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Inleveren bijdrage klankboerd
Uw bijdrage voor het klankboerd van april kunt u inleveren tot en met
vrijdag 7 april a.s.
Per e-mail graag naar onderstaande adressen, waar mogelijk
met de vraag om een leesbevestiging:
jvanabbema@home.nl
sieko.postma@kpnmail.nl
ronaldenriekje@home.nl
Schriftelijke bijdrage: R. van der Werf Dorpsstraat 25 Exmorra
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Vanuit de pastorie: De Glind
Zondag 17 februari was de ZWO zondag. Deze zondag wordt altijd
voorbereid door de ZWO commissies van Exmorra- Allingawier en
Gaast- Ferwoude. Deze keer wilden zij het project onder de aandacht
brengen, dat wij, samen met andere gemeenten uit de classis, dit
jaar steunen : het jeugddorp de Glind, een dorp in de buurt van
Barneveld. Mevrouw Anja Brouwer, medewerkster van de Glind
kwam naar Exmorra om ons persoonlijk over de Glind en de
achtergrond daarvan te vertellen. Het was een indrukwekkend en
hartverwarmend verhaal, meer dan de moeite waard om er allemaal
wat van af te weten en om het samen te ondersteunen.

De geschiedenis van de Glind

Het jeugddorp de Glind valt onder de Rudolphstichting.
Deze stichting gaat terug tot in 1911. Toen kocht ds. Rudolph een
aantal boerderijtjes op, in het dorp de Glind.
In de boerderijen mochten gezinnen wonen, onder voorwaarde, dat
zij evenveel kinderen op zouden nemen, als zij zelf kinderen hadden;
kinderen die niet thuis konden wonen en aan het lot waren
overgeleverd. Een gezin met bijvoorbeeld vier kinderen werd dus
geacht om ook vier pleegkinderen in huis te nemen.
In die tijd, nog voor de Eerste Wereldoorlog (!), was dit een bijzonder
initiatief. Ds. Rudolph, zelf van eenvoudige afkomst, was een sociaal
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ingesteld mens. Naast zijn werk was hij ook politiek actief.
Zijn belangstelling ging daarbij in het bijzonder uit naar de opvang
van mensen die de boot misten. Zo richtte hij een tweetal stichtingen
op, beide in de omgeving van Barneveld, die zich bezighielden met
de opvang van landlopers, alcoholisten en ex- gedetineerden.
Daarnaast zorgde hij dus ook voor opvang van verwaarloosde
kinderen. Zijn visie was: als kinderen in de samenleving buiten de
boot vallen, moeten we een samenleving creëren waar zij wel
welkom zijn.'
In 1912 werd ds. Rudolph zelf benoemd tot predikant- directeur van
de stichtingen. Dat heeft alleen niet zo heel lang geduurd.
Hij stierf twee jaar later, in 1914, op 51 jarige leeftijd.
Maar zijn werk ging daarna door en ondertussen bestaat de
Rudolphstichting al meer dan 100 jaar en is de visie van ds. Rudolph
nog altijd de grondslag van het werk, ook in het jeugddorp de Glind.

De Glind
Het dorp de Glind is een ‘gewoon’ dorp. Er staan alleen 25
gezinshuizen, waar zo’n 125 kinderen worden opgevangen, zo nodig
totdat zij 24 jaar zijn. Zoveel gezinshuizen in een dorp is, in ieder
geval in Nederland, uniek. Het gaat om kinderen en jongeren, die niet
meer thuis kunnen wonen en voor een pleeggezin een te grote en te
complexe problematiek hebben. Zo’n gezinshuis is een kleinschalige
opvang, met gezinsouders die er voor gekozen hebben om moeilijke
kinderen in hun gezin op te nemen. Deze gezinsouders zijn er, net
zoals in een normale gezinssituatie, 24 uur per dag voor de kinderen
en zeven dagen in de week. Beschadigde en getraumatiseerde
kinderen krijgen zodoende de kans om in een normaal gezinssituatie
op te groeien. Zij worden daarbij, net zoals de gezinsouders, waar
nodig ondersteund door professionele hulp.
Het voordeel van het jeugddorp de Glind is, dat je als kind of jongere
geen uitzondering bent, als je, om welke reden dan ook, niet meer
thuis bij je ouders kunt wonen. Zo is de Glind een unieke setting,
een veilige en gelukkige leefomgeving waarin deze kinderen en
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jongeren tot bloei kunnen komen en kunnen werken aan hun
toekomst.

De wijde mantel

In 2007 is vanuit de Rudolph stichting het initiatief genomen om in de
Glind een woonerf van zes gezinshuizen te bouwen, waar gezinnen
kunnen wonen met een meervoudig gehandicapt kind.
In het midden van dit woonerf staat een zorgcentrum, waar deze
kinderen overdag worden opgevangen.
Ook weer een uniek project, waarbij de ouders als compleet gezin
samen kunnen blijven wonen, terwijl ze tegelijkertijd terug kunnen
vallen op gespecialiseerde zorg.
Zij wonen zelfstandig en zijn onafhankelijk, zoals een gezin in een
gewone straat, maar zij hebben tegelijk ook de ondersteuning van
een aangepaste woning en van gemeenschappelijke voorzieningen.
Heel bijzonder, dat de visie en het dorpsconcept van ds. Rudolph
altijd in ontwikkeling is gebleven en zich steeds verder heeft
uitgebouwd. Met als gevolg dat er tot op de dag van vandaag unieke
zorg wordt geboden aan kinderen en jongeren, voor wie dat niet
vanzelfsprekend is. Zorg waardoor zij de kans krijgen om op te
groeien tot gelukkige en evenwichtige volwassenen.
Ook mooi dat wij als gemeenten dit project mogen ondersteunen.
Meestal ondersteunen we projecten in het buitenland. Maar deze
keer hebben de ZWO commissie bewust gekozen voor een
binnenlands project. Mochten we ooit eens in de Glind komen, dan
kan ik mij voorstellen, dat alles er aan de buitenkant heel gewoon
uitziet, maar in wezen is wat daar gebeurt dus heel bijzonder.
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Zieken
Sjoukje Bergsma heeft haar eerste controle achter de rug en alles
was goed! Een hele opluchting, die motiveert om het laatste deel van
de behandeling, die tot eind mei zal duren, met goede moed af te
maken.
Ook Foppie Kooistra kreeg een mooi bericht. Zij hoeft de komende
zes weken opnieuw geen kuren te ondergaan! De specialist vond
nog een rustperiode geheel verantwoord.
Voor deze beide berichten zijn de families, maar ook wij als
dorpsgemeenschap heel dankbaar!
Thomas Postma is opnieuw opgenomen geweest in het ziekenhuis
Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen enkele reden is voor zorg
om de nieuwe hartklep. Dat Thomas toch soms ineens klachten kan
hebben, heeft misschien te maken met een virus, dat hij al voor de
operatie heeft opgelopen. Dit wordt nu verder onderzocht.
Gelukkig gaat het met Thomas al weer beter. De revalidatie zal tijd
kosten, maar dat is op zich niet erg, als je maar merkt dat je
langzaam maar zeker weer de goede kant op gaat.
We wensen Thomas van harte sterkte en wijsheid toe in het
opbouwen van zijn conditie!!

Groothuisbezoek
Komende donderdag 16 maart zal er een gezamenlijk
groothuisbezoek zijn in ’t Honk. De bijeenkomst begint om 20.00u.
De opzet is zoals vorig jaar. We beginnen gezamenlijk en daarna
gaan we in groepjes verder aan de slag met het jaarthema: Je leven
delen.
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Gemeenteavond
Op woensdagavond 22 maart is de gemeenteavond. Dit jaar waren
de jaarverslagen vanuit de verschillende geledingen weer aan de
beurt. Maar dit winterseizoen hebben we met elkaar ook gewerkt aan
het nieuwe beleidsplan. Hiervoor hebben alle geledingen een stukje
geschreven over hoe het ervoor staat en wat hen voor ogen staat
met het oog op de toekomst. We kwamen op een gegeven moment
tot de conclusie dat we misschien toch beter het beleidsplan als
uitgangspunt kunnen nemen op de gemeenteavond.
Dit heeft twee voordelen:
- u kunt aangeven wat er eventueel nog in het beleidsplan
gewijzigd zou moeten worden, zodat het daarna kan worden
goed gekeurd.
- We hebben dan een actueel beleidsplan voor de komende
vijf jaar, dat straks in het beroepingswerk straks een bron
van actuele informatie kan zijn.
Ik hoop dat u zich in deze aanpassing kunt vinden en dat u thuis het
beleidsplan alvast door wilt lezen, zodat we op de gemeenteavond
direct met de inhoud aan de slag kunnen.
Van iedere geleding zal er in ieder geval iemand aanwezig zijn om
eventuele vragen toe te lichten.
Uiteraard zal u op de vergadering ook bijgepraat worden door een
afgevaardigde van de commissie van Gearwurking over de stand van
zaken van de gesprekken met Tjerkwerd/Dedgum, Parrega/Hieslum,
Gaast/ Ferwoude en onze gemeente. Omdat er bij elkaar het nodige
te bespreken is, zullen we de avond , na de sluiting nog even voort
zetten met een hapje en een drankje, zodat we informeel nog even
met elkaar kunnen napraten.

Expositie Passie en Pasen in porselein
Vanuit de classis kwam het bericht over een bijzonder tentoonstelling
in de Johanneskerk van Tzum:
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Van 1 t/m 8 april wordt in de Johanneskerk van Tzum (Franekerweg
47) een expositie gehouden van Bijbelse taferelen.
Mevr. Joke Kant heeft met porseleinen poppen en andere materialen
allerlei Bijbelverhalen tot leven gebracht. Vooral de verhalen over de
laatste dagen van Jezus krijgen veel aandacht. Bij een kopje koffie
krijgt u eerst informatie door middel vaneen korte film.
Daarna kunt u de expositie bezichtigen.
Het is een mooie manier om je, alleen of met anderen, voor te
bereiden op de tijd van passie en Pasen.
Openingstijden
Zaterdag 1 april:
Maandag 3 april:
Dinsdag 4 april:
Donderdag 6 april:
Vrijdag 7 april:
Zaterdag 8 april:

10.00 – 17.00 uur
13.00 – 17.00 uur
13.00 – 17.00 uur
13.00 – 17.00 uur
13.00 – 21.00 uur
10.00 – 17.00 uur

(groepen graag op afspraak, kan ook ’s avonds)
Vrij toegankelijk, giften-bus aanwezig.
Voor meer informatie of reservering kunt u bellen met:
Marietje Gort 0517- 452268
Ineke Tolsma 0517 – 452016
Zie ook: www.bijbelsetaferelen.nl
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Voor de jeugd: met de regiobus naar de Passion
Op donderdag 13 april komt the Passion naar Leeuwarden.
Vanuit het jeugdwerk regio Makkum is een bus georganiseerd om
met elkaar daarheen te gaan.
Hebben jullie ook zin om mee te gaan? Dan graag voor 1 maart je
opgeven bij Johan Zijlstra. De vertrektijd en kosten nog niet bekend.
Waarschijnlijk 18.00 uur vertrek en € 5,-- per persoon.

Kerk en schooldienst
Komende zondag 19 maart is de jaarlijkse kerk en schooldienst. Alle
groepen van de Oerdracht zullen in deze dienst iets doen rond het
thema: Zoeken en vinden. Het verhaal van de verloren zoon zal in
deze dienst centraal staan.

Half uur van gebed
Vrijdagavond 24 maart is er de laatste bijeenkomst van dit seizoen
van het half uur van gebed. We merken steeds weer, dat het
belangrijk is, dat er de mogelijkheid is om samen te bidden voor de
mensen, waar we ons mee verbonden voelen en die onze voorbeden
nodig hebben. Het gebed biedt ook ruimte voor en stukje
dankbaarheid, omdat er in een situatie van zorg toch ook weer hoop
en lichtpuntjes zijn gekomen. De bijeenkomst is kort en sober.
We ervaren dat samen bidden voor anderen ook het eigen hart optilt,
zodat je na afloop zelf ook weer met nieuwe moed en vertrouwen
verder kunt gaan. Weet u welkom! Dit samenzijn is van 19.00 tot
19.30u.

Tot slot
De Veertigdagentijd is begonnen. We leven toe naar Pasen. De
veertigdagentijd is bedoeld als een tijd van bezinning, dat we
nadenken over de liefde van God en van Jezus voor ons.
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In het dagboekje Dagelijks dichtbij Jezus, van Sarah Young waaruit
we tijdens het half uur van gebed steeds een stukje lezen, het
volgende stukje om even bij stil te staan:
Ik ben een God die geeft en blijft geven. Toen ik voor jou aan het
kruis stierf, hield ik niets achter: Ik goot mijn leven uit als een offer.
Geven is deel van mijn wezen, en dus zoek Ik naar mensen die veel
kunnen ontvangen. Om te groeien in intimiteit met mij, zijn twee
eigenschappen belangrijk: ontvankelijkheid en oplettendheid.
Ontvankelijkheid betekent dat je je innerlijk opent, om gevuld te
worden met mijn rijkdommen. Oplettendheid betekent dat je je blik op
Mij richt en je Mij zoekt. Als je je steun bij Mij zoekt dan ben je veilig
en zal je mijn vrede ervaren.
Dat we bij alle drukte ook steeds even rust mogen vinden om ons op
God te richten en God zo de gelegenheid geven om ons Zijn vrede,
Zijn bescherming en ook de inspiratie van Zijn Geest te geven.
Met een hartelijke groet, ds. Greetje Rol
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KERKDIENSTEN
19 maart

9.30 uur: Ds. G. Rol (Kerk en School)
Collecten: 1. Werelddiaconaat 2. Eredienst

26 maart

9.30 uur: Ds. M. Mook (kinderkerk)
Collecten: 1. Binnenlands diaconaat 2. Eredienst

2 april

9.30 uur: Ds. G. Rol (kinderkerk)
Collecten: 1. Werelddiaconaat 2. Eredienst
Voorafgaand aan de dienst is er koffiedrinken

9 april

9.30 uur: Ds. M. Mook (kinderkerk) Palmpasen
Collecten: 1. Kerk in actie 2. Eredienst

13 april

19.30 uur: Ds. G. Rol (Heilig Avondmaal)
Witte Donderdag met Gaast/Ferwoude in Exmorra
Collecten: 1. Sponsorkind 2. Eredienst

14 april

19.30 uur: Liturgiecommissie
Goede Vrijdag met Gaast/Ferwoude in Exmorra
Geen collecten.
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Vergaderingen:
Woensdag 22 maart: Gemeenteavond om 19.45 uur in ‘t Honk
Woensdag 5 april: Consistorievergadering om 20.00 uur

Verjaardagen:
11 maart: Mevr. J. Bergsma-Postma (1945), Ds. W. à Brakelstrj. 33,
8759 LL Exmorra
18 maart: Dhr. W. Drost (1947), Bolswarderweg 5A,
8759 LA Exmorra
24 maart: Mevr. D. Feenstra-Bouma (1945), van der Weijstrjitte 4,
8759 LJ Exmorra
3 april:

Mevr. D. Dolman (1948), Bolswarderweg 5A,
8759 LA Exmorra

5 april:

Mevr. J. Buma-Visser (1947), van der Weijstrjitte 17,
8759 LG Exmorra

8 april:

Mevr. R. Reitsma-van der Valk (1940), Jelle Huitemastrj. 1,
8759 LX Exmorra

8 april:

Dhr. D. Bijlsma (1943), Vierhuizen 1,
8758 LG Allingawier

12

Hallo kinderen,
Zondag 5 maart is ons 40-dagen tijd begonnen.
Wij hebben gekozen voor het project “Geloof in het leven”. In de 40dagen tijd lezen we verhalen over geloof in het leven. Deze verhalen
gaan over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. Maar ook al die
andere mensen, die iets van die weg meemaken. Het licht van Pasen
zal gaan schijnen.
Nieuwsgierig wie we op deze weg tegen komen?
16 april sluiten we ons project af en beginnen we de dienst met een
gezamenlijk ontbijt.
Komen jullie eens bij ons kijken tijdens ons project?
Groeten van Bettie, Klaasje , Lieke en Maaike.

Uitnodiging
voor de KSG dienst
op zondag 19 maart 2017 om 9.30 uur
in de kerk van Exmorra
Thema:

‘Zoeken & vinden’

Allen van harte welkom!
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Nijs oer it TSJERKEPAAD…..
Ik weagje it der mar op en skriuw dit stikje yn ús memmetaal. Yn
oktober wiene we byelkoar as groep, dy ’t it Tjerkepaad regelje. We
dat binne:Betty Schellevis, Anskje Lootsma, Baukje v.d. Veen, Fokje
Postma, Sjouke de boer, Thomas Postma, Doutsje Feenstra,
OttySteigenga, NeeltjeWijnja, Pieter Dijkstra, Sipke *en Lammy
Eringa, Paul Vlutter, Paul Bijlsma *, Griet de Boer en Atty Wiersma*.
De mei in * oanjoun binne de oargelisten en de lêste fjouwer
neamden wiene ôfwêzig . Fan it kolleezje fan Behear wiene
oanwêzig: Liesje Steigenga, Anneke de Boer en Gerben Brouwer.
We hawwe it ôfroune tydrek besprutsen en ûndertusken lekker kofje
dronken mei gebak. De folgjende “saken” kamen oan’e oarder: It
oantal besikers wie wer wat minder dan foarig jier, we beslúte derom
minder faak iepen te wêzen en wol: Allinnich op Sneon-to-middeis
fan 13.00 ûre -17.00 ûre. It giet dan om de folgjende 11 sneonen: 1,
8. 15, 22, 29 juli/ 5, 12, 19, 26 augustus /2 en 9 sept. As we dan mei
syn tsienen binne en we knippe de middei yn twaën dan soe it sa
kinne: fan 13.00 -15.00 ûre en fan 15 -17.00 ûre sitte, dus twa op ien
middei. Dat betsjut:
Dat we allegearre 2 sneon-to-middeis 2 ûren sitte moatte en twa
op 3 sneonen. Pieter stelt sa’n roaster op!
Fierder kamen we te praten oer: De yntré: we sille gjin yntré mear
freegje. De fem. Schellevis sille in moaie collectebus meitsje dy’t op it
offerblok stean kin foar in frijwillige bijdrage.
Koekjes yn’e foarm fan tsjerke sille bakt wurde troch mw. Schellevis
en sil by de kofje, dy ‘t de gasten krije kinne, oanbean wurde! We ha
ek noch praat oer it oargelspyljen. De oargelisten sille dit regelje yn
gearwurking mei P. Vlutter om te kommen ta in programma. Fierder
e
tinke wy noch nei oer it forkeapjen fan 2 hâns boeken, oer it plak fan
‘e Tsjerkepaad- flagge en in minitentoanstelling. We sille ek foar de
nedige publisiteit soargje. Ta bislút: It ôfroune seizoen hat € 305
opbrocht en Thomas kin yn’e takomst net mear frijwilleger wêze.
Hjirby litte we it foar ‘t earst mar. Dit is skreaun troch P.D. mei de
fr.gr.

Nieuws v.d. Mannenvereniging
Op onze laatst gehouden vergadering hebben we helaas vergeten
een nieuwe datum af te spreken. Dit kwam door de vraag of we
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samen naar Ferwoude zouden gaan, naar een avond over
bijbeluitleg o.l.v.
Drs.Altuis op 14 maart. Helaas zijn daar maar twee naar toe
geweest.
Het voorstel is nu onze laatste vergadering van dit seizoen te houden
op donderdagavond 6 april om 20.00 uur bij Pieter D aan huis. Mocht
jullie dat niet schikken dan graag even bellen, dan kunnen we in
overleg tot een andere oplossing zien te komen. Op deze laatste
avond gaan we het hebben over Donderdag en Vrijdag uit het
voorbereidingsboekje voor het H.A. : “In Gods hand” . Enkele vragen
zijn: Als ontvangen ( gratis) moeilijk is. Hoe zit dat dan met Gods
genade? Als God aan het begin en aan het eind staat, waar moeten
we ons dan druk over maken ? Hebt u ook zin over dit soort vragen
na te denken, kom dan als gast op de mannenvereniging, u krijgt dan
ook het leesvoer thuis gebracht, net zoals de leden. Meldt U zich dan
de
van te voren even op tel. no.: 573472. Allen tot ziens op de 6 april.
Met vr. gr. Pieter D.
De redelijke Godsdienst door Ds. Wilhelmus á Brakel.
( door: P. DIJKSTRA)
Dit boek verscheen in 1700 en het geeft de Godsdienstige stroming
uit die tijd weer. In de “Redelijke Godsdienst” geeft Ds. W. á Brakel
weer hoe het is gesteld met de Reformatie. Deze tijd wordt wel
genoemd: De nadere Reformatie. En daar is deze predikant, die zijn
loopbaan in Exmorra begon, de vertegenwoordiger van. Alle
leerstukken van de kerk weet hij te herleiden tot hun bijbelse
grondslag. Het is prachtig dat dit meesterwerk nu hertaald is in goed
te begrijpen Nederlands.
Na ruim 300 jaar heeft dit boek niets aan actualiteit ingeboet. Jasper
e
Stam heeft deze begrijpelijke hertaling gemaakt .Het 3 deel wordt
niet hertaald, omdat Brakel daar z’n visie geeft op het boek
Openbaringen en deze visie nog maar door zeer weinigen gedeeld
wordt. Het boek is te koop voor € 49,95 bij uitg. De Banier ,
Apeldoorn.
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Opbrengst Collecten Diaconie
12-02-2017

Diaconie

43,90

19-02-2017

Project zwo

26-02-2017

Zending

05-03-2017

Binnenlandsdiaconaat

100,40

Bijzondere collecten
19-3-2017

Werelddiaconaat

Zondag 3 – 19 maart 2017 – Steun ouderen in Moldavië
Over vier weken is het Pasen. Op weg hiernaartoe staan we erbij stil
bij hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons.
Ook denken wij aan de sterke en dappere mensen in onze tijd, die
wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in makkelijke en in moeilijke
omstandigheden.
Vandaag staat de 40dagentijd in het teken van overdenken. Denkt u
nog wel eens terug aan wat u heeft meegemaakt?
Ouderen in Moldavië hebben het vaak heel zwaar. Ze hebben veel
meegemaakt. Ze wonen in sterk verwaarloosde huizen. En
ontvangen maar een klein pensioen, waarvan zij hun maandelijkse
lasten vaak niet kunnen betalen. Bovendien leven veel van hen in
een sociaal isolement. Voor ouderen in de dorpen Tintari en
Bulboaca heeft Kerk in Actie partner Bethania een dagcentrum
ingericht. Hier kunnen ouderen terecht om elkaar te ontmoeten, voor
een maaltijd, zorg of een warme douche. Zo hebben zij óók een
warme en fijne plek waar ze tot rust kunnen komen. Vandaag is de
Kerk in Actie collecte bestemd voor onder andere de ouderen in
Moldavië, zodat zij de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben.
26-03-2017

Binnenlandsdiaconaat

Mensen in de knel, zoals verslaafden, mensen zonder papieren en
daklozen, kunnen voor tijdelijke opvang terecht in diaconaal centrum
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de Pauluskerk in Rotterdam. Daar kunnen zij elkaar ontmoeten,
aanschuiven voor een maaltijd, gebruikmaken van het spreekuur van
een maatschappelijk werker, arts of predikant of gewoon een kop
koffie drinken.
Ook mensen die niet in de knel zitten, zijn van harte welkom in de
Pauluskerk.
Daarnaast organiseert de Pauluskerk regelmatig leeravonden en
debatten op het snijvlak van geloof, kerk, cultuur en samenleving. Op
die manier biedt zij een breed programma dat mensen in
uiteenlopende situaties ondersteunt.
Voor 7 euro kan één persoon een week lang aanschuiven voor een
maaltijd in de Pauluskerk.

2-04-2017

Werelddiaconaat

Vrygrond is een arme gemeenschap in Kaapstad waar criminaliteit,
misbruik en bendes aan de orde van de dag zijn. Daarnaast is de
werkloosheid hoog.
De Sozo Foundation (Sozo) is een Zuid-Afrikaanse
partnerorganisatie van Kerk in Actie gevestigd in Vrygrond die de
jongeren ondersteunt in hun ontwikkeling. Sozo wil jongeren een
veilige en inspirerende basis bieden waar zij het beste uit zichzelf
kunnen halen. Dit doet zij door het geven van (vak)trainingen en
workshops en het aanbieden van stageplaatsen. Deze stage kan
plaatsvinden bij Sozo maar ook bij een van de organisaties, binnen of
buiten Vrygrond waar Sozo mee samenwerkt.
Voor 20 euro volgt één jongere een workshop algemene
vaardigheden.
9-04-2017

Kerk in actie

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de
allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot
zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar
(TLMI-M) is een partnerorganisatie van Kerk in Actie die zich inzet
om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen
met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren.
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TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te
ontwikkelen, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld
door het geven van vaktrainingen, het verstrekken van
microkredieten en het motiveren van bedrijven om gehandicapten in
dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een
handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Ook
kunnen zowel kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor
medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.
Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een
gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen bedrijf te
starten.

13-04-2017

Sponsorkind

Wij nodigen u uit!
Zondag 26 maart 2017
om 19.00 uur in het Anker
in Makkum
Gospelkoor
The Young Christian
Singers

Een prachtige themadienst met (samen)zang, muziek,
beeldmateriaal, schriftlezingen en een korte meditatie. Voor meer
informatie kunt u op de site kijken:
http://www.theyoungchristiansingers.nl
Iedereen welkom en neem gerust iemand mee! Na afloop koffie/thee.
De Plusdienstcommissie.
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Zending Werelddiakonaat Ontwikkelingshulp
Sterke VIOLEN te koop
25 mrt vanaf 9:00 uur
Opbrengst voor:
Het Leger des Heils

De bloemenactie, is weer gepland, en wel op zaterdag 25 maart. Van
9 tot 10 uur kunt u op dorpsstraat 55 te Exmorra kijken-kopen en
meenemen. Lukt het niet om te komen, vanaf 9:30 gaan we er bij
langs. Dit jaar hebben we winterharde, kunnen dus een nachtvorstje
verdragen, violen in de verkoop, met een bloeitijd tot in juni. Kosten
zijn €3,25 per tray. De opbrengst is voor: ”Het leger des Heils”
ongetwijfeld bij u allen bekend. Tot Ziens: op de ochtend van 25-032017!!
De zendingsdienst van 19 februari, had een collecteopbrengst, van:
€208,10 bestemd voor:”De Glind” alle aanwezigen Van Harte Dank.
Er is ook een open dag in de Glind, en wel op zaterdag 07-10-2017,
heeft u belangstelling om met ons mee te gaan wilt u zich dan bij
iemand van de zwo-comm. melden!!
We moeten het aantal
personen doorgeven.
De inzamelactie voor lege cartridges afgedankte mobieltjes en
aanzichtkaarten loopt nog steeds. We merken dat er wat
onduidelijkheden zijn, dus hierbij nogmaals, u kunt de lege
cartridges, afgedankte mobieltjes en aanzichtkaarten, met of zonder
postzegel inleveren bij zwo-commissie leden thuis. Bij de mobieltjes
is het goed dat u het geheugen wist, en de simkaart verwijdert. Lukt
het niet kunnen we u altijd helpen. Deze door ons afgedankte
spullen, staat een dankbaar nieuw gebruik in het vooruitzicht.
Tot Ziens,
Tine Piersma, Lia de Jong, Dini Drost en Corry Faber
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Verslag van de gemeenteavond gehouden op maandag 28
november 2016 in dorpshuis ‘t Honk.
Met kennisgeving afwezig: P. Bijlsma, G. Brouwer, G. Koopmans,
A. Postma-Bartsma, B. Schellevis-Guldemeester, L. Steigenga,
L. Steigenga-Attema en K. Ypma-Prins.
Aanwezig: 26 personen.
1. Opening.
De voorzitter heet ons allen hartelijk welkom en in het bijzonder Piet
van der Meer, die een lezing over vluchtelingen zal houden. De
voorzitter leest enkele gedeeltes uit de bijbel over vluchten, met
name uit het boek Ruth over hongersnood. Verder leest hij enige
leefregels voor. Hierna gaat de voorzitter ons voor in gebed.
2. Verslag van de vergadering van 16 maart 2016.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. het verslag zijn er
geen vragen.
3. Mededelingen van de kerkenraad.
De voorzitter zegt dat er een aantal afmeldingen zijn voor deze
vergadering.
C. Faber-Postma heeft de nieuwe zendingskalender 2017 bij zich ter
inzage. Voor een bedrag van € 9,-- kan men in de pauze deze
kalender bestellen via een intekenlijst.
Om aan emailadressen van de gemeenteleden te komen zal er in het
Klankboerd van december een rebus komen waarvan men de
e
oplossing via de mail kan opsturen. De 1 prijs is een door Otty
gebakken taart.
Gerben Brouwer heeft een lichte beroerte gehad. Om hem te
ontlasten dient de vraag naar kopieën beperkt en op tijd
aangevraagd te worden.
Het vinden van een nieuwe koster neemt meer tijd in beslag.
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Het onderzoek naar gearwurking tussen 4 gemeenten kan nog niet
gestart worden. Tjerkwerd/Dedgum en Gaast/Ferwoude hebben nog
geen besluit kunnen nemen. We moeten Makkum ook niet uitsluiten.
Heeft voordeel dat het in onze regio ligt. Bolsward en Workum
hebben aangegeven de kleine gemeenten in de omgeving er niet bij
te hoeven. Op de voorjaarsgemeenteavond hopen we een standpunt
bekend te kunnen maken.
4. Pauze.
De voorzitter stelt voor eerst de rondvraag te houden en daarna een
korte pauze met koffie/thee en cake. Hierna zal Piet van der Meer uit
Parrega het woord krijgen over vluchtelingenwerk.
5. De heer Piet van der Meer uit Parrega zal een lezing houden
over vluchtelingenwerk.
De heer Piet van der Meer houdt een boeiende lezing over
vluchtelingenwerk waarbij hij als vrijwilliger actief is. Het blijkt dat er
veel tijd in gaat zitten en je van vele markten thuis moet zijn.
De voorzitter bedankt Piet van der Meer met het overhandigen van
een attentie.
6. Rondvraag.
A. Lootsma staat versteld van de vele winterwerkactiviteiten hier, het
is fantastisch. Hij vind het werk van de kinderkerk ook geweldig. Hij
vindt dat gemeenteleden die uit het ziekenhuis komen eerst bloemen
moeten krijgen en een paar weken later een fruitmand.
Ds. Rol gaat in het voorjaar met jeugd uit de vier gemeenten naar
The Passion in Leeuwarden.
K. Reitsma-Zijlstra merkt op dat we nooit meer de geloofsbelijdenis
zingen in de kerk.
K. Bijlsma-Bloemsma vindt het brengen van de bloemen uit de kerk
naar gemeenteleden die ver weg wonen een bezwaar.
7. Sluiting.
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De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid. De
gemeenteavond wordt afgesloten met het zingen van een lied.

Kerkenraadsverslag
Datum
Tijdstip
Locatie
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

12 januari 2017
20.00 uur
consistorie Exmorra
Predikant: G. Rol
Ouderlingen: R.J. Postma, R. Poepjes,
W. van der Veen en J. Steigenga.
Diakenen: G. Koopmans en P. Ypma.
Beheer:
B. van der Veen (ouderling), L. Poepjes
(diaken), D. Postma (diaken), J. Elgersma
(diaken) en G. Brouwer (beheer).

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Mattheus 11:
25 t/m 30. Hierna gaat hij voor in gebed.

2. Bezinningsonderwerp: Uit Leiderschap met lef Kans 5: Leiding
geven is leiding ontvangen.
Leiding geven verstaan we als “het tot bloei laten komen van mensen
(in hun geloof)”. Leiding geven is ook leiding ontvangen: iets dat van
Godswege en vanuit de gemeente geschonken wordt. Leidinggeven
doen we samen in onze gemeente. Je kunt dragen als je je gedragen
weet.

3. Notulen van de vergadering van 9-11-2016.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. de notulen zijn er geen vragen.

4. Ingekomen stukken.
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 Dienstenorganisatie PKN: ter consideratie navolgende
wijzigingen van de kerkorde zoals opgenomen in Kerk 2025
– in kerkordelijke voorstellen, deel 1 inzake: Kerk zijn met
elkaar- de regio/Kerkelijke presentatie.
Zal na bestudering in volgende vergadering aan de orde
komen.
 Uitnodiging voor de kerstbroodmaaltijd van diaconie en
vrouwenvereniging.
Het kaartje gaat rond.
 Geboortekaartjes van Haije Evert Wiersma en Jurre Inne
Feenstra.
De kaartjes gaan rond.

5. Algemeen.
 Evaluatie bijzondere diensten (jeugddienst, dienst einde
kerkelijk jaar, kerstnachtdienst, dienst tweede kerstdag,
nieuwjaarsdienst).
De preek bij de jeugddienst werd door voorgangster Mia
Marinus gericht op de jeugd.
Bij de dienst einde kerkelijk jaar de herdenking voor de preek
laten plaatsvinden zodat de aangestoken kaarsjes dan
langer kunnen branden.
Bij de kerstnachtdienst waren meer kerkgangers dan
voorgaande jaren. Dit komt mogelijk omdat iedereen mee
kon zingen in deze zangdienst. Volgende keer met
dameskoor alle kerkgangers opnieuw zo veel mogelijk de
liederen mee laten zingen.
Eerste kerstdag waren er weinig mensen in de kerk.
Eventueel tweede kerstdag dienst in de toekomst laten
vervallen en dienst eerste kerstdag op andere wijze invullen.
In moderamen behandelen.
Oudejaarsdienst een mooie dienst waarin Ria Poepjes
voorging.
De nieuwjaarsdienst voorlopig in stand houden.
 Voorbereiden komende bijzondere diensten (doorstartzondag,
ZWO-dienst).
Bij de doorstartzondag eerst koffiedrinken, daarna
gezamenlijk liederen oefenen. Na het tweede bakje koffie
een korte dienst. De kinderen oefenen liederen in de
consistorie. Er zal een flyer worden bezorgd. Het
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downloaden van liederen uit het Liedboek kost € 55,-- per
jaar. Hier gebruik van maken. Een werkgroep opzetten voor
het inrichten van de banken in de kerk en de plaats van
koffiedrinken.
Bij de ZWO-dienst wordt er gecollecteerd voor het
kindertehuis nabij Barneveld.
Verslag gemeenteavond maandag 28 november 2016.
Het verslag wordt akkoord bevonden.
Voorbereiden gemeenteavond van woensdag 22 maart 2017.
Alles is geregeld voor deze avond.
Verslag classisvergadering op 1 december 2016.
Inleiding door da. Tieneke van Lindenhuizen uit Gaastmeer
over het project “kliederkerk” dat goed loopt in haar
gemeente.
Bezoek visitatiecommissie op donderdag 19 januari 2017 om
20.00 uur.
Germ Koopmans zal i.v.m. vakantie niet aanwezig zijn. De
afwezigen afmelden bij de visitatiecommissie.
Stand van zaken winterwerkprogramma 2016/2017.
Er zijn nu twee activiteiten geweest die zeer geslaagd waren.
Verkiezingen ambtsdragers (wie is aftredend en wie wil
eventueel verlengen?).
Ria Poepjes gaat nog twee jaar door als ouderling, dat is de
periode die Lyckle nog te gaan heeft als diaken. Pieter Ypma
stelt zich niet beschikbaar voor nog een periode als diaken.
Kommisje Gearwurking.
Louis Bakker is aangesteld als adviseur. Dit kost het nodige
maar subsidie is mogelijk. De eerste bijeenkomst was op 6
januari met 4 personen. De volgende vergadering is op 31
januari met 8 personen en vervolgens vergadering om de 3
weken.

6. Pauze.
In de pauze is er koffie/thee met taart.

7. College van kerkrentmeesters.


Er zijn geen mededelingen.
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8. Diaconie en ZWO.




Het was een prachtige kerstbroodmaaltijd die nog zal worden
geëvalueerd.
Er is € 500,-- extra naar het Oikokrediet gegaan.
De ZWO-commissie is druk bezig met de organisatie van de
ZWO-dienst.

9. Jeugdwerk/kinderkerk.




Johan Zijlstra houdt zich bezig met de jeugd. Op 14 januari is
er een volleybaltoernooi.
De kinderkerk heeft een nieuw schema gemaakt.

10. Pastoralia.
11. Rondvraag.


Ria geeft aan dat zij en Fokje Postma de kerstnachtdienst
van dit jaar wel willen regelen. De geplande voorganger voor
deze dienst kan dan worden afgezegd.

12. Sluiting.
De vergadering wordt afgesloten met het gezamenlijk bidden van het
Onze Vader.
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Kerkbalans 2017
De toezeggingen voor de vrijwillige bijdragen voor 2017 zijn geteld.
Voorlopig is het bedrag van € 35.723 (vorig jaar € 35.900)
toegezegd. Hartelijk dank hiervoor.
Begroting 2017
Onderstaand is de begroting van onze gemeente over 2017
afgedrukt (tussen haakjes de begroting 2016):

Baten
Onroerende zaken
Rente
Bijdragen levend geld
Toerisme
Opbrengsten overig
Totaal

12.550 (14.400)
600 (1.000)
43.200 (45.900)
500 (500)
2.000 (1.500)
58.850 (63.300)

Lasten
Kosten gebouwen/reserveringen
8.750 (7.100)
Kosten overig eigend./invent
500 (550)
Pastoraat
(predikant/gastpredik./vergoedingen) 43.800 (47.600)
Lasten kerkdiensten
2.650 (2.800)
Verplichtingen/bijdragen
3.300 (3.350)
Vergoedingen meewerkers
1.250 (1.250)
Kosten beheer/administratie
3.800 (4.950)
Bankkosten
250 (250)
Totaal
64.300 (67.850)
Tekort
-/-5.450 (-/-4.550)
Binnenkort ontvangt u het jaarverslag waarin meer informatie met
betrekking tot begroting 2017 en jaarrekening 2016.
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Collectemunten:
Steeds meer wordt gebruik gemaakt van collectemunten. Op deze
manier kunt u uw gift in aftrek brengen bij de belastingdienst.
Daarnaast is het natuurlijk ook nog handig (let op het speciale
bankrekeningnummer).
Collectemunten zijn verkrijgbaar bij:
A. de Boer - Ypma
v.d. Weijstrjitte 18
8759 LJ Exmorra
Tel: 574602
Per 20 munten € 12,00.
Betaling contant of via bankrek.nr. NL10 RABO
03087.27.304
t.n.v. Protestantse Gemeente Exmorra-Allingawier
inzake collectemunten.
College van Kerkrentmeesters:
Banknummer: NL40 RABO 03087.77.107
t.n.v. College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente Exmorra-Allingawier
Ds. W. à Brakelstrjitte 39
8759 LL Exmorra
RSIN: 824265233
(Dit is het fiscaal nummer dat gebruikt kan worden bij het aangeven
van aftrekbare giften bij de belastingdienst indien hier om gevraagd
wordt. Het kan zowel bij de giften aan het college van
kerkrentmeesters, zending als de begraafplaats. De diaconie heeft
een eigen fiscaal nummer).
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