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JAARTHEMA 2022-2023  

‘Kijk eens om je heen’ 

Dit is het thema dat de Commissie Vorming & Toerusting voor het seizoen   
2022-2023 heeft gekozen. 
 
‘Kijk eens om je heen’: wat of wie zie je dan? Wat en wie je wel of niet ziet heeft 
niet alleen met je omgeving te maken maar ook met wie je zelf bent. 
Het kan soms zelfs met je humeur te maken hebben! Of de omstandigheden 
waarin je verkeert. 
 
‘Kijk eens om je heen’. Een opdracht die je ook zo in de Bijbel kunt vinden. Zoals 
Jezus rondreisde en mensen zag die anderen niet zagen staan; omdat ze niet tot 
hun kring behoorden.  Niet tot je kring behoren en daarom die ander niet zien. 
Het lijkt zo voor de hand liggend. Maar toch. Zou het ook anders kunnen? Gaat 
ons dat lukken? Uit nieuwsgierigheid naar die ander? Uit betrokkenheid? Die 
ander zien?  
 
Kerk-zijn ben en doe je met elkaar. Op zondag, maar zeker ook door de week. 
Een kinderliedje van Hanna Lam verwoordt het zo eenvoudig: ‘samen delen, 
samen zingen, samen spelen’. 
 
‘Kijk eens om je heen’. 
Voor u ligt de activiteitengids 2022-2023. U zult zien dat het aanbod van 
activiteiten zeer divers is; van gespreksgroepen voor diverse leeftijdsgroepen tot 
wijnproeverij, van film tot kerststukjes maken, van kinderkerk tot zangavond, 
etc., etc. Voor elke activiteit geldt dat u andere mensen zult ontmoeten. Mensen 
waarmee u in gesprek kunt gaan, mensen waarmee u samen iets kunt doen. 
Mensen die u misschien nog niet eerder hebt ontmoet of mee hebt gesproken.  
 
‘Kijk eens om je heen’.  
Soms vinden mensen het moeilijk om zich op te geven voor een activiteit. Om 
welke reden dan ook. Wat zou u ervan vinden om iemand -waarvan u vermoedt 
of weet dat- die graag aan een activiteit mee zou willen doen maar de drempel 
te hoog vindt om zich op te geven, mee te vragen naar een activiteit waaraan u 
mee wilt doen?  
 

Namens de Commissie Vorming en Toerusting 
Ds. Liesbeth Muilwijk 
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Opgave  
Opgeven voor een activiteit uit deze gids kan met het formulier ‘ja ik doe 
mee’. Op het formulier ‘omzien naar elkaar’ kunt u aangeven of u ook op een 
andere manier mee wilt doen.   
Graag uw telefoonnummer en emailadres invullen.  
De formulieren voor donderdag 15 september inleveren, bij één van de op 

het formulier vermelde adressen of via de mail fekke1952@outlook.com 

Fekke de Jong ondersteunt ons door de aanmeldingen te verwerken. 

 

Kosten
De activiteiten van de Commissie Vorming & Toerusting zijn gratis 

toegankelijk, tenzij anders is aangegeven. 

 

Agenda  
De agenda op pagina 32 is een handig hulpmiddel om de opgave te 

onthouden en later bijvoorbeeld over te nemen in de eigen agenda.  

  

Planning en doorgang activiteiten
Sprekers moeten soms van ver komen. Bij te weinig animo kan de commissie 

besluiten een avond te laten vervallen. We stellen u 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 pagina 35.  

 

 
 

Informatie 
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Jeugdactiviteiten - It Heidenskip 

Filmavond - voorjaar 2023  
 

Onder het genot van drinken en wat lekkers zullen we met elkaar een mooie 

film gaan kijken. De exacte datum verschijnt in Kerknieuws. 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. Via 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.  
 

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.  

 
 

 

Kindernevendienst - It Heidenskip 
 
Tijdens de kerkdiensten in It Heidenskip zetten we ons met elkaar in voor een 

kindernevendienst. Tijdens de preek kunnen de kinderen van de 

basisschoolleeftijd dan naar de consistorie, of blijven in de kerk met een 

verwerking die bij hen aansluit. 
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Kinderoppas  
 
Tijdens de kerkdiensten op zondagmorgen is er tijdens speciale diensten 
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) of in Oer de 
Toer. Op de website www.pgworkum.nl  staat vermeld op welke zondagen en 
waar er kinderoppas is. 
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 zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de diverse jeugdactiviteiten. Voor 
meer informatie of voor opgave, neem contact op!   
 

Contactpersoon: Anke de Vries - Hoekstra   
tel. 06-13289412, email: ankedevries82@gmail.com. 
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Jeugdactiviteiten - Workum 

Contactinformatie 

Voor meer informatie over een activiteit kun je contact opnemen met de 

genoemde contactpersoon of met één van de jeugdouderlingen: 

Willeke de Graaf  tel. 06-30420319 
Jantine de Vries   tel. 06-17447043 
Paulina de Vries   tel. 06-41753469 
email: jeugdouderlingenworkum@gmail.com  
 
 

Alle geplande activiteiten zijn onder voorbehoud. Houd daarom het 
Kerknieuws en de website www.pgworkum.nl in de gaten voor wijzigingen en 
actualiteiten. 

 

 



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: Anke de Vries- Hoekstra  

tel. 06-13289412, email: kinderkerkworkum@gmail.com  
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KSG-diensten
 
Ieder jaar  worden er twee  Kerk, School en Gezin (KSG) diensten gehouden. 

Deze diensten worden met de leerlingen, enkele leerkrachten en de ouders van 

de KSG-commissie van basisschool  ‘It Finster’ voorbereid. In de KSG-diensten 

hebben kinderen altijd een actieve rol: zingen, toneelspelen, collecteren, 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. Van tevoren komt 

de predikant bij alle groepen op school langs en praat met de kinderen over het 

thema. 

 

De eerste van deze diensten is de dankdienst in november. Tijdens deze dienst 

besteden we aandacht aan thema’s als dankbaarheid, samen delen en armoede. 

Soms werken daarbij ook maatschappelijke instanties  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 dit seizoen weer twee mooie, bemoedigende diensten, met een 

grote inbreng van de kinderen, te organiseren.  

 

 

Contactpersoon: Anke de Vries- Hoekstra 

tel. 06-13289412, email: ankedevries82@gmail.com  

 
 

8 
 

  



9 

Club 
 
Van oktober (start na de herfstvakantie) t/m maart is er eens in de vier weken 
op een dinsdag- woensdag- en donderdagavond, clubavond voor de 
basisschoolgroepen 6, 7 en 8 in de Útwyk.  

Zit je in één van deze groepen en wil je ook meedoen aan club, geef dan je 
naam door zodat je in oktober de uitnodiging niet misloopt! 

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! 
 
Contactpersonen: de jeugdouderlingen 

 
 

Jeugdbank/-ontbijt  
 

Voor de jongeren van klas 1 tot 4 van het voortgezet onderwijs organiseren 

we één keer per maand een gezellig Jeugdbankontbijt in de kerk!        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 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. 
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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 gemeenteleden en anderen.  

Met de opbrengst van dit ‘heitje voor een karweitje’ willen we graag geld 

inzamelen voor een goed doel van Kerk in Actie.  

Deze middag staat gepland op zaterdag 25 maart, van 14.00 uur tot 16.00 uur.  

Heb jij ook zin om jouw helpende hand te bieden, geef je dan snel op.  
Leuk dat je meedoet!  
 
 
 
 
Contactpersonen: de jeugdouderlingen 

 



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 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur in Oer de Toer.  

Contactpersoon: ds. Arnold Vriend  
email arnoldvriend@hotmail.com  
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High Tea 
 
In het voorjaar van 2022 willen we graag weer de High Tea organiseren. De 
High Tea wordt georganiseerd voor gemeenteleden en de opbrengst gaat naar 
een goed doel.  
Zit jij in klas 1, 2, 3 of 4 van het voortgezet onderwijs en heb jij zin om met z’n 
allen heerlijke zoete en hartige hapjes voor deze high tea te maken?  
 
We zullen ruim van tevoren een avond bij elkaar komen om met z’n allen te 
bedenken wat we gaan maken en op de dag zelf gaan we deze heerlijke hapjes 
bereiden en serveren. Ook mogen jullie natuurlijk meedenken over het goede 
doel van deze high tea. 
 
Wil jij ook meedoen aan deze gezellige middag, geef je dan je naam en 06-nr 
door, dan zullen we je te zijner tijd toevoegen aan de groepsapp. 
 
Contactpersonen: de jeugdouderlingen 
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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 email 

arnoldvriend@hotmail.com  of via de jeugdouderlingen, dan voegen we je toe 

aan deze whatsapp-groep. 
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Een of twee keer in het jaar 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 28 januari nodigen we alle jongeren 

van onze gemeente die in 2022 18 jaar zijn 

geworden, uit voor een gezellige avond. De 

bedoeling is om gezellig met z’n allen te koken, 

daarna samen te eten en de avond af te sluiten 

met een drankje. Tijdens deze avond ontvang je 

ook een cadeau van de kerk.  

 

De locatie en aanvangstijd hoor je in december via 
een persoonlijke uitnodiging.
 

Contactpersonen: de jeugdouderlingen. 

28  
JAN 

18 + 

 

 
 
  



   Nij Mariënacker, De Hosta & De Wende 
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Activiteiten volwassenen 

Kerkdienst / Bijbellezing Nij Mariënacker 
 

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 die verbonden is aan één van de 

Workumer geloofsgemeenschappen. 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. 
 

Ontmoetingsmiddagen Nij Mariënacker 
 

Ook hopen we met de ontmoetingsmiddagen te kunnen beginnen. 
Deze zijn gepland op de volgende donderdagen: 
29 sept 2022,     24 november 2022,    8 december 2022, 
5 januari 2023,   9 februari 2023,    9 maart 2023 
We sturen voor die tijd een uitnodiging naar degene die zich hebben 
opgegeven. Opgave bij Sita Siderius tel. 543009 of Ria Boorsma tel. 540970 
 

Uitzending kerkdiensten Nij Mariënacker 
 

De kerkdiensten uit de St. Gertrudiskerk en de St. Werenfriduskerk worden bij 

toerbeurt rechtstreeks uitgezonden in Nij Mariënacker, De Hosta en De Wende. 

De dienst uit de protestantse kerk wordt ook elke maandagavond uitgezonden 

om 19.00 uur. In Kerknieuws, het weekprogramma en de kabelkrant van Nij 

Mariënacker vindt u t.z.t. meer informatie over al deze activiteiten.  
 

Zangmiddagen Nij Mariënacker 
 

We hopen op donderdag 27 oktober 2022 en 20 april 2023                                

een zangdienst te houden in het restaurant van Nij Mariënacker. 

Inloop om 14.30 uur en om 15.00 uur begint de zangdienst. 

 
 
 
 



Gespreksgroepen en kringen 

 

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. 

Voor informatie: 06-38234177. 

 
 

Bijbelgespreksmoment  
 
Afgelopen seizoen zijn diverse Bijbelse verhalen aan de orde gekomen. Dit 

jaar wil ik beginnen met een aantal bijeenkomsten over het boek Prediker.  

Prediker, een bijzonder boek. Een boek dat je depressief maakt……of 

gewoon een heel nuchtere kijk op het leven heeft?  

 

Ds. Liesbeth Muilwijk 

 
 

Datum:  dinsdag 4 oktober, 1 november, 6 december,  
                             10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april 
Tijd:   09.30 uur – 11.00 uur 
Plaats:   Oer de Toer 
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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 zorgdragen 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 tel. 0515-

756248 of arnoldvriend@hotmail.com , dan komen de uitnodigingen bij jou 

terecht. 

 
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. 

Aan het begin van het jaar kiezen we een boekje of losse thema’s waar we 

met elkaar over willen spreken.   

De kring is op de avond en de eerste bijeenkomst is op dinsdag 11 oktober 

om 20.00 uur op Aldewei 3.  

 

We zien jullie opgave graag tegemoet!  

 
 

Alphacursus 
 
Bij voldoende interesse is er vanaf januari 2023 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, 

tel. 0515-756248 of arnoldvriend@hotmail.com,  dan houden we je op de 

hoogte. 
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Boekbespreking 

 

Leiding van God 
 

Soms zou je weleens willen dat er een briefje uit de hemel zou vallen die 
jou zou laten zien wat je moet gaan doen, welke keuze je moet maken. Een 
wens/vraag die juist op scharnierpunten in het leven geuit kan worden:  
‘God wat wilt U dat ik doe?’  Dr. Kees van der Knijff heeft daar een boek 
over geschreven: ‘De Heer is mijn Herder, maar hoe leidt Hij mij?’ 
De ondertitel luidt: ‘Denken over Gods leiding in tijden van keuzestress.’ 
N.a.v. dit boek wil ik graag met u praten over het zoeken en vinden van de 
weg die een mens kan gaan. Welke rol speelt God daarin? Welke rol speelt 
je opvoeding of de cultuur waarin je bent opgegroeid, welke rol de mensen 
om je heen etc., etc. 
 
Na(ast) de inleiding waarin ik een samenvatting geef over enkele 
hoofdstukken van dit boekje gaan we met elkaar in gesprek n.a.v. wat u 
gehoord hebt en de vragen die er zijn (aangereikt en/of de vragen die bij u 
leven).  
 
Bij het schrijven van dit stukje is nog niet bekend of er twee of drie avonden 
hiermee (in)gevuld zullen worden. 
 
Het is niet per sé nodig om dit boek gelezen te hebben als u deel wilt 
nemen aan deze avonden. 
Ds. Liesbeth Muilwijk 
 
 
 
Datum:  maandag 6 maart, 20 maart   
                             en eventueel 27 maart 
Tijd:   20.00 uur – 22.00 uur 
Plaats:   Oer de Toer 
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Moderne profeten 
 

Profeten kijken om zich heen. Ze zien, spreken en handelen op zo’n manier 

dat wij iets vernemen van de weg van God in deze wereld. Kees van Ekris 

schreef een boek over acht moderne profeten en presenteerde er een serie 

podcasts over. Langs deze twee wegen kunnen we met moderne profeten 

kennismaken: Een podcast en een boekbespreking. Opgave kan voor één 

van deze avonden, maar beide kan natuurlijk ook. Welkom! 

Podcast 

N.a.v. de podcast en het boek “Moderne profeten” van Kees van Ekris lijkt 

het me leuk om met u te luisteren naar de podcast waarin Desmund Tutu 

centraal staat. Profeten, in de Bijbel worden ze vaak als lastige mensen 

gezien omdat ze nogal eens tegen de haren van de mensen instreken: ‘Jullie 

moeten het anders doen want zoals het nu gaat, komt het niet goed.’ 

Desmund Tutu heeft zijn mond ook opengedaan. Blz. 43 uit het boek 

Moderne Profeten: ‘Profeten zijn van levensbelang. Zij spreken woorden 

van verzet en hoop, zonder duisternis. De taal van deze vechters heeft een 

helende kracht en dat is onderdeel van hun roeping. In die wereld van 

lijden en onrecht was Tutu niet sprakeloos; hij verhief zijn stem’. 

Na een korte inleiding over bisschop Tutu luisteren we naar de Podcast 

over hem en gaan daarna met elkaar in gesprek n.a.v. deze podcast.  

Ds. Liesbeth Muilwijk 

Datum:  zondag 30 oktober 2022 
Tijd:  19.30 uur 
Plaats:  Oer de Toer 

 
  



Moderne profeten 
 

Boekbespreking: Kees van Ekris: ‘Moderne profeten’ 

Acht moderne profeten uit de recente christelijke traditie spreken ons aan. 

Van Angela Merkel tot Martin Luther King. Ze leefden allemaal in 

maatschappelijke crises. Hun leven had een geheim, een profetische kracht. 

Waarom zeiden ze wat ze zeiden en deden ze wat ze deden? Dit boek gaat 

in op hun levens en inspiratiebronnen. We lezen vooraf delen uit dit boek 

en op deze avond bespreken we onze leeservaringen met elkaar. 

Ds. Arnold Vriend 

Datum:   woensdag 15 februari 2023 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Plaats:  Oer de Toer 
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Thema - avonden 

Albert Althuis - Een stem uit een ver verleden, 

Johannes vertelt over Jezus. 

 

Het was fijn dat vorig jaar de twee avonden door konden gaan rondom mijn 

boek 'Waar gaat dit over? Ik kon u vertellen waarom ik dit boek heb 

geschreven. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Ook achteraf omdat er 

mooie reacties en vragen waren. Wat we met elkaar jammer vonden was 

dat de Corona ons nog wel wat hinderde. We mochten niet al te dicht bij 

elkaar zitten en dat was lastig voor de onderlinge gesprekken. Terwijl er stof 

genoeg was om te bespreken, vooral over wat ik de tweede avond naar 

voren bracht. 

Die avond ging het in het bijzonder over: 
 
'Veranderingen in de beleving van het christelijk geloof' 

'Zoeken naar Bijbelse woorden die inspiratie geven' 

'De taal van twee duizend jaar geleden is niet onze taal' 

'God, Jezus en de heilige Geest' 

 
 
 
Omdat we nog lang niet waren uitgesproken nodig ik u graag uit opnieuw 

met mij mee te denken over deze thema's. Ik zal ervoor zorgen dat er royaal 

gelegenheid is om persoonlijke gedachten uit te wisselen. Mijn inbreng komt 

met name van Johannes (zie foto). Hij schreef zijn evangelie enkele 

tientallen jaren na Mattheüs, Marcus en Lucas. Zijn visie op de 'boodschap 

van Jezus' is een waardevolle aanvulling.  

 

Datum:     dinsdag 11 en 18 oktober 2022

Tijd:          20.00 - 22.00 uur

Plaats:      Oer de Toer 
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Margriet van der Kooi – Dijkstra    Ziekenzalving, 

Waarom, wat is het en wat is het niet?  

Voor veel mensen is de ziekenzalving iets wat ze uit de verte kennen als een 
Rooms Katholiek sacrament, dat aan stervenden bediend wordt. Dat is het 
ook lang geweest. Maar zo’n zestig jaar geleden heeft de toenmalige paus al 
op een groot concilie gezegd dat we het terug moeten brengen naar wat het 
oorspronkelijk was (Jacobus 5: 13 t/m 16): een vorm van betekenisvol 
handelen van de kerk met en voor onze zieken. Zo is het ook weer 
`teruggekomen’ in de protestantse kerken.  
 
We zijn gewend voor onze zieken te bidden, bijvoorbeeld tijdens het 
voorbedegebed in de dienst, al vinden sommige mensen het niet fijn als ze 
bij name genoemd worden in de kerkdienst als ze ziek zijn. Ziekte is 
daarmee ook iets heel persoonlijks geworden en dat kan het gevoel van 
geïsoleerd-zijn versterken. Anderen denken dat ziekenzalving zoiets is als 
gebedsgenezing maar dat is het niet: alleen al dat woord suggereert dat we 
enige macht over ziekte en dood zouden hebben.  
 
Op deze avond zal ds. Margriet van der Kooi uitleggen wat ziekenzalving is, 
waarom we onze zieken zouden zalven, hoe het komt dat we het in de 
Protestantse kerken enigszins zijn kwijtgeraakt en hebben herontdekt, wat 
we ervan kunnen verwachten, hoe het ons goed kan doen, zowel voor de 
gemeente als voor de zieke en zijn omgeving. En zij zal vertellen `hoe dat 
gaat’. Wanneer? Waarom met olie? Wat voor olie? Wie zijn daarbij? Kan 
iedereen dat doen? Is het ook voor chronisch en psychisch zieken? 
 
Ds. Margriet van der Kooi is verbonden aan de PKN in Woerden, was 
werkzaam in verscheidene ziekenhuizen en is nu werkzaam als hart- en 
zielzorger in het Daan Theeuwes Centrum in Woerden – een nieuw centrum 
voor intensieve neurorevalidatie voor jonge mensen met NAH (Niet 
Aangeboren Hersenletsel).  
Samen met haar man, prof. Kees van der Kooi, schreef zij in opdracht van de 
PKN een werkboekje over ziekenzalving. 
 
Datum:  maandag 7 november 2022 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Plaats:  Oer de Toer 
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Diaconale avond 

 

Deze keer bestaat de avond uit twee delen; 
Voor de pauze vertellen onze gemeenteleden Henk van Dijk en Lydia 
Schotanus ons wat zij als vrijwilligers doen bij ‘Het Passion’. 
Na de pauze komt ‘Stichting Present’ aan het woord. 
 

Voor de pauze: stichting ‘Het Passion’  

In de Achterhoek, tussen Doetinchem en Zutphen, ligt ‘Het Passion’. Een 
boerderij waar een tijdelijke opvangplek geboden wordt aan dak- en 
thuisloze en verslaafde medemensen. 
 
Missie 
Mattheüs 25: 40 speelt een belangrijke rol binnen de stichting: Alles wat jullie 
gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of 
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. 
Barmhartigheid begint bij eenvoud: eten en drinken, huisvesting en kleding, 
zorg voor zieken en gevangenen. Vanuit deze basale diaconale werken willen 
wij ons dienstbaar opstellen naar mensen die aan de rand van de 
samenleving terecht zijn gekomen. 
Waarom? 
‘Het Passion’ gelooft dat contact met de (A)ander een dakloze en verslaafde 
kan inspireren tot herstel van het leven. 
Hoe? 
Door rust, reinheid, regelmaat, menselijk contact, ontspanning, 
huishoudelijke taken, dagbesteding en geen gebruik van middelen. 
Wat? 
Het creëren van een omgeving waar mensen (gasten, vrijwilligers en 
begeleiding) in een tijdelijke leefgemeenschap actief zijn met huishouden, 
werkzaamheden, ontspanning en ontmoeting. 
Onze gemeenteleden Henk van Dijk en Lydia Schotanus zijn al 10 jaar 
vrijwilliger bij ‘Het Passion’. Vier keer per jaar trekken zij een week op met de 
aanwezige gasten. Zo willen zij een stukje liefde van de Here Jezus laten zien. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.hetpassion.nl  

 



Na de pauze  

Stichting Present Súdwest-Fryslân 

  

Hoe werkt Present? 

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen 

die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk 

bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats 

in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte 

gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd. 

Voor hulpverleners 

Als professional in zorg en welzijn heb je een hart voor je cliënten en wil je 

veel voor hen betekenen. Helaas word je vaak beperkt door tijd en budget. 

Ondersteuning door een groep vrijwilligers zou een welkome aanvulling zijn. 

Present biedt die vrijwillige hulp aan. 

 

Voor meer informatie kunt u kijken op 

www.stichtingpresent.nl/sudwestfryslan  

 

Beide stichtingen steunen wij als Diaconie en het is fijn als wij horen wat er 

zoal gedaan wordt met de giften die zij ontvangen. 

Wij hopen u / jullie te ontmoeten op deze avond! 

 

 

 

Datum:  donderdag 20 oktober 2022 

Tijd:      20.00 – 22.00 uur 

Plaats:  Oer de Toer 
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Engelen 

‘Je bent een engel’. Als je dat gezegd wordt, dan is dat een compliment!  

Maar wat is een engel eigenlijk? Er is heel veel geschreven over engelen. Er 

zijn ook mensen die ervaring hebben met een engel.  

Deze avond wil ik u meenemen naar engelen in de Bijbel. Waar komen ze 

voor? In wat voor situatie? Wat voor functie? Hoe zien ze eruit?  

Ds. Liesbeth Muilwijk 

 

 
 
Datum:  donderdag 8 december 2022

Tijd:  20.00 – 22.00 uur

Plaats:  Protestantse kerk in It Heidenskip 
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Wie gelooft wat, wereldgodsdiensten
 

Ofwel, wat zijn belangrijke kanten van een godsdienst? In vier avonden zou 

ik niet alleen het ontstaan maar juist ook bepaalde belangrijke kanten 

(inhoud) van vier wereldgodsdiensten toe willen lichten: het Hindoeïsme, 

het Boeddhisme, het Jodendom en de Islam. Iedere godsdienst heeft haar 

symbolen, haar feesten, haar regels en ga zo maar door.  Omdat iedere 

godsdienst allerlei stromingen kent met de daarbij gepaarde eigen 

aardigheden (neem als voorbeeld het christendom: ‘die hebben een paus’, 

‘vrouwen mogen geen leiding geven in de kerk’, etc.), wil ik me beperken tot 

de meest gangbare kanten van deze godsdiensten. Het zullen geen ‘drege’ 

avonden worden zodat iedereen die geïnteresseerd is in (één van) de 

godsdiensten het goed kan volgen! 

De avonden zijn los te volgen. 

Ds. Liesbeth Muilwijk 

 

 

 

Datum:  Hindoeïsme  maandag 9 januari 2023 
    Boeddhisme  dinsdag 24 januari 2023 

Jodendom  maandag 6 februari 2023 
Islam   dinsdag 21 februari 2023 

Tijd:  20.00 - 22.00 uur
Plaats:  Oer de Toer 
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Jan Bruin - het ‘STABAT MATER’ 
meditatief mede-lijden   

‘Naast het kruis, met schreiende ogen stond de moeder diep bewogen…’  Zo  

begint een beroemd middeleeuws gedicht:  het ‘Stabat Mater’.  Daarin 

wordt de smart van Maria bij haar stervende Zoon invoelbaar gemaakt.  De 

oorspronkelijke bedoeling van dit meditatieve inleven in de smart van Maria 

is, dat de lezer langs die weg dichter bij de betekenis van het lijden van 

Jezus komt.  
  

Toen het gedicht na de Gregoriaanse toonzetting ook op ‘wereldse’ muziek 

werd gezet en daarbij later ook z’n weg vond naar de concertzalen, 

verbreedde de betekenis van het gedicht.  Het beeld van Maria onder het 

kruis kreeg zo in de loop der eeuwen een universele betekenis als bron van 

troost voor wie te maken heeft met de dood van een geliefde.  
 

Eenzelfde weg is overigens ook afgelegd door het kerkelijke Requiem en ook 

(als het bekendste voorbeeld hier te lande) Bachs Mattheuspassion.  De 

vraag of die weg van de kerk naar de concertzaal winst is of verlies, kan niet 

eenduidig worden beantwoord.     
 

In de loop der eeuwen hebben dus zeer vele componisten dit gedicht op 

muziek gezet.   Uit de ruim 300 bekende composities van het Stabat Mater 

heeft Jan Bruin een kleine selectie gemaakt.   Op 28 maart, dus passend in 

de 40 dagentijd, zal hij daaruit gedeelten laten horen in een presentatie met 

muziek en lichtbeelden.  Daarin wordt zowel de achtergrond van het gedicht 

als de herkomst van de muziek nader toegelicht.     

Tot de composities waaruit gedeelten klinken behoort o.m. het bekende 

Stabat Mater van Pergolesi (door Bach hergebruikt), maar ook de 

romantische traditie is met Franz Liszt vertegenwoordigd, en van de 

hedendaagse componisten geldt dat voor Carl Jenkins en Arvo Pärt.  

 
Datum:  dinsdag 28 maart 2023

Tijd:  20.00 - 22.00 uur

Plaats:  Oer de Toer 
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Overige activiteiten 

 

Viering / Kleasterkuier Nij Kleaster te Jorwert 
 

Nijkleaster heeft als ambitie om een ‘klooster nieuwe stijl’ te zijn. Een plek voor 

rust, inspiratie en gemeenschap. Voor stilte, bezinning en verbinding.  De 

activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen – uit welke traditie dan ook. 

 

Stilte, besinning, ferbining 

Nijkleaster zorgt voor een eenvoudig programma van stilte, bezinning en 

verbinding. In de Radboudkerk in Jorwert word je ontvangen door een 

voorganger en een kleasterkracht. Info www.nijkleaster.frl  

 

09.30 uur  Ochtendgebed (eenvoudige dienst met lezingen, gebed, stilte              

                             en enkele liederen) 

10.00 uur Koffie of thee 

10.30 uur Begin van de Kleaster-kuier plm 60-90 minuten (*) 

12.00 uur Lunch (zelf meebrengen) 

 

* De Kleaster-kuier is NIET verplicht (niets is verplicht overigens). Je                      

kunt ook kiezen om alleen bij de dienst en het koffiedrinken aanwezig te zijn. 

Om welke reden dan ook. Zij die zo ver niet kunnen of durven te lopen, keren na 

een poosje terug. Anderen blijven alleen of met een ander achter in de kerk. 

Ook dat blijkt een mooie en verstillende ervaring te zijn. 

 

Datum:  woensdag 12 oktober 2022 en 15 maart 2023   

Tijd:        09.30 uur 

Plaats:   Jorwert 

Prijs:       € 5,00 

 

Max. aantal deelnemers per keer: 12 pers. 

We nemen contact met u/jou op om samen te reizen. 

Bij meer aanmeldingen komt er een extra datum. 

 

 

 

  



Film: Marie Heurtin 
 

Deze innemende en ontroerende film gaat over de vriendschap tussen de 

doofblinde Marie en de kloosterzuster die haar verpleegt, gebaseerd op een 

waargebeurd verhaal. 

Frankrijk, eind 19e eeuw. Marie Heurtin (14) is zowel doof als blind. Wanneer 

zij, als laatste wanhoopsdaad, door haar ouders bij het Larnay Instituut wordt 

ondergebracht, is ze   totaal onhandelbaar. Ze reageert als een wild en bang 

dier. De hoop wordt al gauw opgegeven voor dit meisje. Maar zuster Marguerite 

voelt zich geroepen om Marie te helpen. Zuster Marguerite is vastbesloten om 

de onaangepaste Marie in contact te brengen met de buitenwereld door haar te 

leren communiceren.   

Terwijl Marie’s belevingswereld langzaamaan groter wordt, gevuld met 

menselijk contact, vreugde en taal, ontstaat er een tedere band tussen haar en 

de jonge zuster. 

 

Datum:  dinsdag 22 november en donderdag 24 november 

Tijd:  19.45 uur 

Plaats:  Filmtheater Workum 

Prijs:  € 7,50 inclusief 1x koffie/thee vooraf 
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Wijnproeverij 
 

‘Wijn is leven voor een mens als je hem met mate drinkt. Wat is het leven zonder 

wijn? Wijn werd al in het begin gegeven om vreugde te schenken’ Sirach 31:27 

(De Nieuwe Bijbelvertaling) 

 

Ook zin in een lekker glaasje wijn en een stukje gezelligheid? Dan mag je dit niet 

missen. We gaan Spaanse wijnen proeven.  

De leiding is in handen van Nynke Westerhuis van ‘el Gusto’. Nynke serveert de 

wijnen en geeft tekst en uitleg bij de verschillende wijnen en hapjes. 

 

●We starten de avond met een Cava (Spaanse bubbel) en vervolgens komen er 

nog 7 wijnen op tafel om te proeven. Wit, rosé en rode wijn. 

  

●Bij elke wijn komt een uitleg over het wijngebied, de druivensoort en hoe je 

haar kunt combineren met bepaald eten. En er is ruimte voor vragen en 

‘discussie’. 

  

●De begeleidende hapjes die op tafel komen passen bij de Spaanse wijnen en 

bestaan uit: brood met home-made aïoli (dat is Spaanse knoflook-mayonaise), 

olijven, manchego kaas (dat is Spaanse schapenkaas), droge worst van Brandt & 

Levie en van onze eigen slagers en met in de oven geroosterde amandelen. 

  

Het maximale aantal deelnemers per avond is 25 en er is ook een minimum 

aantal deelnemers wil het door kunnen gaan. 

Bij grote belangstelling wordt er een extra avond gepland. 

En natuurlijk hanteren wij een minimumleeftijd van 18 jaar. 

  
  
Datum:  donderdag 9 februari 2023 

Tijd:  inloop vanaf 19.45 uur; start proeverij 20.00 uur  

Plaats:        Oer de Toer 

Kosten:   € 29,50 per persoon 

 

 



Wandelend naar Pasen
 

Hoe bereid je je voor op Pasen? In de kerk wordt iedere week een kaarsje 
uitgeblazen. In de privésituatie zie je dat steeds meer mensen in de weken voor 
Pasen iets doen met vasten. De één laat de alcohol staan, de ander vlees, etc., 
etc. 
Eén van de mogelijkheden is om (op zondagmiddag) met iemand anders in 
gesprek te gaan. Maar ja waar vind je zo iemand en hoe pak je dat aan. Dat kan 
bijvoorbeeld door met elkaar te wandelen. 
De 6 zondagen voor Pasen wordt die mogelijkheid u (weer) geboden! Dit  jaar 
staan dan de werken van barmhartigheid centraal:  
 
De hongerigen spijzen 
De dorstigen laven 
De naakten kleden 
De vreemdelingen herbergen 
De zieken verzorgen 
De gevangenen bezoeken 
De doden begraven. 
  
Iedere zondag een ander werk van barmhartigheid. U hoeft zich hiervoor van 
tevoren niet op te geven. 
Ds. Liesbeth Muilwijk en Dieuwke Tjalma 
 
Datum:  zondagen 26 februari; 5, 12, 19, 26 maart en 2 april 
Tijd:  13.30 uur vertrek vanaf Oer de Toer 
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Bloemschikken / kerststukjes maken voor een ander 

 

Zoals u wellicht weet is het al enkele jaren gebruikelijk dat de diaconie rond de 

Kerstdagen een kerststukje rondbrengt bij mensen; als bemoediging.  De namen 

worden door gemeenteleden aangedragen. Dit jaar is het idee ontstaan om dit 

op een andere manier te realiseren. We gaan met elkaar aan de slag om een 

kerststukje te maken. Dit is onder begeleiding van ervaren bloemschikkers. 

Al het materiaal is aanwezig.  Wellicht handig om zelf een mesje en tangetje 

mee te nemen. Na afloop is er de gelegenheid om de bloemstukjes rond te 

brengen bij de mensen waarvan de diaconie de namen heeft doorgekregen. 

Mocht dit niet gaan lukken dan zorgt de diaconie voor de bezorging. 

  

Helpt u mee? We gaan in twee groepen aan de slag; u kunt zich opgeven voor 

de middag of voor de avond. 

 

Datum:  dinsdag 13 december 2022 

Tijd:  14.00 – 16.00 uur of 20.00 – 22.00 uur 

Plaats:  Oer de Toer  

  

Zangavond 

 

‘Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.                                                        
Geef elkaar een hand, je bent niet alleen’. 

Uit Alles wordt nieuw deel 2, lied 28  

Zin om mee te zingen? Van harte welkom!  Graag een liedboek meenemen. 

Cobie Hofman – Heida 

Datum:  zondagavond 23 oktober 2022  

Tijd:  19.30 – 20.45 uur 

Plaats:  St. Gertrudiskerk   

                            (mocht het te koud zijn dan Oer de Toer) 
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2023 

Agenda  

2022  

    

     

     

     

     

     

     

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Zo 18 sept. Startzondag  It Heidenskip  

Zo 2 okt. Startzondag Workum   

Do 29 sept. Ontmoetingsmiddag Nij Mariënacker  13 

Di 4 okt.  Bijbelgespreksmoment 14 

Di 11 okt.  Gemeentekring 16 

Di 11 okt. Thema avond Een stem uit een ver verleden 20 

Wo 12 okt. Viering / Klaesterkuier Nij Klaester Jorwert 27 

Do 20 okt. Diaconale avond Het Passion en Stichting Present 22 

Zo 23 okt. Zangavond 31 

Do 27 okt. Zangmiddag Nij Mariënacker 13 

Zo 30 okt.  Podcast Moderne Profeten 19 

Ma 7 nov.  Thema avond Ziekenzalving 21 

Di 22 nov.  Film avond Marie Heurtin 28 

Do 8 dec. Thema avond Engelen 24 

Di 13 dec. Bloemschikken kerststukjes maken voor een ander 31 

   

Ma 9 jan. Thema avond Wie gelooft wat, wereldgodsdiensten 25 

Za 28 jan. 18+ avond 12 

Do 9 febr. Wijnproeverij 29 

Wo 15 febr. Boekbespreking Moderne Profeten 21 

Zo 26 febr.  Wandelend naar Pasen 30 

Ma 6 mrt.  Boekbespreking Leiding van God 17 

Za 25 mrt.  Jeugd biedt de helpende hand 10 

Di 28 mrt.  Thema avond het Stabat Mater 26 

april Gemeentereis – meer mededelingen via Kerknieuws  
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Colofon  

Wij vermelden in deze gids ook alle contactadressen en overige kerkelijke 
informatie ter vervanging van de 2-wekelijkse publicatie in Kerknieuws. 
 
Predikanten  
Ds. A. Vriend, Aldewei 3, 8711 BS Workum  
tel. 0515-756248, email arnoldvriend@hotmail.com 
Ds. E.P. Muilwijk-Huis, Fûgelikkers 58, 8711 DB Workum  
tel. 0515-769040, email domineeskemuilwijk@gmail.com   
 

Pastor  
Mevr. H. Plantinga-Folkertsma, Stokerij 12, 8711 KG Workum  
tel. 0515-542364, email hiekeplantinga@live.nl   
 

Kerkenraad Workum 
 

Preses Dhr. P. Sterkenburgh, Blokmakkerij 5, 8711 KL Workum  
tel. 06-51805830, email psterkenburgh@gmail.com   
Scriba Mevr. D. Westra-van der Valk, Lynbaen 33, 8711 ES Workum  
tel. 0515-542154, email scribapgworkum@gmail.com   
 

Diaconie 
Voorzitter: Mevr. M. de Vries- Kolk tel. 0515-540013 
 

College van Kerkrentmeesters                                                                       
voorzitter: dhr. F. van Dijk  
Secretaris: dhr. H. Hooghiemstra  
tel. 0515-542906, email henkhoogheimstra@gmail.com  
Penn.meester: dhr. B. Grooters  
tel. 0515-541002, email a.grooters@hetnet.nl  
 
Oer de Toer + de Utwyk,  Merk 7 
mevr. T. Postma-Hempel, Begine 12, 8711 BJ Workum  
tel. 06-40285369, email hempeltjettje@gmail.com   
 

Ledenadministratie  
Dhr. J. Weerstra, De Burd 20, 8711 BW Workum tel. 06-43830713                                                                                                                  
Mevr. E. Folkertsma, Spoardyk 50, 8711 CK Workum                                           
email ledenadm.pgworkum@gmail.com    
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Colofon  

 
Bijdrage administratie (alleen kerkbalans en solidariteitskas)                  
Rek.nr. NL90 RABO 0372 1058 58 t.n.v. Protestantse Gemeente te Workum 
  
Financiële administratie (alleen giften)  
Rek.nr. NL14 RABO 0372 1020 85 t.n.v. Protestantse Gemeente te Workum 
 
Diaconie  
Rek.nr. NL96 RABO 0372 1547 35 t.n.v. Protestantse Gemeente te Workum  
 
Kinder- en Jeugdwerk Rek.nr. NL33 RABO 0328 8026 89 t.n.v. Protestantse 
Gemeente te Workum inzake “Kinder- en jeugdwerk”  
 
Collectemunten Rek.nr. NL38 RABO 0305 0338 16 t.n.v. Protestantse 
Gemeente te Workum “inzake collectemunten”  
 
Verjaardagsfonds Rek.nr. NL35 RABO 3050 1248 49 t.n.v. Protestantse 
Gemeente te Workum “inzake verjaringscommissie”  
 
Collectemunten 
Bestellen (graag vooraf) bij mevrouw F. van der Werf-Gaastra,  
tel.nr. 0515-543335. Halen (daarna) op Vicariswei 2, 8711 GN Workum. 
Uitsluitend op de eerste maandag van elke maand. 
In dringende gevallen na telefonische afspraak. 
 
Verpakking: (Geel) 100 munten à € 0,50 is € 50,00 
  (Groen) 100 munten à € 0,75 is € 75,00 
  (Blauw) 100 munten à € 1,00 is € 100  
  (Rood) 100 munten à € 2,00 is € 200,00  
  Eventueel is een andere mix mogelijk. 
 
 

Kerkenraad It Heidenskip  
Preses dhr. E. Terluin, tel. 0514-521250                                              
Scriba dhr. W. Engelenburg, scribapgheidenskip@outlook.com  
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Tot slot 

Geen activiteit erbij? 
Dat zou natuurlijk kunnen. We hebben geprobeerd ons aanbod zo breed te 

maken dat er voor iedereen iets te doen is. Op die manier voel je je 

tenslotte het meest betrokken bij onze kerk. Maar wellicht hebben we een 

heel voor de hand liggende mogelijkheid overgeslagen. Of misschien staat 

dit jaar uw hoofd er gewoon niet naar. In dat geval komen we ook graag 

gewoon even bij u op de koffie. Eenvoudig om contact met u te houden. Wij 

stellen dat in elk geval erg op prijs. 

 

Als u het betreffende vakje aankruist op het bezoekformulier, dan bellen wij 

u voor een afspraak! 

 

 

En natuurlijk…. 
... bent u op zondagmorgen ook van harte welkom!  

Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een kop 

koffie of thee. 

 

 

De commissie Vorming & Toerusting
Mevr. Trienke Grooters- Bouma  tel. 541002  
Mevr. Ytsje Kramer- Kroes  tel. 06-83808650 
ds. Liesbeth Muilwijk- Huis  tel. 769040 
Mevr. Ria Stellingwerf- Mollema tel. 06-11122336 
Mevr. Shirley Stoel- Valk  tel. 541992 
Mevr. Thea Wijnja       tel. 06-13949363 
 
 

Graag tot ziens!  

 

 

Graag tot ziens!  



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 
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