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Kerkdiensten
Datum
10 juni

Tijd
10.00

Dienst te
Voorganger
Lippenhuizen
Ds. S. Blok, Heilig Avondmaal

17 juni

10.00

Langezwaag

Ds. S. Blok, m.m.v. Kerkkoor Te

24 juni

10.00

Lippenhuizen

Wûnderlik
Ds. W. Roobol

01 juli

10.00

Langezwaag

Ds. S. Blok, dienst in duplicaatkerk Haren n

08 juli
15 juli

10.00
10.00

Lippenhuizen
Langezwaag

de Wind
Ds. Y. Slik
Ds. C. Pronk

22 juli

10.00

Lippenhuizen

Ds. P. Crom

Collectes
03 juni
10 juni
17 juni
24 juni

Diaconie
Werelddiaconaat
Binnenlands diaconaat
Dorcas

01 juli
08 juli
15 juli
22 juli

Terre des Hommes
De arme kant van Fryslân
Pastoraat
Noodhulp

Bij de collectes
10 juni 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
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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?

17 juni Dorcas

Op hun website kunt u o.a. het volgende lezen:
Wij zijn Dorcas. Een krachtige en constructieve combinatie van vrijwilligers en medewerkers in
binnen- en buitenland. Gelijkwaardig en gepassioneerd zetten we onze talenten in. Van de winkels
tot de boekhouding en projectmedewerkers in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Samen
zorgen we ervoor dat Dorcas werkt.
Samen is voor ons een sleutelwoord. De vele collega’s en samenwerkingspartners in de landen die
ons werkterrein vormen, zijn voor ons van levensbelang. En dat geldt ook voor allen die met ons
optrekken in Nederland. Zonder hun gebed, giften en inzet bestaat Dorcas simpelweg niet. En vindt
het werk geen weg.
Wij verbinden mensen in Nederland aan mensen in nood. Aan onze mensen die ter plekke concrete
hulp bieden. Dat maakt Dorcas een onmisbare schakel in een groter geheel. Zolang er armoede is en
ongelijkheid. Zolang er onrecht is en onrust. Zolang is Dorcas nodig.
Wij zijn Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen.

08 juli De Arme kant van Fryslân
De Arme Kant van Fryslân (AKF) ontwikkelt als kerkelijke organisatie de volgende activiteiten:
Het informeren en ondersteunen van kerken m.b.t. de armoedeproblematiek.
Het stimuleren van kerken om actief bij te dragen aan platforms op het trein van armoedebestrijding.
Het organiseren van conferenties, studiebijeenkomsten etc.. En het uitgeven van een digitale
nieuwsbrief.
Uw bijdrage wordt gebruikt om dit alles mogelijk te maken.

Uit de kerkenraad
Gemeentebijeenkomst 8 juli 2018
Dit is een vervolg op de bijeenkomst van 29 april jl. Wij hebben toen met een aantal mensen
gesproken over de mogelijkheden, die wij als kleine kerkgemeenschap nog hebben. De draagkracht
brokkelt af en wij zijn met elkaar in gesprek om te kijken hoe we de draagkracht kunnen vergroten.
Wij hebben de bijeenkomst van 29 april als zinvol en positief ervaren, alhoewel we helaas wel een
flink aantal leden misten.
Op 8 juli a.s. willen we verder met u praten. Alle leden en doopleden van 18+ krijgen weer een
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persoonlijke uitnodiging om na de ochtenddienst met ideeën over het vormgeven aan onze gemeente
te komen.

Concentratiemoment voor de dienst
Het is al een flink aantal jaren een mooie traditie binnen onze gemeentes om voor de dienst met elkaar
koffie te drinken en even bij te praten. Soms is het zo gezellig, dat we de tijd vergeten en de dienst al
bijna begint. Om de overgang van koffiedrinken naar het begin van de dienst minder rommelig te
laten verlopen en om ook even ruimte te creëren om tot rust te komen, zal in het vervolg ongeveer vijf
minuten voor de viering de ouderling van dienst vragen of u wilt gaan zitten. Zo kunnen we dan toch
op tijd beginnen en kan ieder zich voorbereid voelen.

Refugio
U heeft het al in het stukje van ds. Sietske Blok kunnen lezen. Onze Piterkerk is nu ook te gebruiken
als refugio. Dit betekent dat de kerk door pelgrims gebruikt kan worden als overnachtingsplek. Dit
alles in het kader van de Camino der Lage Landen, een landelijke pelgrimsestafette vanaf de BelgischNederlandse grens via zeven verschillende routes door het hele land naar Sint Jacobiparochie en
Zwarte Haan aan de Friese waddenkust, ook wel Santiago aan het Wad genoemd.
Wij zijn heel benieuwd, hoeveel pelgrims onze prachtige Piterkerk zullen gebruiken om hun
vermoeide benen te strekken.

Dorpsmaaltijd Lippenhuizen
In samenwerking met het dorpssteunpunt Lippenhuizen zijn wij bezig met het organiseren van een
dorpsmaaltijd voor mensen van 65+. Deze maaltijd vindt naar alle waarschijnlijkheid plaats in de
maand oktober in het nieuwe MFA. Nadere informatie hierover hoort u later.

AVG Privacywet
Ook als kerkgemeenschap hebben we te maken met de nieuwe privacywet. Dit houdt o.a. in dat wij
geen persoonlijke gegevens in nieuwsbrieven of website kunnen zetten of foto’s zonder toestemming
kunnen plaatsen. Een aantal kerkenraadsleden buigt zich nog over welke consequenties er verder aan
deze wet kleven.
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Van de predikant
Kom schepper, Geest Jij,
die de dag verlicht
ons hart weer warmt.
We loven je om
het vuur in onze ziel,
de passie en de pijn,
wij loven je om
verlangen dat weerklinkt.

Een prachtig lied dat we zongen met Pinksteren, feest van de Geest. Het feest waarin de kerk rood
kleurt. Kleur van vuur en passie. Kleur van een blos op je wangen, van energie, van beweging. De
Geest die mensen de wereld instuurt. De Geest die alle talen laat klinken en jou aanspreekt in de taal
die je verstaat. De Geest die doet uitbreken. De Geest waardoor we kerk kunnen zijn, die ons
samenroept.
De heilige Geest die een heilige ruimte opent, een ruimte om elkaar open en kwetsbaar te kunnen
ontmoeten. Die het laat stromen en mensen durf geeft. Die niet bang is voor wat chaos en kleuren
buiten de lijntjes. Heilige chaos heb ik ons toegewenst, om ons te laten verrassen en om mensen van
vuur en vlam te zijn.
Pinksteren is het laatste grote feest, in de reeks Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Nu komen we in de
zomertijd. De boel begint te vertragen. Vakanties gloren aan de horizon of worden al gevierd. Mag het
een mooie zomer zijn!
Heel hartelijke groet,
ds. Sietske Blok
dssietskeblok@gmail.com

Dialoogtafel
15 mei stond de dialoogtafel klaar in de consistorie in Lippenhuizen. Een kring stoelen, en een flapover. De ruimte was klaar om elkaar te ontmoeten, om van gedachten te wisselen, om naar elkaar te
luisteren. En dat gingen we doen rondom het thema van diaconie en dienstbaarheid. Anna van der
Meer, diaconaal werker in Drachten, leidde de avond. We lazen van Maria en Martha en Lazarus.
Martha, de doener. Maria, de luisteraar. Jezus die moet huilen wanneer hij hoort dat Lazarus
gestorven is.
We spraken over onze eigen ervaringen met dienstbaarheid. Hoe we dat proberen te zijn, maar ook
hoe mensen dienstbaar aan ons zijn geweest en hoeveel indruk dat heeft gemaakt en troost geeft.
Iemand die je belt omdat ze weet dat je het moeilijk heeft.
We willen graag helpen, maar helpen kan behoorlijk moeilijk zijn. Soms is het helemaal niet zo
duidelijk hoe je mensen kunt helpen en soms is het ook de vraag of mensen wel geholpen willen
worden.
Wat je dan wel kunt doen is trouw zijn aan mensen en er bij blijven en zijn. Niet om situaties op te
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lossen, maar wel om mensen niet in de steek te laten. Niet om een traject in te gaan, maar wel om elke
keer weer te luisteren naar hoe het gaat en wat er is. Dat noemen we ‘presentie’. En met die houding
mogen we ook iets van de ander ontvangen. Dan gaan het niet om de relatie van hulpverlener tot
hulpbehoevende, maar dan gaat het om samen optrekken.
We noemden verschillende dingen die voor ons belangrijk zijn, waar we graag meer van zouden
willen zien en waar we aan willen werken: inlevingsvermogen, acceptatie, troost en compassie, niet
oordelen, respect, gerechtigheid, hulp.
Diaconale plannen
Ons nadenken over diaconaal zijn wordt verdiept en daar willen we ook handen en voeten aangeven.
In Lippenhuizen willen we graag een maaltijd gaan organiseren. En dat doen we in samenwerking
met de mensen van het dorpssteunpunt, want samen sta je sterker. Wordt vervolgd!
Voor in de agenda
Zaterdag 16 juni 16:00 – 18:00 is er Kliederkerk in het dorpshuis in Langezwaag. Kliederkerk is
bedoeld voor kinderen van groep 1 tot en met groep 6 en hun ouders. We gaan aan de slag met het
verhaal van die twee mannen die allebei een huis bouwden. Eentje op het zand, en eentje op de rots,
en toen kwam de regen…. We gaan kliederen en knutselen, we horen het verhaal en we gaan samen
eten. Van harte welkom!
Zondag 1 juli vieren we samen een bijzondere viering rondom het kunstwerk Haren in de Wind in
Langezwaag. Haren in de Wind geeft op eigen wijze vorm aan het kerkgebouw en de verhalen daar
om heen. Wat roept dat bij ons op als gemeente? Hoe daagt ons dat uit? Waar gaat dat voor ons over?
Wilt u graag meedenken? Meldt u dan bij de predikant of een lid van de kerkenraad.
26, 27, 28 oktober vindt er op Terschelling een inspiratiefestival plaats, georganiseerd door de
Protestantse Theologische Universiteit en de Protestantse Kerk Nederland. Een bijzonder weekend
van lezingen, workshops, vieringen, trainingen, theater en meditatie. Ik ben door Kerk in Actie
gevraagd om een workshop te verzorgen rondom contextueel bijbellezen. De manier van bijbellezen
die ik heb geleerd tijdens mijn uitzending in Brazilië. Samen met Jacobine Gelderloos, onderzoeker
van dorpskerken, binnenkort promoverend op het proefschrift ‘ Sporen van God in het dorp’, bereid ik
deze workshop voor. Zie voor meer informatie: https://www.pthu.nl/Inspiratiefestival.

Refugio
We zijn er klaar voor! De veldbedjes staan in de kerk, de pelgrims kunnen bij ons terecht. We zijn
benieuwd of we deze zomer mensen van onderweg mogen ontvangen.

Kijk voor meer informatie op: www.kerklippenhuizenhemrik.nl
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