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Meditatie  
 

Ik reed onlangs met de auto in het donker. Bekend weggetje. 

Lekker doorrijden. Niemand op de weg. Dacht ik. Plotseling zag 

ik toch iemand in het licht van de koplampen. Een eenzame 

fietser (m/v, dat heb ik in de gauwigheid niet kunnen zien in 

het donker) zonder achterlicht. Gelukkig wel met reflectoren, 

anders was ik er vast tegenaan gereden. Daar ben ik nu voor 

bewaard gebleven en die fietser ook. Geen achterlicht, maar ik 

zag wel een goed voorlicht. Van achter had ik het voorlicht niet 

gezien. Het leek alsof de fietser dacht: Wat achter je ligt, is 

niet belangrijk. Geen kuddes oude koeien uit allerhande 

slootjes halen. Een gepasseerd station ligt achter je. Maar 

soms wordt je ingehaald door wat je dacht achter je te hebben 

gelaten. Of waar je aan voorbij geleefd hebt. Dat kan een 

flinke terugslag bezorgen. Daarom is het goed om af en toe 

eens om te kijken en jezelf af te vragen: Hoe ben ik hier 

eigenlijk gekomen? Welke weg heb ik afgelegd? Bezinning heet 

dat.  

De apostel Paulus schrijft in een brief; ‘ik vergeet wat achter 

me ligt en richt mij op wat voor me ligt’. Dat lijkt een beetje op 

fietsen in het donker zonder achterlicht. Maar uit de rest van 

die brief merken we dat Paulus weet wat hij achter zich heeft 

gelaten. Daar is hij niet voor op de vlucht. Daar houdt hij een 

lichtje voor aan, zodat hij er niet alsnog door geraakt wordt. 

Het bepaalt zijn richting niet meer. Hij richt zich op een doel. 

Hij richt zich op het doel in het licht van zijn voorlamp, terwijl 

hij wordt beschermd in de rug door de bezinning op wat achter 

hem ligt.  

We leven toe naar Pasen. Nieuw leven is mogelijk!  Maar dat 

nieuwe leven is niet te vergelijken met fietsen zonder 

achterlicht. Dat nieuwe leven is niet een vlucht voor het oude 

leven. Het is geen ontkenning van wat achter je ligt. Het is 

radicale vernieuwing, waarin het oude wordt meegenomen. 

Als je je weg zoekt in het leven, vlucht dan niet vooruit. Als je 

vlucht voor je verleden, ben je er niet vrij van. De vlucht 

vooruit betekent namelijk dat je bepaald wordt door je 

verleden. Doe dat niet, maar hou een achterlichtje aan. Bezin 

je af en toe op hoe je tot hier toe gekomen bent. Of je er 

dankbaar voor bent, of teleurgesteld. Of dat nog met jouw 
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‘voorlicht’, jouw doel in het leven te maken heeft. Dat kan 
bevrijdend werken. Zo’n achterlichtje kost misschien wat, maar 

het zorgt er wel voor dat wat achter je is, niet je leven bepaalt. 

 

Ds.A.Vriend. 
 

Kerkdiensten 
 

Kerkdiensten op zondag 8 maart 2020 

St.Gertrudiskerk.              

9.30 uur      2e 40 dagen   

Voorganger:   Ds.A.Vriend 

Organist:   Mevr.K.Deinum m.m.v. 

                                        Dhr.S.Bokma,trompet   

Kinderoppas:   wel 

Kinderkerk:   wel 

Kerkauto:   Dhr.T.Haagsma,tel.541219 

Collecte:   1e diaconie,2e kerk 

Uitgangscollecte:  Diaconie 

Koster van 2-8 mrt.   Dhr.J.Stoel,tel.541992  

     

It Heidenskip 

9.30 uur                           Gezamenlijk met Workum in 

                                       Workum. Doopdienst. 

 

Kerkdiensten op woensdag 11 maart 2020 

 Oer de Toer 

19.30 uur                          Biddag voor Gewas en Arbeid 

Voorganger:   Ds.A.Vriend 

Organist:   Mevr.C.Hofman-Heida  

Kinderoppas:   niet 

Kinderkerk:   niet 

Kerkauto:   Dhr.H.de Boer,tel.725542 

Collecte:   Diaconie 

Uitgangscollecte:  Biddagcollecte(kerk) 

Koster van 9-15 mrt. Dhr.P.en mevr.T.Zeilstra       

                                        tel.541948 
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It Heidenskip 

19.30 uur:   Biddag voor Gewas en Arbeid 

 

Kerkdienst op donderdag 12 maart 2020 

Nij Mariënacker 

15.00 uur 

Voorganger:   Pastor mevr.H.Plantinga- 

                                                                 Folkertsma 

Muz.medewerking:  Mevr.C.Hofman-Heida 

 

Kerkdiensten op zondag 15 maart 2020 

St.Gertrudiskerk. 

9.30 uur:   3e 40 dagen 

Voorganger:   Ds.C.van der Kooi 

Organist:   Mevr.K.Deinum en dhr.S.Bokma 

                                                                          trompet. 

Kinderoppas:   wel 

Kinderkerk:   wel 

Kerkauto:   Dhr.G.J.Haitsma,tel.541626 

Collecte:   1e diaconie/2e kerk 

Uitgangscollecte:  Landelijk Kerkenwerk(CvK) 

Koster van 9-15 mrt.: Dhr.P en Mevr.T.Zeilstra 

                                        tel.541948 

Koster van 16-22 mrt. Dhr.H.Norbruis tel.542090 

 

It Heidenskip 

11.15 uur:   Ds.F.Welbedacht,Sneek. 

 

 

 

Bij de diensten 
 

Zondag 8 maart was er een mogelijkheid voor dopen. Daar 

hebben zich geen ouders of volwassenen voor gemeld, dus is 

het nu de tweede zondag in de veertigdagentijd. Op deze 

zondag staat in de kinderkerk en de ‘grote mensen kerk’ de 

lezing uit Matteüs 5:13-16 centraal: Jezus legt uit dat je zijn 

leerlingen herkent aan hoe ze leven. Hij gebruikt daar twee 

beelden voor: zout en een lamp. In de symbolische 

bloemschikking komt een vergelijkbaar thema terug. Een bol 
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met een groeipunt. Het grootste deel is onzichtbaar, maar licht 

en leven zijn aan het ontspruiten! De diaconale collecte in de 

dienst is voor het veertigdagen-project ‘Sta op!’. Deze keer 

voor pioniersplekken waar vormen gezocht worden om als kerk 

er te zijn voor mensen buiten de kerk. Niet te vragen: Hoe 

komen ‘ze’ ‘bij ons’? Maar vragen: Hoe kunnen wij in deze 

wereld voorkomen dat het getuigenis van Jezus in een ‘bubbel’ 

van gelijkgestemden gevangen wordt? 

 

Op woensdag 11 maart is de biddagdienst in Oer de Toer om 

19.30u. Er wordt gebeamerd, maar u mag natuurlijk altijd uw 

liedboek meenemen. Aansluitend aan de biddagdienst is er een 

gemeentevergadering, waar u ook van harte voor uitgenodigd 

bent. 

 

Donderdag 12 maart is er in Nij Mariënacker een viering om 

15.00u waarin pastor Hieke Plantinga voorgaat. 

 

Zondag 15 maart is ds. C. van der Kooi onze gastvoorganger. 

Het is dan de derde zondag in de veertigdagentijd. De 

liturgische bloemschikking lijst deze zondag water in en de 

kleur wit. Water, omdat alle leven dat nodig heeft en wit omdat 

alle kleuren daarin samenkomen. De diaconale collecte in de 

dienst is voor hulp aan vluchtelingen en slachtoffers van de 

burgeroorlog in Zuid Sudan. Via plaatselijke kerken steunen we 

mensen om weer te durven op te staan. In de kinderkerk gaat 

het deze veertigdagentijd over de bergrede. Deze zondag over 

je naaste liefhebben en ook je vijand… 

Op zondag 15 maart is er verder om 14.30 u. een 

themadienst in het dorpshuis "De Finne" in 

Ferwoude. Het thema is: "De Grote Drie" uitgevoerd door de 

sjonggroep Majim van Koudum. Van harte welkom! 
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Her en der 
De tuin krijgt weer wat meer aandacht. Dat moet ook wel als 

het zo warm is dat alles uitloopt. Op Antarctica was al een 

temperatuur van 20 graden Celsius gemeten. Dan moet je daar 

ook al bijna aan tuinieren gaan denken. Straks wordt 

Groenland nog echt groen…. In een oud filmpje zag ik een BN-

er tijdens een stilte-retraite in de tuin werken. Als de naam iets 

zegt: Lieke van Lexmond. Ze was driftig bezig met onkruid weg 

te halen tussen struiken. In stilte. En toen ze daar later over 

mocht praten zei ze: eigenlijk was ik in die stilte ook in mijn 

eigen hoofd en hart onkruid aan het weghalen. Dingen die in 

haar leven andere dingen overgroeiden en in de weg zaten; die 

moesten weg. Daar had ze eigenlijk nooit tijd voor genomen. 

De komende veertigdagentijd is een prima moment om voor 

dat ‘onkruid-wieden’ wel tijd te nemen. Even de afleiding aan 

de kant, om Gods leiding te ontdekken in je leven. Wat meer 

aandacht voor de tuin van je hart.  

 

Ds.A.Vriend. 

 
 

Van de kerkenraad 
 

Gemeentevergadering Protestantse Gemeente Workum. 

Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 11 maart 

2020,  

na bidstond voor gewas en arbeid ( in Oer de Toer) 

Aanvang gemeentevergadering ongeveer 20.30 uur in Oer de 

Toer 

 

Agenda. 

 

1. Opening. 

2. Vaststelling agenda. 

3. Vaststelling verslag gemeentevergadering op 13 maart 

2019 en  

        verslag extra gemeentevergadering op 31 oktober 

2019.  
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4. Jaarrekeningen van de kerk, de diaconie en de 

commissies over 2019. 

5. Verslag voorzitster Activiteitencommissie Oer de Toer. 

PAUZE 

6. Workum/Gaast/Ferwoude 

7. Eventuele mededelingen. 

8. Rondvraag. 

9. Sluiting. 

 

Het verslag van de vorige gemeentevergaderingen van 2019 

en de financiële stukken  

van de kerk en diaconie zijn zondag 8 maart 2020 op te halen 

na de ochtenddienst in de Westbouw. 

 

Met hartelijke groet,  

scriba Protestantse Gemeente Workum. 

Diet Westra-van der Valk. 

 

Van de diaconie 
 

Gift van de maand 

 De gift van de maand Februari gaat naar Stichting 

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 meer informatie 

kunt u kijken op www.stichtingpresent.nl 

  

De diaconie 

 

 
 

 

http://www.stichtingpresent.nl/
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Van de kerkrentmeesters 
 

 Protestantse Gemeente Workum                                                                                           

  College van kerkrentmeesters                        

  Secr. H.Hooghiemstra  

Workum 17 februari 2020 

Aan de medewerkers van Kerkbalans 

2020. 

 

Beste mensen, 

Inmiddels zijn alle toezeggingen voor Kerkbalans 2020 

verwerkt door onze bijdrage administrateur dhr. Jan 

Meindertsma. Aan alle door u aangegeven opmerkingen zal de 

komende tijd aandacht geschonken worden. De toezeggingen 

voor 2020 bedragen op dit moment € 144.255,55 waarvan al € 

45.000,00 is overgemaakt. 

Voor 2019 was 143.699,28 euro toe gezegd. Er zijn ook leden 

die meer hebben overgemaakt dan toegezegd  nl.  een bedrag 

van € 625,85. Uiteindelijk is er over 2019 € 144.325,13 

overgemaakt. Wij willen u hartelijk danken voor uw inzet en 
hopen volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen. 

Met vriendelijke groet namens het 

College van Kerkrentmeesters, 

Henk Hooghiemstra 

 

Biddag. 

De 'Biddag voor Gewas en Arbeid" wordt iedere tweede 

woensdag van maart gehouden. In 2020 is dat op woensdag 

11 maart. Protestanten komen 's morgens en/of 's avonds bij 

elkaar en bidden tot God voor het welslagen van de oogst en 

het werk. Ook zijn er veel kerkgemeenten die de zondag erna 

een speciale gebedsdienst houden. 

Doordat de agrarische sector geen groot stempel meer op de 

Nederlandse maatschappij drukt, ligt de nadruk in de 

gebedsdiensten niet sterk meer bij 'gewas en arbeid', maar 

wordt er in het gebed aandacht besteed aan het leven in de 

eigen gemeente, aan de economie,actualiteiten en de wereld in 

het algemeen. 

De biddag voor gewas en arbeid is ook bij ons op woensdag 11 
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maart om 19 u.30 in Oer de Toer. In deze dienst wordt ook de 

Biddagcollecte gehouden. 

U kunt uw bijdrage voldoen door: 

- Een gift te geven tijdens de Biddagcollecte of tijdens  een 

andere  collecte. 

- Uw gift over te maken op rek. nr. NL14 RABO 0372 1020 85 

t.n.v.  Prot. Gem. Workum met de vermelding:  Biddagcollecte 

2020 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun. 

 

College van Kerkrentmeesters 

Prot. Gemeente Workum 
 

Collecteopbrengsten: De collecten voor de Kerk in de maand 

februari hebben totaal € 790,38 opgebracht. Onze hartelijke 

dank. 

College van Kerkrentmeesters 

 

 

Winkel “Oer de Toer”. 

Op woensdag 11 maart a.s. is er na de Bidstonddienst weer de 

gemeentevergadering. Hier horen we weer veel over het werk 

in onze gemeente. Ook zal erover de rommelmarkt verteld 

worden en de opbrengsten van deze markt.  

In de pauze is de gebruikelijke verloting met mooie prijzen. 

Wij vinden het fijn als u hieraan mee wilt doen. Het geeft ons 

een steuntje in de rug. 

Want samen staan we sterk in het werk voor onze kerk. 

We hopen op een fijne avond. 

 

Akky Adema-Wierda. 
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World Servants benefiet diner Hotel Jans. 

Net als voorafgaande jaren organiseren wij 14 maart een 

benefiet diner in samenwerking met Hotel Jans in Rijs! Dit doen 

wij om geld in te zamelen om klaslokalen te bouwen in  

Rwanda en Sierra Leone. Er zal weer een heerlijk 3-gangen 

menu voor u klaar staan. U kunt ter plekke kiezen uit 3 

voorgerechten, 4 hoofdgerechten en 2 nagerechten. 

Opgave graag voor 11 maart. Dit kan bij, Wilma Engelsma: 

wilmaaax@hotmail.com, 06-25596948, of stuur ons een 

berichtje op Facebook. Graag verzoeken wij u om bij uw 

opgave door te geven met hoeveel personen u komt, en 

eventuele dieetwensen of allergieën. 

Kosten: 28,50 inclusief aperitief & exclusief koffie/thee (of 

andere dranken)  

Inloop: vanaf 17.30 

Graag hopen we u/jullie te zien op 14 maart! 

 

World Servants groep Workum-Koudum 

 

 

 

Jeugdrubriek 
     

KSG collecte doel en spaardoosjes doel. 

In de KSG dienst is de collecte voor Stichting Kinderwerk Horeb 

Brazilie. 

Onder de miljoenen straatkinderen in Brazilië is een grote 

nood. Zelfs de eerste levensbehoeften ontbreken. Onze 

Nederlandse zendeling Netty Zeeders werkt al ruim 20 jaar in 
de Braziliaanse stad Timoteo. Om te voorkomen dat kinderen 

op straat rondzwerven, is het semi internaat opgestart. 

Kinderen wonen en slapen thuis maar zijn drie dagen in de 

week overdag op het terrein te vinden. Zij kunnen hier 

douchen, eten, spelen, naar school en krijgen bijbelleesles. 

Voor wie meer informatie wil kijk dan op www.kinderwerk-

horeb.nl Ook wordt er over verteld in de KSG dienst.  

 

http://www.kinderwerk-horeb.nl/
http://www.kinderwerk-horeb.nl/
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Jeugd biedt helpende hand!  

Inmiddels al een bekend fenomeen binnen 

onze gemeente. Voor het 4e jaar op een rij 

gaan wij weer met de jeugd 

de handen uit onze 

mouwen steken! Dit jaar 

zal dit plaatsvinden op zaterdagmiddag 4 

april van 13:30 uur tot 15:30 uur.  

Evenals vorig jaar, gaat ook de opbrengst dit 

jaar weer in het 40-dagentijdspaardoosje! De opbrengst van 

dit spaardoosje gaat naar de Stichting Kinderwerk Horeb 

Brazilie (zie stukje hierboven ‘collecte doel KSG en 

spaardoosjes’).  

Daarom doen wij hier een oproep voor een heitje voor een 

karweitje. Heeft u een klusje waar u maar niet aan toe komt. 

Of zelf niet kan doen, of gewoonweg even geen zin in hebt. 

Dan is dit uw kans! We kunnen bijvoorbeeld uw hond uitlaten, 

ramen lappen, boodschappen doen, stofzuigen, noem het maar 

op. U vraagt en wij doen. Geef u daarom op! Maar let wel: per 

adres hebben we ongeveer een kwartier de tijd.  

U kunt zich zondag 15 maart en zondag 29 maart 

opgeven via de lijsten in de kerk, maar u kunt zich ook 

opgeven via de mail naar 

jeugdouderlingenworkum@gmail.com of telefonisch via 

(0515) 54 21 03 (Juann van der Schaaf). 

 

Heeft u geen klusje voor ons, maar 

wel lege statiegeldflessen? Dan 

komen we ook graag bij u langs om 

deze te verzamelen en de 

opbrengst hiervan eveneens in het 

40-dagenspaardoosje te doen.  

De klussen worden gedaan door de jongeren van groep 6, 7 en 

8 (leeftijd van 9, 10, 11 en 12 jaar). We hopen op vele leuke 

klusjes én een gezellige actieve middag! 

mailto:jeugdouderlingenworkum@gmail.com
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Alvast dank u wel, namens 

de helpende kinderen, de jeugddiakenen en de 

jeugdouderlingen. 

 
Kijk ook eens op onze website : www.pgworkum.nl 

 
Werken als vrijwilliger in Nes Ammim 

 

Het dorp Nes Ammim in het noorden van Israël is opgericht 

door een aantal pioniers die een droom hadden: na de 

verschrikkingen van de Holocaust werken aan het herstel van 

de relatie tussen Joden en Christenen.                                                     

De naam Nes Ammim betekent ‘teken voor de volkeren’. De 

woorden komen uit het Bijbelboek Jesaja. Deze naam is door 

de oprichters gekozen om idealen tot uitdrukking te brengen, 

waardoor ook de tegenwoordige gemeenschap nog steeds 

wordt geleid.                                                                                                                    

Het begon allemaal met een oude afgedankte bus uit 

Zwitserland op een heuvel in Galilea. Deze bus staat er nog 

steeds, in het midden van wat is uitgegroeid tot een prachtig 

dorp en een uniek project als teken van hoop. Sinds die 

oprichting in 1963 is het dorp uitgegroeid tot een begrip in 

Israël en Europa.   

Vele honderden vrijwilligers hebben in de afgelopen jaren 

kortere of langere tijd in Nes Ammim gewerkt en gewoond. 

Leren van het Jodendom en dialoog waren een belangrijke 

doelstelling, maar ook het ontplooien van economische 

activiteiten om Nes Ammim levensvatbaar te maken en een 

bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land. Vandaag 

de dag is de dialoog tussen Joden en Arabieren een belangrijk 

item en worden er ontmoetingen tussen deze beide 

nationaliteiten gehouden.   

Om e.e.a. financieel mogelijk te maken is er de exploitatie van 

het hotel en de verhuur van vakantiehuisjes.                                                                                       

De vrijwilligers werken in het hotel, in de keuken, in de 

huishouding, de schoonmaakploeg, in de tuinen en bij de 

technische dienst. Het is vaak hard werken, maar daar staat 

ook veel tegenover; vrije dagen om het land te verkennen, een 

boeiend studieprogramma, een enthousiast internationaal 
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team, interessante excursies en avontuurlijke uitstapjes. Ook 

ideaal als tussenjaar! 

Voor meer informatie zie  de website www.nesammim-

werving.nl of bel met Coos Boomsma en/of  Annemarie Althuis, 

tel.0515-769051 

Werken als vrijwilliger in Nes Ammim 

Het dorp Nes Ammim in het noorden van Israël is opgericht 

door een aantal pioniers die een droom hadden: na de 

verschrikkingen van de Holocaust werken aan het herstel van 

de relatie tussen Joden en Christenen.                                                     

De naam Nes Ammim betekent ‘teken voor de volkeren’. De 

woorden komen uit het Bijbelboek Jesaja. Deze naam is door 

de oprichters gekozen om idealen tot uitdrukking te brengen, 

waardoor ook de tegenwoordige gemeenschap nog steeds 

wordt geleid.                                                                                                                    

Het begon allemaal met een oude afgedankte bus uit 

Zwitserland op een heuvel in Galilea. Deze bus staat er nog 

steeds, in het midden van wat is uitgegroeid tot een prachtig 

dorp en een uniek project als teken van hoop. Sinds die 

oprichting in 1963 is het dorp uitgegroeid tot een begrip in 

Israël en Europa.   

Vele honderden vrijwilligers hebben in de afgelopen jaren 

kortere of langere tijd in Nes Ammim gewerkt en gewoond. 

Leren van het Jodendom en dialoog waren een belangrijke 

doelstelling, maar ook het ontplooien van economische 

activiteiten om Nes Ammim levensvatbaar te maken en een 

bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land. Vandaag 

de dag is de dialoog tussen Joden en Arabieren een belangrijk 

item en worden er ontmoetingen tussen deze beide 

nationaliteiten gehouden.   

Om e.e.a. financieel mogelijk te maken is er de exploitatie van 

het hotel en de verhuur van vakantiehuisjes.                                                                                       

De vrijwilligers werken in het hotel, in de keuken, in de 

huishouding, de schoonmaakploeg, in de tuinen en bij de 

technische dienst. Het is vaak hard werken, maar daar staat 

ook veel tegenover; vrije dagen om het land te verkennen, een 

boeiend studieprogramma, een enthousiast internationaal 

team, interessante excursies en avontuurlijke uitstapjes. Ook 

ideaal als tussenjaar! 

http://www.nesammim-werving.nl/
http://www.nesammim-werving.nl/
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Voor meer informatie zie  de website www.nesammim-

werving.nl of bel met Coos Boomsma en/of  Annemarie Althuis, 

tel.0515-769051 

 

Agenda 
 

Elke dinsdag van 19.00 - 19.30 uur in de Baptistenkerk: 

Gebedsmoment gezamenlijke kerken. 

10 maart 09.30u                       Oer de Toer 

                                        Sterke verhalen in de bijbel ‘Jona’ 

10 maart       20.00u                 Pastorie Gemeentekring 

11 maart       19.30u                 Oer de Toer biddagdienst en 

                                       aansluitend gemeentevergadering                                                         

12 maart       19.30u – 20.15u    Oer de Toer 

                                              Catechisatie jongere groep,                               

 20.15u -21.00u   Catechisatie oudere groep. 

 

Bijbelrooster 
 

Vandaag lezen wij: 

 

8 maart zondag :Matt.7:24-8:1 

  maandag :Pred.1:1-11 

  dinsdag :Pred.1:12-2:11 

Biddag  woensdag :Pred.2:12-26 

  donderdag :Pred.3:1-15 

  vrijdag  :Pred.3:16-4:3 

  zaterdag :Pred.4:4-16 

15 maart zondag :Pred.4:17-5:8 

  maandag :Pred.5:9-19 

  dinsdag :Pred.6:1-12 

  woensdag :Pred.7:1-14 

  donderdag :Pred.7:15-29 

  vrijdag  :Pred.8:1-9 

  zaterdag :Pred.8:10-17  

              

 

                    

http://www.nesammim-werving.nl/
http://www.nesammim-werving.nl/
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Nieuw? 

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

website: www.pgworkum.nl.  

http://www.pgworkum.nl/



