Winterbrief
2016 - 2017
Protestantse gemeente “Op ‘e Noed”
Idskenhuizen – Sint Nicolaasga – Tjerkgaast

Voorwoord
Een nieuw seizoen, een nieuwe ‘Winterbrief’. We zijn blij jullie dit seizoen weer een
grote hoeveelheid activiteiten aan te kunnen bieden voor zondag en voor door de
week, voor jong en oud, voor gemeenteleden en dorpsgenoten.
Wie de wandelschoenen aan wil doen kan met ons op pad gaan, maar wie kunst wil
bekijken kan zijn of haar hart dit jaar ook weer ophalen. Er is een avond voor
keukenprinsen en –prinsessen die hapjes willen maken met een ‘Bijbels smaakje’,
we gaan een indrukwekkende film bekijken en er is gelegenheid om uit volle borst
mee te zingen tijdens de Sing-inn. Maar wie het rustiger aan wil doen kan zich een
dag bezinnen in Nijkleaster, samen een boek lezen, een preek voorbereiden of
nabespreken, of zich laten varen op één van de meren. En doe eens gek: er komt
een echte spokentocht! We zoeken nog ‘spoken’ voor deze activiteit.
En dan hebben we de helft nog niet eens genoemd
van wat we gaan ondernemen dit seizoen…..
Kerk zijn doe je niet alleen op zondag, maar ook door de week. En je bent het ook
niet uitsluitend in één van de kerkgebouwen, maar vooral ook daarbuiten. We hopen
dat jullie met dit aanbod uit de voeten kunnen en dat we fijne ontmoetingen zullen
hebben.
Je bent van harte uitgenodigd om deze Winterbrief te lezen en je in te schrijven voor
één of meerdere activiteiten die in deze winterbrief beschreven worden. Het
voorbereidingsteam van de Winterbrief beveelt deze activiteiten van harte bij jullie
aan!
Jannie van Koten, Trijn van der Heide, Dini Wijnia, Pytsje Sybesma,
Fettsje Sybesma, Linda Wind en de pastores Anneke Adema en Gerda Keijzer

2

Deel je leven
Zoals voorop deze Winterbrief staat is het thema in onze
kerken dit jaar ‘Deel je leven”
We delen ons leven met velen. Met ons gezin,
met vrienden, met collega’s, met gemeenteleden.
We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen, binnen
maar zeker ook buiten de kerk. We verbinden ons met de
gemeenschap om ons heen.
Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk
met collega’s. Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in
gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. En buiten de
kerk, met de mensen die op ons pad komen.
We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met
mensen die we zelf uitzoeken maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken maar
ons nodig hebben.
In onze gemeente Op ’e Noed delen we ook ons leven. In ieder geval een stukje
ervan. In Gods naam willen wij naar elkaar omzien, elkaar bemoedigen. Kritiek
hebben mag ook, dat houdt iedereen scherp, als het maar opbouwende kritiek is.
Wij vieren en delen ons geloof in de kerkdiensten en in andere bijeenkomsten.
Hoe meer mensen mee doen, hoe meer mensen zich betrokken voelen, des te meer
zullen wij de dingen die wij meemaken en geloven kunnen delen.
Elkaars vreugde delen verdubbelt de vreugde, elkaars verdriet delen is
helend en verzachtend.
Met ‘Deel je leven’ gaan wij het winterwerk beginnen.
In Gods naam met optrekken met elkaar.
En dan wordt het een goed en vruchtbaar seizoen.
Ds. Gerda Keijzer
Pastor Anneke Adema
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Wat moet u doen?
Deze winterbrief rustig en zorgvuldig doorlezen.
Na het lezen kunt u een keuze maken voor één activiteit
of meerdere activiteiten waar u aan mee wilt doen.
Daarna kunt u de bijgevoegde opgavenlijsten invullen.
De lijsten kunnen op 3 verschillende manieren ingeleverd worden:
1.
U kunt het formulier op zondagmorgen meenemen en
inleveren in de bussen die in de verschillende kerkgebouwen staan.
2.

U kunt het formulier inleveren via de mail bij reitze777@gmail.com
(een digitaal formulier is te downloaden via de website).

3.

Na verzoek kunt u het formulier inleveren bij pastor Anneke Adema.
Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-50 86 88 90 of via de mail:
annekeadema@hotmail.com
Zij zal een afspraak maken om het formulier bij u op te halen.

Voordat u het formulier inlevert verzoeken wij u om het volgende te doen:
- Vergeet niet om uw e-mailadres en telefoonnummer goed op
het opgaveformulier te vermelden.
- Noteer de datum van de activiteit goed. Ook als dit een activiteit betreft waar u
zich niet voor op hoeft te geven.
Alle data van de activiteiten zullen vermeld staan in
de Schakels en op de Zondagse Ontmoeting.
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De activiteiten
Activiteit

Datum

Plaats

Pagina

Ochtendkringen
18 + groep (JEUGD)
Bloeigroep
Diaconale avond
Ouders op herhaling
Deel de maaltijd
Liturgisch bloemschikken olv..
Jeltsje v.d Meer en Trienke Hoekstra
Boekbespreking
Belijdenis catechese
Belijdenis catechese (JEUGD)
After preek gesprek
Bezinningsdag Nij kleaster
( Je eigen huis van stilte)
Filmavond jongeren (JEUGD)
(13-25) : ‘Bucket list’
Groot huisbezoeken
Vrouw en geloof
Spokentocht (JEUGD)
De vitale kerk van Ds. Beekman
Preekvoorbereiding
In gesprek met (jong en oud)
Sing-Inn Classic
( m.m.v. Douwe Smit)
Kunst in de kerk
Ds. Hamoen over Hendrik Werkman
Praten met je puber
Filmavond: Les hommes et les Dieux
( In 40 dagen tijd)
Workshop hapjes maken
The Passion (JEUGD)
Meditatieve wandeling
Bootdagreis 55+

okt. / nov. – mrt.
Vanaf oktober
Vanaf 24 oktober
2 november
9 november
25 en 26 november
Vanaf november
een aantal keren
Vanaf 16 november
Vanaf november
Vanaf december
4 december

Wijkcentrum Doniahiem
Idskenhuizen
Bij mensen thuis
Tjerkgaast
Idskenhuizen
Bij mensen thuis

6
6
7
7
8
8

Unitas

9

Bij mensen thuis
Idskenhuizen
Bij mensen thuis
Tjerkgaast of in huis

9
10
10
11

10 december

Jorwert

11

December

Idskenhuizen
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Januari en februari
12 januari
januari
9 februari
23 februari
februari

Bij mensen thuis
Tjerkgaast
Idskenhuizen
Unitas
Idskenhuizen

12
13
13
14
14
15

5 maart

Kerk Idskenhuizen

15

9 maart

Dorpshuis Tjerkgaast

16

16 maart

Idskenhuizen

16

5 april

Kerk Idskenhuizen

17

7 april
14 april
19 april / 10 mei res.
23 juni

Unitas
Idskenhuizen
St. Nicolaasga
Boot

17
18
18
19

Jeugdactviteiten

20
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Ochtendkring

okt. / nov – mrt.

Wijkcentrum Doniahiem

Er zijn twee ochtendkringen voor de bewoners van Doniahiem en twee voor de
bewoners van de Scharleijen en Iendracht.
Deze bijeenkomsten beginnen om 9.45 uur met een kopje koffie in het Wijkcentrum.
De eerste bijeenkomst voor Doniahiem en de Scharleijen wordt verzorgd door
ds. Gerda Keijzer. Om elkaar te leren kennen wordt er een spel gespeeld getiteld
‘Samenspraak – Levenskaart’.
De andere twee ochtendkringen worden ingevuld door Pastor Anneke Adema
Data:
Donderdag 13 oktober
Donderdag 10 november
Dinsdag 7 maart 2017
Dinsdag 21 maart 2017
Plaats
Aanvang
Leiding

1e bijeenkomst Doniahiem
1e bijeenkomst Scharleijen/Iendracht
2e bijeenkomst Doniahiem
2e bijeenkomst Scharleijen/Iendracht

: Wijkcentrum
: 9.45 uur
: Ds. Gerda Keijzer en Pastor Anneke Adema

Catechese boven de 18 jaar

Vanaf oktober

Idskenhuizen

Vanaf oktober beginnen we weer met de catechese boven de 18 jaar (tot 25 jaar).
Eén keer per drie weken komen wij een avond bij elkaar om te spreken over de
verschillende geloofsonderwerpen. De groep bestaat op dit moment uit 7 dames en
wij willen graag wat versterking hierbij hebben. Dames en heren boven de 18 jaar zijn
welkom om zich aan te sluiten bij deze avonden. Je mag je via deze winterbrief
aanmelden maar het is ook geen probleem als je een eenmalig bezoekje brengt. Dan
mag jij je aanmelden op mijn e-mailadres: jannievankoten@hotmail.com
Datum
Aanvang
Plaats
Leiding

: vanaf oktober (de exacte datum komt op de Zondagse Ontmoeting)
: Van 19.45 tot 21.15 uur.
: Idskenhuizen (kerk of dorpshuis)
: Jannie van Koten
De rest van de groep
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Bloeigroep

Vanaf 24 oktober

Bij mensen thuis

Na de mooie en goede gesprekken die we
het afgelopen winterseizoen hadden, gaat
de bloei- en groeigroep in oktober weer
van start.
De deelnemers kunnen een onderwerp
kiezen en voorbereiden en dat leidde vorig
jaar tot prachtige avonden. Gesprekken
met diepgang. Zo leerden we elkaar beter
kennen en werd de band hechter.
We hopen dat het bovenstaande u
aanspreekt en aanzet dit seizoen mee te
gaan doen.
Aantal avonden
Datum
Aanvang
Plaats
Andere data en plaats

: 6 avonden (okt, nov, jan, febr. mrt. apr.)
: 1e avond 24 okt.
: 20.00 uur
: Mercuriusstraat 6 St Nyk.
: In overleg

Diaconale avond

2 november

Tjerkgaast

Tijdens en na de dienst van dankdag,
2 november 2016, willen we u als
diaconie informeren over het project wat
wij als gemeente steunen. Het is een
project van Kerk in Actie. Deze avond zal
de gemeenteadviseur van Kerk in Actie,
Karel Jungheim, ons over dit project
vertellen. Dit project wordt o.a. gesteund
door het geld van dhr. Bootsma. Om dit
project langer te kunnen steunen hebben we ook uw hulp nodig. Tijdens de dienst zal
het project benoemd worden. Na de dienst is er in dorpshuis het Spântsje, onder het
genot van een kopje koffie, uitgebreide informatie over dit project.
De kerkdienst begint om 19.30 uur. De avond in het Spântsje zal ongeveer om 20.30
uur beginnen. In het Spântsje is er ruim gelegenheid om ook vragen te stellen over
dit project aan Karel Jungheim.
Opgave is niet noodzakelijk.
Werkgroep Kerk In Actie
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Ouders op herhaling

9 november

Idskenhuizen

Om de geloofsontwikkeling van hun kinderen te
bevorderen, stimuleren veel ouders hen om catechese
te volgen. Maar hoe hou je als ouders je eigen
geloofsontwikkeling op peil? Wordt het niet eens tijd om
eens ‘op herhaling’ te gaan?
Op woensdag 9 november komen we bij elkaar om na
te denken over de vraag wat voor soort gelovigen we
eigenlijk zijn. Hou jij je aan de leerstukken die de
christelijke kerk bijna 2000 jaar geleden opstelde? Of
heb je eigentijdse opvattingen over geloven in God
ontwikkeld?
Aan de hand van 36 prikkelende stellingen die je kunt
onderschrijven (of juist niet) kom je er achter welk type
gelovige je bent: rechtzinnig, modern, of zelfs een
tikkeltje tegendraads. Het kan heel verrassend
uitpakken en de uitkomsten staan garant voor een
boeiend gesprek.
Je bent van harte uitgenodigd.
Datum
Aanvang
Plaats
Leiding

: woensdag 9 november
: 20.00 uur
: kerk Idskenhuizen
: ds. Gerda Keijzer

Boekbespreking

Vanaf 16 november

Bij mensen thuis

Zo’n vier of vijf avonden gaan we van gedachten wisselen over
de inhoud van een boek.
We hebben gekozen voor een boek van
de Haarlemse predikant Bernard Luttikhuis:
Tien beelden van hoop, bemoediging en troost.
Het kan heel leerzaam en verrassend zijn om in een kleine
groep met elkaar in gesprek te gaan.
Datum en plaats 1e avond: november bij fam. Van der Meer,
Heide 1, St.Nyk
Aantal keren: 4 of 5 avonden
Verdere data en plaatsen: in overleg
Aanvang
Leiding
Kosten van het boek

: 20.00 uur
: Jeltsje v.d. Meer en Trijn v.d. Heide
: € 8.90
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Deel de maaltijd

25 en 26 november

Bij mensen thuis

Samen eten geeft gezelligheid.
Het lijkt ons leuk om mensen die een maaltijd willen bereiden en zij die gast willen
zijn bij elkaar te brengen.
a.

Wij willen graag gast zijn…………………………………………….

b.

Wij willen graag een maaltijd bereiden…………………….

Bij genoeg deelname brengen wij
de gasten bij de gastheer/vrouw.
U kunt hierover bellen naar de
fam. J. v.d. Heide- 431278,
mailen kan ook:
javanderheide@planet.nl
Tijdstip en locatie volgen na
opgave.

Liturgisch bloemschikken olv.
Jeltsje v.d Meer en
Trienke Hoekstra

Vanaf november
een aantal keren

Unitas

Ook dit jaar zijn Jeltsje v.d. Meer en Trienke Hoekstra
bereid om een aantal avonden met liturgische
bloemschikken te organiseren.
Liturgische bloemstukken zijn, door hun sprekende
symboliek een waardevolle aanvulling op de eredienst bij
de kerkelijke feesten en bijzondere vieringen.
Datum
Plaats
Aanvang
Prijs
Aantal avonden

: vanaf november
( staat op de Zondagse
Ontmoeting)
: Unitas
: 20.00 uur
: Evt. materiaalkosten
: In overleg
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Belijdenis catechese
voor volwassenen

Vanaf november

Idskenhuizen

Als je al volwassen bent, en ook graag
belijdeniscatechisatie wilt volgen, dan is het prettig als je
dat met leeftijdsgenoten kunt doen. Als we een groepje
bij elkaar hebben, kunnen we van start. Maar ook als je
in je eentje belijdenis wilt doen, maken we een afspraak
om te beginnen met de catechese.
Als je meer informatie wilt, bel of mail dan gerust.

Datum, aanvang en plaats
Leiding

Belijdenis catechese
voor jongeren

Vanaf december

: in overleg
: ds. Gerda Keijzer

Bij mensen thuis

Belijdeniscatechese volgen kan een mooie afsluiting zijn van de jaren dat je
catechese volgde. Je zet op een rijtje wat je allemaal hebt besproken en wat jij zelf
gelooft. Dat is dan je geloofsbelijdenis. Je kunt besluiten om het bij dit catechesejaar
te laten, maar je kunt ook openbare belijdenis van je geloof doen in een kerkdienst.
Dan laat je zien waar jij voor staat! Maar het belijdenis doen is geen must. Die
beslissing is aan jou!
Het mooiste is om samen met vrienden of andere
jongeren van je catechesegroep van vorig jaar
belijdeniscatechese te gaan volgen. Kijk eens om je
heen of je een groepje bij elkaar kunt krijgen meld
je dan aan.
We beginnen in december, eens per 14 dagen.
Dag, tijd en plaats in overleg, meestal bij de
deelnemers thuis.

Datum
: vanaf december
Aantal keren : één keer per 14 dagen
Leiding
: ds. Gerda Keijzer
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After preek gesprek

4 december

Tjerkgaast of in huis

Geen ‘Après ski’, maar nu eens een ‘après preek’. Een nagesprek over de preek dus.
Op zaterdagavond ontvang je de preek op papier. Op zondagmorgen zitten we na de
dienst bij elkaar in de kerk of bij iemand thuis en delen dan met elkaar wat ons heeft
aangesproken, wat ons heeft verbaasd, wat vragen oproept, waar we troost uit halen
en waar we ons door aangemoedigd voelen.
Datum en plaats
Aanvang
Leiding

: 4 december, kerk Tjerkgaast, of bij iemand thuis
: na kerktijd
: ds. Gerda Keijzer

Bezinningsdag Nij kleaster
( Je eigen huis van stilte)

10 december

Jorwert

In de Jorwerter Redbadtsjerke hangt een gedicht van
Eppie Dam getiteld ‘Huis om stil te zijn’.
De tekst van dit tweetalige gedicht verwijst naar de
mogelijkheid om in de kerk – in dit huis van stilte – je te
bezinnen en op adem te komen.
Velen ervaren de stilte in deze kerk, maar hoe snel
worden we weer overspoeld door het lawaai en de
drukte van alledag?
Op deze dag – aan het begin van de winter en in de
drukte van december – wordt aandacht geschonken
aan de behoefte dit “huis van stilte” ook in jezelf te
voelen.
Centraal staat de vraag: ‘Hoe kan je het verlangen naar
‘stilte’ in je dagelijks leven integreren?’
Pastor Anneke Adema coördineert het met elkaar
rijden naar Jorwert.
Datum
Plaats
Aanvang
Prijs
Leiding

: Zaterdag 10 december
: Nij Kleaster in Jorwert
: Van 9.00 tot 16.00 uur
: 30 euro p.p.
: Corrie Holtman
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Filmavond jongeren ( 13-25) :
"the Bucket list"

December

Kerk Idskenhuizen

In december 2016 willen wij een filmavond organiseren voor de
jeugd van onze gemeente. De jeugd van 13 tot 25 jaar oud is
welkom om samen deze film te kijken. De film die deze avond op
het programma staat is "the Bucket list".
Miljonair Edward Cole (Jack Nicholson) en arbeider Carter
Chambers (Morgan Freeman) ontmoeten elkaar op een
kankerafdeling in een ziekenhuis. Beide mannen zijn terminaal ziek
en hebben niet lang meer te gaan. Toch hebben ze beiden nog
genoeg dingen die ze willen doen. Op een dag besluit het tweetal
om uit het ziekenhuis te ontsnappen om de lijstjes met dingen die
ze ooit nog hadden willen doen te gaan uitvoeren.
Datum en plaats wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.
Groot huisbezoeken

Januari en februari

Mensen thuis

Elkaar ontmoeten in de ongedwongen sfeer van een huiskamer.
Praten over geloof, kerk en maatschappij.
Het onderwerp dit jaar is :Deel je leven
We delen ons leven met velen. Met gezin, met vrienden, met collega’s, met
gemeenteleden. We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen, binnen maar
zeker ook buiten de kerk. We verbinden ons met de gemeenschap om ons heen.
Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk
met collega’s.
Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over
hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen
die op ons pad komen. We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in
geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken maar ook met mensen die we
niet zelf uitzoeken maar ons nodig hebben.
Het wijkteam en pastores dragen zorg voor inhoud, uitvoering en organisatie van
deze bijeenkomsten.
Als u persoonlijk huisbezoek wenst
is dat altijd mogelijk
Opgave ochtend
Opgave avond
Opgave persoonlijk bezoek ouderling
Opgave persoonlijk bezoek pastores
Opgave beschikbaar stellen woning
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Vrouw en geloof

12 januari

Tjerkgaast

Voor vrouwen van 30-50 jaar.
We buigen ons op deze avond over een Bijbelverhaal
waarin een vrouw een belangrijke rol speelt. Het verhaal
is duizenden jaren oud, maar wie weet hebben wij in de
21e eeuw wel meer gemeen met haar dan we zelf
vermoeden.
Het gaat op deze avond over de vrouw van Lot, die
afscheid moet nemen van haar vertrouwde omgeving.
Lot vertrekt uit de stad waar hij woont, omdat het daar
gevaarlijk voor hen wordt. Zijn vrouw volgt met haar
dochters. Het vertrek valt haar zwaar. Ze kijkt nog één
keer achterom…
Datum en plaats
Aanvang
Leiding

: 12 januari, kerk Tjerkgaast
: 20.00 uur
: ds. Gerda Keijzer

Spokentocht vanaf 12/13 jaar

januari

Hou jij van griezelen? Vind je het leuk 's avonds in het donker? Maak je graag
mensen bang? Wil jij je eigen grenzen leren kennen? Dan is deze activiteit perfect
voor jou. In januari 2017 organiseert de catechese boven 18 jaar een spokentocht
voor de jeugd. Deze avond gaan we griezelen in de buitenlucht.
Vanaf de eerste klas van de middelbare school ben jij welkom en neem ook vooral je
vrienden mee.
Jij hoeft je niet aan te melden voor deze activiteit.
Voor deze spokentocht zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers om deze stoere
jongeren bang te maken. Meld je aan!
Opgaveformulier is voor de vrijwillige spoken
Datum, plaats en route volgt nog.
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De vitale kerk van Ds. Beekman

9 februari

Idskenhuizen

Ds. Wim Beekman verzorgt een lezing over de vitaliteit van
(dorps)kerken. Met de problemen maar zeer zeker ook met de
mogelijkheden van een kleine dorpskerk.
Iets wat ons als gemeenteleden van de bescheiden kernen
Tjerkgaast, Sint Nicolaasga en Idskenhuizen zal aanspreken.
Ds. Beekman is predikant in Warns en in Molkwerum. Daarnaast is
hij een rasverteller. Zijn columns in de zaterdagse Leeuwarder
Courant worden veel en met graagte gelezen. Ds. Beekman heeft
een studie gemaakt over kleine kerken onder de titel: Leve de
dorpskerk. Enkele elementen daaruit zullen deze avond zeker
terugkeren.
Een interessante en positieve avond.
Datum
Plaats
Aanvang
Leiding
Kosten

: dinsdag 9 februari 2017
: kerk Idskenhuizen
: 20.00 uur
: Ds. Wim Beekman
: 4 euro p.p. ( incl. eerste kopje koffie)

Preekvoorbereiding

23 februari

Unitas
Preken voorbereiden is werk
voor voorgangers. Maar ook
gemeenteleden kunnen zich
voorbereiden op de preek.
Op deze avond zal het
Bijbelgedeelte worden
besproken waarover in de
kerkdienst van 5 maart zal
worden gepreekt.

Om mee te doen met een preekvoorbereiding hoef je geen bijzondere talenten te
hebben, alleen gezond verstand. Iedereen kan meedoen en meedenken. Het leuke
van meedoen is dat je op de bewuste zondagmorgen heel anders in de kerk zit en
veel meer betrokken bent met wat er gezegd en gezongen wordt. Bovendien heeft de
voorganger veel aan jullie opmerkingen en vragen.
Een win-win-situatie dus!
Datum
Aanvang
Plaats:
Dienst
Leiding

: 23 februari
: 20.00 uur
: Unitas
: 5 maart
: ds. Gerda Keijzer
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In gesprek met ......

februari

Idskenhuizen

In dit winterseizoen willen de jongeren van 18 jaar en ouder in gesprek met de
ouderen van onze gemeente. Het afgelopen jaar hebben
wij vele onderwerpen besproken. Over één van deze
onderwerpen willen wij graag een avond met u in gesprek
gaan. Bent u geïnteresseerd om een avond met ons te
spreken en discussiëren? Dan is deze activiteit van harte
bij u aan te bevelen.
Het onderwerp is nog niet bekend en mocht u suggesties
hebben dan mag u dat aangeven op het aanmeldformulier.
De datum is in overleg.
Datum
Aanvang
Plaats
Leiding

: februari
: 20.00 uur
: Idskenhuizen
: catechesegroep boven de 18 jaar

Sing-Inn Classic
( m.m.v. Douwe Smit)

5 maart

Kerk Idskenhuizen

Bekende en geliefde liederen, o.a. uit Johannes de Heer zullen worden gezongen.
U mag zelf ook liederen opgeven voor deze zangavond.
Graag drie weken van tevoren bij:
Pastor Anneke Adema,
tel. 06 50 86 88 90, e-mail annekeadema@hotmail.com
Organist Douwe Smit
tel. 0513 43 44 20, e-mail douwe.smit1606@gmail.com
Datum
Plaats
Aanvang
Leiding

: 5 maart
: Kerk Idskenhuizen
: 19.30 uur
: Pastor Anneke Adema

Opgave niet nodig
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Kunst in de kerk

9 maart

Tjerkgaast

Hendrik Nicolaas Werkman staat centraal als
kunstenaar bij kunst in de kerk.
Tijdens de oorlog verzorgde Werkman samen met
o.a August Henkels in een tijdschrift met de naam
De Blauwe Schuit verschillende uitgaven die in
bedekte termen kritiek leverden op het nazi-bewind.
De teksten werden door Werkman voorzien van
prachtige kleurrijke "druksels". Een ook Chassidische
legenden zijn indringend en indrukwekkend
Kortom: Hendrik Werkman: een combinatie van
Joodse verhalen, hun achtergronden en de
verbeelding van Werkman in de Tweede
Wereldoorlog.
Deze avond wordt verzorgd door ds. Hamoen is
emeritus predikant (Joure). Hij houdt lezingen rondom thema's die betrekkingen
hebben op religie en kunst. Hij kan prachtig vertellen. Zeer de moeite waard.
Datum
Plaats
Aanvang
Leiding
Kosten

: 9 maart
: Dorpshuis Tjerkgaast
: 20.00 uur
: Ds. H. J. Hamoen
: 4 euro p.p ( incl. eerste kop koffie)

Praten met je puber

16 maart

VOOR OUDERS VAN PUBERS
Praten met je puber / gespreksgroep
Vorig jaar zijn we, ouders van pubers, een aantal
keren (1 keer per maand) bij elkaar gekomen om
ervaringen uit te wisselen, elkaar te steunen en
kennis te verzamelen over de opvoeding
van onze pubers.
Dit deden we aan de hand van het boek geschreven
door Annette Heffels, ‘Praten met je puber’.
Zo leerden we met elkaar en van elkaar!
We gaan via het opgaveformulier inventariseren of
we hier dit seizoen mee verder gaan en
alle ouders die het leuk lijkt om mee te doen.
Datum
Aanvang
Plaats
Leiding

: 16 maart
: 19.30 uur
: Idskenhuizen
: Linda Wind
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Filmavond:
Les hommes et les Dieux

5 april

Kerk Idskenhuizen

We kijken op deze avond naar de film ´Des
Hommes et des Dieux´, over een groep
monniken die in het bergland van Algerije in
een klooster wonen. Ze leven in harmonie met
hun islamitische dorpsgenoten. Terreur en
geweld krijgen echter de overhand in
hun leefgebied.
Ondanks het toenemende gevaar zijn de
monniken vast besloten om te blijven, omdat
het dorp voor geneeskundige hulp afhankelijk
is van één van de monniken. Bovendien willen
de monniken niet wijken voor terreur.
Na de film praten we nog even na over de film.
Datum en plaats
Inloop
Aanvang
Plaats
Leiding

: Woensdag 5 april
: 19.00 uur
: 19.30 uur
: Dorpshuis Idskenhuizen
: Anneke Adema en
Gerda Keijzer

Workshop hapjes maken

7 april

Unitas

Eten geeft plezier en ontspanning staat in de Bijbel.
Met elkaar gaan we wat hapjes en kleine gerechtjes maken met ingrediënten die
onder andere hun oorsprong vinden in de Joodse keuken. De Joodse keuken staat
bekend om zijn strenge regels met betrekking tot hygiëne.
Ook mogen in de Joodse keuken alleen bepaalde dieren gegeten worden. Alleen
zoogdieren die herkauwen en die gespleten hoeven hebben, mogen gegeten
worden. Dit zijn runderen, schapen en geiten. Van de vogels zijn alleen kip, kalkoen
en gans toegestaan en alleen vissen die schubben en vinnen hebben. De andere
dieren zijn verboden en dat geldt ook voor hun melk en eieren.
Heb je zelf een aardig (Bijbels)recept; graag!
mail naar javanderheide@planet.nl of naar jepit@ziggo.nl
Datum
Aanvang
Plaats
Leiding
Kosten deelnemers

: 7 april
: 19.30 uur
: Unitas
: Nel Pit
: Een bijdrage in de gemaakte kosten
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The Passion

14 april

Idskenhuizen

The Passion is een paasevenement op de televisie waarbij bekende artiesten het
kruisigingsverhaal van Jezus vertellen. Op witte donderdag wordt dit spektakel op
Nederland 1 uitgezonden vanaf 20.00 uur. Wil jij dit spektakel samen met ons
bekijken? Je bent op 14 april 2017 van harte welkom vanaf 19.30 uur in de kerk in
Idskenhuizen.

Datum
Aanvang
Plaats

: donderdag 14 april 2017
: 19.30 uur
: Kerk Idskenhuizen

Meditatieve wandeling

19 april

St. Nicolaasga

Een wandeling in de rust van de vroege avond. De kerk in Sint Nicolaasga is het
startpunt. Na een gezamenlijk begin denken wij, al wandelend na
over een aangereikte tekst.
En wij spreken daarover met een wandelpartner, een mede-pelgrim.
De tocht eindigt weer bij de kerk van St. Nicolaasga met een korte vesper.
De avond duurt tot ongeveer 21.00 uur
Datum
Plaats
Vertrek
Uitzetten route
Leiding vesper

: 19 april (reservedatum: 10 mei)
: Kerk St. Nyk
: 19.30 uur
: Dhr. Jan Kuijper
: Pastor Anneke Adema
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Bootdagreis 55+

23 juni

Boot

Opgave bootreis op 23 juni 2017 voor 55+ers.
Een dagje er op uit met de Simmerwille.
Om 9.30 uur varen we vanuit Joure met de Simmerwille naar
Langweer. Om 10.00 uur krijgen we koffie met iets lekkers
erbij. Via de Jeltesleat naar Woudsend. In Woudsend gaan we
er even af voor een wandeling.
Als we weer aan boord gaan staat er een drankje voor ons
klaar en daarna kunnen we genieten van een koffietafel. In de
tussen tijd varen we naar IJlst.
Na het eten kunnen we hier ook nog even naar buiten om de
benen te strekken. Weer op weg naar Sneek kunnen we van
het uitzicht en een drankje genieten.
Om 17.00 verwachten we weer aan te meren in Joure.
Hebt u zin om dit met ons mee te beleven
geef u dan op via het opgaveformulier.
De kosten voor deze dag zijn € 30,Er is plaats voor 50 personen.
Datum
Aanvang
Plaats
Leiding
Kosten

: 23 juni
: 9.00 uur
: Joure
: Diaconie
: € 30,-

Beste gemeenteleden,
Nu jullie alles hebben doorgenomen
en het moeilijk vinden om direct op te reageren
( je weet nooit wat de toekomst brengt!)
zouden we jullie willen verzoeken
deze winterbrief te bewaren.
Je kunt je altijd tussentijds opgeven
via een telefoontje of een mail.
Het zou jammer zijn als deze winterbrief
in de prullenbak verdwijnt.
Met vriendelijke groeten van de winterbriefcommissie
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Jeugdactiviteiten
Ben je graag creatief, vind je ’t leuk andere jongeren te ontmoeten, wil je meer over
het geloof te weten komen of wil je weten hoe boeiend een leven met God kan zijn?
Kom er gezellig bij en meld je aan voor de activiteit(en) op het opgaveformulier.
Je bent van harte welkom!
Oppas
Tijdens de diensten is er de mogelijkheid om uw kind(eren) van 0 t/m 3 jaar bij de
oppas te brengen. Voor alle kerken geldt dat het mogelijk is oppas aan te vragen op
telefoonnummer: 0513-431415
Kindernevendienst
De Kindernevendienst is een eigen kerkviering voor kinderen van 4 t/m 12 jaar naast
de reguliere kerkdienst. De kinderen gaan tijdens de dienst met de leiding naar de
kindernevendienst waar de kinderen hun eigen viering hebben.
Jeugddienst
Drie keer per jaar worden er binnen de kerk
jeugddiensten georganiseerd. De
jeugddienstcommissie bestaat uit een vast
aantal personen die een dienst
voorbereiden. Dit houdt in dat we een
thema bedenken, een geschikte
voorganger en bijpassende muziek zoeken.
Kortom, we proberen met elkaar een dienst te maken die jou als jongere (en meestal
ook de iets minder jongeren onder ons) enorm zal aanspreken!
Vind je het leuk om een keer mee te helpen of weet je een thema wat jou
aanspreekt, laat het dan weten via het opgaveformulier.
Paedwizerdienst
Een dienst in samenwerking met de Paedwizer, één keer per winterseizoen.
Clubstriid
Met de jeugd van onze kerk strijden tegen andere kerken.
Super spannend! Doe je mee?
EO jongerendag 2017
Samen in de bus naar de EO jongerendag in het Gelredome in Arnhem. Een
muzikale en virtuele belevenis! Ook volwassen jongeren zijn van harte welkom.
Ga je mee??
Nacht zonder dak 2017
En natuurlijk komt er weer een seizoen afsluiting met een ‘Nacht Zonder Dak’.
Je slaapt dan 1 nacht in een zelfgebouwd krot van dozen en probeert sponsors
daarvoor te vinden. Het geld gaat naar kinderen aan de andere kant van de wereld,
die elke nacht in een doos moeten slapen. Het spreekt voor zich dat we weer een
leuk programma maken voor deze nacht!
Weet je nu al dat je graag mee wilt doen? Geef je dan op via het opgaveformulier.
Je krijgt dan automatisch bericht wanneer we weer van start gaan.
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GELOOFSONDERWIJS (CATECHESE)
Rock Steady: Catechisatie jongeren 12-15 jaar
Voor de middelbare schooljeugd
is er op 1 avond in de 2 weken
het Rock Steady programma; met
spel, aansprekende werkvormen,
gezelligheid en goede
gesprekken over hoe je Christus
kunt volgen in deze tijd! Iedereen
die mee wil doen vragen we zich
op te geven via het
opgaveformulier!
Youth Alpha: Catechisatie jongeren 16+
Voor de iets oudere jeugd is er opnieuw Youth Alpha. We zijn erg enthousiast over
deze avonden en de jeugd niet minder! In een serie van 10 avonden wordt er eerst
gezamenlijk gegeten en daarna een onderwerp behandeld. Alle basisbegrippen van
het geloof komen aan bod. Na afloop van deze serie kunnen jongeren ervoor kiezen
om belijdenis te doen, maar dit is niet het doel
op zichzelf. Ons doel is dat er goede
gesprekken in een open en fijne sfeer zullen
ontstaan.
Iedereen die mee wil doen vragen we zich op te
geven via het opgaveformulier,
ook al ben je al eerder geweest! Zo weten we
zeker dat we niemand vergeten uit te nodigen!

MISSIONAIR WERK
Missionair werk in eigen gemeente (land)
Ben je 12 jaar of ouder en vind je het leuk om mee te helpen bij 1 van de vele
activiteiten die wij organiseren voor de jeugd, geef je dan op via het opgaveformulier
en vermeld hierbij wat je graag zou willen doen. Wij nemen dan contact met je op!
Missionair werk in het buitenland / World Servants
World Servants is een christelijke organisatie die door mee te
bouwen aan huizen, scholen, klinieken en sanitatieprojecten wil
bijdragen aan structurele armoedebestrijding. In veel
ontwikkelingslanden ontbreekt het aan goede woningen of
gebouwen voor onderwijs en gezondheidszorg. De toekomst van
veel kinderen en volwassenen ziet er daardoor niet goed uit. World
Servants wil hier verandering in brengen door deelnemers
(minimaal 16 jaar) op pad te sturen en fondsen te werven voor de
projecten. In 13 verschillende ontwikkelingslanden gaan groepen
jongeren uit Nederland 2 à 3 weken met de plaatselijke bevolking aan de slag.
Lijkt het je leuk om een keer als World Servant naar het buitenland te gaan,
geef je dan op!
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Activiteit

Datum

Plaats

Ochtendkringen

okt. / nov. – mrt.

Wijkcentrum Doniahiem

18 + groep (JEUGD)

Vanaf oktober

Idskenhuizen

Bloeigroep

Vanaf 24 oktober

Bij mensen thuis

Diaconale avond

2 november

Tjerkgaast

Ouders op herhaling

9 november

Idskenhuizen

Deel de maaltijd

Bij mensen thuis

Boekbespreking

25 en 26 november
Vanaf november
een aantal keren
Vanaf 16 november

Belijdenis catechese

Vanaf november

Idskenhuizen

Belijdenis catechese (JEUGD)

Vanaf december

Bij mensen thuis

After preek gesprek

4 december

Tjerkgaast of in huis

Bezinningsdag Nij kleaster
Filmavond jongeren (JEUGD)
(13-25) : ‘Bucket list’
Groot huisbezoeken

10 december

Jorwert

December

Idskenhuizen

Januari en februari

Bij mensen thuis

Vrouw en geloof

12 januari

Tjerkgaast

Spokentocht

januari

Liturgisch bloemschikken

(JEUGD)

Unitas
Bij mensen thuis

De vitale kerk van Ds. Beekman

9 februari

Idskenhuizen

Preekvoorbereiding

23 februari

Unitas

In gesprek met (jong en oud)

februari

Idskenhuizen

Sing-Inn Classic

5 maart

Kerk Idskenhuizen

Kunst in de kerk

9 maart

Tjerkgaast

Praten met je puber

16 maart

Idskenhuizen

Filmavond: Les hommes et les Dieux

5 april

Kerk Idskenhuizen

Workshop hapjes maken

7 april

Unitas

The Passion (JEUGD)

14 april

Idskenhuizen

Meditatieve wandeling

19 april / 10 mei reserve

St. Nicolaasga

Bootdagreis 55+

23 juni

Boot

Jeugdactviteiten
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