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Vooraankondiging Groot Huisbezoek 

Dit zal plaats vinden op donderdag 1 november 19:30 bij Els Hoogeveen thuis. (De Buorren 31 
Lippenhuizen) en op woensdag 7 november 10:00 in de consistorie van Lippenhuizen.  

Het thema is 'Bijbels boos'. We gebruiken het tijdschrift Open Deur, waarin dit thema centraal staat.  

Boosheid is de Bijbel niet vreemd. God wordt regelmatig boos, mensen ook. je zou kunnen zeggen 
het laten zien van deze emotie van de Bijbel een heel menselijk boek maakt. Anderzijds is juist die 
boosheid voor veel mensen reden om (delen van) de Bijbel niet meer te lezen. Want wat moet je met 
een boze God? En met alles wat Hij in zijn boosheid doet? En dan is er nog je eigen boosheid: hoe 
verhoud je je daartoe? We gaan erover in gesprek. 

Gemeenteleden krijgen thuis ook een uitnodiging toegestuurd.  

Kerkdiensten 

Datum Tijd Voorganger Dienst te 

16-sep 10.30  ds. Sietske Blok Langezwaag, tentdienst 

23-sep 10.00 mw. S. Zwart Hemrik 

30-sep 10.00 ds. Sietske Blok Langezwaag, Startzondag 

07 okt 10.00 Ds. Sietske Blok Lippenhuizen, mmv Cantorij 

14 okt 10.00 Ds. Sietske Blok Langezwaag, Heilig 
Avondmaal 

21 okt 10.00 Ds. J. Jurjens Lippenhuizen 

28 okt 10.00 Ds. H. Hiddink Lippenhuizen 

 

Collectes 

16-sep Missionair werk/ vredesweek 

23-sep Kindertehuis Pakistan 

30-sep Rudolphstichting 

7-okt Kerk en Israël 

14-okt Werelddiaconaat 
21-okt JOP 

28-okt Kerk in Actie. Herv. dag. 
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Prikkel 

Hanna is sinds een halfjaar straatpastor in Amsterdam. Ze is mijn oud-collega van Kerk in Actie. Ze 
werkte in Zuid-Afrika bij het UJAMAA centrum in Pietermaritzburg. Daar las ze de Bijbel samen met 
vrouwen, met LGBT-activisten, met HIV-geïnfecteerden. Kortom, ze werkte er met mensen in de 
marge. Mensen die niet zomaar gehoord worden, die geen deel uitmaken van het dominante 
verhaal.  

En nu werkt ze opnieuw met mensen in de marge. Met de mensen van de straat. Met de mensen die 
geen thuis hebben. Mensen die verslaafd zijn. Want daar wil ze zijn, daar wil ze van betekenis zijn. 

En dat gaat met vallen en opstaan, met aftasten wat kan en wat niet kan, met eigen drempels 
overgaan. Ze vertelde mij over een nieuw persoonlijk project: elke week op één dag een extra lunch 
meenemen om die samen met iemand op straat te delen. Gewoon met iemand die alleen op een 
bankje zit. Om medemens te zijn. Om te delen van je overvloed.  Super spannend vindt ze het. Maar 
ze doet het. En daarmee inspireert ze mij. Om ook voorbij verlegenheid te gaan.  Om nabij te zijn. En 
om te delen van wat je hebt.  

ds. Sietske Blok 

Van de predikant 

Het is weer september. De regen is weer gaan vallen en het is wat koeler 
geworden. Wat een zomer hebben we gehad! Droog en warm. Warmte om 
van te genieten, maar ook warmte die ons soms te veel werd en droogte 
die zorgen baarde.  

Ik was een week in Taizé, die plek van oecumene en gemeenschap en stilte 
in Frankrijk. We lazen het verhaal van de uittocht in Egypte. Hét verhaal 
van bevrijding, van vrijheid, van uitkijken naar het beloofde land. Maar ook 
over hoe moeilijk vrijheid kan zijn. En wat is dan het beloofde land waar je 
naar uit kijkt? 

Taizé is een plek van gastvrijheid. Iedereen is welkom om een week lang mee te leven, mee te doen, 
mee te vieren. Samen vorm je in zo’n week een kleine gemeenschap van mensen van over de hele 
wereld. Je deelt verhalen, je deelt de ruimte die je gegeven wordt, je deelt inspiratie, je deelt geloof 
en twijfel. 

Na Taizé was ik nog twee weken in Finland. Een prachtig weids land van bossen en meren. De laatste 
twee dagen was ik in de hoofdstad Helsinki. In het centrum van Helsinki staat sinds 2012 de Kamppi 
kapel. Een kapel volledig van hout. Het doet denken aan een ei, maar ook aan een ark. De kapel is 
een plek van stilte. Er worden geen diensten georganiseerd. De kapel is elke dag open en er zijn 
mensen van maatschappelijk werk en van de (lutherse) kerk beschikbaar voor een gesprek.  Ook een 
plek van gastvrijheid. 
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Het is een thema dat ik de komende maanden mee wil nemen. Een thema om je door te laten 
vormen, om op te kauwen.  Een diaconaal thema ook. Wat betekent het om gastvrij te zijn? Hoe zou 
dat er voor ons uit kunnen zien? Hoe kunnen we in onze dorpen ruimte bieden aan stilte, aan 
ontmoeting, aan verbinding, aan aandacht? 

Dorpskerkenbeweging 

Maandag 24 september vindt de eerste landelijke dorpskerkendag plaats in Maarn. Een netwerkdag 
voor iedereen die hart heeft voor het dorp en de kerk, en de verbinding daartussen wil versterken.  

Deze dag vormt ook de start van een dorpskerkenbeweging. De hoop is dat kerken binnen deze 
beweging ervaringen kunnen delen, elkaar kunnen helpen en inspireren. Een aantal 
kerkenraadsleden uit Langezwaag en Lippenhuizen en ikzelf nemen deel aan deze dag en we doen in 
het volgende kerkblad graag verslag van deze dag.  

Bij de diensten 

In september en oktober zijn er een aantal bijzondere diensten.  

16 september  Het is feest in Langezwaag. We beginnen daarom vandaag om 10:30 en komen 
samen in de feesttent voor een dienst rondom de parabel van het mosterdzaadje. 
Een saxofoon ensemble uit het dorp doet mee en er is koffie en iets lekkers na 
afloop. Graag tot dan! 

23 september Dienst in de Witte Kerk, voorganger mw. S. Zwart 

30 september Startzondag. We zijn dan al even onderweg maar de startzondag vormt de officiële 
start van een nieuw kerkelijk seizoen. Het landelijke thema voor de startzondag is 
‘een goed gesprek’. We gaan aan de slag met het verhaal over de discipel Tomas. Een 
verhaal over geloven, over twijfel, over inspiratie. Een dienst waarin er ruimte is voor 
gesprek en uitwisseling. Na de dienst verplaatsen we ons naar ambachtelijke 
zuivelboerderij Westerleane (Alde Dyk 50 in Terwispel) voor koffie met iets lekkers en 
een rondleiding.  

7 oktober Dienst met medewerking van de cantorij en tevens Israëlzondag. Op deze zondag 
staan we stil bij onze verbondenheid met Israël en onze relatie met het joodse volk. 

14 oktober  We vieren samen het Heilig Avondmaal.  

 

Israëlzondag 

Vanuit de Protestantse Kerk is er een handreiking gemaakt voor Israëlzondag. Jonge mensen zijn 
weinig of niet aanwezig bij studiedagen of bijeenkomsten van Kerk in Israël. Het lijkt erop dat zij 
weinig belang hechten aan de verbondenheid van de kerk met Israël. Maar is dat eigenlijk wel zo? 
Twee jonge mensen, Harmke Bons en Kor Bras,  laten zien dat zij wel degelijk ‘iets’ hebben met Israël 
en met het Jodendom.  

Voor in de agenda 
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Het landelijke Inspiratiefestival 2018 op Terschelling 
is hét moment om geestelijk uit te waaien. Hier 
komen mensen die op zoek zijn, ervaringen willen 
delen of zich verder willen ontwikkelen. Het is een 
uniek festival op het mooie eiland Terschelling, dat 
in het teken staat van bezinnen, inspireren en 
ontmoeten. Samen op zoek gaan naar wat iedereen 
inspireert, verbindt en bezighoudt. 

Ik verzorg er twee workshops rondom mijn uitzending naar Brazilië, contextueel bijbellezen en 
dorpskerken.  Meer informatie en aanmelden op ww.inspiratiefestivalterschelling.nl. Aanmelden kan 
tot en met 13 oktober 2018. Het festival vindt plaats op 27,27 en 28 oktober. 

Het groene hart van Langezwaag 

Plaatselijk Belang en de kerk van Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân willen samen verkennen of 
het mogelijk is om een dorpsboomgaard en -moestuin op te zetten in Langezwaag.  

Wij zijn enthousiast maar we zoeken ook mensen met ervaring, groene vingers en 
doorzettingsvermogen om dit samen met ons mogelijk te maken.  

We zien een plek voor ons om elkaar te ontmoeten, om samen aan iets te werken, maar ook om 
samen van te kunnen delen. Met eigen bewoners, en/of bijvoorbeeld de voedselbank.  

We staan nog helemaal aan het begin. We horen graag uw ideeën en we zijn benieuwd of er meer 
mensen zijn die hier enthousiast van worden.  

Daarom organiseren we op woensdag 3 oktober 2018 om 20:00 een bijeenkomst in het dorpshuis 
van Langezwaag om onze plannen toe te lichten en om u te ontmoeten. Graag tot dan! 

Henk Klok & Renee Jetten, namens Plaatselijk Belang 
ds. Sietske Blok & Liset Otten,  namens de kerk.  

 

 

 

 

 

Bevestiging classispredikant 

U heeft er over kunnen lezen in de pers: per september worden in 
alle provincies, in alle nieuwe classes, een classispredikant 
aangesteld. In Friesland is dat ds. Wim Beekman. Op zondag 16 

http://www.inspiratiefestivalterschelling.nl/
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september 14:00 wordt ds. Beekman in deze functie verbonden aan de classis Fryslân.  De 
bevestigingsdienst vindt plaats in kerkelijk centrum Trinitas in Heerenveen. Iedereen is van harte 
welkom voor deze dienst.  

Vorming en toerusting 

Bij dit kerkblad vindt u het regionale programmaboekje Vorming en Toerusting voor het nieuwe 
seizoen. 

Op maandag 26 november vertel ik in de kerk van Langezwaag over mijn ervaringen in Brazilië. Over 
de Bijbel lezen met mensen in de marge, over Pasen vieren in de favela’s, over de gastvrijheid van 
religieuze zusters en over oecumenische ontmoetingen.  

1-3 februari 2019 organiseer ik een weekend van stilte, ontmoeting en inspiratie in Casella voor 
mensen van 18 tot 35 jaar. Kloostergemeenschap Casella in Hilversum heet jonge mensen van harte 
welkom voor een retraite. Het is een plek waar even niets hoeft en waar de stilte heerst.  Kijk voor 
meer informatie op www.casella.nl en in het boekje Vorming en Toerusting. Opgave voor 1 
december 2018 bij mij, dssietskeblok@gmail.com.  

Vooraankondiging: 

1-3 maart 2019 organiseer ik een weekend in het Dominicanenklooster in Huissen.  We zullen vieren, 
we zullen samen stil zijn, we gaan in gesprek met een Dominicaan en we gaan zingen.  Een prachtig 
begin van de veertigdagentijd.  

 

Wilt u mij graag spreken, aarzel dan niet om contact op te nemen. Voor iets groots, of iets kleins, dat 
maakt niet uit. 

Hartelijke groet, 

ds. Sietske Blok 

 

http://www.casella.nl/
mailto:dssietskeblok@gmail.com

