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NAAR DE FILISTIJNEN?
Vorige week dinsdagavond spraken we op een goed bezochte gemeenteavond met
elkaar over de vraag hoe we de betrokkenheid op elkaar en op de gemeente kunnen
vergroten. Tal van suggesties werden gedaan. We moeten ons kerk-zijn vernieuwen,
werd er gezegd. Ja, maar hoe? Moeten we de kerk beter aan de man brengen op de
markt van welzijn en geluk? Moeten we een betere marketingstrategie bedenken, met
aantrekkelijker diensten, leuke projecten waar mensen dan wel aan mee willen doen?
Of moeten we ons niet aanpassen aan de wereld om ons heen en juist onze eigenheid
bewaren? Maar wat is die eigenheid dan? Komt het erop aan gewoon door te gaan
met wat we steeds hebben gedaan: samenkomen rondom het woord, de Schrift lezen
en uitleggen, zingen en bidden?
Het is een oude vraag die telkens opnieuw in de Bijbel weer opduikt: moet je je aanpassen aan die wereld om je heen of juist niet? Het is de vraag waar Israël mee heeft
geworsteld, telkens opnieuw. En voor beide antwoorden kun je wel teksten in de Bijbel vinden.
Mij komt nu het begin van het verhaal van Simson in gedachten. We lezen dat verhaal nu in het leerhuis. Uitgebreid vertelt dat verhaal over zijn geboorte. De gemeente
van Israël is dan nl. naar de Filistijnen. Die overheersen het land. Die Filistijnen staan
model voor een manier van leven. Onbesnedenen worden ze genoemd. Dan kun je
opvatten als een ordinair scheldwoord. Maar wellicht zegt het meer, veel meer. Het
zijn mensen die zich niet door de daad van de besnijdenis onderscheiden van de doorsnee. Ze weten niet van een verschil, tussen besnedenen en onbesnedenen, tussen
Gods volk en andere volken, tussen wat werkelijk leven geeft en wat niet, tussen deze
wereld en de wereld van God die komt. Onverschilligen zou je ze ook kunnen noemen. Alles is gewoon voor hen; niks is meer bijzonder. Ze hebben de pest aan mensen die zich onderscheiden, aan elke elite, van links of rechts. Ze weten niet van die
God, die verschil maakt, die zijn hart verpand heeft aan mensen, vooral aan kwetsbare mensen, die alleen staan, en aan vreemdelingen en armen. De vraag is of wij niet
ook naar de Filistijnen dreigen te gaan. Gebeurt dat niet als de onverschilligheid de
toon zet?
‘En het geschiedde’, vertelt het verhaal dan. God maakt een nieuw begin, betekent
dat. Dat gebeurt dor een engel die de geboorte van een zoon aankondigt. Het lijkt het
kerstverhaal wel. 
Die vrouw is onvruchtbaar. Zoals wel vaker in de Bijbel. Ze heeft geen naam, want
zij staat voor heel de gemeente. Die vrouw is vrouwe Israël.
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Dat ze onvruchtbaar is zegt niet enkel dat ze geen kinderen kan krijgen, maar het zegt
dat de gemeente niet zelf even een nieuwe toekomst schept. Zonder God gebeurt hier
niks.
En tegelijk dienen mensen wel mee te doen, met wat die God doet. Bij die aankondiging van de geboorte krijgen de vrouw en haar man te horen dat de zoon een gewijde
aan God zal zijn, een ‘nazir’. Die wijding aan God moet in twee dingen zichtbaar
worden: allereerst in zijn gedrag. Hij dient zich te onthouden van wijn en sterke
drank. Het andere waaraan het zichtbaar dient te worden is zijn uiterlijk. Hij zal zijn
haren niet afscheren. Beide tekenen zorgen voor een onderscheiding. Er wordt een
verschil gemaakt. Dat alleen al is een daad van verzet tegen de Filistijnen. Daarmee
alleen al wordt de aanspraak op de overmacht van de Filistijnse heerschappij afgewezen.
Niet alleen de zoon, maar ook de vrouw moet zich onderscheiden. Zij mag ook geen
wijn of sterke drank drinken of iets eten van wat besmet is. Dat is wat de gemeente
dus ook heeft te doen. Die vrouw vertegenwoordigt immers de gemeente? Het komt
erop aan niet in een roes te leven en je niet te laten bedwelmen of verdoven, waardoor
je het onrecht niet meer zo scherp waarneemt. Het komt er voor de gemeente op aan
waakzaam te zijn en juist in alle scherpte, zonder verdoving te voelen, wat die Filistijnse heerschappij, wat de heerschappij van het geweld en de onverschilligheid teweegbrengt.
Tegen de Filistijnse mentaliteit in, tegen de onverschilligheid in, heeft de gemeente
samen met de zoon, te laten zien dat er wel een verschil is. Tegen het Filistijnse motto in dat er niets is dat werkelijk verschil maakt, laten de vrouw en de zoon zien dat er
wel iets is dat verschil maakt. Komt het voor ons als gemeente vandaag juist niet daar
op aan? Dan gaat het er niet om dat wij ons als gemeente een betere marktstrategie
ontwikkelen, maar ons juist bezinnen op wat het verschil maakt, op die God die een
verschil maakt; die God voor wie mensen niet allemaal eender zijn, maar die weet
van het verschil tussen arm en rijk, die weet dat er weduwen, wezen en vreemdelingen zijn en die er juist voor hen wil zijn.
Dan komt het erop aan om het geloof te versterken in al die kleine stappen die een
verschil maken. Het geloof dat een vriendelijke blik naar de ander verschil maakt, dat
het helpt om zonder oordeel naar een ander te luisteren, dat het verschil maakt als jij
er bent bij een ander die in de put zit.
Gert van Helden
4

KERKDIENSTEN
ZONDAG 26 november
09.30u. Kruiskerk
voorganger
collecte
nevendienst
oppas

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

: ds. R. van Dam
: Kerk, onderhoudsfonds en diaconie
: Leentje Steringa-Elverdink
: geen

***

ZONDAG 3 december
09.30u. Kruiskerk
voorganger
collecte
nevendienst
oppas

: ds. G. van Helden
: Kerk, onderhoudsfonds en diaconie
: Rennie Bos
: geen

15.30u. Haersmahiem
voorganger : R. van Akker
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BIJ DE DIENSTEN
ZONDAG 26 NOVEMBER, LAATSTE ZONDAG
VAN HET KERKELIJK JAAR
In het licht van het geloof in de voleinding en Gods koningschap noemen wij op deze
zondag de namen van de leden van onze geloofsgemeenschap die in het afgelopen
(kerkelijk) jaar overleden zijn op. Bijna 30 namen zullen wij oplezen. Samen met het
tonen (beamen) van een foto roept het noemen van de namen de aanwezigheid op van
hen die kort of lang deel uitmaakten van onze kring. Zoals zij alle zondagen stil in
ons midden aanwezig zijn door het gedachtenispaneel, waarop hun namen geschreven
staan. De afbeelding op het paneel beeldt het mooi uit: mensen onderweg naar het
licht, de mensen op de voorgrond zijn nog onderweg, anderen zijn al opgegaan in het
licht. De gemeenschap der heiligen, zo noemt de geloofsbelijdenis dit schilderij.
Familie en nabestaanden zijn middels een brief persoonlijk uitgenodigd om een kaars aan te steken ter
nagedachtenis. Daarna kan, mag
ieder een kaars aansteken om een
geliefde te gedenken. Uit eerbied,
of als groet.
De samenkomst vindt plaats in de Kruiskerk, aanvang 9.30uur.

Op Zondag 4 december begint de Adventstijd, de tijd van verwachting. Wij volgen
een project voor de kindernevendienst, dat ‘het boek vol verwachting’ heet. Daarmee is het boek van de profeet Jesaja bedoeld. Wij zullen op de vier zondagen van
Advent een gedeelte uit dit boek lezen. Teksten vol van hoop, geloof en liefde. Kijk
goed om je heen, zegt de profeet. Zie je bijvoorbeeld hoe de roos in je tuin weer is
gaan bloeien! Midden in dit somtijds barre weer. Midden in de kou bloeit een roos.
Of zie je hoe een herder voorzichtig een lammetje draagt of voedt? Is dat geen mooie
gelijkenis van wat Gods liefde is en vermag?! Is dat geen groet, of voorbode van het
Koninkrijk?
Ds. Roelof van Dam
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UIT DE GEMEENTE
Vorige week kwam mw. Tine Steringa (Irenestraat 37) weer thuis uit het ziekenhuis.
De operatie was geslaagd. Ze zal nog wel een poosje een nekkraag moeten dragen.
Maar het ziet er naar uit dat ze goed kan herstellen van de nare val met grote gevolgen.
Mw. Tally van der Kwaak verblijft nog steeds in Nij Bertilla in Drachten voor revalidatie.
Mw. Hette Bulthuis (van de Achtkant) is weer thuis. Ze verbleef een kleine twee weken in het Suyderhuys in Surhuisterveen. Ze was daar opgenomen omdat ze veel pijn
had en daardoor nauwelijks kon lopen. Die pijn is nog niet weg. Maar ze probeert
zich thuis nu weer zelf te redden.
Gert van Helden

UIT DE WIJK, OM MEE TE LEVEN MET ELKAAR
Dhr. en mw. Van der Galiën verhuisden van de Schepperstraat 66 naar een aanleunwoning bij Haersmahiem, Eringalaan 24. Wij hopen dat zij het daar goed naar hun
zin krijgen. Mw. L. Koster van Herbrandastraat 28, verblijft in de Waadwendte in
Dokkum, haar herstel vordert wel, maar langzaam. Een kaartje zou haar goed doen,
want Buitenpost is niet uit haar gedachten (kamer 7, Birdaarderstraatweg 68, 9101
DA Dokkum.) Op de Schakelkring, de ouderengespreksgroep, hoorde ik dat mw.
Visser, de buurvrouw van mw. Koster aan de Herbrandastraat, verblijft in verpleeghuis Anna Schotanus in Heerenveen (Marktweg 104, 8444 AC), op afdeling De Schakel. Mw. Visser maakte enige tijd deel uit van de gesprekskring. Dhr. Visser, haar
man, verblijft ook in hetzelfde verpleeghuis, afdeling ‘De Delen’. Dhr. en mw. Visser, zo werd mij verteld, zullen wel niet meer terugkeren naar Buitenpost. Dat is dan
wel een abrupt einde aan hun wonen alhier.
Dan een bericht van overlijden: mw. Pietsje van der Heide- Procee, Kuipersweg 72,
ontsliep op 4 november. Zij was net jarig geweest, 79 jaar geworden, zodat in haar
huis de verjaardagskaarten en condoleance kaarten naast elkaar staan. Pietsje was al
geruime tijd niet in orde, erg benauwd, daarom zagen wij haar niet zo veel meer op
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met de fiets boodschappen doen in het dorp. En ook niet bij de Schakelkring, waar zij
deel van uit maakte. Zij maakte graag een praatje. Pietsje was geen lid van onze Protestantse gemeente, maar ze hoorde er wel bij. De gedachtenisdienst (Kruiskerk) en
begrafenis (Jeltingalaan) vonden plaats op 10 november. Wij wensen haar man, Marten, en kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe.
Met vriendelijke groet, ds. Roelof van Dam

GEMEENTEBERICHTEN
FILMAVOND 1 DECEMBER
Voor de jeugd (klas 1-3 middelbare school) is er een filmavond op 1 december in de
Aanloop. De avond begint om 19.00 uur met samen eten, daarna start de film (tot
22.00 u). De film gaat over wat geheim moet blijven, dus de titel verklappen wij niet.
De avond wordt georganiseerd door de leiders van de jongerengesprekskringen en
door de jeugdsoos. Vrij entree.
DOOPDIENST 10 DECEMBER
Op zondag 10 december willen Jose en Tim Josemanders, Bernardlaan 35, hun zoon
Hendrik Jan, geboren op 3 oktober 2017, laten dopen. Al eerder berichtte ik van de
doopwens van Wietske en Hendrik Jeninga (hun dochter Seline), zodat wij op deze
zondag aan 2 kinderen het sacrament van de Heilige doop mogen bedienen in de Mariakerk.
BASISCATECHESE
Er volgen op dit moment 8 kinderen basiscatechese, een leuke en enthousiaste groep.
Waar hebben wij het over? Dit najaar gaan de lessen over de bijbel: indeling, inhoud
en ontstaan. Zo maakten kinderen op een speelse manier kennis met Hebreeuwse
letters en taal. Enkele belangrijke data voor de kinderen en hun ouders: op dinsdag 5
en 12 december is er géén basiscatechese. De laatste les vooraf aan de kerstvakantie vindt plaats op 19 december. In 2018 starten wij op dinsdag 16 januari
(wekelijks).
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TERUGBLIK
Op zaterdagavond 11 november, St. Maarten, ontvingen wij zo’n
100 kinderen in de torenkamer van de Mariakerk. Het trof, het was
goed weer voor de kinderen met hun lampionnen, geen regen, geen
wind. Dit jaar kwamen de kinderen vooral in groepjes binnen, bijvoorbeeld 6-7 kinderen uit dezelfde schoolklas. Na een snel zingen van het liedje
stelden wij de kinderen de vraag: Wie is die Sint Maarten dan wel? ‘Een man’, zeiden
de meeste kinderen en bleven dan stil, elkaar een beetje besmuikt aankijkend. Volgens één meisje was Sint Maarten een eiland. Een verrassend antwoord. Weet u hoe
dat zit? Ik licht voor u een tipje van de sluier. Het eiland St. Maarten is door
Christoffel Columbus in 1493 ‘ontdekt’. Op welke dag denkt u?
TERUGBLIK
Dan de soepavond van 14 november vooraf aan de gemeenteavond. Gezellig. De
pan met gevulde erwtensoep, 20 liter, was ook zo maar op. Wie wat later kwam en
persé erwtensoep wilde, trof de hond in de pot. Maar er bleef tot aan het
einde toe bruine bonensoep en pompoensoep over. Voor het goede doel
(ondersteuning van een lagere school in Ethiopië) bracht de avond 280
euro op, een bedrag dat nog wordt aangevuld. Kosteres Wiepie toonde
samen met haar dochter, Jellie, foto’s en filmpjes van de school. Zij waren er beiden
in een voorgaand jaar geweest voor een familiebezoek en hebben toen een aantal geschenken van de lagere scholen in Buitenpost overhandigd, zoals een doek met de
afdruk van alle handen van de kinderen in verf. Aan het einde van de maaltijd werd
nog een aantal kalebassen verloot en een reuze pompoen. Wiebe Jaarsma trof de
hoofdprijs. Dus de volgende soepavond vindt, denk ik, plaats aan het Parcours.
ds. Roelof van Dam

BESTE GEMEENTELEDEN
Lijkt het u leuk om de bloemen een keer vanuit de kerk te brengen naar een gemeentelid, dan kunt u op zondag 26 november en op zondag 3 december (Kruiskerk) en
op zondag 10 december en op zondag 24 december (Mariakerk) uw naam invullen op
de bloemenkalender.
Dit betreft de maanden januari t/m juni 2018.
Wij staan met de kalender in de hal van de kerken.
Diaconie.
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EEN BERICHT VAN DE WERKGROEP KERK IN ACTIE
BUITENPOST. (V.H. ZWO/ZENDINGSCOMMISIE)
Collecten
Opbrengst Voorjaarscollecte € 336,30 incl. € 10,00 gift.
Dit bedrag is overgemaakt naar Kerk in Actie t.b.v. het werk van partnerorganisatie
Red Paz in Guatemala.
Red Paz zet zich in voor een vreedzame samenleving.
Ze geven cursussen in conflictoplossingen, mensenrechten en spiritualiteit.
Opbrengst Pinkstercollecte € 274,85 .
Gaat naar Kerk in Actie t.b.v. het zendingswerk in Nicaraqua, waar lekenleiders trainingen krijgen in Bijbelkennis en Gemeente opbouw.
De collecte van 15 okt. voor het Werelddiaconaat heeft 217,65 opgebracht.
Dit bedrag is bestemd voor een kwetsbare groep vrouwen in Zuid-Soedan.
Zij krijgen landbouwtrainingen en zaaigoed, zodat ze wat extra verdienen voor hun
gezin.

Zendingskalender
De Zendingserfgoedkalender 2018 wordt gesierd door afbeeldingen uit de OriëntaalsOrthodoxe kerken in Nederland
De Kalenders zijn te bestellen via de intekenlijst in de Maria Kerk of via de onderstaande personen.
Gerda van Oosten E-mailadres: gerdav99@gmail.com Tel. 542893
Ieteke de Vries E-mailadres: ieteke59@kpnmail.nl Tel. 544119
Albert van Dijken E-mailadres: a.dijken@chello.nl Tel. 542543

Postzegels, ansichtkaarten en geboortekaarten.
Ook deze kunt u in de desbetreffende doos / la in de kerk inleveren.
Dubbele- en enkele kaarten die in een envelop zijn verzonden hebben geen waarde.
Uitgezonderd die van Anton Pieck, St. kinderpostzegels en zelfgemaakte kaarten.
Laat altijd de postzegel op de ansichtkaart. Begin a.u.b. niet te knippen en te stomen.
Ook oud geld en buitenlands geld is welkom.
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Oude mobieltjes en cartridges.
Uw oude mobiele telefoons, cartridges en toners kunt u deponeren in de groene Ekoo
inzameldoos.
In de Kruiskerk staat een grote Ekoodoos onder de leestafel.
Een kleine Ekoodoos staat in de hal van de Mariakerk.
Ook staat er een grote Ekoodoos naast de geldautomaat in de Coop Supermarkt.
De Ekoobox in de nieuwe winkel van de Poiesz is helaas vervallen.

Zambia
Dit jaar hebben we het project in Zambia met het toegezegde bedrag van € 3.000 voor
de laatste maal gesteund.
In Zambia zit het zendingsechtpaar Hermen en Johanneke Kroesbergen. December
2011 waren ze uitgezonden door classis Buitenpost. Aan deze periode komt begin
december een einde en dan keren zij terug in Nederland.
De Terugkomdienst wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk van Kollumerzwaag.
Aanvang 10 uur.
De dienst wordt geleid door ds. Glas (van Kootstertille) Na de dienst koffie en een
presentatie van Hermen en Johanneke. Er kunnen dan vanzelf vragen gesteld worden.

Bijdragen
Om diverse doelen te blijven steunen hebben wij uw steun hard nodig
U kunt uw bijdragen/giften aan de zending overmaken op rekeningnummer:
NL 82 RABO 0363052119 t.n.v. Prot.Kerk te B’post KIA.
Bedankt voor uw financiële steun.
De Werkgroep Kerk in Actie Buitenpost.
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HARTELIJK DANK
Wat een gezelligheid bij de Soepavond van 14 november. Zo samen eten, voor een
goed doel, brengt zoveel saamhorigheid.
Wij willen dan ook iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen. Iedereen
die heeft geholpen bij het maken van de soep en het gezellig maken van de
zaal....super! En ook de giften die wij nog toegestopt kregen van de koffiegroep.......dank jullie wel.
Wij mochten het mooie bedrag van 350 euro overmaken naar de stichting "vrienden
van Ethiopie".
Zij gebruiken dat geld om een school te bouwen in Dollo.
Dus nogmaals dank,
Allard en Wiepie Renkema

DANKBETUIGING
Hjirby wolle wy eltsenien betankje foar de waarme belangstelling,
de kaarten en blommen op ûs 55-jierige trouwdei.

Johannes en Aukje de Boer-vd Veen

COLLECTES OKTOBER
1-okt
8-okt
15-okt
22-okt
29-okt

Kerk en Israël
Diaconie
Werelddiaconaat
Kerk
Kerk

College van kerkrentmeesters
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€
€
€
€
€

223,95
195,08
217,65
152,80
264,85

Deurcoll.
€ 130,93
€ 132,11
€ 144,55
€ 100,20
€ 191,25

KERSTCONCERT MET FARDAU VAN DER WOUDE
EN WESTERLAUWERS MANNENKOOR IN KRUISKERK
Sopraan Fardau van der Woude is in 2013
afgestudeerd aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Hier is ze in de eerste jaren
van haar studie begeleid door Jan van Zelm en
Marion van den Akker.
Tijdens haar studie volgde ze masterclasses bij
Emma Kirkby, ademcoach Paul Triepels, Gerda van Zelm, Claron Mcfadden en Miranda
van Kralingen.
Ze heeft liedklassen gevolgd bij Eelko Molenaar en Nico van der Meel. Fardau heeft onder
andere de sopraan aria’s van het Carmina Burana van Carl Orff vertolkt, de rol van Constance in de Friese opera
‘Keapmanskeunsten van de Friese schrijver Martinus Schuil, de sopraan aria's uit
'The Messiah' van Händel, de aria’s uit de ‘Matthaüs Passion’ van Bach.
In Fryslân en Groningen is het Chr. Mannenkoor Westerlauwers een goede bekende
bij allerlei kerkelijke zangavonden en diensten. Dit jaar vierde het koor haar 40-jarig
jubileum.
Het koor staat onder leiding van dirigent Jan Hibma en telt ruim 100 zangers.
Organisatie: Maskelyn Buitenpost
Zondagmiddag 17 december 2017
Aanvang: 15.30 uur / Kruiskerk Voorstraat Buitenpost
Voorverkoop: 11,00 Dropshop Liquerice / Aan de kerk: 12,00
Info:0511541444 / www.maskelynbuitenpost.nl
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EXTRA FEESTELIJK ADVENTSCONCERT
MANNENKOOR WESTERLAUWERS
Het Chr. mannenkoor Westerlauwers hoopt op zondagmiddag 10 december weer
haar jaarlijkse adventsconcert te houden in de Flambou te Surhuisterveen.
Dit feestelijke concert wat tevens de afsluiting is van een prachtig en succesvol jubileumjaar ( 40 jarig bestaan) van het koor, krijgt een extra feestelijk tintje omdat het
koor tijdens het concert een nieuwe dubbele CD zal presenteren.
De ene CD bestaat uit prachtige kerstliederen en de andere CD is gevuld met veel
bekende luister- en geestelijke liederen. Op beide CD’s wordt het koor muzikaal ondersteund door het Harderwijks Strijkorkest. Dit wordt aangevuld met begeleiding
van Jan Kroeske op orgel en Sebastiaan Schippers op piano. De honderd stemmen
van het mannenkoor worden bij een aantal liederen bijgestaan door de sopraan Margreet Rietveld. Dit alles onder leiding van dirigent Jan Hibma.
Tijdens het adventsconcert op 10 december zullen alle meewerkenden van de CD
opname, hun medewerking verlenen om dit jaarlijkse concert weer tot een bijzonder
gebeuren te maken. De voorverkoop van kaarten start dit jaar al op 1 november. Gegevens over de kaartverkoop vindt u op de website van het koor. Het concert in de
Flambou begint om 15.30 uur.
Liefhebbers van koorzang kunnen tot 1 december deze dubbele CD bestellen tegen
een gereduceerd tarief van 15 euro via de website van het koor.
www.mannenkoorwesterlauwers.nl of bij de koorleden.
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DOOR
“CANTO LIBRE”EN “CONCORDIA”

U wordt van harte uitgenodigd voor het winterconcert dat wordt georganiseerd door
de zangvereniging ‘Canto Libre’ en de brassband ‘Concordia’.
Het thema van dit concert is: Wintertijd/Advent.
Datum en plaats: zondag 26 november in de Mariakerk.
Aanvangstijd: 19.30 uur.
De toegang is gratis, wel wordt na afloop een collecte gehouden.
We hopen er samen een mooie avond van te maken.
Komt allen dus om te genieten van muziek en zang!
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VAN HET KERKELIJK BUREAU
GEDOOPT

12-11-2017

Milena Fenna de Vries, de Zegge 5

Als gij niet zijt
Als gij niet zijt
de grond waarop ik sta
de bron waaruit ik put
de einder waarheen ik ga als gij niet zijt
waar blijf ik dan
in tijd en eeuwigheid
Lied 926

(Red.)

COLLECTEBONNEN
Collectebonnen zijn te koop bij Henk Koops, De Zeilen 23, tel. 543156 .
U kunt even bij mij thuis langskomen of bellen.
Indien gewenst kunnen de bonnen bij U thuis gebracht worden.
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VERJAARDAGEN
26-11-1939 Mevr. IJ. van der Sluis-Andringa, Parcours 11 9285SE
02-12-1931 Mevr. H. Mulder-Oosterhuis, Eringalaan 8 k.367 9285TR
02-12-1940 Mevr. S. Barbij-Kerkstra, Voorstraat 61a 9285NP
03-12-1937 Dhr. S. Annema, Haersma de Withstraat 54 9285TH
06-12-1940 Dhr. T. de Haan, de Achtkant 38 9285VG
07-12-1930 Mevr. R. Keizer-Bosgra, Eringalaan 8 k.259 9285TR
08-12-1940 Dhr. J. Holtrop West 74 9285WD

Namens de gemeente van harte gefeliciteerd,
en een fijne dag gewenst.

PASTORAAT OP MAAT
Meldpunten voor ons pastoraat:
Piet Boelens
0511-843006 pboelens@hotmail.com
Anny de Bruin
0511-543881 c.bruin47@upcmail.nl
Reinie van Akker, 0646426554, vanakker@live.nl
ds. Gert v. Helden 0511-540011 gvanhelden@planet.nl
Pastoraat op Maat
Belt of mailt u ons als u vragen hebt?
Voor uzelf of voor een ander?
***
U bent op woensdagmorgen ook altijd welkom
op de koffieochtend in De Schakel van 10-11 uur.
Info: Ouderenpastoraat 80+: P. Boelens
PASTORAAT OP MAAT PAST IEDEREEN!
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AGENDA
zo. 26 nov. Zondagavondzang in Haersmahiem. Aanvang 19.00u
zo. 26 nov. Winterconcert Canto Libre en Concordia in de Mariakerk.
Aanvang 19.30u
vr.

1 dec.

Filmavond voor alle 13,14 en 15 jarigen van de protestantse kerk

wo. 6 dec.

Leerhuis; Met alle geweld in de Schakel, om 20.00u.

zo. 10 dec.

Extra feestelijk adventsconcert Mannenkoor Westerlauwers
Het concert in de Flambou Surhuisterveen begint om 15.30 uur.
Kerstconcert met Fardau van der Woude en het Westerlauwers
mannenkoor in de Kruiskerk. Aanvang 15.30u.

zo. 17 dec.

Voor vermeldingen in de agenda kunt u e-mailen naar:
redactiesamenklank@hotmail.com

LEESROOSTER
November
25 zaterdag Psalm 85
26 zondag
Matteüs 25:1-13
27 maandag Matteüs 25:14-30
28 dinsdag Matteüs 25:31-46
29 woensdag Jeremia 24:1-10
30 donderdag Jeremia 25:1-14
December
1 vrijdag
2 zaterdag
3 zondag *
4 maandag
5 dinsdag
6 woensdag
7 donderdag
8 vrijdag

Jeremia 25:15-26
Psalm 19
Jesaja 5:1-7
Jesaja 5:8-17
Jesaja 5:18-24
Jesaja 5:257-30
Jeremia 25:27-38
Jeremia 26:1-9
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ADRESSEN
Voorgangers 540011 ds. G.P.E. van Helden, Voorstraat 17, Wijk West
gvanhelden@planet.nl
402625 ds. R. van Dam, Roggeblom 6, Wijk Oost
roelof.vandam@hetnet.nl
0646426554 mw. R. van Akker, (Haersmahiem) Fuldastrjitte 16
9113 PK Walterswâld
vanakker@live.nl
Kerkenraad 543946 dhr. S. Meindertsma, interim-voorzitter, Poelruit 12
s.m.meindertsma@hetnet.nl
544225 mw. I. van der Wolf. scriba, de Vijzel 5,
s.w.vanderwolf@planet.nl
Gebouwen 541886 Kruiskerk en de Schakel, Voorstraat 15
540076 dhr. H.T. Corporaal, koster/beheerder, de Voorzoom 1
543780 Mariakerk, Oude Havenstraat 1
541800 coörd. kosterswerk: dhr. B.J. Schipper, de Hoefslag 32
Diakonie

541778 dhr. J. de Groot, voorzitter, De Zeilen 27
543667 dhr. J. Kampen, penningmeester, de Zeilen 42

Jeugd
College van kerkrentmeesters
543156 dhr. H. Koops, bijdragen-administratie, De Zeilen 23
543156 dhr. H. Koops, collectebonnen, De Zeilen 23
541136 fam. van der Kooij, penningmeester, de Tjoele 12
piet.carla@wxs.nl
Werkgroep Kerk in Actie (voorheen zendingscommissie)
542543 dhr. A. van Dijken, Molenerf 16
bank:NL 82 RABO 036.30.52.119 t.n.v. Prot.Kerk te B’post KIA
Kerkelijk bureau, verhuizingen, geboortes, huwelijken, etc. doorgeven aan:
541436 mw. R. Fokkens, van Heemstraweg 16 9291 MS Kollum
r.j.guikema@hotmail.com
Rekeningnummers
College van kerkrentmeesters
NL76 RABO 0363 0035 33 Protestantse Gemeente Buitenpost
NL82 INGB 0000 8309 98 Protestantse Kerk Buitenpost
Diakonie PKN
bank NL43RABO 0149113307
Kindertehuizen Bulgarije
bank NL98RABO 030.42.99.901
Voor overige informatie zie: www.pknbuitenpost.nl
Beamerteam: beamerteam@pknbuitenpost.nl
Web-beheerder: informatie over activiteiten en foto's graag mailen naar,
dhr. D. de Vries
douwe.devries@hetnet.nl
wijz 9-9-2017
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