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Bij de diensten 

In deze veertigdagen tijd vallen we in de erediensten een moment stil.  
Stilte is iets heel bijzonders in onze tijd van rennen en vliegen, van altijd doorgaan. 

Stilte kan je voor even vrijmaken van alles wat je ziel bezwaart. 

Stilte kan je ook confronteren met jezelf. Geen maskers meer. 

Stilte kan je de tijd geven om naar jezelf te luisteren. 

Stilte kan je de ruimte geven om naar God te luisteren. 

In de stilte kan de aanwezigheid van God je leven vullen. 

In de stilte trekken we met Jezus de woestijn in, waar we misschien geconfronteerd worden met 
onze demonen. In de stilte gaan we mee de hoge berg op, waar we wellicht Christus ontmoeten.  

Er zijn al zo veel woorden, juist in deze tijd van inkeer en voorbereiding op Pasen, vallen we een 
moment stil. 

Ds. Sietske Blok 

 
In de kerkbanken vindt u kleine boekjes met daarin de teksten van de zondagen. Zo kunt u meelezen 
met de lezingen. De lezingen kunnen een houvast bieden in de stilte. 

De Goede Week is een week waarin we meeleven met de laatste dagen en momenten van Jezus’ 
leven.  

25 maart Palmpasen    In advent lazen we al het verhaal van de intocht in Jeruzalem. Nu dan 
opnieuw aan het begin van deze bijzondere week. We ontvangen een 
buxustakje om mee naar huis te nemen. U kunt dat takje bewaren tot 
volgend jaar aswoensdag. Dan verbranden we de takjes tot as.  

29 maart Witte Donderdag   We vieren samen het heilig avondmaal.  

30 maart Goede Vrijdag Jezus sterft. Het wordt donker en stil in de kerk. 

31 maart Paasnacht Paaswake: Leven in Christus ervaren.  

1 april Pasen Verrijzenis en nieuwe schepping. Het is feest! 

22 april Het zal in alle vroegte zijn als toen. 
De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan. 
Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 
Ik loop en struikel niet. 
Ik spreek en versta mijzelf. 
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Mensen komen mij tegemoet. Wij zijn in bekenden veranderd. 
 
De ochtendmist trekt op. 
Ik dacht een dorre vlakte te zien. 
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren, waarin de korrel zwelt. 
Bomen omranden het bouwland. 
Heuvels golven de verte in, bergopwaarts, en worden wolken. 
 
Daarachter, kristal geworden, verblindend, 
de zee, die haar doden teruggaf. 
 
Wij overnachten in elkaars schaduw. 
Wij worden wakker van het eerste licht. 
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen 

Uit: "Dan zal ik leven" van Huub Oosterhuis, Baarn, Ambo, 1976. 

 

Kerkdiensten 

 
Gedurende de Paascyclus (van Palmpasen tot en met Pasen) zal de Cantorij o.l.v. Jan Andries Dijkstra 
haar medewerking aan de diensten verlenen. 

* Met Pasen is er weer voorafgaand aan de dienst een gezamenlijk Paasontbijt. Dit keer in de kerk 
van Lippenhuizen, aanvang 9.30 uur. Iedereen is welkom! 

Collectedoelen 

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. 
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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.  

29 maart Jeugdwerk 

1 april JOP 
Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen 
waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze 
spelenderwijs een bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke 
maaltijd. Ze hebben weinig met de kerk, maar willen wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste 
bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee. Afgelopen vijf 
jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via 
digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met 
tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. 

8 april Kerkrentmeesters 

 

Van de predikant 
We bevinden ons midden in de Veertigdagentijd, op weg naar Pasen. Ik ga in 
deze periode in bijna alle diensten voor. Het is intens deze periode zo mee te 
maken, me te verdiepen in de teksten van de zondagen en zo met Jezus mee op 
te gaan naar Jeruzalem. 

Ik zie dat veel mensen ook thuis met het veertigdagen boekje van Kerk in Actie 
deze periode bewust meemaken.  Ik hoop dat onze vieringen hier een aanvulling 
op zijn.  

Ik ontdek hoe het betere planningswerk hoort bij het werk van een predikant. Hoe wil je dingen 
samen voorbereiden en welke thema’s  wil je aan de orde stellen? 

Dit jaar werk ik bij het moment. Volgend jaar kan ik de dingen wat verder van te voren uitzetten en 
plannen.  

De diaconale taak die bij mijn werk hoort vind ik best een lastige. Ik heb daar laatst ook over 
gepreekt, toen we de allereerste diaken in het evangelie tegen kwamen: de schoonmoeder van 
Simon (later Petrus) die door Jezus genezen wordt van de koorts. Zij gaat daarna ‘diakenen’,  zorgen, 
of dienen. Het leven dat zij ontvangen heeft, deelt ze weer uit aan anderen.  (Marcus 1 : 29-31) 
Misschien is dat wel diaconaal zijn: leven brengen waar dat nodig is.  
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Het is best een kluwen om uit wijs te worden, die diaconale taak, die diaconale invulling van 
predikant zijn. Ik heb het sociale veld in de dorpen en in Opsterland wat verkend, kennis gemaakt 
met mensen, gelezen over wat diaconie is. Gehoord van plannen en verwachtingen. 

Ik denk dat zo’n opdracht ingebed hoort te zijn binnen de gemeente . Net zoals dat het geval is met 
pastoraat en de erediensten. 

Daarom wil ik nu terug naar het begin.  

Wat verstaan wij nu onder ‘diaconaat’ en ‘diaconaal zijn’?  

Daar gaan we met elkaar over in gesprek in de kerkenraad en in de gemeente.    

En wat is er dan nu belangrijk om te doen, te organiseren, te verkennen? 

Voor in de agenda 

Dinsdagavond 15 mei organiseer ik samen met Anna van der Meer een dialoogtafel rondom het 
thema ‘diaconaat’. Anna is diaconaal werker in Drachten. Dat doet ze nu al zo’n vijf jaar en ik ben blij 
dat ze  met ons aan de slag wil gaan en van haar ervaring wil delen. 

Een dialoogtafel biedt de kans om in een nieuwe vorm met elkaar de dialoog aan te gaan over een 
onderwerp, om je zo in een ander te verdiepen en meningen uit te wisselen. Zo luisteren we naar 
elkaar zonder te oordelen of te debatteren. 

Deze avond is bestemd voor beide gemeentes samen (Langezwaag én Lippenhuizen). Precieze tijd en 
locatie volgen nog.  

Graag tot dan! 

 

Samen eten. 

Samen vieren. 

Samen ontdekken. 

 

Een zaadje is geplant en begint langzaam te groeien. Een groepje mensen (Uit 
Langezwaag én Lippenhuizen) heeft zich verzameld om samen na te denken over een eerste 
Kliederkerk. Een datum  tijd en locatie zijn geprikt:  zaterdag 16 juni,  van 16:00 tot 18:00, in het 
dorpshuis van Langezwaag.  

Wordt vervolgd…. 

Vakantie 

Na Pasen ben ik een weekje vrij ( 2-8 april). Mijn collega ds. Lafeber uit Gorredijk neemt deze dagen 
voor mij waar. 

Wilt u mij graag spreken, schroom dan niet om contact op te nemen.  

Heel hartelijke groet, 

Ds. Sietske Blok 
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Prikkel 
Kom, kleine mens, 
laat je beslommeringen 
even voor wat ze zijn, 
verberg je een moment 
voor je rumoerige gedachten. 
Leg je zware zorgen aan de kant 
en zet je vermoeiende taken opzij. 
Neem een weinig tijd voor God, 
en rust een weinig uit in Hem. 
Ga in je binnenkamer van je hart, 
sluit alles buiten behalve God en 
wat je helpt Hem te zoeken, 
doe je deur dicht en zoek Hem. 
 
Zeg nu, heel mijn hart, 
zeg nu tot God: 
‘Ik zoek Uw gelaat, 
naar Uw gelaat, Heer,  
ben ik op zoek.’’   
 
Anselmus van Canterbury 
(Kerkvader uit de 11e eeuw) 

 

Agenda 
09 april  Kerkenraad 
10 april  Gezamenlijke diaconievergaderingen Lippenhuizen en Langezwaag 
29 april  Gemeentebijeenkomst. We willen met u nadenken over hoe we kerk willen en  
  kunnen zijn in deze tijd en in de toekomst. Wat is noodzakelijk om te behouden en  
  wat zou mogelijk overbodig (geworden) zijn. Een uitnodiging naar onze gemeen- 
  teleden volgt nog. 

07 mei  Kerkenraad 

15 mei   Dialoogtafel thema ‘Diaconaat’ (zie stukje predikant) te Langezwaag 

Diversen/Persberichten 
Cantorij op Palmzondag en tijdens de Paascyclus 2018 
 
De cantorij werkt mee aan de diensten op Palmzondag en de Paascyclus, ds. Sietske Blok gaat in alle 
diensten voor. De cantorij staat zoals altijd onder leiding van Jan Andries Dijkstra.  
 
De repetities zijn op de volgende zaterdagen 
Zaterdag  17 maart van 10.00 u. tot 11.30 u. in de kerk in Langezwaag. 
Zaterdag  24 maart van 10.00 u. tot 11.30 u. in de consistorie in Lippenhuizen. 
Zaterdag  31 maart van 10.00 u. tot 11.30 u. in de kerk in Langezwaag. 
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Kerkdiensten 
Palmzondag  25 maart inzingen 9.00 u.  dienst 10.00 u. in Lippenhuizen  
 
Paascyclus  
Witte Donderdag 29 maart inzingen 18.45 u. dienst 19.30 u. in Langezwaag. 
Goede Vrijdag  30 maart inzingen 18.45 u. dienst 19.30 u. in Lippenhuizen. 
Stille Zaterdag  31 maart    dienst 22.00 u. in Langezwaag. 
Paas Zondag 1 april          dienst 10.00 u. in Lippenhuizen. 
 
 
Geef u/je op bij  
Elly Spek: eomspek@hotmail.com  
Ds. Sietske Blok: dssietskeblok@gmail.com 
 
 
 
     

 

9e Oecumenisch Liedfestival 
21 april in de Bergkerk te Amersfoort 
13.00-17.30 
 
zie: WWW.LIEDFESTIVAL.NL 
Met de eerste uitreiking van de Willem Vogel-compositieprijs, 
op nieuwe teksten van Sytze de Vries, 
gezongen door het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken  
 
Persverslag 
 
Classicale vergadering Drachten van de Protestantse Kerk in Nederland 
 
Op 13 februari jl. vergaderde de classis Drachten voor de laatste keer in haar bestaan. Bij de opening 
memoreerde de voorzitter, ds. J. Vlasblom van Nij Beets, dat de classis in de huidige omvang sinds 
2004 bestaat. Dat is sedert het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland. Als gevolg van de 
veranderingen in het kader van het project ‘Kerk 2025’ zal onze classicale vergadering Drachten 
opgaan in de nieuw te vormen classis Friesland. Deze zal vanaf mei van dit jaar onder leiding van een 
nieuwe (breed) moderamen samen met de classispredikant leiding geven aan het bovenplaatselijke 
werk. 
In deze laatste vergadering werd melding gemaakt van de komst van ds. A. Bouman in Ureterp bij de 
Gereformeerde kerk en de aanstaande komst van ds. H. Engelsma bij de Gereformeerde kerk van 
Wijnjewoude-Hemrik. Uit Drachtstercompanie werd het afscheid van mevr.ds. J. van der Veen-
Bosgra gemeld. 
De vergadering besloot op voorstel van het breed moderamen om het archief van de classis Drachten 
verzorgd en correct achter te laten waarvoor een professioneel bureau in de arm wordt genomen. 
Deze zal de ordening en indexering van het archief verzorgen van de periode 1880-2018 en dit 
vervolgens in Tresoar onderbrengen. Voorts benoemde de vergadering vier leden in de nieuwe 
classis: ds. J. Vlasblom (Nij Beets), dhr. G. Feddema (Gorredijk), mevr. W. Kronemeijer 
(Beetsterzwaag) en ds. J.F. Mol (Nijega). Het laatste besluit van de classicale vergadering betrof de 

http://www.liedfestival.nl/
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wens om in de toekomst in twee ringen van gemeenten te functioneren waarbinnen de onderlinge 
ontmoeting gestalte moet krijgen. 
Nadat vanuit verschillende gemeenten zaken betreffende leven en werken waren gedeeld, ging de 
vergadering over tot consideratie van het derde deel kerkordewijzigingen die betrekking hebben op 
‘Kerk 2025’. Met name over de bevordering van samenwerking tussen gemeenten werd positief 
geconsidereerd. Negatief werd geconsidereerd over ‘kernpunt 5’ met betrekking tot de vrijwillige 
losmaking na 12 jaar op verzoek van gemeente en predikant. De vergadering is van mening dat twee 
verschillende zaken op een onheldere manier bijeen gebracht zijn, namelijk situaties van losmaking 
wanneer er sprake is van spanningen en de problematiek van de mobiliteit van predikanten. 
 
Na sluiting van de vergadering was er gelegenheid om in informele sfeer afscheid van elkaar te 
nemen als leden van de classicale vergadering Drachten. 
 
 

 

 

Voor meer informatie: www.kerklippenhuizenhemrik.nl 

http://www.kerklippenhuizenhemrik.nl/

