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Vanuit de kerkenraad 
 
Toekomst van de gemeente 
In vervolg op de eerdere bijeenkomsten komen we op 20 januari a.s. na de ochtenddienst weer bij 
elkaar om verder met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van onze kerkelijke 
gemeente. 
In de vorige bijeenkomsten hebben wij het gehad over de noodzaak een groter draagvlak te creëren 
en het probleem met het bemensen van de kerkenraad. Ook hebben wij al een aantal scenario’s 
aangegeven: 

 Fuseren b.v. met Langezwaag 
 Een regiokerk stichten 
 Pionieren 
 Huisgemeente worden 

In vervolg op deze bijeenkomsten heeft de kerkenraad gesproken met gemeenteadviseur mw. T. 
Kleij, met de kerkenraad van Langezwaag en zijn de verschillende opties nader bekeken. 
Op de bijeenkomst van zondag 20 januari willen wij verder praten over: 

 de mogelijkheden om intensiever samen te werken c.q. samen te gaan met Langezwaag 
(=fusie) 

 daarnaast aansluiting te zoeken bij kerken in de regio (groter verband) 
 de gevolgen voor e.e.a. voor het kerk zijn in de  dorpen 

Afscheid ambtsdrager 
Alwin de Jong is per 1 januari gestopt als kerkrentmeester. In de dienst van 20 januari wordt hij uit 
zijn functie ontheven en nemen we afscheid van hem als ambtsdrager. 

Snoeiwerk/groot onderhoud 
In maart a.s. zullen er snoeiwerkzaamheden worden verricht, zowel op de begraafplaats als in de tuin 
van de consistorie. 

 

Diensten 

Datum Tijd Voorganger Dienst te Bijzonderheden Collecte voor: 
20-jan 10.00 ds. Sietske Blok Lippenhuizen   Oecumene 

27-jan 10.00 ds. J Vlasblom Langezwaag   Voedselbank 

3-feb 11.00 ds. P. Hulshoff Lippenhuizen  Gewijzigde tijd Werelddiaconaat (noodhulp 
Bangladesh) 

10-
feb 

10.00 ds. Sietske Blok Langezwaag   Werelddiaconaat 

17-
feb 

10.00 ds. P. Crom Lippenhuizen   Kerk in actie (Ethiopië) 

24-
feb 

10.00 ds. Sietske Blok Langezwaag Heilig Avondmaal Noodhulp 
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3-mrt 10.00 ds. E. 
Kronemeyer 

Lippenhuizen   Het Lichtpunt 

6-mrt 19.30 ds. Sietske Blok Langezwaag Aswoensdag, 
korte bijeenkomst 

-- 

10-
mrt 

10.00 ds. Sietske Blok Hemrik 1e van de 40 
dagenperiode 

Zending (Cuba) 

17-
mrt 

10.00 ds. Lafeber Langezwaag 2e van de 40 
dagenperiode 

  

24-
mrt 

10.00 ds. Sietske Blok Lippenhuizen 3e van de 40 
dagenperiode 

Kinderen in de knel (India) 

31-
mrt 

10.00 ds. Y. Slik Langezwaag 4e van de 40 
dagenperiode 

  

 

Collectedoelen        

20 januari Oecumene 
Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en 
kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een 
studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit 
migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang 
relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er 
internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de collecteopbrengst bevorderen we 
contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we 
leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te 
worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek. 

3 februari Werelddiaconaat Noodhulp Bangladesh 
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven 
miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen 
kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond 
onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we 
mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, 
trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en 
bieden direct noodhulp na overstromingen. 

17 februari Kerk in Actie Ethiopië 
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en 
langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee 
sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpen we 
boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. We verstrekken zaden van 
droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in bijvoorbeeld zeep of snacks voor 
extra inkomsten, leggen waterbronnen aan en gaan met houtbesparende oventjes houtkap tegen om 
te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt. Collecteer mee, zodat 3.500 gezinnen het komend 
jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven. 
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3 maart  Het Lichtpunt Kollumerzwaag 
Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is 
een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging onderdak en dagbesteding biedt aan 
mensen die dat nodig hebben. De opvangboerderij Lichtpunt is enige jaren geleden verbouwd. 
In de boerderij zijn nu elf appartementen gesitueerd en één crisis opvangkamer. 

Naast de opvangboerderij staat een woning met twee appartementen. De bewoners van deze 
appartementen vallen ook onder de vlag van de opvang.   

Lichtpunt heeft veel te bieden, namelijk Opvang, Begeleiding, Ontmoeting , Dagbesteding en 
de Kringloopwinkel Lichtpuntloods in Kollumerzwaag. 

10 maart Zending Cuba 
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het 
Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en 
zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. 

Om als kerk beter voorbereid te zij n op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte 
aan kennis over de Bij bel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en 
vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen 
en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en 
verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscollecte, zodat zij 
in woord en daad kunnen getuigen. 

 

24 maart Kinderen in de knel India 
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol 
mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel 
loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. 
Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties 
aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van 
onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende 
kinderen (terug) naar school. Collecteer mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een 
nieuw begin kunnen maken op school! 

 

  

http://www.lichtpuntinfo.nl/lichtpuntcms/?opvang,15
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Van de predikant 

Vorig jaar nog oud en nieuw bij vrienden elders in de provincie, nu dan in 
Langezwaag, waar de klokken luidden en het vuurwerk knalde. Wat een 
prachtig plaatje! 

U allemaal een heel gezegend, gezond en gelukkig 2019 gewenst! 

 

 

Begin veertigdagentijd 

6 maart is het Aswoensdag en begint de veertigdagentijd. Om 19:30 is er op 6 maart in de kerk van 
Langezwaag een korte, verstilde viering en is er de gelegenheid een askruisje te ontvangen.  Heeft u 
nog de Palmpasen takjes van vorig jaar in huis, neemt u die dan de dienst van 24 februari mee naar 
de kerk. Het is een oude traditie om deze takjes  met Aswoensdag te verbranden en de as te 
gebruiken voor de askruisjes.  

Kliederkerk 

De datum voor de volgende kliederkerk is geprikt: zaterdagmiddag 23 
maart 16:00-18:00 in het dorpshuis van Langezwaag. Tot dan! 
Kliederkerk is bedoeld voor kinderen van de basisschool en hun 
(groot)ouders. We gaan kliederen en knutselen, horen een verhaal en 
eten samen.  

Deze keer horen we van schapen en wolven, van slechte en van goede 
herders.  

Dorpsmaaltijd Lippenhuizen 

Samen met de mensen van het dorpssteunpunt wordt er opnieuw een maaltijd georganiseerd voor 
65plussers. Dit keer op woensdag 15 februari om 18:00, inloop om 17:30. Graag opgeven bij…. 

Afwezigheid 

Het tweede blok van de Urban Mission training is op 21 en 22 februari. Deze data ben ik afwezig in de 
gemeente. 

Ik heb vakantie van 25 februari tot en met 3 maart. Collega ds. Ron Lafeber uit Gorredijk neemt voor 
mij waar. Neemt u bij dringende zaken deze dagen contact op met onze scriba, Tiny Jubels.  

Wilt u mij graag spreken, voor iets groots of iets kleins, schroom dan niet om contact op te nemen. 

Heel vriendelijke groet, 

ds. Sietske Blok  
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Prikkel 

Na de diensten van kerst lazen we op oudjaarsavond van Simeon en Hanna in Lukas 2. Twee mensen 
die in het kindje Jezus de redding zien van alle volken, de bevrijding van Jeruzalem. Simeon zingt het 
‘Nunc Dimittis’- Nu laat u Heer, uw dienaar in vrede heengaan. Een lied, een gebed, dat een vaste 
plek heeft in de liturgie van de dagsluiting in kloostergemeenschappen.  

We lazen uit Lukas. Een van de vier evangelisten. Tientallen jaren na alle gebeurtenissen rondom 
Jezus besluiten zij op te schrijven wat er over Jezus wordt verteld in de verschillende 
gemeenschappen die er zijn ontstaan. Gemeenschappen die samen komen rondom het verhaal van 
Jezus  ‘zijn opstanding en de verwachting van het Koninkrijk Gods.  Ze schrijven daarmee geen 
biografieën maar geven eerder weer wat als een schat binnen deze gemeenschappen bewaard 
wordt. 

Een schat die vertelt over licht in het donker, over Gods ontferming voor de mensen, over de Messias 
die nu werkelijk gekomen is. 

En zo’n verhaal begin je met een goed geboorteverhaal. Om meteen duidelijk te maken: dit is een 
bijzonder verhaal. Dit is een verhaal niet over zomaar een mens, maar over mens waarin we God 
hebben herkend. En daarom een verhaal over een maagdelijke geboorte, en over engelen, en over 
(oude) mensen die lang gewacht en gewaakt hebben en hem nu herkennen: de belofte.  

De belofte van licht dat geopenbaard wordt aan alle volken (‘heidenen’,  staat er). Licht maakt geen 
onderscheid. Net zo min regen dat doet. Het daalt als zegen neer op iedereen.  

De kunst van het Bijbellezen is om de oude teksten van betekenis in het hier en nu te laten zijn. 
Daarmee kan je alle kanten op, dat laat de geschiedenis wel zien. Een ‘onschuldige’ lezing bestaat 
niet. Jij bent zelf altijd in het geding. Een verhaal krijgt betekenis omdat het raakt aan je eigen 
verhaal. Omdat je iets herkent, of omdat het juist afweer oproept. Achtergrondkennis van een 
verhaal kan de betekenis verdiepen. Welke motieven herken ik? Uit wat voor een tijd komt het 
verhaal? Wat voor een tekstgenre is dit? 

Nu we in de media lezen over verklaringen van wie er bij horen en wie niet, wie mens is naar Gods 
beeld en wie niet, lijkt het me van groot belang om dit verhaal van Simeon en Hanna opnieuw te 
lezen. Een verhaal over waakzaam zijn, een verhaal over geduld, over God herkennen in het meest 
kwetsbare wat er bestaat, een klein kind, en over licht dat schijnt over iedereen, zonder onderscheid.  

Actie Kerkbalans 
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Kerk zijn we samen! 
Van 19 januari t/m 2 februari 2019 komt de kerk bij u langs voor de actie Kerkbalans.  De balans 
tussen inkomsten en uitgaven van de kerkelijke gemeente moet in evenwicht zijn. Daarvoor hebben 
wij uw financiële steun nodig. De kosten van het onderhoud van onze mooie Piterkerk vormen een 
belangrijke post, maar ook de kosten van de wekelijkse en maandelijkse activiteiten zijn er.  
 
 

Een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten. 
Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen. 

Een plek om te vieren en te geloven. 
Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. 

Waar mensen voor je bidden en klaar staan met praktische steun, 
of je nu lid bent of niet. 

Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen. 
 
Bij de Actie Kerkbalans krijgt u uitgebreidere informatie over de financiële cijfers van de gemeente. 
Als u straks goede voornemens voor het nieuwe jaar gaat bedenken dan hopen wij dat één daarvan 
zal luiden: de plaatselijk gemeente helpen het huishoudboekje in evenwicht te krijgen. Uw bijdrage is 
van groot belang! U heeft ongetwijfeld een antwoord op de slogan van deze Actie Kerkbalans, kerk 
zijn we samen. Help mee! (We zouden goed geholpen zijn als u per lid €15 à €25 per maand zou 
bijdragen). 
 
Het college van kerkrentmeesters 
 

 


