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Begin 40-dagentijd
De carnavalstijd is afgelopen en dat is het begin
van de 40-dagentijd. Op woensdag 14 februari
(Aswoensdag) is er een viering om 19.30 uur in
de kerk van Langezwaag. Voorganger is ds.
Sietske Blok.
Ook dit jaar hebben wij weer 40 dagen boekjes
voor u om mee te nemen en om gedurende de 40
dagen iedere dag een stukje te lezen om op te
bezinnen.

De Cantorij verleent tijdens deze periode weer
een aantal keer haar medewerking. Op zondag
17 februari (de 1e zondag van de 40 dagentijd),
op Palmpasen en met Pasen.
Wilt u meezingen, dan kan dat uiteraard. Nadere
informatie kunt u krijgen bij Elly Spek (e-mail:
eomspek@hotmail.com

Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

1

NIEUWSBRIEF 1-2018 PG LIPPENHUIZEN-HEMRIK

Bij de collectes
18 februari Kerk in actie Noodhulp
Kerk in Actie verleent acute hulp aan mensen die zijn getroffen door een ramp. Dit doen ze samen met
lokale kerken en organisaties die de bevolking en de cultuur kennen. Zij weten waar de nood het hoogst is.
Samen werken ze ook aan preventie en wederopbouw.

25 februari Kerk in actie Armoedebestrijding SchuldHulpMaatje

Uit de schulden
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra
kwetsbaar. In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project
SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met
schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Jaarlijks worden zo’n 6.000
mensen persoonlijk begeleid. Daarnaast krijgen 15.000 mensen via internet hulp bij hun financiën. Ook is
er een speciale website waar jongeren meer te weten kunnen komen over geldzaken en risico’s van
schulden en waar ze ontdekken hoe ze schulden kunnen voorkomen of waar ze hulp kunnen krijgen. De
collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn
op hun taak.
Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland.
4 maart Kerk in Actie Zending
Sterke vrouwen opleiden in Papoea; overal in West Papoea zijn vrouwen betrokken bij de
ontwikkeling van hun land en volk. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum
P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven volgens bijbelstudies, krijgen
praktijklessen over gezonde voeding of volgen een vakopleiding. Zij stimuleren ook hun dochters om
naar school te gaan, zodat het werk in de volgende generaties doorgaat.
11 maart Binnenlands diaconaat
Kerken Almere runnen een sociale supermarkt
Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid
voorkomen. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële
nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard
voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte
en gezinsgrootte. Ook is er een kleding, meubel- en witgoedloket. Jaarlijks helpt de kerk hiermee
tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Naast deze praktische hulp ondersteunen zij mensen met advies en
cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld
na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt.
De verschillende activiteiten zijn verspreid over zeven locaties in de stad. De kerken willen alles
onderbrengen in één pand. Collecteert u mee voor dit sociale project en voor de inrichting van het
nieuwe pand?
Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie in Nederland zoals de Sociale
Supermarkt Almere. Van harte aanbevolen!
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18 maart Kinderen in de Knel
Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet
naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte
omstandigheden in de textielindustrie. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van
geweld of uitbuiting. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles
aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers
zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt
SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders.
Kinderen krijgen indien nodig bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met
overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid te
bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand
het accepteert als een kind niet op school zit.

25 maart Voedselbank
Fruitbakjes voor de Voedselbank
Het is al een beetje een traditie, dat onze diaconie rond de Pasen voor fruitbakjes zorgt om bij de
pakketten voor de klanten van de Voedselbank uit te delen. Fruit is eigenlijk wel een luxe artikel, voor
veel klanten te duur om aan te schaffen. Daarom zijn deze bakjes een welkome aanvulling op de
pakketten.

Van de predikant
Wat was de kerst mooi!
Een volle kerk in de kerstnacht, tot aan het balkon toe, en mensen die
achterin zelfs moesten staan. Het korps dat sprankelde, de stal buiten waar
we elkaar ontmoetten. Het licht kwam de wereld in, dat vierden we volop.
Kerstochtend in Lippenhuizen met het kerkkoor, kerstmiddag met ons
projectkoor en het kerstspel van de kinderen. Intensieve dagen als predikant, bijzonder om zo kerst te
beleven. Een zusje logeerde bij mij met haar twee kinderen. Samen maakten we het gezellig. Mijn
neefje zingt nog steeds van ‘midden in de winternacht…’, dat maakte indruk. En ook die grote
kerstboom, en die schapen buiten, in de stal.
Nu bevinden we ons in Epifanie, het feest van de Verschijning van Jezus Christus. Deze tijd gaat, met
een kleine onderbreking, over in de veertigdagen tijd, de tijd voorafgaand aan Pasen. Veertig is een
symbolisch getal. Veertig jaar lang trok het volk Israël door de woestijn, op weg naar het beloofde
land. Veertig dagen werd Jezus op de proef gesteld door de duivel, voor hij aan zijn werk begon.
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De veertigdagentijd is een tijd van inkeer, van versobering, van vasten. Van voorbereiding en
bezinning. In de kerk slaan we het gloria over, dat wordt pas weer gezongen met Pasen.
Kerk in Actie geeft een veertigdagenkalender uit en deze zal worden uitgedeeld in de kerk. Een mooi
middel om deze tijd bewust mee te maken. Misschien besluit u ook wel om te vasten. Vasten van
Facebook, vasten van iets lekkers, vasten van alcohol. Jezelf iets onthouden in solidariteit met al die
mensen die zoveel minder hebben dan wij. Jezelf iets onthouden om je te herinneren aan deze tijd van
inkeer.
Camino der Lage Landen
Elke ochtend probeer ik even te wandelen. Lekker het lijf bewegen, frisse wind op het hoofd.
Uitkijken over de velden. Hier ben ik. Wandelen doet me denken aan pelgrimeren. Pelgrimerend het
leven door. Onderweg. Wandelen leert je lichter te worden. Want alles meesjouwen wandelt minder
prettig.
In Lippenhuizen ontmoette ik iemand die mij wees op het project ‘Santiago aan het wad, camino der
lage landen’, een project dat gekoppeld is aan Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Er
wordt in etappes vanuit het westen, oosten en midden van Nederland gelopen naar Sint
Jacobiparochie. De plek die vaak voor pelgrims vanuit Nederland naar Santiago de Compostela het
beginpunt is van hun pelgrimage, maar dan nu de bestemming zal zijn.
In juni en juli zullen er etappes worden gelopen in Friesland. Hoogtepunt van de Camino der Lage
Landen is een internationaal pelgrimsevent op 25 juli 2018. De dag van aankomst in Sint
Jacobiparochie en tevens naamdag van de Heilige Jacobus, de beschermheilige van pelgrims in
Europa.
Meer informatie op www.santiago.nl en www.santiago.nl/santiago_aan_het_wad
Fries
In begin het al wat te verstaan, maar ik wilde er toch graag wat meer energie in steken: Fries!
Ik ga een cursus volgen van 10 weken bij de Afuk in Heerenveen, ik heb er zin in!
Contact
Wilt mij graag spreken, schroomt u dan niet om contact op te nemen.
Een heel vriendelijke groet,
Ds. Sietske Blok

Prikkel
Als het leven een reis is, en we allemaal onderweg zijn, waar ben jij dan?
In het tv programma Het Vermoeden gaat Marleen Stelling in gesprek met mensen van verschillende
levensbeschouwelijke achtergronden over wat hen inspireert en beweegt.
Laatst zag ik de aflevering met Maarten van der Graaff (1987), dichter en auteur. Afgelopen najaar
kwam zijn boek ‘Wormen en engelen’ uit. Ik heb het in mijn boekenkast staan. Een boek over wat je
doet met je christelijke opvoeding. Niet als afrekening, maar als een verkenning. Hoofdpersoon Bram
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Korteweg, afkomstig uit gereformeerd zeeland, gaat studeren in Utrecht, neemt afstand van zijn
kerkelijke roots , maar vindt ook vrienden bij een theologisch dispuut. Eén van zijn goede vrienden
wordt zelfs dominee op Goeree Oeverflakkee, het eiland waar Bram vandaan komt. Hij kan er niet
aan ontkomen, hij moet aan de slag me de thema’s van zijn jeugd.
In het interview vertelt van der Graaff over de paradox van geloof tegenover seculariteit, over zeker
weten tegenover twijfel. ‘Religie’, dat zou staan voor geloof, protestants, een zekerheid van de dingen
die we niet zien, tegenover twijfel, dat dan ‘seculier’ en ‘modern’ zou zijn. Maar, zegt van der Graaff,
religie en geloof zijn vaak een en al twijfel. ‘Dat is onderdeel van wat het is om religieus te zijn, denk
ik.’
Religie is het interessants in het lichamelijke, gaat hij verder, in het dag in dag uit beleefde geloof. De
dogmatiek holt er maar achter aan.
Hoe ben jíj verbonden met dat wat er voor je is gekomen? In welke ruimte beweeg je je? Hoe ga je om
de schepping? Met je lijf? Met de geschiedenis waar je uit voort komt? Waar mag je God tegen
komen, en waar niet? Mag je twijfelen, of staat alles vast?

Kladdertsjerke, messy church, kliederkerk,godly play…..

Samen eten.
Samen vieren.
Samen ontdekken.

Er is iets aan het borrelen. Een zaadje is geplant. Er wordt iets verkend. Zo, of zo?
Waar, en hoe? Wordt vervolgd!

Voor meer informatie: www.kerklippenhuizenhemrik.nl
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