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Meditatie

Waar gaan we heen?
Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken;

Joh. 14 :2

We hebben een roerig jaar achter de rug. Het jaar 2020 zal een plekje in de
geschiedenisboeken krijgen vanwege het coronavirus. Wat zal het nieuwe
jaar ons brengen? We zitten momenteel nog in een lock down. Er worden
allemaal voorspellingen gedaan en stippen op de horizon gezet voor betere
tijden. In deze onzekere en moeilijke tijd zijn we onderweg, als kerk maar
ook ieder persoonlijk. Zo op de grens van het oude en nieuwe jaar wordt er
dan vaak achterom en vooruit gekeken. Waar gaat het dit jaar naartoe?
Het is net als met het plannen van een vakantie. De eerste vraag die dan
gesteld wordt is; waar gaan we dit jaar naartoe? Eerst wordt gekeken naar
welk land, daarna misschien nog naar welk gebied en uiteindelijk wordt er
een plaats van bestemming uitgekozen. Nu zijn er ook mensen die een richting in hun hoofd hebben en beginnen te rijden en wel zien waar de reis
eindigt. Op goed geluk wordt er dan gezegd. We zien wel of er een camping
is waar plaats is.
Het leven van een mens wordt ook wel eens met een reis vergeleken. Op
deze reis zijn er ook mensen die met een bepaald einddoel leven, en er zijn
mensen die wel zien waar het schip strandt. Nu is het veel te makkelijk gezegd om christenen te vergelijken met mensen die hun reis plannen en nietchristenen met mensen die wel zien waar het schip strandt. Ook veel nietchristenen hebben wel een doel in hun leven. Het verschil tussen christenen
en niet-christenen is het einddoel van de reis.
Een van onze kinderen kwam eens thuis met een knal oranje polsbandje om
waar het woord “HOPE” opstond. U kent deze polsbandjes misschien wel.
Het woord “HOPE” zette mij aan het denken. Hoop waarop? Wat is dit
voor een hoop? Het is in ieder geval hoop op iets in de toekomst. Maar wat
dan?
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Johannus 14 zegt hier iets over. In de verzen 2 t/m 4 staat: In het huis van
Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd
hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot
Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u,
en de weg weet u.
Jezus kondigt hier Zijn sterven al aan de discipelen aan. En Hij maakt hen
duidelijk dat Hij niet altijd op de aarde bij hen zal blijven. Jezus laat hen ook
al iets van de eindbestemming zien van de reis die Hij gaat maken. Jezus zal
naar de Vader in de hemel gaan. En daar, in het Huis van God zijn vele
woningen. Jezus zegt, daar ga Ik heen en daar ga Ik plaats maken voor jullie.
Jezus laat hier het einddoel zien van een christen. En dat is een woning bij
de Vader in de Hemel. En nog wel een woning die door Jezus zelf is klaargemaakt. Wat een belofte als dit je einddoel mag zijn.
Maar nu aan u, jou en mij. Wat is ons einddoel in dit leven? Hebben wij
“HOPE” zoals op het polsbandje staat? Of zijn we hopeloos, zonder hoop?
Je kunt zeggen; ik hoop van wel. Dit geeft aan dat je er nog niet helemaal
zeker van bent. Het is waarschijnlijk zo maar het blijft afwachten. Zo is het
niet met de hoop die Jezus ons in deze tekst geeft. Hier gaat het om hoop
als belofte. Je kunt ervan op aan. Er kan “AMEN” op gezegd worden.
In de paastijd waar we de opstanding van Christus mogen gedenken mogen
we ook vooruitkijken naar Hemelvaart en Pinksteren. Het werk van God
houdt na Pasen niet op, het gaat door. Jezus heeft het beloofd. Hij is bij de
Vader in de hemel en Hij is aan het werk. Hij is uw
woning aan het klaarmaken. En als alles klaar is komt Hij om ons op te
halen. Wanneer dat is weten we niet. Dát Hij komt staat vast. En als onze
levensreis op aarde afgelopen is hoeven we niet bang te zijn dat we dakloos
zullen zijn. Nee, want van Gods beloften kunnen we op aan.
Wat is het einddoel van uw levensreis? Een leven bij God met een mooie
woning wordt u aangeboden. Als deze woning uw eindbestemming is, dan
vraagt dit voorbereiding. Voorbereiding voor de dag van vertrek, de dag
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wanneer Jezus ons komt halen. Wanneer die dag zal zijn dat weten we niet.
Maar bent u klaar voor vertrek?
Ds. M.J. van Keulen

Uit de Maranatha-gemeente
Van de kerkenraad
Personalia
Zr. S. Luimstra-Stienstra is na haar heupoperatie gevallen. Gelukkig heeft
de heup het gehouden maar ze moest wel voor revalidatie opgenomen worden in de Noorderbreedte te Leeuwarden. Hier zal ze moeten herstellen
totdat ze zich thuis weer voldoende kan redden. We wensen en bidden haar
Gods zegen toe en een voorspoedig herstel.
Br. en zr. P. van der Ploeg-Vogelzang mochten op 18 december gedenken
dat ze 50 jaar getrouwd waren. We zijn met hen de Heere dankbaar dat Hij
hen in voor- en tegenspoed nabij is geweest. We bidden dat ze nog vele
jaren in gezondheid onder de zegen van de Heere samen mogen zijn.
Br. en zr. G. de Boer-Procee mochten op 23 december gedenken dat ze 45
jaar getrouwd waren. Ook zij zijn de Heere dankbaar en wij met hen. Dat
de Heere hen samen nog vele jaren in gezondheid mag schenken.
Aan de gemeente heeft zich onttrokken familie J.M. Postmus-Spinder met
hun 4 gedoopte kinderen. We hebben hen ook in gebed bij de Heere gebracht of Hij hen niet wil loslaten en met Zijn liefde wil blijven trekken.
In memoriam 2020
In het afgelopen jaar kregen we in de gemeente ook te maken met rouw en
verdriet. Op Zijn tijd heeft de Heere thuisgehaald:
Op 16 januari zr. R. Velda-Boetes op de gezegende leeftijd van 86 jaar. De
laatste jaren van haar leven woonde onze zr. in ’t Suyderhuys te Surhuisterveen. Ondanks een afnemende gezondheid overleed zij toch nog vrij onverwachts. Onze zuster is begraven met de woorden uit Jesaja 40: 1-10, “De
HEERE is mijn Herder”.
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Op 25 maart br. M. Zandberg in de leeftijd van 70 jaar. Br. Zandberg
kampte al enige tijd met gezondheidsklachten. Verschillende kleine en grote
hersenbloedingen in een paar dagen en een longontsteking werden hem fataal. Ondanks de lichamelijke klachten en tegenslagen wist hij zich veilig in
de hand van de Heere. Onze broeder is begraven met de woorden uit Psalm
23, “De HEERE is mijn Herder”.
Op 7 mei zr. W. Dijkstra-Kloosterman in de leeftijd van 72 jaar. Zr. Dijkstra
kwam na een periode van lusteloosheid in bed te liggen en overleed vrij snel
daarna. Zelf sprak ze over het sterven alsof ze wist dat haar tijd spoedig zou
komen. In geloof en vertrouwen op haar Heere en Heiland gaf ze aan dat
het goed was. Onze zuster is begraven met de woorden uit Psalm 121, “Mijn
hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft”.
Op 26 juni br. C. Rekker in de leeftijd van 86 jaar. Br. Rekker overleed geheel onverwachts tijdens een boodschap die hij op de fiets nog ging doen.
Hij zou niet meer thuiskomen maar mocht het hemels Vaderhuis binnengaan. Onze broeder is begraven met de woorden uit Psalm 122: 1, “Ik ben
verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van de Heere gaan”.
Op 10 oktober br. R.J. van der Wal in de leeftijd van 77 jaar. Br. van der
Wal overleed na een ernstige ziekte van elf maanden. Het was een strijd die
hij niet kon winnen maar dapper heeft gedragen in het vertrouwen op de
Heere. Onze broeder is begraven met de woorden uit Genesis 46: 30 “Nu
kan ik sterven, nu ik jouw gezicht gezien heb, want je leeft nog”.
Op 24 oktober zr. A. Veenstra-Borger in de leeftijd van 79 jaar. Zr. Veenstra
was de laatste tijd van haar leven ernstig ziek. Na een kort maar hevig ziekbed is ze in vertrouwen op de Heere gestorven. Onze zuster is begraven
met de woorden uit Psalm 27 “Een ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik
zoeken: dat ik mag wonen in het huis van de Heere”.
Wanneer we hen gedenken denken we in het bijzonder ook aan alle nabestaanden, familie en vrienden die in het afgelopen jaar bij het graf stonden.
Voor hen is een periode van rouwverwerking aangebroken. Laten we niet
vergeten dat dit een moeilijke en langdurige periode kan zijn en daarom de
rouwenden niet vergeten.
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Psalm van de maand
Deze maand is psalm 27: 7 de psalm van de maand. Deze psalm staat op
het rooster van de kinderen van de Orange Nassauschool voor januari. We
proberen steeds aan te sluiten bij dit rooster. Nu de kinderen vanwege de
lock down niet naar school gaan zullen we hem als gemeente samen met de
kinderen leren. Het is een psalm die spreekt van vertrouwen in de Heere.
Zonder Hem zou ons leven een leven zonder hoop zijn. Dan waren we
verloren. Maar we hoeven niet te wanhopen. In de Heere is er moed en
kracht. Zo mogen we het nieuwe jaar beginnen.
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.
Kinderkerstfeest
We mogen blij en dankbaar terugzien op een mooi en gezegend kinderkerstfeest. Dit keer was het een online viering. Deze was mogelijk door een goede
en adequate organisatie. Op korte termijn moest er veel aangepast worden
vanwege de lock down en dat is goed opgepakt. Met de medewerking van
jongeren en ouderen uit de gemeente was het alsof we samen in de kerk
zaten. We zijn de Heere dankbaar voor de veerkracht en de veelkleurigheid
van gaven en talenten in de gemeente. Met inzet van die talenten door jong
en oud konden we de Heere loven en prijzen. Iedereen van harte bedankt
voor jullie medewerking.
Week van gebed
In de week van 17 t/m 24 januari is er weer de jaarlijkse week van gebed.
Als kerken in Drogeham willen we hier ook dit jaar weer aan meedoen en
er wordt op dit moment druk gekeken op welke manier dat kan gebeuren.
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Het coronavirus maakt het tot op dit moment nog niet mogelijk om dit met
aanwezige gemeenteleden te organiseren. We beraden ons nog of er drie
online uitzendingen komen of één gezamenlijke. U wordt hiervan op de
hoogte gehouden.
Uit de pastorie
We hebben een bijzonder jaar achter ons. Van tevoren hebben we niet kunnen bedenken dat het zo zou verlopen. Wat het meest bijblijft is het gemis
van de gemeente. Er waren perioden dat het lastig was bezoeken te brengen,
dat we als gemeente met weinig of zelfs zonder gemeenteleden diensten
hebben gehouden. Het is ons verlangen dat we elkaar snel weer kunnen
ontmoeten. Toch zijn we dankbaar voor alles wat wel kon. Dat de Heere
ons nabij geweest is en dat Zijn woord mocht blijven klinken. We hebben
mogen ontdekken dat er veel creativiteit en veerkracht in de gemeente zit.
Het was een moeilijk en soms ook eenzaam jaar. Maar we mogen uitzien
naar betere tijden. We wensen iedereen langs deze weg in ieder geval een
voorspoedig en gezegend Nieuwjaar.
Ds. M.J. van Keulen
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Kerkdiensten
Voor de kerkdiensten geldt, onder voorbehoud van de situatie met het Coronavirus.

Zondag 3 januari 2021
➢ 09.30 uur ds. H.K. Sok
➢ 14.00 uur ds. H.K. Sok
➢ De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
Zondag 10 januari 2021
➢ 09.30 uur ds. M.J. van Keulen
➢ 14.00 uur ds. M.J. van Keulen
➢ De tweede collecte is bestemd voor het project watervoorziening
van de diaconie.
Zondag 17 januari 2021
➢ 09.30 uur ds. M.J. van Keulen
➢ 14.00 uur ds. M.J. van Keulen
➢ De tweede collecte is bestemd voor de TUA.
Zondag 24 januari 2021
➢ 09.30 uur ds. M.J. van Keulen
➢ 14.00 uur ds. M.J. van Keulen
➢ De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
Zondag 31 januari 2021
➢ 09.30 uur ds. M.J. van Keulen
➢ 14.00 uur ds. M.J. van Keulen
➢ De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
Zondag 7 februari 2021
➢ 09.30 uur ds. M.J. van Keulen
➢ 14.00 uur ds. M.J. van Keulen
➢ De tweede collecte is bestemd voor de hulpverlening.
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Heilig Avondmaal in 2021:
➢ Zondag 28 maart 2021
➢ Zondag 6 juni 2021
➢ Zondag 26 september 2021
➢ Zondag 12 december 2021
Wijzigingen gemeentegids
(Wijzigingen, toevoegingen of reden verwijdering zijn vet gedrukt)
➢ Blz. 6: onttrokken:

Fam. J.M. Postmus

Oppasrooster
Datum Namen oppas
Tijdens corona periode n.v.t.

Zondagsschool Groep 1 tot en met 6
Datum Onderwerp
Tijdens corona periode n.v.t.
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Verjaardagen 70-plussers etc.
Datum
08-01 (1951)
09-01 (1938)
11-01 (1948)
12-01 (1933)
17-01 (1932)
19-01 (1947)
22-01 (1944)
23-01 (1951)
24-01 (1950)
25-01 (1951)

Naam
zr. T. de Greef-Kooistra
Tsjerkebuorren 44
9286 GC Twijzel
zr. H. Wiersma-Leegstra
B. Japiksstrjitte 10
9289 JH Drogeham
zr. E. Postmus-de Jong
Ds. Biesmastrjitte 10
9289 JT Drogeham
zr. T. van der Heide-Kamminga,
Klaproasstrjitte 7
9288 AK Kootstertille
zr. E. Huisma-Dupon
Koaipaed 7
9289 JK Drogeham
br. G. Huisma
Tillewei 4
9289 HC Drogeham
zr. R. Hoekstra-Bakker
Dykswal 17
9289 HW Drogeham
zr. J. Wagenaar-Kloosterman
Seadwei 16a
9261 XM Eastermar
zr. M. van der Wiel-Postma
Nijkamp 18
9281 NA Harkema
br. A. Veninga
Bernhardlaan 28
9285 TT Buitenpost

10

br. F. Alma
De Opslag 24
9284 SJ Augustinusga
08-02 (1944) zr. A. Postmus-Tabak
Lytsewei 3
9289 LA Drogeham
08-02 (1947) zr. J. Stienstra-van der Vaart
Hjouwerkamp 10
9281 NN Harkema
27-01 (1947)

Allen een fijne verjaardag en van harte Gods zegen gewenst.

Dankbetuiging
18 december 1970 - 2020
Hartelijk dank voor de vele kaarten, telefoontjes en felicitaties voor ons
50 jarig huwelijksjubileum.
Helaas konden wij vanwege corona geen feest geven, wel hebben wij een
mooie dag gehad met de kinderen en kleinkinderen.
Bovenal dank aan God die ons al deze jaren gespaard heeft.
Pieter en Henny van der Ploeg-Vogelzang
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Van de penningmeester
Collecten
01 nov 20

Kerk
Bouwfonds/diaconie
Kerkelijke kassen

€ 224,30
€ 91,-€ 301,30

04 nov 20

Open Doors

€ 1.506,04

08 nov 20

Kerk
Bouwfonds/diaconie
Hulpverlening

€ 225,02
€ 91,-€ 316,02

15 nov 20

Kerk
Bouwfonds/diaconie
Kerstfeest

€ 220,02
€ 91,-€ 305,77

22 nov 20

Kerk
Bouwfonds/diaconie
Kerkelijke kassen

€ 246,02
€ 91,-€ 337,02

29 nov 20

Kerk
Bouwfonds
Haïti rehabilitatie kind slaven

€ 238,02
€ 68,-€ 338,15

Totale collecten 1/11/20 t/m 29/11/20

€ 4.257,68

Het overzicht van december wordt vermeld in het contactblad van
februari.
Let op! U kunt uw bijdrage collectes voor 2020 nog overmaken t/m
15 januari 2021. Daarna wordt het boekjaar 2020 afgesloten.
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Collectebonnen
In januari is er geen verkoop collectebonnen.
Giften november/december
€
€
€
€
€
€
€

38,-50,-39,-150,-39,-80,-300,--

voor de kerk (collectebonnen)
voor de kerk via de Rabobank
voor de kerk via de Rabobank
voor de kerk via Rabobank (gast kerkganger)
voor de kerk via de Rabobank
voor de kerk via de Rabobank
voor de kerk via ING (gast kerkganger)

Collecten tijdens coronavirus crisis
Er kan nog steeds niet op de normale manier gecollecteerd worden.
U kunt u gift voor de collecten overmaken naar het rekeningnummer
NL82 RABO0304200182 of NL22INGB0004922956 t.n.v. CGK Drogeham o.v.v. collecten.
Ik zou u wel vriendelijk willen verzoeken om aan te geven over
welke periode uw overschrijving betrekking heeft.
Ook zou ik u willen verzoeken om uw overschrijvingen zoveel mogelijk te
bundelen. Voor elke overboeking is de kerk namelijk wel bankkosten verschuldigd.
Voor de 2de collecte van 10 januari heeft de diaconie het project Cambodja
watervoorziening (CAM020) gekozen.

13
De minimale afdrachten voor de kerkelijke kassen worden 1 keer in de 3
jaar aangepast. Het moderamen van de generale synode van de Christelijke
Gereformeerde Kerken in Nederland heeft tijdens de laatst gehouden synode de minimumbijdrage volgens onderstaand overzicht vastgesteld
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2020
Emeritikas
€ 30,62
Theologische Universiteit
€ 8,46
Studiefonds
€ 0,00
Kerk en Israel
€ 1,50
Buitenlandse zending
€ 12,78
Evangelisatie
€ 3,64
Onderlinge bijstand en advies € 0,68
Geestelijke verzorging varenden € 1,28
Kerkjeugd en onderwijs
€ 3,64
Diaconaat*
€ 3,91
Pastoraat in de gezondheidszorg € 1,29

Totaal

€ 67,80

2021
€ 30,88
€ 8,63
€ 0,-€ 1,53
€ 13,04
€ 3,71
€ 1,61
€ 1,44
€ 3,71
€ 3,99
€ 1,36
€ 69,90

*De afdrachten van het diaconaat komt in zijn geheel voor rekening van
de diaconie.
Vaste Vrijwillige bijdrage
Er zijn nog een aantal gemeenteleden, die hun Vaste Vrijwillige Bijdrage
2020 niet betaald hebben.
Vriendelijk verzoek ik u om deze voor 15 januari over te maken op de rekening van de kerk o.v.v. “Vrijwillige bijdrage 2020”
Alvast bedankt voor u medewerking.
S.M. Bakker (penningmeester@cgkdrogeham.nl)
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Gemeente gids
Afgelopen maand hebt u een nieuwe gemeentegids ontvangen, wij hopen
daarmee u een behulpzame en duurzame map aangereikt te hebben, die
het onderling contact houden en communiceren in de kerkelijke gemeente
vereenvoudigd en overzichtelijk maakt.
De uitvoering van de gids is dusdanig gekozen, dat het eenvoudig is om,
bij meerdere wijzigingen in een bepaald gedeelte van de gids, deze wijzigingen losbladig te verstrekken in plaats van een complete nieuwe gids uit te
hoeven brengen. Dat bespaart aanzienlijk op de kosten. Het 1x per 4 jaar
uitbrengen van een compleet nieuwe gids is dan niet meer nodig.
De distributie van de gewijzigde pagina’s kan dan door bezorging, uitreiking in de kerk of als u zelf een printer bezit, bijvoorbeeld per email gebeuren.
Kleine wijzingen zult u gewoon bij kunnen werken met een pen o.i.d.
Die wijzigingen zullen, zoals gebruikelijk, regelmatig worden vermeld in
het contactblad.
Ook zijn we bezig om de gemeentegids op te nemen in de webpagina van
de kerk, op een alleen voor leden toegankelijke pagina. Daarin staan dan
altijd de meest recente gegevens en vandaar uit kunt u ook uw papieren
gids bij de tijd houden.
Mocht een map uiteindelijk versleten zijn kunt u t.z.t. een nieuwe ter vervanging aanvragen.
Wel blijft altijd noodzakelijk dat u wijzigingen door blijft geven!
Bij bijvoorbeeld: ander telefoon nummer, emailadres, bestuurswisseling,
verhuizing enz.
U kunt deze doorgeven via de scriba H.A. Alma of via Y Buist.
Over de kosten willen wij u ook niet onwetend laten, die zijn ongeveer
€ 7,50 per gids.
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Dus een behoorlijke uitgave, we vragen u dan ook zuinig te zijn op deze
gids, zodat u er lang plezier van zult hebben.
Mede daarom willen wij u dan ook vragen om per adres een eigen bijdrage
over te maken om bij te dragen in deze kosten. Het richtbedrag willen we
houden op € 5,- per adres.
Als u meer kunt geven graag, maar mocht dat in uw situatie lastig zijn, dan
is minder ook prima. Het is een vrijwillige bijdrage.
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de boekhouder van de
kerk: Rabobank NL82 RABO 0304 2001 82 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Drogeham óf ING Bank NL22 INGB 0004 9229 56 t.n.v. Chr. Geref. Kerk te
Drogeham onder vermelding van: Gemeentegids 2021.
Namens de commissie van beheer:
Y Buist

KOFFIEKLETSER

(gespreksvoer bij de koffie)
•

Welk Bijbelgedeelte neem je van afgelopen jaar mee in het nieuwe
jaar, omdat het je heeft aangesproken/getroffen?

Ik hoop en bid dat we elkaar in goede gezondheid weer mogen ontmoeten. Bid u mee?
Met vriendelijke groet,
Sija van Keulen
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Omzien…naar elkaar
Afgelopen jaar hebben we met deze uitspraak in de coronatijd willen laten
zien dat we elkaar als gemeenteleden niet uit het oog willen verliezen.
Boodschappen zijn gedaan, belletjes, bezoekjes, kaartjes een bloemetje. Allemaal kleinigheden die van grote betekenis hebben kunnen zijn in een
rare periode waar het qua ziekte in het noorden van ons land gelukkig allemaal nog wel meeviel.
Nu we vervolgens in een complete lock down zitten willen we proberen
het omzien naar elkaar niet te laten afzwakken, maar het juist bij u weer
onder de aandacht te brengen.
Wanneer u alleen thuis zit, familieleden in quarantaine zitten en u de deur
niet uit durft/kunt, laat het ons weten en we gaan proberen om u tot een
hand en een voet te zijn.
Rennie Poortman: 06 373 357 58
Sija van Keulen: 06 362 786 87
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2020 het Corona jaar.
Een vreemde tijd.
Een tijd van verplichte bezinning.
Althans zo ga ik ermee om en al zijn de regels lastig en druisen ze tegen
mijn menselijke gevoelens in het moet en we moeten er met elkaar doorheen. Jong en oud klein en groot. Respect en saamhorigheid.
Er is 1 die alles in Zijn handen heeft en weet wat er gaat komen Hij gaat
elke dag met ons mee. Dit geloof ik van harte en krijg daardoor de kracht
om de dag mee te starten en de dag te beleven.
S’ avonds kijk ik met dankbaarheid en verwondering terug op de dag die is
geweest en ga dan met een lach de nacht in. Op naar een nieuwe dag die ik
weer in Zijn zorgzame handen geef. Mn gebed is dan: ”Heer hier ben ik
met mijn tekortkomingen en talenten die U mij gegeven hebt. Heer ik wil
Uw wil doen, gebruik mij zoals Uw plan is voor mij.
Maak mij duidelijk waar ik heen moet gaan en stuur mij mensen op mijn
pad en woorden in de mond die ik mag zeggen namens U. Amen.”
Is het dan zo dat ik ga wachten op…… Nee ik moet wel in beweging komen. De laatste weken ja zelfs maanden heb ik mij niet altijd happy gevoeld. Wat mij hielp is het accepteren dat het niet meer zo is als we normaal gewend zijn. Deze corona tijd heeft mij dichterbij mijn Schepper gebracht door Woord (de Bijbel) Muziek (Groot Nieuws Radio) en via mensen die ik ontmoette en die naar mij toekwamen. Heel bijzonder en zie
hier echt de leiding van de Heer in. Menselijk gezien gaat dit je verstand te
boven althans bij mij wel.
Genade noemt men dat. Genade is de grootste onverdiende gift die je
krijgt. Echt waar!
Dit geeft mij rust en vertrouwen op de toekomst. Hoe die gaat worden is
voor mij onbekend maar het vertrouwen op Hem die alles in Zijn hand
heeft geeft Hoop. Hij heeft de dood overwonnen. De dood is voor mij
niet het einde maar een doorgang naar de stad met paarlen poorten.
Bijzonder hé.
Heeft u dat ook al ervaren?
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Ik ben benieuwd. Stel uw hart hiervoor open. Voel uw vrijmoedig om het
te delen met mij of met een ander. Want ja samen gaan we door deze
vreemde tijd.
En wie weet kunnen we andere mensen ook enthousiast krijgen.
VERSPREID HET WOORD……(niet het virus).
Met de hartelijke groeten van Ypie Huisma-de Vries

Gebedsmoment
Misschien heeft u de afgelopen periode een kaartje ontvangen van de
Vrouwen Bijbelstudiegroep Tabitha. Afgelopen seizoen hebben we voorafgaand aan de Bijbelstudie een kort gebedsmoment ingelast. Hier worden
gebedspunten en gemeenteleden in meegenomen die betrekking hebben
op/in de gemeente. Mocht u ook een gebedspunt willen inbrengen dan
kan dit ingebracht worden via Margriet de Jonge (0512-330 121).
Hartelijke groet,
Tabitha gebedsgroep

19

‘Liefde leren’
LCJ organiseert D.V. 13 februari 2021 ‘Kruispuntconferentie Huwelijk’ in
Meerkerk
En dan sta je op een belangrijk kruispunt in je leven. Je hebt trouwplannen of hebt onlangs ‘ja’ tegen elkaar gezegd. Maar wat moet je
eigenlijk weten? Hoe ga je om met communicatieverschillen, de beleving van seksualiteit in je relatie en verschillende emoties? Wat is
de Bijbelse basis van het huwelijk? Op zaterdag 13 februari 2021
houdt het LCJ hierover een speciale Kruispuntconferentie Huwelijk
in Meerkerk.
Op sociale media is veel ‘liefdespropaganda’. Vloggers en Instagrammers
laten zien hoe de perfecte liefde eruitziet. Suikerzoete bijschriften bij nog
zoetere foto’s. De populairste hashtag op Instagram is nog altijd #love.
Maar er zit zoveel meer achter die plaatjes, liefde is een werkwoord!
Voor elk stel is de huwelijksconferentie een gezellige, interactieve dag om je
relatie te verstevigen en te verdiepen en natuurlijk ook om van elkaar te
genieten. Onder leiding van een aantal professionele interkerkelijke sprekers
denken we met elkaar na over diverse onderwerpen die rondom het huwelijk
spelen. Dit gebeurt op een interactieve manier, door middel van een lezing,
workshops en persoonlijke, gevarieerde opdrachten en leuke testjes. Er is
alle ruimte voor de bespreking van vragen die er kunnen leven.
Versteviging van je relatie
“De Kruispuntconferentie Huwelijk heeft onze relatie verstevigd. We hebben
elkaar nog beter leren kennen en onderwerpen die we moeilijk vonden om
te bespreken, bespreekbaar gemaakt. Ook het perspectief waarin deze conferentie werd gegeven, gaf de extra dimensie hoe we God in onze relatie en
ons huwelijk kunnen eren. We vonden het allebei een geweldige dag,” aldus
een van de deelnemers. Sinds de start van deze conferentie hebben honderden deelnemers de Kruispuntconferentie Huwelijk bezocht. De deelnemers trekken één dag intensief met elkaar op waardoor er aan het einde van de dag
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veel vertrouwen en openheid is. Kom ook naar deze conferentie voor een
prachtige dag met elkaar!
Opgeven
Denk je na over trouwen of ben je nog niet zo lang getrouwd, schrijf je dan
vandaag nog in via: https://www.kruispuntconferenties.nl/huwelijk/. Behoor je zelf niet tot de doelgroep, maar ken je wel jonge stellen in je gemeente of vriendenkring, attendeer ze dan op deze conferentie.
Wanneer:
Waar:
Prijs:
Opgave:

13 februari 2021
Tolstraat 47, Meerkerk (CGK)
€85,- per stel (€80,- als beiden studeren)
https://www.kruispuntconferenties.nl/huwelijk/

N.B.: We zijn ons ervan bewust dat vanwege de corona maatregelen het nog onzeker is
wat in februari wel of niet mogelijk is. We houden bij de organisatie van dit event hier
rekening mee.
Voor meer informatie over de Kruispuntconferentie Huwelijk kun je contact opnemen met:
Marieke Griffioen – de Vries (Senior Jeugdwerkadviseur LCJ)
E-mail:
magriffioen@lcj.nl
Telefoon: +31 6 52 58 38 77

Kopij contactblad
Het contactblad wordt verzorgd door Tineke Claus en Sija van Keulen.
Kopij dient binnen te zijn op de laatste donderdag voor de laatste zondag
van de voorafgaande maand voor 18.00 uur op e-mailadres:
contactblad@cgkdrogeham.nl Volgende kopij a.u.b. op 28 januari.
Dan kunt u ook de oplossing van de puzzel op blz. 21 insturen.
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Puzzelnieuws
De oplossing van de puzzel uit het decembernummer was:

Komt allen tezamen.

Puzzelpuntenklassement 2020-2021
Aize en Geertje Bakker uit Drogeham
Arjen en Klaasje Veeninga uit Buitenpost
Jeltje van der Wal uit Visvliet
Bienke Storm-Haakma uit Drogeham
Fokje Wiersma-Elzinga uit Kootstertille
Antoinette de Jong
Jannie Alma uit Augustinusga
Lammert en Marijke Wijnsma uit Boelenslaan

5 punten
5 punten
5 punten
4 punten
3 punten
3 punten
1 punt
1 punt

De puzzel van januari telt weer mee voor 1 punt.
Elk huishouden kan per keer 1x meedoen. Doet u ook mee? Om de puzzel op te lossen moeten elke rij en elke kolom en elk vlak dezelfde 9 verschillende letter(combinatie)s bevatten. De letters van deze eerste sudoku
vormen samen een Bijbelse gebeurtenis.
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Kleine kracht
n.a.v. Openbaring 3:7-11
Ik ben heilig en waarachtig
Ik alleen heb alle macht,
want Ik heb de sleutel Davids
en u hebt slechts kleinen kracht.
Want Ik sluit en niemand opent
en Ik open en niemand sluit.
Ik voer in volmaakte wijsheid
en met macht Mijn plannen uit.
Ik beloof aan de getrouwen
die Mijn woord hebben bewaard
waar Mijn Naam niet werd verloochend
dat zij ook worden bewaard
voor de ure der verzoeking die op aarde komen zal.
Voor het Woord van Mijn volharding
staan zij door genade pal.
Niemand zal u kunnen schaden
als u blijvend Mij verwacht.
Hoe de satan ook mag woeden
blijf getrouw, want Ik geef kracht.
Houd Mijn Woord altijd voor ogen
als uw licht op ’t levenspad.
Ik kom spoedig; blijf volharden,
want Ik heb u liefgehad.

(Ingezonden door zr. R. Hoekstra-Bakker)
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Een Wegwijzerkamp iets voor jou?
Wil je mee met een van de supergave Wegwijzerkampen? Ook deze zomer
worden er weer kampen gehouden voor kinderen, tieners en jongeren!
Naast deelnemers met een kerkelijke achtergrond, zijn er in ieder kamp
ook een aantal plekken voor vluchtelingen en kinderen/tieners die vanuit
missionaire activiteiten aangemeld worden. Dit biedt een unieke combinatie van geloofsverdieping en het leren omgaan met kinderen en jongeren
uit andere culturen.
Elke dag wordt begonnen met stille tijd en in de week wordt verschillende
keren een Bijbels uur gehouden. Verder zit de week boordevol activiteiten:
een frisse duik in het zwembad, een overlevingstocht, een sportcompetitie,
een bonte avond en veel meer! Ieder jaar gaat er een groep enthousiaste
leiding mee om de kampweek te organiseren. De tienerkampen vinden
plaats in een mooie kampeerboerderij in het Gelderse Ermelo. De kinderkampen worden gehouden op een geweldig kampeerterrein in Zelhem. En
het jongerenkamp gaat zelfs naar een prachtige kampeerboerderij in het
Franse Rouvrois-Sur-Meuse.
Kampen 2021
Kinderkampen
Kinderkamp 1
8 t/m 12 jaar
Kinderkamp 2
8 t/m 12 jaar
Kinderkamp 3
8 t/m 12 jaar
Kinderkamp 4
8 t/m 12 jaar
Kinderkamp 5
8 t/m 12 jaar
Tienerkampen

17-07 – 24-07
24-07 – 31-07
31-07 – 07-08
07-08 – 14-08
14-08 – 21-08
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Tienerkamp 1
Tienerkamp 2

17-07 – 24-07
24-07 – 31-07

12 t/m 16 jaar
12 t/m 16 jaar

Jongerenkamp
Jongerenkamp

17-07 – 24-07

16 jaar en ouder

Enthousiasme gezocht
We zoeken natuurlijk ook medewerkers voor de kinder- en tienerkampen.
Kun je goed omgaan met kinderen of met tieners en heb je een levend geloof in Jezus Christus? Kom dan ons team versterken deze zomer! Aanmelden kan via www.wegwijzerkampen.nl
Meer informatie?
Zie voor meer informatie onze website: www.wegwijzerkampen.nl
of mail naar info@wegwijzerkampen.nl

Agenda

I.v.m. de maatregelen rondom het corona virus zijn alle kerkelijke activiteiten online of afgelast tot 17 januari.
Houdt u vooral de zondagse mededelingen en de website in de gaten.
5 jan.
12 jan
19 jan
26 jan
02 feb

Voorlezen
Voorlezen
Voorlezen
Voorlezen
Voorlezen

15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur

Voor alle data in de agenda geldt: ‘Zo de Heere wil en wij leven’
(Jakobus 4:15).
Kijk ook eens op de website: http://www.cgkdrogeham.nl/agenda/
Agenda items kunnen ook worden doorgegeven via
website@cgkdrogeham.nl

