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JAARTHEMA 2020-2021

HET GOEDE LEVEN - BLOEIEN IN GODS LICHT
 

Het goede leven! Wie wil dat niet? Elk mens, gelovig of niet, zal toch het 
goede leven willen zien? Dat verlangen zit bewust of onbewust achter een 
heleboel van onze beslissingen. Blijkbaar hebben we daar een idee van, wat 
het goede leven is. En voor de één is dat anders dan voor de ander, maar we 
richten elk ons leven naar dat verlangen.

En tegelijkertijd lijkt het goede leven niet iets te zijn wat we kunnen 
organiseren. Toen we er met elkaar over nadachten wat ‘het goede leven’ 
voor ons betekent, kwamen we er op uit dat het vaak iets is dat je ontvangt. 
Bijna als een toegift die je niet verwacht. Je kunt een fietstochtje organiseren, 
maar of het iets wordt van ‘het goede leven’, dat kun je niet organiseren. Dat 
zit in die onverwachte ontmoeting. In het “ontvangen” van een regenboog. 
De “toegift” van het zien van baltsende futen.

Als je het goede leven dan toch niet kunt organiseren, waarom zou je er dan 
een jaarthema van maken? Omdat het verlangen naar het goede leven ons 
verbindt. Een groot deel van het goede leven is samenleven. Door er met 
elkaar mee bezig te zijn, leren we onszelf en de ander kennen.

Bovendien gaan we ontdekken dat het goede leven ons gegund wordt. Als het 
goede leven vaak iets is wat je ontvangt, dan is er dus ook blijkbaar een gever 
die ons dat gunt. In die gever kunnen we God herkennen. Daar komt 
natuurlijk het tweede deel van het thema vandaan: ‘bloeien in Gods licht’. Ik 
geloof dat wij mensen wezenlijk bedoeld zijn om te ontvangen wat God geeft. 
Dat Hij ons omgeeft als zonlicht om de bloemen. Gratis geeft Hij licht, 
warmte, energie en daarmee groei en bloei.

In deze activiteitengids staat van alles wat is georganiseerd. Als we daar met 
een open en ontvangende houding aan meedoen; zouden we daarin dan niet 
iets kunnen ontvangen? Zouden we niet kunnen groeien en opbloeien? Zou 
dat niet iets van het goede leven zijn?

 

Ds. Arnold Vriend
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Jeugdactviteiten - It Heidenskip  

 
 
Contactinformatie

 

 
 
Kerstnachtdienst - december 2020 
Ook dit jaar zullen we een mooie kerstnachtdienst organiseren. 
Lijkt het je leuk om mee te helpen? Je kunt je nu alvast opgeven bij Marije de 
Vries

Filmavond - voorjaar 2021 
Onder het genot van drinken en wat lekkers zullen we met elkaar een mooie 
film gaan kijken. De exacte datum verschijnt in het kerkblad. Voor jongeren 
en ouderen is er een leuke film. 

Narnia (voor ca. 12-16 jaar): Twee broers en twee zussen ontdekken de 
wereld van Narnia als ze verstoppertje spelen in het landhuis van een 
mysterieuze professor. In een magische kleerkast belanden de kinderen in 
een prachtig land dat wordt bewoond door sprekende dieren, dwergen, 
faunen, centauren en reuzen. Narnia was ooit een vredig land, maar is nu 
door de betovering van Jadis, de Witte Heks, een bevroren wereld waar een 
eeuwige winter heerst. Geholpen door de machtige en wijze leeuw Aslan en 
zijn leger van sprekende dieren gaan de kinderen de strijd aan om het land 
voor altijd te bevrijden van de ijzige krachten van de heks!
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie over een activiteit kun je contact opnemen met de 
genoemde contactpersoon of de jeugdouderling

Voor It Heidenskip is dit Marije de Vries-Siemensma

 

Ben Hur (voor ca. 16-99 jaar): BEN-HUR vertelt het meeslepende verhaal van 
Judah Ben-Hur (Jack Huston), een prins die vals wordt beschuldigd van verraad 
door zijn geadopteerde broer Messala (Toby Kebbell), een officier in het 
Romeinse leger. Beroofd van zijn titel en gescheiden van zijn familie en de vrouw 
waarvan hij houdt (Nazanin Boniadi), wordt Judah gedwongen tot ... slavernij. 
Hij keert na jaren op zee terug naar zijn vaderland op zoek naar 
wraak, maar in plaats daarvan vindt hij verlossing. Een indrukwekkende film!
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Nacht Zonder Dak - zomer 2021 
We hebben dit al eerder gedaan en het was een groot succes: een nacht 
slapen in een krotje om geld in te zamelen voor kinderen in arme landen, 
zodat zij worden opgevangen en naar school kunnen. De exacte datum en 
verdere praktische informatie zal nog bekend worden. Als het je leuk lijkt om 
dit avontuur aan te gaan, dan kun je je nu alvast opgeven bij Marije de 
Vries.  
 
Jeugdkerk
In het nieuwe seizoen hopen we ook met de jeugdkerk weer te beginnen. 
Over de invulling houden we contact via de app. 

 
Kindernevendienst - It Heidenskip

 
 
 
 
 
 
 
 
Als het weer mooi is gaan we naar buiten en bij koud weer blijven we 
lekker binnen. De laatste keer (meestal rond Pinksteren) sluiten we het 
seizoen af met spelletjes of een leuke andere activiteit.
Wil je ook luisteren naar de Bijbelverhalen en gezellig meedoen? Kom 
dan naar de kindernevendienst in It Heidenskip!
 
 Contactpersoon: Antje Groenhof 
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Na de startzondag in september beginnen we 
weer met de kindernevendienst in It 
Heidenskip. 
Tijdens de preek gaan de kinderen één keer in 
de twee weken naar de eigen ruimte naast de 
kerk. Met Advent en in de 40-dagen tijd is er 
elke zondag kinderkerk. De overige zondagen is 
er meestal ook een thema waar we mee aan de 
slag gaan. Hierbij staan de verhalen in de Bijbel 
centraal. Verder gaan we knutselen of een spel 
doen.
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De activiteiten zijn onder voorbehoud gepland. Wijzigingen in de agenda 
komen op de website en ons kerkblad Kerknieuws te staan.

 
 

 

 
Kinderoppas 
 
Tijdens de kerkdienst is er elke zondag kinderoppas voor de jongste kinderen 
van 0 tot 4 jaar. Deze kinderen zijn welkom vanaf 9.15 uur in de Latijnse 
School (achter in de kerk). 
Tijdens het slotlied zijn de ouders in de gelegenheid hun kinderen op te 
halen, zodat ook de kleinsten de zegen mee naar huis krijgen. 
 We proberen bij iedere kerkdienst kinderoppas te organiseren.
Ook voor 2021 zijn we op zoek naar vrijwilligers. Voor meer informatie of 
voor opgave, neem contact op! 
 
Contactpersoon: Anke de Vries - Hoekstra
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Jeugdactviteiten - Workum

Contactinformatie
Voor meer informatie over een activiteit kun je contact opnemen met de 
genoemde contactpersoon of met één van de jeugdouderlingen
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Kinderkerk
 
Zit je op de basisschool? 
Dan ben je van harte welkom bij de Kinderkerk. 
Elke zondag starten we in de kerk, je kunt gewoon bij je ouders of 
bekenden zitten. Vlak voor de preek gaan we naar onze eigen ruimte waar 
we samen een mooi Bijbelverhaal lezen. Daarna praten we even over het 
gelezen Bijbelverhaal en daarna gaan we een spelletje of knutselwerkje 
maken dat met het verhaal te maken heeft. Zo zijn we al aan het 
timmeren, schilderen en puzzelen geweest. 
 
Tijdens de collecte gaan we weer terug de kerk in, om samen met alle 
andere mensen de zegen te ontvangen en de dienst af te sluiten. 
 
In de periode voor Kerst en Pasen volgen we altijd een speciaal project. 
We maken dan leuke passende werkjes, bijvoorbeeld een ketting, hart of 
schilderij.
 
Lijkt het jou leuk om een keer naar de Kinderkerk te gaan, je bent van 
harte welkom om eens te komen kijken. We hebben 2 groepen: de 
jongsten voor groep 1 t/m 5 en de oudsten voor groep 6 t/m 8. Natuurlijk 
mag je je broertje, zusje, neefje, nichtje, vriendje of iemand anders 
meenemen.
 
Contactpersoon: Susan Feenstra 
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Overstapdienst groep 8: Save the date
 
 
 
 
 
 
KSG-diensten
 
Door het jaar heen worden er twee  Kerk, School en Gezin (KSG) diensten 
gehouden. In de KSG-diensten hebben kinderen altijd een actieve rol: zingen, 
toneelspelen, collecte lopen, een gebed uitspreken. Ook is er oog voor lief en 
leed: de Kika-beer wordt uitgedeeld aan een ziek kind. Een bos bloemen gaat 
naar zieke ouders. De diensten worden op school voorbereid en ook komt de 
predikant op school en praat met de kinderen over het thema.
 
De eerste van deze diensten is de dankdienst in november. Tijdens deze 
diensten besteden we aandacht aan thema’s als dankbaarheid, samen delen 
en armoede. Soms werken daarbij maatschappelijke instanties zoals  
Vluchtelingenwerk of de Voedselbank mee. In het voorjaar is de tweede KSG-
dienst, waarbij we zullen aansluiten bij het thema dat dan centraal staat op 
het leesrooster van de kerk of op school.
 
We hopen ook komend jaar weer twee mooie bemoedigende diensten, met 
een grote inbreng van de kinderen, te organiseren. 
 
 
 
 

 
De overstapdienst, waarin de kinderen van groep 
8 de periode Basisschool & Kinderkerk afsluiten en 
de overstap maken naar de Middelbare School, 
Catechese & Jeugdbank/ Kerkdienst.
 
Noteer deze datum alvast op de kalender!

8

zondag 
4 juli 
2021

Contactpersoon: 
Anke Dijkstra
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Club
 
Van oktober (start na de herfstvakantie) tot april is er eens in de 
twee weken op een dinsdag- of woensdagavond, clubavond voor de 
basisschoolgroepen 6, 7 en 8 in de Útwyk. 

De clubleiding is voor alle groepen wisselend op basis van een 
(vrijwillig) rooster. We zoeken daarom ouders en gemeenteleden 
die het leuk vinden om één of twee keer een avond club te 
verzorgen voor de kinderen!

Ook zoeken we een jongere van het voortgezet onderwijs, die in 
het kader van zijn/ haar maatschappelijk stage graag mee wil 
helpen bij de club. 

Contactpersonen: de Jeugdouderlingen.

Jeugddiaconaat 

Diaconaal bezig zijn door en voor jongeren. 
 
Bij diaconaat door jongeren worden in de kerkelijke gemeente kinderen, tieners 
en jongeren gestimuleerd en begeleid bij omzien naar de medemens. Jongeren 
kunnen hierdoor ontdekken welke problemen zich afspelen in onze samenleving. 
 
Diaconaat voor jongeren richt zich op jongeren die zelf te maken hebben met 
problemen. Bijvoorbeeld armoede in het gezin, gepest worden of verslaving. 
Al onze activiteiten worden vermeld in het Kerknieuws.
 
Contactpersonen: de Jeugddiakenen Tjettje Postma en Thea Wijnja
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Jeugd biedt helpende hand!
 
Ook komend jaar gaan we weer onze handen uit de mouwen steken. 

Met de jeugd van onze Kerk (kinderen van groep 6, 7 en 8) gaan we een 
helpende hand bieden door klusjes uit te voeren en statiegeldflessen op te 
halen bij andere gemeenteleden. 

Met de opbrengst van dit “heitje voor een karweitje” willen we graag geld 
inzamelen voor het 40-dagenspaardoosje van Kerk in Actie. 

Deze middag staat gepland op zaterdag 27 maart, van 14.00 uur tot 16.00 
uur. 

Doe jij ook (weer) mee? Hartstikke leuk! 

Contactpersonen: de Jeugdouderlingen en de Jeugddiakenen.
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Jongerencatechese
 
Hoor jij bij de leeftijdsgroep 12-16 jaar? Dan organiseren we voor jou van 
oktober tot Pasen ongeveer 10 gezellige en leerzame avonden. 

Dominee Arnold Vriend zal deze avonden leiden. Afhankelijk van het aantal 
deelnemers worden er één of twee groepen gevormd. We komen bij elkaar 
op donderdagavonden van 19.30u tot ongeveer 20.30u in Oer de Toer. 

Contactpersonen: de Jeugdouderlingen.

Jeugdbank/-ontbijt 

Voor jongeren van klas 1 tot 4 van het 
voortgezet onderwijs.

Gezellig kletsen en ontbijten met z’n allen. 
Ook komt de dominee even langs om 
alvast wat uitleg te geven over de preek 
van die dienst, zodat je het iets beter zult 
kunnen begrijpen. 

Hierna kun je gezellig met je 
vrienden/vriendinnen bij elkaar in de kerk 
gaan zitten op de Jeugdbank, maar je kunt 
natuurlijk uiteraard ook gewoon bij je 
ouder(s) gaan zitten.

Wanneer het Jeugdbankontbijt is, krijg je te horen via de Jeugdbank-
groepsapp. Je kunt dan elke keer aangeven of je er die x bij bent. 

Geef je 06-nr door en laat je toevoegen aan de Jeugdbank-groepsapp!

Of kom gewoon eens gezellig in de Jeugdbank zitten.
 
Contactpersonen: de Jeugdouderlingen.

 11

1 x per maand
jeugdbank & ontbijt in de kerk
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Tieneractiviteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rondom 20 jaar
Geen (jonge) tiener meer en samen met leeftijdsgenoten doorpraten over 
actualiteit en eigen leven? Kom er bij! 
We organiseren een aantal avonden in het seizoen, in overleg (datum wordt 
via de whatsapp gepland met behulp van een datumplanner). 
Laat even weten of je geïnteresseerd bent via ds. Arnold Vriend f via de 
jeugdouderlingen, dan voegen we je toe aan deze whatsapp-groep.
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Af en toe organiseren we een leuke activiteit 
speciaal voor tieners. Te denken valt aan de 
KerstChallenge, Sirkelslag of de PaasChallenge. 

Welke activiteit we het komende seizoen gaan 
doen, weten we nu nog niet. Maar wil je deze 
gezellige activiteit niet missen, geef dan je naam/ 
06-nr en e-mailadres aan ons door dan weet je 
zeker dat je door ons op tijd wordt geïnformeerd.

Contactpersonen: de Jeugdouderlingen.

 
18+ avond
 
Op zaterdag 23 januari nodigen we alle 18- 
jarigen van 2020 uit voor een gezellige avond. We 
beginnen met een heerlijk etentje en sluiten de 
avond af met een drankje. Tijdens deze avond 
bieden we je ook een geschenk aan namens de 
Kerk. 
De locatie en aanvangstijd hoor je in december 
nog via een persoonlijke uitnodiging.
 
Contactpersonen: de Jeugdouderlingen.

23 
JAN

18+

i

https://www.pgworkum.nl/predikanten/
https://www.pgworkum.nl/predikanten/
https://www.pgworkum.nl/jeugd_2/
https://www.pgworkum.nl/jeugd_2/
https://www.pgworkum.nl/jeugd_2/
https://www.pgworkum.nl/jeugd_2/
https://www.pgworkum.nl/jeugd_2/
https://www.pgworkum.nl/jeugd_2/
https://www.pgworkum.nl/jeugd_2/
https://www.pgworkum.nl/jeugd_2/
https://www.pgworkum.nl/jeugd_2/
https://www.pgworkum.nl/jeugd_2/
https://www.pgworkum.nl/jeugd_2/
https://www.pgworkum.nl/jeugd_2/


 

Opgave 
Opgeven voor een activiteit kan met het aanmeldformulier, door de activiteit aan 
te kruisen. Graag een telefoonnummer en mailadres invullen. Het formulier 
wordt uiterlijk vrijdag 11 september weer aan huis opgehaald. Inleveren op het 
adres van de wijkouderling mag ook. 

Kosten
De activiteiten van de Commissie Vorming & Toerusting zijn gratis toegankelijk, 
tenzij anders is aangegeven.
 
Agenda De agenda -achterin deze gids- is een handig hulpmiddel om de opgave 
te onthouden en later bijvoorbeeld over te nemen in de eigen agenda.  

Planning en doorgang activiteiten
Bij het opstellen van dit programma proberen we te voorkomen dat er meerdere 
activiteiten op één avond plaatsvinden. Soms is dat helaas niet mogelijk. Daarbij 
hopen we op begrip.

Het kan gebeuren dat een activiteit onverhoopt vervalt. Wanneer dit het geval is 
worden jullie hier persoonlijk van op de hoogte gebracht: per mail of telefonisch. 
Uiteraard wordt dit ook gepubliceerd in de kerkbladen/ website/ Facebook.

N.B. Sprekers moeten soms van ver komen. Bij te weinig animo kan de commissie 
besluiten een avond te laten vervallen. We stellen jullie hier dan persoonlijk van 
op de hoogte.

Vervoer
Wie vervoer nodig heeft, kan contact opnemen met één van de commissieleden. 
Hun namen en telefoonnummers staan op de volgende pagina. 
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Activiteiten volwassenen
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Bewaren van deze activiteiteingids
Het is handig om deze gids te bewaren. 

Geen activiteit erbij?
We hebben geprobeerd ons aanbod zo breed te maken, zodat er voor iedereen iets 
te beleven is en iedereen zich betrokken mag voelen bij de kerk. 

Die betrokkenheid en het contact houden we graag. Voor wie er prijs op stelt, komen 
we ook graag gewoon even bij u op de koffie. Het aanmeldformulier biedt de 
mogelijkheid om dit aan te kruisen. We bellen u dan graag voor een afspraak!

En natuurlijk...
is iedereen altijd van harte welkom bij de kerkvieringen!  
De agenda met dienstinformatie staat op de websites:  www.pgworkum.nl,  
pgheidenskip.fr  en in de kerkbladen. 

Graag tot ziens!

De commissie Vorming & Toerusting
Mevr. T. Grooters - Bouma
Mevr. Y. Kramer -  Kroes
Mevr. S. Stoel - Valk
Ds. A. Vriend
Mevr. L. de Vries - Steensma
Mevr. F. v.d. Werf  - Gaastra

Mailadres: t.a.v. Foekje v.d. Werf via pgworkum@gmail.com
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Nij Mariënacker, 
Hosta en De Wende
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Kerkdienst / Bijbellezing
 
Eens per maand is er op donderdagmiddag  om 15.00 uur een
kerkdienst of een Bijbellezing in de parkzaal van Nij Mariënacker.
 
In de kerkdiensten gaat een predikant of pastor voor.
De Bijbellezingen worden verzorgd door vrijwilligers.
 
De kerkdiensten en Bijbellezingen hebben een oecumenisch karakter.
 
Van te voren en na afloop is er koffie en thee.
 
 

Zangmiddagen 
 
Wij hopen op donderdag 22 oktober 2020 en op donderdag 22 april 2021 een 
zangdienst voor jullie te organiseren. 
 
We hopen dat  we dan weer mogen zingen.
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Gespreksgroepen en kringen
 

Interkerkelijke Gespreksgroep Weverswei
 
Elke laatste vrijdag van de maand komen we samen. In het komend seizoen 
verdiepen we ons verder in de Psalmen.  We hopen weer op fijne en gezegende 
gesprekken.

Van harte welkom!

Data: Vrijdag 28 aug., 25 sept, 30 okt., 27 nov. 

December kerstviering [uitnodiging]

29 jan., 26febr., 26 mrt, 30 apr., 28 mei

Juni en Juli vakantie

Tijd: 16.00 - 17.00 uur
Plaats: Baptisten kerk “Bethel”
Leiding: Henk Visser, Andries van de Plaats, Klaas Hofman en Ria Boorsma                           

Contactpersoon: Ria Boorsma (via pgworkum@gmail.com) 

Gebedskring
 
Iedere dinsdagavond is er een korte interkerkelijke gebedsviering. In de drukte 
van de week even een moment om te bidden voor de stad, de wereld en 
onszelf. 
 
Iedere dinsdagavond van 19.00 tot uiterlijk 19.30 uur in kerkgebouw ‘Bethel’ 
van de Baptistengemeente, Súd 52.  Opgave niet nodig.
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Bijbelgespreksmoment “Sterke Verhalen”
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In de bijbel staan veel “sterke verhalen” die we vooral goed kennen uit de 
kinderbijbel. Goed om die met elkaar te lezen en te zien wat ze nu voor ons 
betekenen. Soms verrassend anders dan we altijd dachten. Met alle ruimte 
voor vragen en eigen gedachten.

 
Onder leiding van ds. Arnold Vriend komen we op bij elkaar 
Op dinsdagen van 9.30 tot 11.00 uur in Oer de Toer.

 
De data: 22 september, 27 oktober, 24 november, 19 januari, 16 februari, 16 
maart en 13 april. 

Inspiratie momenten voor moeders en vaders
 

Opvoeden van baby tot tiener en daarna… Een belangrijke en invloedrijke 
taak die je als vaders en moeders krijgt. Mee zorg dragen voor lichaam, ziel en 
geest in de wereld van nu vraagt wel iets van je. Goed om af en toe een 
moment stil te staan en je af te vragen hoe het gaat. Dat soort momenten 
willen we met elkaar maken. Inspiratie voor geloof in opvoeding. We bieden 
door het jaar heen een paar momenten aan rond een thema of een 
doelgroep. 

 
Laat even weten of je geïnteresseerd bent via ds. Arnold Vriend,   dan komen 
de uitnodigingen bij jou terecht.
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Geloof belijden

Denk je erover na hoe je een stap in geloof kunt zetten en wat leven met 
Jezus kan betekenen voor jou, neem dan contact op met één van de 
ouderlingen of met ds. Arnold Vriend. We kunnen dan met elkaar bespreken 
wat je daarover zou willen weten. Het is ook mogelijk om hier aan mee te 
doen, zonder belijdenis te doen.

Gemeentekringen - Woorden vinden voor jouw 
geloofsverhaal

We praten ongeveer maandelijks met elkaar over onderwerpen die ons 
bezighouden en we kijken met elkaar wat de bijbel daarover te zeggen heeft. 
Opgave kan voor een kring overdag of voor een kring ’s avonds. Aan het 
begin van het jaar kiezen we een boekje of losse thema’s waar we met elkaar 
over willen spreken.  De data voor de eerst bijeenkomsten zijn:

overdag:    woensdag 16 september om 10.00 uur, Oer de Toer
avond: dinsdag 6 oktober om 20.00 uur, Oer de Toer

We zien jullie opgave graag tegemoet! 

 

18

START
29 januari 

2020

Alphacursus
 
Bij voldoende interesse is er vanaf januari 2021 een Alpha cursus. 
Voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof; of je 
er nu niets van weet of juist weer even wil opfrissen wat het ook al 
weer was. Alle vragen zijn welkom. We beginnen met uitgebreid 
koffiedrinken, luisteren naar een korte inleiding over een thema 
van het christelijk geloof en praten daar in groepjes met elkaar 
over door. Het is een cursus van ongeveer acht avonden, één keer 
in de twee weken. Geef je alvast op bij ds. Arnold Vriend, dan 
houden we je op de hoogte.

i

https://www.pgworkum.nl/predikanten/
https://www.pgworkum.nl/predikanten/
https://www.pgworkum.nl/predikanten/


Boekbesprekingen
 

Tomáš Halík -   'Raak de wonden aan'.
 
Vanwege het Coronavirus is in het vorige seizoen de tweede bespreking niet 
doorgegaan. Dit seizoen pakken we de draad weer op. Gemeenteleden die 
zich vorig jaar hiervoor hebben opgegeven, ontvangen via de mail een 
uitnodiging. Wie vorig jaar niet in de gelegenheid was om mee te doen, kan 
zich alsnog opgeven. Van harte welkom!
 

Tomáš Halík (1948) is een Tsjechische priester en hoogleraar sociologie. Hij 
wordt gezien als één van de bekendste religieuze schrijvers, maar ook als één 
van de meest toonaangevende katholieke denkers op dit moment. Van hem 
willen we het boek lezen: ‘Raak de wonden aan’. Het meest recente boek van  
Tomáš Halík dat in het Nederlands vertaald is.
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Het boek is een verzameling essays, dus het 
bouwt niet voort op eerdere hoofdstukken. 
De nadruk ligt deze avond op de 
hoofdstukken 7 t/m 14. 
 
Datum: dinsdag 29 september
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: Oer de Toer.
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Stefan Paas -   'Vreemdelingen en Priesters' (deel)
 
Stefan Paas (1969) is een Nederlands theoloog en publicist. Hij is hoogleraar 
missiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische 
Universiteit Kampen. Hij is in 2018 uitgeroepen tot ‘Theoloog des Vaderlands’ 
van dat jaar. Hij schrijft verhelderend en inspirerend over de veranderde 
plaats van de kerk in onze cultuur. We lezen delen uit dit boek om te 
bespreken.
 
Datum: maandag 16 november
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Oer de Toer
 

Augustinus - Belijdenissen
 
Augustinus van Hippo (354-430) schreef een autobiografisch boek over zijn 
jeugd en zijn weg naar het christelijke geloof. Een van de meest invloedrijke 
boeken in de hele Europese geschiedenis. Het geeft prachtige historische 
doorkijkjes en diepgelovige en eerlijke psychologische beschouwingen.
Er is gelegenheid om overdag of ’s avonds mee te doen met de bespreking 
van deze inspirerende klassieker. We verdelen de bespreking over twee 
dagdelen.
 
Datum & tijd: dinsdag 2 februari, 10.00 uur

dinsdag 2 februari, 20.00 uur
 

dinsdag 2 maart, 10.00 uur
dinsdag 2 maart, 20.00 uur

 
Plaats: Oer de Toer
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Thema - avonden
Zelfvoorzienend leven – Hoe doe je dat?
 
Wij hebben het stapje voor stapje ervaren. Vanuit de voormalig 
gereformeerde kerk van Schettens waren wij, Durk en Ykje, 15 jaar als 
theatervormgevers / kunstenaars actief in binnen en buitenland.  In 2012 
hebben we het roer omgegooid en zijn we met onze zoons naar Portugal 
geëmigreerd. Hier bouwden we een ecoproject op. We woonden daar in een 
ecologisch rond leemhuis en in een comfortabele, door houtkachels 
verwarmde yurt. Wonen gereduceerd tot de essentie. 
Toegang tot allerlei voorzieningen hadden we niet.  Onze elektriciteit werd  
opgewekt door een windturbine en zonnepanelen, het drinkwater stroomde 
direct uit de berg en werd verwarmd door de zon. 
In het afgelopen voorjaar zijn we in het voormalige tolhuisje van Workum 
komen wonen en was Floortje Dessing bij ons op bezoek. Zij was voor haar 
programma 'Floortje blijft hier' op zoek naar positieve verhalen over 
zelfredzaamheid tijdens de corona-uitbraak. De aflevering kan nog bekeken 
worden op de link: https://www.bnnvara.nl/floortjeblijfthier/videos/543451

Momenteel creëren we een nieuw, holistisch 'True Nature' retreat-centrum 
met een divers aanbod. Wij worden ontzettend blij als we mensen kunnen 
inspireren tot het maken van meer bewuste keuzes.  Om je te laten ervaren 
hoe moeiteloos het leven kan zijn als je je aandacht richt op je ware natuur. 
En dat de natuur een geweldige inspiratie-, en voedingsbron is.
 Deze avond nemen we jullie graag mee op een stukje van onze reis. Laten 
we met elkaar op onderzoek gaan om nieuwe leefwijzen te vinden om onze 
kinderen en deze planeet een mooie toekomst te kunnen geven. Meer over 
ons is te vinden op: www.walkinbeauty.eu

Groetnis, Durk en Ykje Kramer 

Datum:    donderdag 8 oktober 2020
Tijd:         20.00 - 22.00 uur
Plaats:     Oer de Toer
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Rembrandt en de Bijbel
 
Kijken naar een schilderij van Rembrandt verveelt nooit . Zeker wanneer je 
met  een groep naar een schilderij kijkt ontdek je steeds meer. In het kader 
van het Rembrandtjaar 2019, mijn interesse voor kunst en in het bijzonder 
voor de schilder Rembrandt heb ik in kerkdiensten geregeld schilderijen van 
Rembrandt  laten zien.  Deze afbeeldingen vormen een interactief onderdeel 
van de viering. Het is een kenmerk van kunst dat je meerdere lagen kunt 
ontdekken, dat geldt zeker voor de schilderijen van Rembrandt over Bijbelse 
verhalen.  Aan de hand van een aantal schilderijen van Bijbelse voorstellingen  
gaan we met elkaar in gesprek.  

De leiding is in handen van ds. Aafke Nicolai, predikant in Stavoren en 
Hindeloopen.
 

Datum:      dinsdag 20 oktober 2020
Tijd:           20.00 - 22.00 uur
Plaats:       Oer de Toer

 

LEZENDE VROUW

 mogelijk profetes Hanna uit 1631 van 
Rembrandt

 
Dit schilderij is te zien in het Rijksmuseum 
te Amsterdam
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Praat er maar niet over ......... 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Als Mart van Buren op school wordt uitgescholden voor 'homo', moet hij de 
betekenis opzoeken in het woordenboek. Een tijdje later vertelt hij aan zijn 
ouders dat hij ook zo is, dat hij anders is. Daar moet verder maar niet over 
gesproken worden, vinden ze. Bovendien moet hij zich laten behandelen door 
een arts in Amsterdam. Gaandeweg ontdekt Mart dat hij zichzelf niet kan 
ontkennen. Het is het begin van een eenzame strijd. Is er voor hem als gelovig 
mens een begaanbare weg te vinden? Hoe kan hij de keuzes waar hij voor 
staat verantwoorden voor God en mensen? Een aangrijpend verhaal over de 
strijd tussen wat in je leeft en hoe je wilt zijn voor God en mensen. Een strijd 
tussen eenzaamheid en liefde.

Teus Dorrepaal - Statenlid voor het CDA in Fryslân - die het boek over zijn 
leven schreef, zal op deze avond met ons delen wat het verzwijgen van zijn 
'anders-zijn' voor gevolgen in zijn leven had. Waardoor we worden 
aangemoedigd, uitgedaagd en toegerust om er wel over te praten!

Datum: donderdag 12 november 2020
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer

 

 

'Praat er maar niet over.....'. Het is een zinnetje 
met woorden die zo gemakkelijk worden 
uitgesproken...... Maar wanneer deze woorden 
worden uitgesproken tegen een aanhankelijk 
kind door een betekenisvol iemand, dan 
kunnen deze woorden diepe sporen trekken. 
En helemaal wanneer dit plaatsvindt in de sfeer 
van een bevindelijk godsdienstig leven. Dat is 
het decor van het boek 'Praat er maar niet 
over'.
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Diaconale avond
 
Aanloophuis ‘Oer de Brêge’

Interkerkelijke Stichting ‘Oer de Brêge’ in  Heerenveen heeft als doel: 
Tijdelijke hulp bieden aan mensen die in geestelijke- en maatschappelijke 
nood verkeren. In het bijzonder gaat het om mensen die weinig sociale 
contacten hebben, daardoor eenzaam zijn en die op één of andere manier 
moeite hebben om hun weg te vinden in onze maatschappij en een steuntje 
in de rug wel goed kunnen gebruiken.

Het aanloophuis aan de Herenwal nummer 2 is een plek waar een huiselijke 
sfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het bereik van het 
aanloophuis omvat Heerenveen en wijde omgeving.

De drijvende krachten achter het aanloophuis zijn de vrijwilligers. Bij het 
aanloophuis zijn ruim 60 vrijwilligers betrokken. Hun belangrijkste taak is om 
in het aanloophuis dienst te doen als gastheer of gastvrouw. Van de 
vrijwilligers wordt verwacht dat ze  openstaan voor en zich kunnen inleven in 
de problematiek van mensen die een beetje extra aandacht nodig hebben. 

Een kleine delegatie van de medewerkers komt ons graag, begeleid met 
beelden op de beamer, vertellen over hun betrokkenheid bij het aanloophuis.

Datum: woensdag 25 november 2020
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer
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Het Goede Leven: Thank God I’m a country boy/girl?

Het leven op het platteland heeft in de landelijke beeldvorming vaak twee 
gezichten. Aan de ene kant een bijna romantisch beeld van rust, ruimte en 
het ‘eenvoudige leven met de seizoenen’. Aan de andere kant de protesten 
en de druk op de agrarische sector. Ligt de waarheid in het midden? Kunnen 
we zeggen: Thank God i’m a country boy/girl?
 
Pieter van der Valk uit Ferwoude en Klaas Bokma van de Gouden Boaium 
(eiland tussen Woudsend en Heeg) vertellen over hun ervaringen. 
 
 
Datum: maandag 25 januari 2021
Tijd: 20.00 uur
Plaats: It Swaeigat, It Heidenskip

 
 
 

 

 

25 i



 
Thema – avond: Marc Chagall
 
Over Marc Chagall is heel veel te vertellen en veel te laten zien. Kort geleden 
was het interessante programma van Jeroen Krabbe over Chagall op de 
televisie te zien. Hij vertelde vooral over de eerste helft van het leven van 
Chagall : zijn Russische jaren en de Tweede Wereldoorlog. Op deze 
bijeenkomst zal ik vanzelfsprekend ook over zijn leven vertellen, maar met 
name stil staan bij zijn verbeelding van de Bijbelse verhalen. Dan komt zeker 
ook het Hooglied aan bod. Prachtig werk heeft hij daarover gemaakt! Onder 
andere te zien in het mooie museum in Nice. Iedereen van harte welkom.
Emeritus predikant dr. Jan Henk Hamoen is bijzonder geïnteresseerd in de 
ontmoeting tussen kerk en kunst en cultuur. In voorgaande jaren sprak hij in 
Workum over het werk van meerdere kunstenaars; lezingen die enthousiast 
zijn ontvangen.

Datum: maandag 1 februari 2021
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer
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Expositie schilderijen en teksten rond Bonhoeffer

De hele maand juni is er in de St. Gertrudiskerk een expositie te bewonderen 
van schilderijen en gedichten rond de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. 
De schilderes Jeltje Hogenkamp-Jansen uit Sneek en de dichter René van 
Loenen uit Hilversum hebben gedichten en gedachten van Bonhoeffer 
creatief verwerkt; Jeltje Hogenkamp - Jansen in een serie schilderijen en René 
van Loenen in een serie gedichten.

Deze tentoonstelling wordt op donderdag 3 juni geopend met een 
afwisselende presentatie door René van Loenen. Er is een gevarieerd 
programma met gedichten, schilderijen en liederen. 

Van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Datum:                opening op donderdag 3 juni 2021
Tijd:                      20.00 - 22.00 uur
Plaats:                  St. Gertrudiskerk
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Overige activiteiten
 
Film: Monsieur Lazhar
 
In dit Oscargenomineerde drama en winnaar van de publieksprijs op het 
filmfestival in Rotterdam helpt een Algerijnse vluchteling als docent een 
Canadese schoolklas de zelfmoord van hun juf te verwerken.
Monsieur Lazhar toont de botsing tussen 2 culturen: de één gaat krampachtig 
om met de dood en wil kinderen er niet mee confronteren, in de andere 
cultuur is de dood een dagelijks verschijnsel dat zich niet laat wegduwen. 
Bachir komt uit Algerije, waar de dood in de jaren negentig door de 
burgeroorlog overal aanwezig was. Ook in zijn leven hield de dood gruwelijk 
huis, wat hem naar Canada heeft doen vluchten. In dit kabbelende, 
welvarende land heeft men nauwelijks benul wat immigranten hebben te 
doorstaan. In de klas omschrijft een collega ballingschap als een leuke 
avontuurlijke reis naar een nieuwe toekomst. Als Bachir tegen haar zegt dat 
voor de meeste immigranten ballingschap ontworteling betekent, kijkt ze 
alsof ze water ziet branden. 

Monsieur Lazhar is een krachtig pleidooi om kinderen ook bij dramatische 
gebeurtenissen serieus te nemen.

Datum: dinsdag 12 januari en donderdag 14 januari 2021
Tijd: nog te bepalen
Plaats: Filmhuis of Oer de Toer (wordt later nog bekend gemaakt)
Kosten: € 7,50
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Wijnproeverij
 
In de Bijbel worden overwegend positieve elementen aan het symbool wijn 
gekoppeld, zoals de goedheid van God, vrede, liefde en levensvreugde. 
Overigens is het in het gehele Midden-Oosten gebruikelijk om de daarveel 
voorkomende wijnstok een symboliek toe te kennen  voor welstand, vrede, 
rijkdom en een gezegend leven.

Ook bij ons roept het drinken van een glaasje wijn vaak positieve gevoelens 
op, zoals (romantisch) samenzijn en gezelligheid, gevoelens heel goed 
passend bij het jaarthema. Daarom de keuze voor een ‘Wijnproeverij’ op 
woensdag 20 januari 2021.

De leiding is in handen van familie Bongers, beheerderechtpaar van 
restaurant ‘Séburch’. 

Maarten serveert de wijnen en geeft tekst en uitleg bij de verschillende  
wijnen, Feikjen zorgt voor bijpassende hapjes.

Op dit moment is de locatie nog niet bekend. Kunnen we terecht in ‘Séburch’ 
of is ‘Oer de Toer’ een geschiktere plek? Te zijner tijd volgt hierover nadere 
informatie. Dat geldt ook voor de kosten.

Voor deze activiteit geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
Wie belangstelling heeft, kan zich (vrijblijvend) opgeven)

Datum: woensdag 20 januari 2021
Tijd: vanaf 19.00 uur
Plaats: wordt nog bekend gemaakt

Kosten: worden nog bekend gemaakt
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Tijd voor (een etentje met) elkaar
 
Voor ouders met (jonge) kinderen thuis, is het nog wel eens een kunstje om 
tijd voor elkaar te vinden. Ondertussen is dat wel belangrijk in je relatie. 
Daarom een etentje voor twee, met een goede cateraar, om tijd te maken 
voor elkaar. De week voor deze avond krijg je via de app een paar 
gespreksvragen. Tijdens het etentje komen die aan de orde en praat je daar 
met z’n tweeën over. Misschien een duwtje uit je comfortzone, maar 
daarnaast ook tijd zat voor gezellig kletsen. 
 
Jullie kunnen kiezen uit drie data en de avond met meeste aanmeldingen 
gaat door: 

Datum: donderdag 11 of vrijdag 12 of zaterdagavond 13 februari 2021
Kosten: € 25,- (ongeveer) per persoon.

De dames van de commissie Vorming en Toerusting willen wel oppassen! 
 
Laat even weten welke datum voor jullie uitkomt via ds. Arnold Vriend.
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Fotograferen met je smartphone  …   
                                      daar kan iedereen meer van maken!
 
Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig een smartphone, en maakt daarmee 
foto’s. Hoe til je je eigen ‘mobielfoto’s’ naar een hoger niveau? Fotograferen 
is schrijven met licht; niet alleen met een camera, maar ook met je mobiel! 
We bekijken de fotomogelijkheden van jouw mobiel; wat kan zo’n mobiel 
eigenlijk qua fotografie? En we gaan aan de slag met handige en eenvoudige 
tips; wat doe je met dat licht? Hoe maak je een mooie compositie? Wat 
maakt een foto nou mooi? Met elkaar bekijken we onze foto’s, bedenken hoe 
't anders zou kunnen en gaan thuis aan de slag! We maken er samen 
leerzame, gezellige avonden van en maken samen mooie foto’s. 

Ik ben Irene Grabienski, inmiddels 50 jaar. Opgegroeid in Workum, nu 
wonend in Hemelum. Naast mijn werk als echocardiografist in het UMCG, ben 
ik werkzaam als fotograaf. Ooit ben ik begonnen met een eenvoudige camera 
toen mijn zoon geboren werd. Middels cursussen en vooral ook met behulp 
van fotoforums, ben ik steeds meer bij gaan leren. Ik fotografeer bruiloften, 
gezinnen, kinderen, maar ook macrofotografie.

Datum: woensdag 3 en woensdag 17 maart 2021
indien gewenst kan er een derde avond worden toegevoegd

Tijd: 19:45 uur
Plaats: Oer de Toer

Kosten: € 12,50
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Excursie naar Zutphen
 
Woensdag 21 april 2021 staat de gemeentereis naar Zutphen gepland.

De geschiedenis van Zutphen bestrijkt meer dan 1700 jaar. Tijdens deze 1700 
jaar is Zutphen uitgegroeid van een Germaanse nederzetting via een 
belangrijk machtscentrum rond het jaar 1000 en een succesvolle handelsstad 
rond 1300 tot een middelgrote stad anno nu. De stad kreeg aan het eind van 
de 12e eeuw stadsrechten en trad toe tot de Hanze.
In het centrum zijn nog veel sporen te vinden van de middeleeuwse bloeitijd 
van de stad zoals de ommuring.
De stad neemt met bijna 400 rijksmonumenten en ruim 500 gemeentelijke 
monumenten de eerste plaats in onder de Gelderse monumentensteden.
Een interessante stad om te verkennen. 

Eind oktober vertellen we meer over de gemeentereis via de kerkbladen. 
Opgave is vanaf dan mogelijk. 
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Wijkindeling
 
Op de adressticker van deze gids staat een nummer: 01, 02, 03 etc. 
Dit nummer verwijst naar uw/jouw wijknummer.  
 
Hier geven we een beknopt overzicht van de contactadressen per wijk. Het volledige 
overzicht staat op de website. 
 
 
Wijk 1: Noard e.o.

Ouderling:     K. Bakker
Diakenen:    Th. Wijnja

                           B. Koopmans
Wijk 2: Aldewei e.o

Ouderling:    D. Westra-van der Valk
Diaken:    T. Postma-Hempel

Wijk 3: Súd  Thomashof e.o.
Ouderlingen:    E. de Bok-Grebe,  
                S. Stoel-Valk
Diaken:              M. de Vries-Kolk

Wijk 4: Tussen Dolte, Burevaart en Begine, t/m Hearewei
Ouderling:       R. Harkema
Diaken:     J. Althuis-van der Goot

Wijk 5: Tussen  Hearewei, Burevaart en Spoardyk 
Ouderling:    R. Siderius

                                      S.S. Reitsma
Diaken:    A. Feenstra-Kingma

Wijk 6: Nij Mariënacker, De Hosta, De Wende, appartementen GGZ en 
                        
 
 
 
 
 
It Heidenskip:
            Voorzitter kerkenraad: E. Terluin,
            Scriba:              W.Engelenburg, scribapgheidenskip@outlook.com
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verpleeghuizen elders  
Ouderling:    M. H. Boorsma-van Ree
Diaken:    Th. Haagsma

Wijk 7: Gaast / Ferwoude
    Ouderling:    M. van Noord

Diaken:    T. van Kalsbeek
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Agenda 
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2020

Zo 20 sept   Startzondag It Heidenskip

Zo 13 sept       Startweekend Workum

Woe16 sept   Gemeentekring (overdag)

Di 29 sept   Boekbespreking - Tomáš Halík 

Do 8 okt           Zelfvoorzienend leven - Hoe doe je dat?    
Di 6 okt   Gemeentekring (avond)

 
Di 20 okt   Rembrandt en de bijbel

Do 12 nov   Praat er maar niet over…

Ma 16 nov   Boekbespreking- Stefan Paas
Woe 25 nov   Diaconale avond - Aanloophuis ‘Oer de Brêge’

blz

23

24

21

22

18

19

20

18

2021

Di 12 jan   Film: Monsieur Lazhar

 Do 14 jan   Film: Monsieur Lazhar

Ma 25 jan   Het Goede Leven - Thank God I’m a country boy/girl

Ma 1 feb   Thema-avond: Marc Chagall

Di 2 feb   Boekbespreking - Augustinus

Do 11/ vr 12/ Za 13 feb Tijd voor (een etentje met) elkaar
 

Woe 20 jan   Wijnproeverij

Di 2 mrt   Boekbespreking Augustinus
Woe 3 mrt / 17 mrt Fotograferen met je smartphone

Woe 21 apr   Excursie Zutphen

Do 3 juni   Opening expositie Bonhoeffer

28

28

25

26

29

31

27
32

20

20

30

Januari   Start Alpha Cursus

 

18

i



35

"Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, 
is dat het goede leven

 ook alles met God te maken heeft. 
Hij maakt het leven goed. 

Niet in de zin van succesvol of moreel beter, 
maar je leven 

- met alle vreugde en verdriet - 
wordt in een ander kader gezet. 

 
Het licht van God, 

het licht van vergeving, 
valt over jouw leven."

JAARTHEMA 2020-2021
HET GOEDE LEVEN - BLOEIEN IN GODS LICHT

 
 
 

bron: protestantsekerk.nl
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Protestantse Gemeente Workum

 

 

 

Postbus 64, 8711 AB Workum

www.pgworkum.nl

protestantse gemeente workum

Protestantse Gemeente It Heidenskip

 

 

 

Heidenskipsterdyk 22, 8724 HV It Heidenskip

De contactgegevens van onze gemeentes staan op de websites
en in onze kerkbladen Kerknieuws en Ons Kerkblad

www.pgheidenskip.fr

36 i


