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Meditatie 
Woordvoerder gevraagd. 

 

In de oudjaardienst heb ik een vacature bekendgemaakt voor 

woordvoerder. Gelukkig waren er een aantal mensen die dat 

baantje wel wilden hebben. Woordvoerder voor de regering. 

Dat is een makkelijk baantje als je mooie dingen magvertellen, 

als het goed gaat. Ook makkelijk als de regering het iedereen 

naar de zin kan maken. Maar wie wil er woordvoerder zijn, als 

het niet goed gaat? De dichters van de psalmen zijn regelmatig  

woordvoerder van de regering. De regering van God over deze 

wereld. Misschien denk je dat het makkelijk is om te zeggen 

dat God regeert als het goed gaat. Als je mooie dingen te 

vertellen hebt en als je het naar je zin hebt. Maar toch: doe het 

evengoed maar! Als het je goed gaat, zeg het maar gerust dat 

je God daarvoor wilt bedanken. Als je een feest te vieren hebt: 

doe dat en spreek het maar uit dat je God er dankbaar voor 

bent. Zet het maar op het kaartje. Op die manier ben je een 

woordvoerder van Gods regering. Door de dank aan God uit te 

spreken, laat je weten dat God regeert. Persoonlijk vind ik  

het heel mooi dat er in de psalmen ook heel wat geklaagd 

wordt. Ook dan zijn die psalmen woordvoerder van de regering 

van God. Als het niet goed gaat, dan wordt dat niet 

weggepoetst. Het mag benoemd worden, het wordt erkend. De 

dichter is ook woordvoerder van de regering van God als het 

niet goed gaat. Misschien vinden we dat al weer wat moeilijker. 

Als je plotseling tegenslag hebt bijvoorbeeld, of als je 

langzaam iemand zwakker ziet worden. “Waar is dan die God 

van jou?!” Protest. Twijfel of ‘die God van jou’ wel regeert. 

Klaag het maar bij God. Op die manier ben je ook 

woordvoerder van Gods regering. Er gebeuren in ons leven en 

in deze wereld prachtige, mooie, goede en vrolijke dingen. 

Dank God ervoor. Zo ben je woordvoerder van Gods regering. 

Er gebeuren in ons leven en in deze wereld ook dingen die niet 

goed of prachtig of mooi zijn. Ontken dat niet. Klaag erover bij 

God. Kaart het bij Hem aan. Zo ben je ook woordvoerder van 

Gods regering. Beide kanten horen bij het woordvoerderschap: 

aan de ene kant zeggen “Van U is het koninkrijk” en aan de 

andere kant bidden: “Laat Uw koninkrijk komen”. Dat hoort bij 

het leven van elke gelovige. Dat je in die spanning tussen het 
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goede dat je ervaart en het niet-goede dat je ook ervaart, 

volhoudt dat God regeert. Het contact met God in danken en 

klagen, in bidden en loven, geeft ons daarin richting en kracht. 

Volhouden dat God regeert is niet het kromme recht praten. 

Het is niet al het goede betwijfelen door cynisme.Woordvoerder 

zijn van Gods regering, is de weg van onze heer Jezus gaan. 

Hij hield vol, van Kerstfeest tot Goede Vrijdag, van kribbe  

tot kruis, dat God regeert. Dat is geen doodlopende weg. Het is 

een weg die uitloopt op Gods koninkrijk. Ook dit jaar is weer 

een jaar van onze Heer, een Anno Domini. Van harte 

uitgenodigd om ook dit jaar woordvoerder van Gods regering 

te zijn.  

Ds.A.Vriend 

 

Kerkdiensten 
 

Kerkdiensten op zondag 26 januari 2020 

St.Gertrudiskerk.              

9.30 uur       

Voorganger:   Ds.M.Wildeman, Nijemirdum 

Organist:   Dhr.F.Dijkstra    

Kinderoppas:   wel 

Kinderkerk:   wel 

Kerkauto:   Dhr.H.Norbruis tel.542090 

Collecte:   1e diaconie,2e kerk 

Uitgangscollecte:  Energiekosten kerk 

Koster van 21-27 jan. Dhr.G.Deinum tel.542227   

     

It Heidenskip 

11.15 uur   Ds.J.D.Th.Wassenaar 

 

Kerkdiensten op zondag 2 febr.2020 

St.Gertrudiskerk 

9.30 uur   

Voorganger:   Pastor Herke Gilliam 

Organist:   Dhr.H.Mast en trompettist  

                                        Dhr.S.Bokma 

Kinderoppas:   wel 

Kinderkerk:   wel 

Kerkauto:   Dhr.P.Zeilstra tel.541948 
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Collecte:   1e diaconie 2e kerk 

Uitgangscollecte:  Wereldiaconaat 

Koster van 27 jan.-2 febr.: Dhr. J.Stoel tel.541992 

 

Koster van 3-9 febr.          :Dhr.P en mevr.T.Zeilstra 

tel.541948 

 

 

It Heidenskip 

11.15 uur:    

Voorganger:   Ds.M.Mook  koffie vanaf half elf. 

 

 

Bij de diensten 
 

Op zondag 26 januari gaat ds. M. Wildeman uit Nijemirdum 

voor. 

Op zondag  2 februari is er een friese dienst, voorganger is 

pastor Herke Giliam uit Pingjum. 
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Lied van de maand februari 2020: In de bloembol is de 

krokus 

Deze maand zingen we lied 982 voor de dienst. Een paar jaar 

geleden is het ook lied van de maand geweest. We zitten nog 

midden in de winter, maar in februari zien we vaak al de eerste 

tekenen van het voorjaar. Vandaar dit lied over de schepping 

dat het hele jaar door wel kan worden gezongen. De Schotse 

Natalie Allyn Wakely Sleeth (1930-1992) schreef de tekst en 

de volksliedachtige melodie van een eenvoudig lied over de 

belofte die in het zaad schuilt. De bloembol wordt een krokus, 

de pit een boom, de pop een vlinder. In het tweede couplet 

wordt dit abstracter: stilte wordt een lied, duisternis wordt 

licht, verleden wordt toekomst, wat verborgen is wordt 

zichtbaar. Het laatste couplet verwoordt deze veranderingen 

met betrekking tot ons leven: ons einde is een aanvang, onze 

twijfel wordt geloven, de dood wordt nieuw leven. Daarmee 

keren motieven uit het begin terug. Een lied dat zo ook over 

ons leven gaat. 

Cobie Hofman-Heida 

 
 

Her en der 
Oecumene is belangrijk. In tijden dat het met ons eigen 

kerkgenootschap goed  

gaat, zeggen we: ‘we hebben we die anderen niet nodig’. In 

tijden dat het met ons eigen  

clubje niet zo goed gaat, zeggen we: ‘we moeten eerst maar 

eens met onszelf rekening  

houden.’ Tot we duidelijk hebben dat we het alleen niet 

redden. Hoe zou het zijn als  

we, of het nu goed gaat of niet zo goed gaat, tegen elkaar 

zouden zeggen: we zijn met  

elkaar verbonden? Zullen we blijven bidden voor de eenheid 

van de christenen? 

Ds.A.Vriend 
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Van de diaconie 
Gift van de maand. 
 De gift van de maand december gaat naar ‘Changed’ . Dit is 

een christelijke rockband welke op 25 januari een avondvullend 

programma komt brengen in Oer de Toer. De entree is gratis. 

Zij zijn afhankelijk van giften en donaties. Voor meer 

informatie kunt u 

kijkenop www.bryanhaboldt.com                                            

De gift van de maand januari gaat naar Stichting Tear. Zij 

helpen mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht door 

wereldwijd hulp te bieden aan lokale organisaties en kerken. 

Op de website www.tear.nl kunt u meer lezen over hun werk. 

 
Stichting Doch dyn Dream. 
Op 26 januari zal de rondgangcollecte voor de stichting 

Doch dyn Dream zijn. Stichting Doch Dyn Dream zet zich in 

voor ruim 200 
weeskinderen in Matunda (West-Kenia). Doelstelling van de 

stichting is om voor deze kinderen een veilig onderkomen en 

onderwijs te 
creeren. De oprichters van deze stichting zijn Wytske en Skelte 

Anema uit Mantgum. Een groep dorpsbewoners uit Mantgum 

en Easterwierrum gaan in februari naar Kenia om een nieuw 

schoollokaal te bouwen en bestaande gebouwen op te 

knappen. Hier is een bedrag van €10.000 euro voor nodig (dit 

bedrag komt geheel ten goede aan de weeskinderen, de reis- 

en verblijfskosten betalen ze zelf) Als diaconie willen we hen 

graag steunen en daarom hebben we besloten om de 

opbrengst van deze collecte hieraan te besteden. Mocht u niet 

aanwezig zijn in deze dienst dan kunt u ook een gift 

overmaken op IBAN NL76 ABNA 0572 0781 29 tnv stichting 

doch dyn dream en onder vermelding van Bouwen in Kenia. 

Over hun werk en het ontstaan ervan kunt u meer lezen 

op www.dochdyndream.nl 
Doet u mee? 

 
 

 

 

http://www.bryanhaboldt.com/
http://www.tear.nl/
http://www.dochdyndream.nl/
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Werelddiaconaatzondag 
Op zondag 2 februari is de uitgangcollecte bestemd voor 

het werelddiaconaat. Deze keer voor boeren in Oeganda. 

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel 

te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de 

wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms 

staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda 

steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het 

dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en 

bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en 

spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan 

iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere 

(landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren 

de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken 

energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, 

leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor 

mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda 

via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen 

het hoofd kunnen bieden? Kijk voor meer informatie 

op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda 
 

De diaconie 

 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/boerinoeganda
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Mededelingen 
 

Week van Gebed voor de eenheid: 

De week van zondag 19 t/m zaterdag 25 januari is de Week 

van gebed voor de eenheid Gelovigen bidden voor de 

onderlinge verbondenheid in deze wereld, in het bijzonder voor  

de verbondenheid van kerken. Dat gebeurt ook in Workum. De 

laatste gebedssamenkomsten in Workum vinden  plaats op: 

Woensdag, 22 januari - Protestantse Gemeente Workum 

Donderdag, 23 januari - Baptistenkerk 

Vrijdag, 24 januari - Protestantse Gemeente Workum 

Zaterdag, 25 januari - Doopsgezinde kerk 

De samenkomsten beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer 

een halfuur. Organisatoren zijn vanuit de meewerkende 

kerken, de Rooms Katholieke parochie, de Baptisten  

Gemeente, de Protestantse Gemeente en de Doopsgezinde 

Gemeente. 

De gebedsweek voor de eenheid is een landelijk initiatief. Meer 

informatie hierover is te  

vinden op www.weekvangebed.nl 

 

 

Gemeentereis Israël en Jordanië. 

 

In een vorig kerknieuws van 21 december 2019 stond een 

oproep voor een gemeentereis naar Israël en Jordanië. Daar 

zijn veel enthousiaste aanmeldingen voor geweest. Op 

donderdagavond 6 februari zal er, voor iedereen die zich 

opgegeven heeft, een info-avond zijn. Iemand vanuit de 

reisorganisatie DrieTour zal ons die avond iets vertellen over 

wat we mogen verwachten. Donderdag 6 februari om 20.00u in 

Oer de Toer. Graag tot dan! 

 

Rienk en Truike Harkema, Sjors Eiling, Durk en Lammie de 

Vries en Arnold Vriend. 
 

http://www.weekvangebed.nl/
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Jeugdrubriek 
Dag allemaal, 

 

Op zaterdag 25 januari aanstaande komt de 

band Changed in Oer de Toer optreden.  

Deze avond wordt o.a. georganiseerd door de jeugdleider en 

jeugd van Koudum. Zij nodigen iedereen uit om hier ook 

naartoe te komen zodat we met z'n allen een geweldige avond 

kunnen beleven. 

De avond start om 20:00 uur, gratis entree. Changed is 

gefocust op de jeugd, maar iedereen is welkom! 

Changed verzorgt een avondvullend programma, dus kom ook 

gezellig en neem je vrienden en vriendinnen mee. 

 

Voor meer informatie, 

zie: www.BryanHaboldt.com/Changed of op 

instagram: https://www.instagram.com/changed.official/     

 
We hopen je zaterdag 25 januari te mogen begroeten! Tot 

dan. 

Groeten van de Jeugdouderlingen, Juann, Siska, Paulina en 

Jantine 

 
 

 

Agenda 
 

Elke dinsdag van 19.00 - 19.30 uur in de Baptistenkerk: 

Gebedsmoment gezamenlijke kerken. 

 

Donderdag 23 jan. 20.00-22.00 In Oer de Toer                                     

Een verhaal over Stichting Trajectum .Diaconale avond. 

Inleiders Wiebren Stellingwerf (Ferwoude) en Riny de Vries-

Ekkel(Workum). 

Woensdag     29 jan.  20.00 Alphacursus in Oer de Toer 

Leiding : ds.A.Vriend. 

http://www.bryanhaboldt.com/Changed
https://www.instagram.com/changed.official/
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Maandag      10 febr.          20.00-22.00 in Oer de Toer 

Thema-avond: Geloof en ongeloof in het zichtbare.          

Leiding de heer E.H.de Boer, Workum. 

Dinsdag       11 febr.  9.30-11.00 in Oer de Toer: 

Bijbelgespreksmoment “Sterke verhalen”.olv. ds.A.Vriend 

 

Bijbelrooster 
 

Vandaag lezen wij: 

 

26 jan. zondag :Psalm 139:1-12 

  maandag :Psalm 139:13-24          

  dinsdag :Spreuken 3:1-20 

  woensdag :Spreuken 3:21-35 

  donderdag :Spreuken 4:1-13 

  vrijdag  :Spreuken 4:14027 

  zaterdag :Psalm 149 

2 febr.  zondag :Matt.5:1-12 

  maandag :Matt.5:13-26 

  dinsdag :Matt.5:27-37 

  woensdag :Matt.5:38-48 

  donderdag :Deut.28:1-14 

  vrijdag  :Deut.28:15-26 

  zaterdag :Deut.28:27-44         

              
 

                    

 

 

Nieuw? 

Bent u nieuw in de gemeente? Meer informatie vindt u op onze 

website: www.pgworkum.nl. 

 

http://www.pgworkum.nl/



