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Uitgelicht:
Het Huisgezin, De Tike
Het is niet voor niets dat Pieter en Annemarie als gezin een opvangplek willen zijn. Niet slechts een
paar dagdelen per week, maar vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week! Ze zijn ervan
overtuigd dat er geen betere plek is dan het gezin om als basis te dienen voor opgroeiende kinderen.
Juist ook voor kinderen die kwetsbaar zijn, gedragsproblemen hebben of uit een problematische
gezinssituatie afkomstig zijn. In hun gezin willen Pieter en Annemarie harmonie, stabiliteit en
perspectief bieden aan kinderen die zij opvangen. Stabiliteit betekent ook de aanwezigheid van beide
ouders: zij zijn er sámen fulltime voor de kinderen. Dit betekent ook dat de financiële kant van hun
werk altijd zorgelijk is: zonder eigen vast inkomen.

Aanloophuis Oer de Brêge Heerenveen
Oer de Brêge is een stichting die als doel heeft tijdelijke hulp te willen bieden aan mensen die
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in geestelijke- en maatschappelijke nood verkeren. In het bijzonder gaat het om mensen die
weinig sociale contacten hebben, daardoor eenzaam zijn en een steuntje in de rug wel goed
kunnen gebruiken. Zij staat open voor alle mensen die op een of andere manier moeite hebben
om hun weg te vinden in onze maatschappij. Het bereik van het aanloophuis omvat
Heerenveen en wijde omgeving.
Oer de Brêge is een ontmoetingsplaats. Een plek om tot rust te komen, waar:
- iedereen welkom is;
- een gezellige en ongedwongen sfeer heerst;
- een krantje lezen of een kaartje leggen mogelijk is;
- mensen elkaar kunnen ontmoeten voor zomaar een praatje;
De Bres
GGZ In de Bres biedt geestelijke gezondheidszorg op christelijke grondslag en helpt mensen met
psychosociale of psychiatrische problemen. De hoofdvestiging is in Drachten.

Werelddiaconaat
Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke burgeroorlog die het land
decennia lang teisterde. De sociale en economische ongelijkheid in het land zijn groot. Vooral
jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig
kans op werk. De organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding,
bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren
vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leert de
organisatie jongeren op te komen voor hun rechten. Jongeren krijgen zo een unieke kans om een
eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil
het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen-) rechten.
Maakt u dit mogelijk met deze collecte?

Van de Diaconie
Met Goede Vrijdag zijn er fruitbakjes naar de Voedselbank gegaan om te worden uitgedeeld bij de
voedselpakketten. Twee kinderen van basisschool De Flecht hebben geweldig goed geholpen om de
dozen klaar te maken. Sabrina Postma en Feitze Pool.
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Vanuit de Kerkenraad
We kunnen terugzien op een mooie Paascyclus met daarin veel ruimte voor stilte. Iedere week was
er een prachtig liturgisch bloemstuk, o.a. gemaakt door Hiltje Abma met als thema
Onvoorwaardelijke liefde.

foto Gerda Leijstra
Het Paasontbijt was dit jaar in Lippenhuizen en alle tafels waren goed bezet. We genoten van het
heerlijke eten met elkaar als gemeenteleden en dorpsgenoten, de feestelijke dienst en de mooie
liederen.

Akoestiek in het kerkgebouw
De verbouwing van de Piterkerk levert altijd weer veel
positieve reacties op. Wat is het een mooi geheel
geworden. Maar er blijven een paar verbeterpunten,
die best lastig op te lossen zijn. Zoals vaker voorkomt in
grote gebouwen is de akoestiek een punt van aandacht.
Er is nogal wat galm. Dit heeft te maken met de weerkaatsing van het geluid via muren en
plafond. Binnen de kerkenraad is dit al enige tijd punt van aandacht en verschillende
mogelijkheden zijn onderzocht. Binnenkort zullen er geluiddempende platen op de muren
geplaatst worden, waardoor de galm moet verminderen. Deze platen worden in de kleur van
de muren gespoten, zodat het optisch gezien niet opvalt. Er hangt wel een prijskaartje aan
deze oplossing en er wordt gezocht of er eventueel nog fondsen beschikbaar zijn, waar
aanspraak op gemaakt kan worden. Wij hopen dat na het plaatsen van de panelen het
grootste deel van de problemen is opgelost. Ook wordt het aanschaffen van een andere
microfoon in de vorm van een headset bekeken.

Agenda
29 april
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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 gemeente- en
doopleden is onderweg.
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07 mei

Kerkenraad

15 mei

Dialoogtafel thema ‘Diaconaat’ . Locatie wordt nog bekend gemaakt.

Voor meer informatie: www.kerklippenhuizenhemrik.nl
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