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BANDRECORDERDIENST BEIDE KERKGEBOUWEN

zo. 11 febr.
zo. 18 febr.

Mariakerk
Kruiskerk

J. Wiersma
F. Gerlsma

542710
542793

KERKVERVOER beide kerkgebouwen
Contactpersoon: dhr. Auke H. de Vries

543554

BLOEMENDIENST

zo. 11 febr.
zo. 18 febr.

Mariakerk
Kruiskerk

fam. Verheul
Annie Jager

Bij verhindering bericht aan: Trijntje Coehoorn
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543001

NOOIT ALLEEN
Jezus heeft gezegd: “Ik laat je nooit alleen
Ik ga altijd met je mee in dit leven
En zal je nabij zijn en vrede geven”
Ga dan maar in vertrouwen naar Hem heen.
Wat er ook gebeurt, Zijn liefde blijft bij mij
En zorgt voor mij, elke nieuwe dag weer
Hij ziet altijd in gunst op mij terneer
Waar ik ook zal zijn, Hij blijft aan mijn zij.
Jezus, Hij begrijpt mij als ik mij alleen voel
Wanneer mensen mij soms in de steek laten
Dan weet ik dat Hij mij nooit zal verlaten
Hij kent mij en Hij alleen weet wat ik bedoel
Zoals mijn schaduw altijd bij mij is
Zo weet ik, is Jezus ook steeds bij mij
In mijn hart voel ik mij dan rijk en blij
En ben ik veilig bij Hem, zeker en gewis.
Fedde Nicolai
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KERKDIENSTEN
zondag 11 februari
09.30u. Mariakerk
voorganger
collecte
nevendienst
oppas

: ds. R van Akker
: Kerk, Onderhoudsfonds en diaconie
: Leentje Steringa-Elverdink
: geen

09.30u. Schakel
voorganger : ds. R. van Dam
nevendienst : Joukje Wolthuizen
***

zondag 18 februari
09.30u. Kruiskerk
voorganger
collecte
nevendienst
oppas

1e zondag van de 40 dagentijd

: ds. G. van Helden
: Kerk, Onderhoudsfonds en diaconie
: Jeanet Veenstra
: geen

09.30u. Aanloop Jeugdkerk
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BIJ DE DIENSTEN
PROJECT VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2018
‘IK ZORG VOOR JOU’

Op woensdag 14 februari begint liefdevol de 40-dagentijd.
In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. We lezen verhalen over de weg die
Jezus gaat. We verbinden de diensten dit jaar opnieuw met elkaar door een project.
Jezus wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein,
hij weet dat mensen hem naar het leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet
alleen. God zorgt voor hem. Er zijn engelen bij Jezus in de woestijn. Mozes en Elia
verschijnen op de berg. En met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donkerste
nacht voor Jezus blijft zorgen.
Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen.
We ontdekken in deze periode dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. Bijvoorbeeld door met iemand te praten, door iemand eten te geven of door ervoor te
zorgen dat iemand zich thuis kan voelen. Zo zorgt de Vader in de hemel voor Jezus,
zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij ook voor elkaar zorgen.
Het thema voor deze periode is ‘Ik zorg voor jou’.
Elke week wordt gebruik gemaakt van een ‘zorgkoffer’ waar voor elke zondag een
voorwerp in zit.
Namens de kindernevendienstleiding,
Joukje Wolthuizen
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GEMEENTEBERICHTEN
Vrijdagavond 2 februari nam onze jeugd deel aan Sirkelslag,
een landelijke wedstrijd van jeugdgroepen uit de PKN tegen
elkaar. Omliggende dorpen deden ook mee. Via internet, livestream, kregen onze twee teams, de Kaasknabbels en Notenkrakers, instructies. De rode draad was het bijbelverhaal Esther,
onze jongeren wel bekend van de musical van vorig jaar. Het
eerste spel leverde al gelijk een veldslag op, de tegelvloer bij de
Aanloop droop van de slagroom. Want voordat Esther voor
koning Ahasveros mocht verschijnen, ontving zij (haar gezicht)
een uitgebreide schoonheidsbehandeling. Aan de jongeren de
opdracht om dit bij elkaar na te doen met chipjes en slagroom.
Dat lieten zij zich niet 2x zeggen. En dat was nog maar het begin van de avond.
Verder met lief en leed. Anja en Bauke Boonstra-Kuperus, wonend aan de Hoefslag 10, ontvingen op oudjaar, 31 december 2017, een dochter.
Ze noemen haar Anna Lise, roepnaam Lise. De dag dat Lise ter wereld kwam, eindigde met vuurwerk voor het raam. Alsof dat allemaal voor Lise, Anja en Bauke
werd afgestoken ….
Een aantal gemeenteleden is in een revalidatiecentrum, of verpleeghuis.
Ik noem u Jan Hamstra, Herbrandastraat 55.
Hij verblijft revalidatie in Neibertilla in Drachten en Griet Kloostra, Voorstraat 59 a,
vertoeft in verpleeghuis Berchiem in Burgum. Een vervelende bacterie speelt haar
parten en bemoeilijkt haar ademhalen.
Wiet van der Ploeg, de Wiek 64, is vanwege duizeligheid opgenomen in verzorgingshuis Stellinghaven (Schapekamp 1, 8431 HW Oosterwolde).
Ik sluit af met een gedicht over hoop, wetende dat een aantal gemeenteleden ernstig
ziek is en tegenslag op tegenslag te verduren heeft. Daarover spreken is niet eenvoudig. Woorden ontbreken. Het is pijnlijk. Wat voedt vertrouwen? Het gedicht staat op
naam van Vaclav Havel (1936-2011) die jarenlang politiek dissident was (voormalig
Tjechoslowakije) en jarenlang moest volhouden.
Schreef hij dit gedicht voor zijn vrienden?
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Diep in onszelf dragen wij hoop;
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet
voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop
is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Het is de zekerheid
dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.
Met vriendelijke groet, ds. Roelof van Dam
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UIT DE GEMEENTE
Anderhalve week geleden zouden Jan van der Heide en zijn echtgenote Janneke
(Oude Havenstraat 9) voor een vakantie op reis gaan. Op de morgen dat ze weg zouden gaan werd Jan echter onwel. Een snel gealarmeerde huisarts achtte het raadzaam
dat hij met spoed naar het ziekenhuis zou gaan. In het ziekenhuis bracht een scan aan
het licht dat er bij Jan een tumor in zijn hoofd zit. Dat bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel. Na een dag mocht Jan weer uit het ziekenhuis naar huis.
Intussen hebben de eerste gesprekken al plaatsgevonden over een mogelijke behandeling. Langzaam daalt het nieuws (ook) bij hen en bij hun naasten in. Het zet je leven
wel helemaal op zijn kop. Mensen die graag even bij Jan en Janneke langs gaan zijn
van harte welkom, maar het is wel goed om vooraf even te bellen. (tel. 542449) Om
voldoende rust te krijgen vinden zij het prettig als bezoek -indien mogelijk - ‘s middags komt, tussen half drie en vijf uur.
We bidden dat zij en hun dierbaren de moed en de kracht vinden, om de weg te gaan
die nu voor hen ligt. En ook bidden we dat ze op die weg mogen merken dat God met
hen meegaat, als de Heer die voor ons het leven wil, en die zijn liefde en inzet ook
laat spreken door de aandacht en liefde van mensen om je heen.
Gert van Helden
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WERKGROEP GEBOUWEN VAN START
Het is al op enkele gemeenteavonden verteld: Onze gemeente moet nadenken en een
beslissing nemen over de toekomst van onze kerkelijke gebouwen.
Door de terugloop van het aantal gemeenteleden én het aantal kerkgangers, die overigens in vrijwel alle PKN-gemeenten wordt geconstateerd, is een bezinning over het
handhaven van bestaande kerkelijke gebouwen dringend geboden.
Het College van Kerkrentmeesters heeft al wat voorwerk gedaan door zich bijvoorbeeld te oriënteren op verschillende (on)mogelijkheden en oplossingen die ook in
andere gemeenten zijn aangedragen.
Het college dat onze gebouwen beheert, ziet in de toekomst grote financiële problemen opdoemen als er geen maatregelen worden genomen. Temeer omdat de begroting van onze gemeente al enkele jaren lang een (toenemend) tekort laat zien.
Door de kerkenraad is nu een werkgroep Gebouwen gevormd die verschillende opties
gaat bestuderen en uitwerken.
De Mariakerk en de Kruiskerk met de Schakel open houden, is een optie die onhaalbaar is, omdat de gemeente dan - wellicht in toenemend tempo - inteert op haar vermogen en uiteindelijk niet meer in staat is de gebouwen te handhaven.
Een drietal andere opties blijft dan over:
1.
De Mariakerk overdragen aan bijv. een culturele stichting of Stichting Alde
Fryske Tsjerken (die daarvoor wel een zg. bruidschat eist) en de Kruiskerk
met Schakel handhaven als centrum van de PKN-gemeente Buitenpost;
2.
De Kruiskerk met Schakel afstoten en de Mariakerk handhaven waarbij er een
andere accommodatie voor leerhuizen, gemeenteavonden en andere bijeenkomsten moet worden gezocht;
3.
De Kruiskerk en de Mariakerk beide afstoten en de Schakel inrichten als religieus centrum voor de gemeente.
De werkgroep focust zich op het behouden c.q. afstoten van gebouwen, waarbij alle
opties worden onderzocht en tegenover elkaar worden afgewogen. Alle opties hebben
voordelen maar ook nadelen zowel financieel als praktisch. Bovendien vindt de werkgroep de emotionele kanten van welke optie dan ook belangrijk.
Daarom wil de werkgroep alle vragen en feiten die bovenstaande opties oproepen,
onderzoeken en afwegen. Om er enkele vragen te noemen: Wat is de functie van de
kerkelijke gebouwen nu? Hoe willen we ons gemeente-zijn gestalte geven, ook in de
toekomst? Hoe is het verloop van het ledental de laatste jaren geweest en welke
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prognose kan er worden gegeven voor de komende tien jaar? Hoe is de leeftijdsopbouw van de leden en bestaat er een verband met de hoogte van de vrijwillige bijdragen? Hoe is de staat van onderhoud van de kerkelijke gebouwen en welke investeringen zijn in de komende jaren noodzakelijk?
Kortom: kansen en bedreigingen zullen in de werkgroep aan de hand van een stappenplan besproken worden om tot een afgewogen advies aan de kerkenraad én de
gemeente te komen.
Op dit moment heeft de werkgroep nog geen voorkeur voor één bepaalde optie.
De werkgroep heeft besloten regelmatig te communiceren met de gemeente. Dat kan
bijvoorbeeld via de Samenklank maar ook door het beleggen van gemeenteavonden.
En misschien even belangrijk: de leden van de werkgroep zullen hun voelhorens uitsteken om datgene wat er leeft in de gemeente met betrekking tot de kerkelijke gebouwen, op te vangen.
De werkgroep Gebouwen bestaat uit de volgende leden (in alfabetische volgorde):
Chris de Bruin (gemeentelid), Griet Banga (afgevaardigde kerkenraad), Foppe Gerlsma (gemeentelid), Jelte Kampen (gemeentelid), Henk Koning (gemeentelid), Piet van
der Kooij (afgevaardigde College van Kerkrentmeesters),
Filippus Roorda (afgevaardigde kerkenraad), Douwe de Vries (gemeentelid).
Rochus van der Meer, lid van het CVK, is adviseur.
Eventuele, uitsluitend schriftelijke reacties naar adres Oude Dijk 7, 9285 XA Buitenpost.
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COLLECTES DECEMBER

3-dec
10-dec
17-dec
24-dec

Kerk
Haersmahiem
Kerk
Diaconie
Kerk

25-dec
26-dec
31-dec

Kinderen
Kerk
Kerk

in

€
€
€
€
€

173,65
71,40
193,63
198,75
164,63

de €
€
€

362,84
228,08
204,15

Deurcoll.
€ 124,30
€ 158,17
€ 115,44
€ 125,18
€ 177,90
€ 140,50

College van kerkrentmeesters

ONTVANGEN GIFTEN.
Via de Rabobank:
Gift van 50 euro voor Zending
Gift van 500 euro uit dankbaarheid
Vanuit Haersmahiem:
Gift van 5 euro voor de diaconie
Gift van 20 euro voor de diaconie
Hiervoor onze hartelijke dank.
College van Kerkrentmeesters
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VAN HET KERKELIJK BUREAU
OVERLEDEN

23-01-2018

op de leeftijd van 90 jaar
Mevr. D. Waltje, Eringalaan 8

NIEUW INGEKOMEN

Robert Kingma en Meenskje van der Leij, Julianalaan 21 9285NA
GEBOREN

31-12-2017

Anna Lise, dochter van Bauke en Anja Boonstra-Kuperus
de Hoefslag 10 9285RV

VERHUISD

Dirk-Rinze Pilat, van Pijlkruid 3 naar Molenerf 62
Mevr. G.A Ellens-Martini, Molenerf 13 naar Meckama State Tsjerk Hiddesstraat
42 k.145
9291AM Kollum
Dhr. B. Kroese, Eringalaan 8 k.255 naar k.138 9285TR
Mevr. C. Couperus, Rijksstraatweg 165 k.211 naar woning G 9254DE Hardegarijp
Mevr. S. Attema, Wollegras 5 naar Roggeblom 4 9285KE
UITGESCHREVEN ALS LID VAN DE PKN

Ellen IJsinga, Waardenburg
Dhr. D. Steigstra, de Wiek 34
Fam. Broekhuizen, Stationsstraat 16
Dhr. H. Slagter, Himellof 4
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PASTORAAT OP MAAT
Meldpunten voor ons pastoraat:
Jellie Miedema 0511-543590 jeltjemiedema@kpnmail.nl
ds. R. van Dam, 402625 roelof.vandam@hetnet.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.
PASTORAAT OP MAAT PAST IEDEREEN!
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VERJAARDAGEN
10-02-1932
10-02-1934
10-02-1938
11-02-1935
12-02-1935
12-02-1936
16-02-1939
17-02-1942
19-02-1923
19-02-1930
20-02-1920

Dhr. R. Botma, Johanneswald 1 k.001 9269VS Veenwouden
Mevr. A. de Vries-van der Velde, Voorstraat 53A 9285NP
Dhr. S. van der Lijn, Gysbert Japiksstraat 44 9285RB
Dhr. J. de Boer, Oost 5a 9285XX
Mevr. A. Botma-Dreijer, Johanneswald 1 k.001 9269VS Veenwouden
Mevr. M. Miedema, Kuipersweg 15 9285SN
Dhr. R. van der Meer, Julianalaan 19 9285NA
Mevr. A. Dijkstra-Boersma, Scheltingastraat 15 9285PD
Mevr. T. Hofstede-Reitsma, Eringalaan 8 K.249 9285TR
Mevr. G. Pilat-Bouius, Parklaan 25 9285TN
Mevr. G. de Boer-van Klaarbergen, Rijksstraatweg 167 I 9254DG
Hardegarijp
20-02-1930 Mevr. H. Waltje-Kugel, Tsjerk Hiddesstraat 42 k.203 9291AM Kollum
23-02-1926 Mevr. G.A. Slagter-Wildeboer, Parklaan 23 9285TN
23-02-1934 Dhr. G. Offinga, de Hoefslag 24 9285RV

Namens de gemeente van harte gefeliciteerd
en een fijne dag gewenst

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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AGENDA

zo. 18 febr. Zondagavondzang in Haersmahiem. Aanvang 19.00u

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

LEESROOSTER
Zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

10 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
16 februari
17 februari
18 februari
19 februari
20 februari
21 februari
22 februari

Joël 1:1-14
Joël 1:15-20
Joël 2:1-11
Joël 2:12-17
Psalm 57
Jesaja 56:9-57:6
Jesaja 57:7-13
Jesaja 57:14-21
Jesaja 58:1-5
Jesaja 58:6-14
Jona 1:1-16
Jona 2:1-11
Jona 3:1-10
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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 0519242307 mw. R. van Akker, (Haersmahiem)
Weardwei 4 9135DG Morra Kleaster1@outlook.com
Kerkenraad 543946 dhr. S. Meindertsma, interim-voorzitter, Poelruit 12
s.m.meindertsma@hetnet.nl
544225 mw. I. van der Wolf. scriba, Keurloane 6, 9285 VS
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
540820 dhr. C. Brandsma, penningmeester, De Zeilen 65

Jeugd
College van kerkrentmeesters
543156 dhr. H. Koops, bijdragen-administratie, De Zeilen 23
543156 dhr. H. Koops, collectebonnen, De Zeilen 23
541136 dhr. P.J.E van der Kooij, interim-voorzitter, de Tjoele 12
mevr. C. van der Kooij Penningmeester
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,
wijz.20 jan. 2018
dhr. D. de Vries
douwe.devries@hetnet.nl
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