 HA
aardbeving Lombok
102,57

23-09-18

119,22

159,90
Colombia

30-09-18
07-10-18
14-10-18

103,35
108,35
103,80

21-10-18

89,97

28-10-18
04-11-18

481,42 tsunami
Sulawesi
134,67

18-11-18

78,88

Datum
02-09-18

195,51 Nepal
werelddiaconaat

195,00 najaarszending
Brazilië

Voor de collecte van 02-09 is een gift binnengekomen van € 50,00.Totaal € 215,05.
Dit bedrag is door de diaconie verdubbeld. € 430,10 naar Lombok en ook hetzelfde bedrag
naar overstromingen in India, via Kerk in Aktie.
Ook voor de HA collecte van 28-10 zijn giften binnengekomen.Totaal € 225,00 euro plus
€ 481,42 is € 706,42. Dit bedrag ook verdubbeld en overgemaakt.
In november kregen we ook een gift van 75 euro voor diaconie in het algemeen.
Namens de diaconie hartelijk dank.
Douwe Dijkstra

Uitgangscollectes
Wilt u liever rechtstreeks een bedrag over maken op rekening van de diaconie, dan kan dat
altijd. Graag met vermelding van het doel, dan zorgt de penningmeester er voor dat het op de
goede plek komt.
Rek.nr. NL71 RABO 0314 6587 26 t.n.v. Diaconie en ZWO Prot. Gem. O’wolde c.a.

22

24 december Kerstnachtdienst: Leger des Heils
Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het doel van het Leger
des Heils.
“We laten ons inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en
daden van Jezus Christus. Hij is ons voorbeeld.
Iedereen heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil mensen die kans geven.
Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Als je onze hulp nodig hebt, zijn
wij er voor je. Wie je ook bent.
Ons geloof delen we met veel christenen over de hele wereld. Toch zijn we duidelijk
herkenbaar als Leger des Heils. Aan onze naam en symbolen, maar vooral aan onze houding.
We zijn een strijdbare en dynamische organisatie. Voor ons zijn daden belangrijker dan
woorden.
We strijden tegen alles wat het leven kapot maakt: armoede, onrecht uitsluiting en zinloosheid.
En we strijden vóór een leven zoals God het heeft bedoeld, door het goede nieuws van Jezus
uit te dragen, in woord en daad. Hoe groot de nood ook is, wij geloven dat er altijd hoop is.”
25 december Kerst: Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon.
Kerst is het feest van licht. Jezus' geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht
met elkaar en geven het door. Ook aan kwetsbare kinderen voor wie
het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand,
een warm hart en een sterke schouder.
Doe mee met de kerstcampagne van Kerk in Actie en geef zo licht
door aan vluchtelingenkinderen in Libanon, zodat zij weer kunnen
stralen.
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem
gewelddadige burgeroorlog. Bijna 5 miljoen Syriers zijn het land ontvlucht en verblijven in
voornamelijk buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in
extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACTAlliance netwerk kerken en kerkelijke
organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij
het zoeken naar onderdak en werk.
Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en
bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en
verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.
13 januari: Oecumene
Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen
en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit
West Afrika die na hun studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in
de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in
Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee
onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er
internationale- en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de
collecteopbrengst bevorderen we contacten tusse migrantenkerken onderling
en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en
ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse
(kerkelijke) samenleving, media en politiek.

Collectedoelen diaconie.
Voor het komende jaar moeten we nog een aantal collectedoelen bepalen.
DENKT U MEE?
U kunt kleinschalige projecten dichtbij of ver weg waar u zelf direct of indirect bij betrokken
bent, aandragen. Projecten waarbij hulp aan onze naaste (onze diaconale opdracht) geboden
wordt.
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Kerstattenties van de diaconie
Rond Kerst zullen weer kerstattenties worden uitgedeeld in Rikkingahof en Stellinghaven..
Dit jaar bekostigt de diaconie dit niet, maar de Raad van Kerken.
De diaconie bezoekt wel onze zorgkinderen (of hun ouders) en neemt een pakje voor hen
mee.
In overleg met de wereldwinkel zijn alle pakketjes samengesteld.
Aan de voedselbank geven we koffie, thee e.d. om dat in hun pakketten op te nemen.
Op deze manier hopen we een beetje licht te brengen bij al deze mensen.
Een beetje extra aandacht aan andere gemeenteleden kan natuurlijk ook. Bv. door een
bezoekje te brengen, of een kaart te sturen. Het is een klein gebaar, maar wordt vaak erg op
prijs gesteld.
Doet u mee?

Vakanties met aandacht
De vakantiegidsen rollen rond deze tijd weer in de bus.
Voor de meeste mensen is de vakantie een vanzelfsprekende zaak. Maar er zijn ook mensen
die wel zouden willen, maar die simpelweg niet kunnen. Er is extra verzorging nodig, als
mantelzorger kun je thuis niet gemist worden of er is te weinig of geen geld.
Voor deze groep mensen verzorgt Hetvakantiebureau.nl al meer dan 50 jaar het hele jaar door
een vakantie op 9 vaste locatie in Nederland en een bootreis. Het gaat om vakanties voor
senioren, met en zonder zorg. Ook mantelzorgers met een thuiswonende partner zijn welkom.
Het Vakantiebureau.nl werkt nauw samen met de Protestantse kerk in Nederland. En werkt
zonder winstoogmerk.
In bepaalde gevallen kan de diaconie (een gedeelte van) de kosten van een vakantie voor
haar rekening nemen. De vakanties hebben een open prot. Chr. Identiteit waarbinnen
iedereen welkom is.
Hebt u belangstelling? Neem dan contact op met diaken Mineke Datema. U kunt ook bellen
met Hetvakantiebureau.nl te Lunteren (0318-486610) of schrijven naar Postbus 6, 6740 AA
Lunteren.

Nieuw ZWO-project: Fryslân foar Rwanda
Tot 2022 gaan we met heel veel Friese kerken ons inzetten voor christenen in Rwanda. Het is
één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts 8x groter dan Friesland en bovendien even
groen. Het land van duizend bergen.
De meeste Rwandezen zijn christen en 4,6% is moslim. Rwanda heeft een zeer jonge
bevolking: meer dan 60% is geboren na de genocide in 1994. Toen werd een tiende van de
bevolking uitgemoord. Het aantal 55+ers is maar 6,6,%.
Dit kleine vruchtbare dichtbevolkte land heeft 12 miljoen inwoners. 2% daarvan is besmet met
het hiv-virus, waaronder 11000 kinderen jonger dan 15 jaar. Bovendien zijn er 69000
weeskinderen die hun ouders door aids verloren.
We steunen samen 3 projecten in Rwanda.
1. Opvang en scholing weeskinderen
2. Landbouwprogramma zendingsdiaconessen
3. Meer jongeren in de kerk.
Het komende jaar staat het eerste project centraal: Mwana Ukundwa. Enkele jaren geleden
ook ons ZWO-project. Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor weeskinderen in
Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvang-families voor deze kinderen, en regelt onderdak en
scholing voor kind-gezinnen
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Helpende Handen-”uitzendbureau”

Hulp gevraagd voor (éénmalige)klus

Hulp aangeboden

Boodschappen doen voor ouder
gemeentelid. (in O’wolde zuid)

Wie helpt?
Graag reactie aan één van de diakenen

Spaaracties
Doppen voor “Childs life” –in de hal, in de groene container, onder de trap)
Kaarten en postzegels voor Kerk in Actie –in de hal, in de bus onder de trap.
Gebruikte kleding voor Stichting ISEE te Urk. Brengen bij mevr. Daalman, Buttingasingel 71.

De samenstelling van de diaconie
Loeky Wester

voorzitter en afgevaardigde in moderamen tel. 515414
contactpersoon wijk 1
Mineke Datema
secretaris,
contactpersoon wijk 2
tel. 514669
Douwe Dijkstra
penningmeester
tel. 588323
Andries Kooistra
lid
contactpersoon wijk 3
tel. 514000
Klaas Harms
lid
contactpersoon wijk 4
tel. 858587
diakenen@pkn-oosterwolde.nl

GEMEENTENIEUWS
Oliebollenactie 2018 van de Evenementencommissie “Het Anker”.
Traditiegetrouw organiseert de Evenementencommissie “Het Anker” aan het einde
van het jaar weer haar Oliebollenactie. De ingrediënten voor dit festijn zijn ingekocht
en de verdere voorbereidingen zijn in volle gang. De commissie hoopt dat een groot
aantal vrijwilligers zich meldt om deze gigantische maar gezellige klus te klaren. Er
zijn veel mensen nodig voor het appelschillen, het bakken, het inpakken, het
wegbrengen van de bestellingen, enz. Ook vragen wij u/jullie dringend om mee te
helpen met het venten; of dat lukt hangt af van het aantal vrijwilligers voor het
venten en chauffeurs voor het rijden. In verband met de coördinatie van alle
werkzaamheden graag opgeven bij commissievoorzitter Fokke Roffel. De actie is
als volgt gepland: het schillen, boren en snijden van de goudrenetten is op vrijdag
28 december, aanvang 09.00 uur. Het bakken van de oliebollen is op zaterdag 29
december. Op zaterdag 29 december kunnen, tijdens de bakdag, gedurende de
hele dag, warme oliebollen en appelflappen afgehaald worden. Op maandag 31
december hebt u tot 15.00 uur de gelegenheid om het oudejaarsgebak af te halen.
Tijdens de bak- en verkoopdagen kunt u een beroep doen op de bezorgdienst van
de actie: “Het Anker”, tel. 520523. Bestellingen kunnen worden opgegeven middels
het formulier dat u vindt als inlegvel in deze “Perspectief”. Graag inleveren bij “Het
Anker” of bij een van de contactpersonen. Ook kunnen bestellingen telefonisch of
via e-mail opgegeven worden; zie hiervoor de contactnummers die hieronder
vermeld staan. De opbrengsten van de oliebollenactie en de rommelmarkten, die
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door de Evenementencommissie worden georganiseerd, zijn van wezenlijk belang.
Deze acties vormen belangrijke bijdragen bij noodzakelijke voorzieningen of
vernieuwingen in “Het Anker”; denk maar aan de verbouwingen van de afgelopen
jaren. Alle reden om royaal van het oudejaarsgebak af te nemen! De
Evenementencommissie rekent op u en wenst u een in alle opzichten voortreffelijk
2019 toe!
Contactnummers: “Het Anker” – tel. 520523; R. de Vries – tel. 513372/06-15398584;
Bestellingen per e-mail kunt u zenden naar: rentdevries@planet.nl.
Namens de Evenementencommissie: Fokke Roffel, voorzitter.

Kerkauto Service.
In onze PKN Oosterwolde c.a. hebben we een prachtige Kerkauto service.
Elke zondag worden 5 of 6 mensen middels deze service van 12 vrijwilligers in de
gelegenheid gesteld de zondagse viering live bij te wonen. Deze vrijwilligers rijden
eens per 6 weken hun ophaal rondje.
Na het overlijden van mevr. Rooks, die trouw twee dames meenam naar de Kerk,
zijn die nu afhankelijk van ons geworden om in het Anker te komen.
De bestaande vrijwilligerskring kan dit niet oplossen, dus we zoeken personen die
het kunnen opbrengen om alleen of met een klein groepje die twee dames zondags
naar het Anker te brengen.
U kunt zich bij mij of Irene van den Bosch melden.
Samen kunnen we een oplossing maken.
G. van Berkum.
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BLADEREN
Afscheiden of verbinden?
Het valt mij tegenwoordig bij het lezen van de krant op dat veel nieuws wordt ingegeven door
afscheiding. Er zijn maar een beperkt aantal artikelen die over toename van loyaliteit en
verbinding tussen mensen schrijft. Is dat een verschijnsel anno 2018? Neen, maar wel iets
waar we aandacht aan moeten schenken. En daar is deze Kerstmaand 2018 uitermate
geschikt voor.
Neem het gebeuren rond de Brexit. In 1973 werd Engeland lid van de Europese Economische
Gemeenschap. Met veel bedenkingen van de Britse kant, maar ja wat wil je van deze
eilandbewoners die menen dat ze de wereldzeeën kunnen regeren. Met het referendum van
23 juli 2016 besluiten ze uit de EU te stappen, terwijl Europa zich juist in moet zetten om
verbinding te houden en de gezamenlijke problemen (fiscale belastingen, klimaat en migratie)
op te lossen.
Waar ook de verschillen groter worden, ook in Ooststellingwerf, tussen “rijk en arm”. Op één
of andere (politieke) manier krijgen we het niet voor elkaar om de geweldige welstand met
elkaar eerlijk te verdelen. “Grote mensen” betalen geen dividend belasting en innen deze extra
winstuitkering voor een rijkeluisfeest. Het is verdrietig dat er geen pensioen akkoord gesloten
kon worden. Ons pensioenstelsel in Nederland is uniek in de wereld en een prachtig voorbeeld
van zorg en loyaliteit voor elkaar. De partijen zijn tot elkaar veroordeeld. Er zal geen
afscheiding komen, maar het gesteggel en onduidelijkheid, met name voor de arbeidersgroep,
duurt voort.
Zelfs in de ME-TOO discussie blijven de partijen op terpen staan, door een diepe zee van
emotie gescheiden. Waar het om liefde hoort te gaan, overheerst de machtsverhouding tussen
ongelijk waardige mensen. “Vergeef ons onze schulden”, klinkt bijna als een vloek over de
golven van tranen.
In de implantaten industrie, waar het gaat tussen hulpbehoevende mensen en op winst
beluste aandeelhouders is geen loyaliteits gevoel aanwezig. Er wordt volstrekt te weinig aan
voor onderzoek en controle gedaan waardoor mensen met implantaten soms nare
complicaties krijgen.
Onze Nederlandse grondwet verbindt ons allen met normen en waarden. Er is plek voor
iedereen met gelijke rechten ook voor nieuwkomers. Het moet een bel bij ons doen rinkelen,
dat mensen die kritisch naar onze samenleving kijken en daarover praten en schrijven,
onfatsoenlijk worden bejegend. Het bruggen slaan tussen verschillende culturen en
levensopvattingen is een lastige opgave. Kan het Kerstkind ons daarbij helpen? Durven we
dat met Hem te wagen?
Wat mij zeer positief trof was de open brief aan de Nederlandse samenleving van “Op Goed
Gerucht” positief bewogen mensen. Zij schrijven: “Wij willen uitspreken dat wij staan voor een
inclusieve kerk, die geen onderscheid maakt tussen verschillende relatievormen”. De
aanleiding voor deze open brief is het besluit dat de Synode van de PKN op 15 november
2018 nam, om het onderscheid tussen het huwelijk van man en vrouw en andere
levensverbintenissen te handhaven”.
Paus Franciscus zei hierover: “Wie ben ik om hierover de oordelen?”.
Ik hoop dat we de wijze woorden van het “Kerstkind” opnieuw tot ons willen nemen en
daarmee geen afscheiding maar verbintenissen met elkaar blijven maken.
Dat we samen de “Vrede van Christus” op aarde laten groeien.
G. van Berkum
(gtvberkum@quicknet.nl)
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BEHEER EN FINANCIËN
De stand van zaken
Overzicht van de vrijwillige bijdrage voor het jaar 2018
Toegezegd voor het jaar 2018
€ 166.359,83
Binnengekomen tot en met 26 nov. 2018
€ 150.935,61
Nog te ontvangen
€ 15.424,22

Nog te ontvangen

Binnengekomen
tot en met 26 nov.
2018

Toegezegd voor
het jaar 2018
0

50000

100000

150000

200000

Heel hartelijk dank voor uw bijdragen.
Hamke Veenstra
tel. 0516 516174

OPROEP
Aan de gemeenteleden,
De gemeenteleden, die de bijdrage voor Kerkbalans 2018 nog niet of nog niet helemaal
hebben betaald, willen we vragen dit te gaan doen voor 30 december a.s.
Het betreft die gemeenteleden , die hebben aangegeven de bijdrage zelf over te maken.
Het bespaart ons veel extra werk. Bovendien zijn we alweer bezig met de Actie Kerkbalans
2019. Dus het zou erg fijn zijn wanneer we de actie van 2018 zo snel mogelijk kunnen
afronden.
Mogen wij op uw medewerking rekenen?
Namens het college van kerkrentmeesters,
Hamke Veenstra
0516 516174
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Wijziging bankrekeningnummer voor collectemunten etc.
Voor de dagelijkse betalingen hebben wij een bankrekening via de Stichting Geldelijk
Kerkbeheer.
Dit nummer staat ook op de achterzijde van Perspectief. Deze rekening wordt ook gebruikt
voor het bestellen van collectemunten.
Met ingang van 1 november is dat een RABO rekening geworden en vervalt het
rekeningnummer van de bank van Lanschot. Het oude nummer blijft noch een jaar intact
zodat het betalingsverkeer wel doorgaat.
Dus als u na het verschijnen van dit kerkblad munten wilt bestellen dan verzoeken wij u het
nieuwe bankrekening nummer te gebruiken.
vervallen nummer: NL23FVLB0699769922

Nieuw nummer: NL48 RABO 0373 726 805

OVERIGE BERICHTEN
Zondag 16 december
Volkskerstzang.
m.m.v Harmonie Oosterwolde / Oldeberkoop
en
Waterkantkoor Compagnonsfrouwlu
Aanvang 19.30 uur in Het Anker
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VAN DE REDACTIE
Het schema met inleverdatums van de kopij + de verschijningsdatums van Perspectief voor
2019 is klaar. Achter in de kerkzaal liggen enkele exemplaren. Ook zal het schema binnenkort
op de website van de kerk staan.
Wilt u het schema graag digitaal aangeleverd krijgen van ons, stuurt u dan een berichtje naar
redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl

De redactie van Perspectief wenst u allen fijne kerstdagen en een
goed en gezond 2019 toe.
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Amnesty International RSVP Schrijfactie december 2018

Ooststellingwerf

SCHRIJFACTIE FILIPIJNEN

SCHRIJFACTIE CHINA

President zet tegenstander achter tralies
Senator Leila de Lima uit de Filipijnen is fel
tegen president Dutertes bloedige ‘oorlog tegen
drugs’en zit sinds februari 2017 vast na valse
aanklachten. Ze kan levenslang krijgen.
Wraak van president Duterte
Senator en voormalig minister van justitie Leila
de Lima is een felle tegenstander van de
president Duterte. Bij zijn drugsoorlog werden
al duizenden, vooral arme mensen, op straat
doodgeschoten. De moorden zijn mogelijk
oorlogsmisdaden en de opdrachten komen uit
de top van de regering. De Lima was lid van de
mensenrechtencommissie die onderzocht of
Duterte betrokken was bij het doden van
mogelijke drugshandelaren in de tijd dat hij
burgemeester was. In 2016 vertelde Duterte
aan de media dat hij De Lima ‘in het openbaar
kapot wilde maken’. Nu zit Leila de Lima vast.
Ze zou drugsgeld hebben aangenomen voor
haar verkiezingscampagne en als minister
drugs hebben toegelaten in de gevangenis. Dat
zijn valse beschuldigingen, die alleen zijn
bedoeld om haar het zwijgen op te leggen. Dat
is niet gelukt: ze vraagt elke dag vanuit de cel
aandacht voor de mensenrechtenschendingen
in haar land.
Wat kunt u doen?
Schrijf vóór 1 januari 2019 een brief aan de
Filipijnse autoriteiten. Roep hen op de
aanklachten tegen senator De Lima te laten
vallen en haar onmiddellijk vrij te laten. Het
adres staat op de brief, een kopie kunt u, als u
wilt, sturen aan:
Ambassade van de Republiek der Filipijnen
H.E. Mr. Jaime Victor Badillo Ledda
Laan Copes Van Cattenburch 125
2585EZ Den Haag
E-mail: thehague.pe@dfa.gov.ph

Sluit de heropvoedingskampen in Xinjiang
Bota Kussaiyn en haar ouders komen uit de
Chinese regio Xinjiang, maar wonen al enkele
jaren in Kazachstan. Bota’s vader ging naar
China voor een doktersbezoek en kwam niet
meer terug. Maanden later hoorde ze dat hij,
net als veel andere Kazachen en Oeigoeren,
naar een heropvoedingskamp was gestuurd.
Bota heeft haar vader al bijna een jaar niet
gesproken.
Etnische minderheden moeten worden
‘heropgevoed’
De Chinese autoriteiten willen dat de
voornamelijk islamitische minderheidsgroepen
in Xinjiang loyaal zijn aan de Chinese staat en
de
communistische
partij.
In
de
heropvoedingskampen worden ze daarom
gedwongen om hun geloof en culturele identiteit
te verwerpen. Ze krijgen geen rechtszaak en
hebben geen toegang tot een advocaat. Ze
zitten vaak maanden vast. Er zijn berichten dat
er doden vallen in de kampen, onder meer door
zelfmoord.
Wat kunt u doen?
Schrijf vóór 1 januari 2019 een brief aan de
Chinese autoriteiten. Roep hen op te stoppen
met onderdrukken van etnische minderheden in
de regio Xinjiang en opheldering te geven over
het lot van de naar schatting 1 miljoen mensen
die opgesloten zitten in heropvoeding kampen.
Het adres staat op de brief, een kopie kunt u,
als u wilt, sturen aan:
Embassy of China
H.E. Mr. Wu Ken
Willem Lodewijklaan 10
2517 JT Den Haag
E-mail: chinaemb_nl@mfa.gov.cn
NB: vergeet uw naam, adres en handtekening
niet! Portokosten: De zones Europa en Wereld
zijn samengevoegd tot 1 zone: Internationaal,
met basistarief € 1,40. Vragen of opmerkingen
over deze acties? Neem contact op met
S. Ykema, tel. 514862 of J.Slot, 515478, e-mail:
janslotnl@hetnet.nl

Goed nieuws 31/10/18 Pakistan Asia Bibi vrij. Het
Hooggerechtshof van Pakistan heeft Asia Bibi, ook
bekend als Asia Noreen, vrijgesproken. In 2010
werd de christelijke Bibi ter dood veroordeeld
wegens godslastering. ‘Dit is een belangrijke
uitspraak en een grote overwinning voor religieuze
tolerantie in Pakistan’, zegt Amnesty’s Omar
Waraich. Amnesty kwam de afgelopen jaren
regelmatig in actie tegen de doodstraf van Bibi. We
bedanken iedereen die aan deze acties meedeed!
Meer info: www.amnestyinternational.nl / nieuws.

BRIEVEN bij Ykema en Slot.
DOE MEE, U HELPT EEN MENS.
10 december DAG van de RECHTEN van
de MENS. Let op de media.

31

AGENDA
14 dec.
16 dec.
17 dec.
21 dec.
6 jan.
6 jan.
7 jan.
7 jan.
8 jan.
10 jan.
13 jan.
14 jan.
18 jan.

10.00 uur
19.30 uur
9.15 uur
19.30 uur
14.30 uur
9.15 uur
18.00 uur
19.30 uur
16.00 uur
19.30 uur
10.00 uur

Creagroep
Kerstzangdienst
Inloophuis
Gicakoor
Brievenactie A.I.
Alleengaanden
Inloophuis
Inleveren kopij Perspectief
Diaconie
Leerhuis
Concertvoorstelling
Moderamen
Creagroep

Het Anker
Het Anker
Het Anker
Het Anker
Het Anker
Het Anker
Het Anker
Het Anker
Het Anker
De Schutse, Donkerbroek
Het Anker
Het Anker

COLOFON
Het kerkblad Perspectief is een maandelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.
Kopij Perspectief
Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor maandag 7 januari 2019 18.00 uur
e-mail: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl
Kopij graag inleveren: in een Word bestand, lettertype Arial 11; 1 kolom
Redactieadressen
mevr. F. Oosterkamp-Jonkers
Buttingasingel 25, 8431 AW Oosterwolde
tel. 0516-588279
mevr. A. v.d. Starre-Luinenburg
Evertsmaad 7, 8431 TC Oosterwolde
tel. 0516-515593
Coördinatie Drukwerk
Willem en Thea Kraaij
Laak 17, Oosterwolde
tel. 0516-513884
wimtheakraaij@planet.nl

Coördinatie Bezorging
Cees en Loeky Wester-Yntema
Weidemaad 104, Oosterwolde
tel. 0516-515411
e-mail: loekywesteryntema@gmail.com
Expeditie
dhr. T. de Jong (Wijk 1 en 2)
Blauwmaad 42, Oosterwolde
tel. 0633853826
e-mail: tj.de.jong@ziggo.nl
dhr. H. Betten (Wijk 3 en 4)
Grietmanslaan 62, Oosterwolde
Tel. 0516-515093
e-mail: rikusgrietbetten@hotmail.com

Bezorging van het volgende kerkblad
Het volgende nummer van het kerkblad wordt vanaf 14 januari bij de bezorgers thuis gebracht.
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ds. J.S. Kortleve
Weemeweg 5, 8431 LS Oosterwolde
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dhr. F. Visser
Duistereweg 9, 8431 VT Oosterwolde
tel. 0516-515627
e-mail: ledenadminstratie@pkn-oosterwolde.nl

Scriba
mevr. H. Geertsma-Koops
Buttinga 11, 8431 VV Oosterwolde
tel. 0516-515884
e-mail: hgeertsma@live.nl

KERKGEBOUWEN
De Dorpskerk

CONTACTPERSONEN

Het Anker

Wijk 1
Wijkbezoeker
mevr. A. Rinsema-Roede
tel. 0516 - 513508

Jan Frankensingel 30, 8431 AH Oosterwolde
tel. 0516-520523

Brink 26, 8431 LD Oosterwolde
tel. 0516-512736

Beheerder
mevr. J.K. Verhoef
Jan Frankensingel 28, 8431 AH Oosterwolde
tel. 0516-522223

Wijk 2
Wijkbezoekers
mevr. A. de Boer-Wagenaar
tel. 0516- 588361
mevr. J. Jansma-Feddema
tel. 0516 - 513842

Ontmoetingscentrum De Esch
Weemeweg 5a, 8431 LS Oosterwolde
tel: 0516-520634

Wijk 3
Ouderling mevr. A. de Jong-Wijma
tel 0516 - 514313

Beheerder
mevr. Johanna Trip, Schapekamp 21
tel. 0516-515289 of
fam. Flokstra, Rozendael 55
tel. 0516-515851

Wijk 4
Wijkbezoekers
mevr. N. van Rij-Lokers
tel. 0516 - 785129
mevr. A. Looyen-van Dalen
tel. 0516 - 523826

Ontmoetingscentrum Het Anker

Rikkingahof
Ouderling mevr. I. van den Bosch-Wind
tel. 0516 - 492184
Stellinghaven
Contactpersoon mevr. A. de Boer-Wagenaar
tel. 0516 - 588361

Jan Frankensingel 30, 8431 AH Oosterwolde
tel. 0516-520523
e-mail: het.anker@pkn-oosterwolde.nl

Beheerder - Agendabeheer
mevr. J.K. Verhoef
Jan Frankensingel 28, 8431 AH Oosterwolde
tel. 0516-522223
e-mail: janetverhoef79@gmail.com

BETALINGEN EN BIJDRAGEN
Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.
inzake College van Kerkrentmeesters
Bankrekening: NL48RABO0373726805
voor o.a.: collectemunten, Het Anker en
overige betalingen
Contactpersoon: dhr. A. Knoester
tel. 0516-515629
e-mail: pgocvk@gmail.com
Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. inzake
vrijwillige bijdragen
Bankrekening: NL68RABO0349978808
Contactpersoon: dhr. H.S. Veenstra
tel. 0516-516174, e-mail: veenstra.hs@ziggo.nl

Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. inzake
Perspectief
Bankrekening: NL20RABO0310219566
Contactpersoon: dhr. H.S. Veenstra
tel. 0516-516174
e-mail: veenstra.hs@ziggo.nl
Diaconie en ZWO
Bankrekening: NL71RABO0314658726
Contactpersoon: dhr. D. Dijkstra
tel. 0516-588323
e-mail: douwevandewieren@hotmail.com
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