Deze seizoenkrant biedt meer mogelijkheden voor u en jou.
Vanuit maar liefst drie dorpskerken: Molkwerum, Warns en
Koudum. Het zijn kansen om in beweging te blijven rondom zinvol
leven. Oefeningen om samen, soepel en met bezieling te bestaan.
Lees het eens door en voel je vrij om deel te nemen. Dit aanbod is
niet alleen voor wie bij de kerk hoort, ieder is hartelijk welkom om
mee te doen. Maak ook gerust gebruik van een activiteit in een
ander dorp. Een mooi seizoen gewenst!
Een samenwerking van:
de Hervormde gemeente Molkwerum (zie blz. 6 – 8)
de Protestantse gemeente Warns-Scharl-Laaxum (zie blz. 9-12)
en de Protestantse gemeente Koudum (zie blz. 1 b – 5)

Oan us doarpsgenoaten
Bêste minsken, Dat it jo, dy, jimme goed
gean mei. Dat winksje wij jimme fansels
yn ’t foarste plak ta. It is och sa spitich
dat wij noch yn korona-tiid libje en wij
winskje eltsenien dêr ek in soad sterkte
yn ta. It is dan ek dûbeld-op tige wichtich
elkoar merke te litte dat wij elkoar net
ferjitte. Nei elkoar omsjen bliuwe. Yn it
ramt fan dat ‘nei elkoar omsjen’ wolle wij
jimme dizze krante oanbiede. Der steane
aktiviteiten yn beskrean werfan jimme
miskien tinke: ‘No dat is wat foar mij’, ‘Dat
liket mij wol wat ta’. Fanwege de korona
moat eltsenien him / har yn ’t foar wol
efkes opjaan. Dat is no net oars. Op ‘e kaart
dy ’t jimme hjirbij ûntfongen ha, kin
oanjûn wurde wêr ’t jimme oan meidwaan
wolle. En dit oan us dûmny’s trochmaile
as yn é brievenbus dwaan bij Op ‘e Hichte
(K), as de Johannes de Doopertsjerke (W) as
de Lebuïnustsjerke (M).
Fan herte hope wij op in moai winterskoft.
Dat winksje wij elkoar ek fan herte ta.

Samen leven, samen lezen
Toen de samenleving op slot ging, als gevolg
van het coronavirus, was veel niet meer gewoon.
Samen zochten we naar wat er dan nog wel kon. We
probeerden met elkaar de situatie goed ‘te lezen’:
Hoe is het voor de ouderen, wat doet dit met
leerlingen, waar liggen kansen voor ondernemers? Zo
zijn er veel voorbeelden van hoe we samen kunnen
lezen wat er speelt. Naar welke tekens en signalen
kijk je om te lezen hoe de natuur ervoor staat in
Súdwest-Fryslân? Ander voorbeeld: In de Bijbel lezen
we de letters om de verhalen over God en mensen te
verstaan. In kerkdiensten en gesprekken leggen we
die verhalen naast situaties in ons bestaan. Je leest
twee keer, eerst de letters en dan je leven. Als je dat
met anderen samen kunt doen, ontdek je meer.
Dit seizoen gaat als een rode draad door activiteiten
vanuit de Martinikerk: laten we samen lezen!

Protestantse gemeente Koudum, Protestantse gemeente Warns-Scharl-Laaxum,
Martinikerk,
Johannes de Dooperkerk,
www.pknkoudum.nl
www.pknwarns.nl

Hervormde gemeente Molkwerum,
Lebuïnuskerk,
scribamolkwar@gmail.com

Da’s ook toevallig
In het radioprogramma
‘De Taalstaat’ van Frits Spits
kwam zanger Guus Meeuwis
vertellen over zijn nieuwe CD en
zo klonk het lied ‘dagboek van
een dromer’ met als refrein
‘lees je even met me mee, leef
je even met me mee’. Alsof hij
het jaarthema van Koudum
al kende…

AREN LEZEN
Genieten van de Bijbel. Bij de
avonden ‘Aren lezen’ gaat het
zo: We lezen als was het een
wandeling over het bouwland
van de Bijbel, langs de akker
van een evangelie. Zo
verkennen we samen lezend
de velden om te zien welke
‘aren’ bij de oogst nog niet zijn
opgeraapt. Met een open
gesprek -geen vraag is gekvolgen we het verhaal op de
voet. Er blijkt meestal nog veel
dat voedzaam is te oogsten.
Juist ook voor je
persoonlijk leven.
Deze avonden – ook los te
volgen
–
kunnen
ook
behulpzaam zijn voor wie in
het (vrijwilligers-)werk aan
anderen Bijbelverhalen vertelt.
We
komen
samen
op
donderdag van 19.45-20.45
uur, in Op ‘e Hichte, met
ds. Michiel de Zeeuw. Data: 22
oktober, 26 november, 17
december, 28 januari, 25
februari, 25 maart, 22 april.

EEN KOUDUMER LEESPLANKJE

SAMEN ROMANS LEZEN
Een mooi boek neemt je mee. Je
leest hoe hoofdpersonen tegen het
leven en de wereld aankijken. Met
herkenning of verrassing ga je
onderweg in het verhaal; zo scherpt
het je gedachten. Het brengt nog
meer als je hoort hoe een ander het
verhaal gelezen heeft.
Bij ons jaarthema nodigen we je dit
seizoen uit om boeken van de
schrijfster Vonne van der Meer te
lezen. Zij schrijft over aansprekende
en hedendaagse thema’s. We denken
aan drie van haar boeken : ‘Vindeling’
(boek 1), ‘Winter in Gloster Huis’
(boek 2) en ‘Vrouw met de sleutel’
(boek 3). We kunnen de boeken
samen aanschaffen (of aanvragen) en
laten rouleren.
Op drie avonden delen we indrukken
rond een van de boeken. Het is oké
als je het boek niet of slechts voor
een deel gelezen hebt. Het gaat om
samen proeven van een mooi boek
en een leuk gesprek.
Data: dinsdag 12 januari
(boek 1), 9 februari (2),
13 april (3), 20.00 uur,
Op ‘e Hichte Koudum.

Om onze huidige tijd goed te
kunnen lezen, kan een nieuw
leesplankje nuttig zijn. Het is even
wennen aan het idee, maar
vroeger hielp dat ook om de kunst
van het lezen onder de knie te
krijgen. Je ziet een herkenbaar
plaatje en ontdekt welk woord
erbij hoort. Een hedendaags
leesplankje kan zichtbaar maken
aan welke voorbeelden mensen
vandaag denken bij woorden als
‘rust’ of ‘trouw’. Dat zijn misschien
andere plaatjes dan vroeger. We
maken een Friese versie en een
versie in het Nederlands.
Gezamenlijk werkstuk
Om zoveel mogelijk mensen
daarbij te betrekken mag
iedereen meedoen. Het werkt zo:
elke twee maanden worden vier
nieuwe
woorden
bekend
gemaakt, met de uitnodiging om
foto’s in te sturen waarop dat
woord voor jouw gevoel goed
wordt weergegeven. Bij het
woord ‘geduld’ past bijvoorbeeld
een foto van de open brug bij
Warns, of een kiek van mensen
die hun groentetuin wieden.
Na de aangegeven inleverdatum
wordt gekozen welke foto het
beste tot zijn recht komt op een
van de leesplankjes. Zo zien we
gaande het seizoen wat we ons
voorstellen bij de woorden
waarmee we leven.
Groeimodel
Op de website en achter in de
Martinikerk zijn de leesplankjes te
zien. In kerkdiensten komen we
regelmatig terug op de keuzes
van woorden en foto’s.

DE NATUUR LEZEN – avond met Alle Bruggink
‘Samen leven, samen lezen’ raakt ook aan hoe we met onze
omgeving en de natuur omgaan. Veel van onze welvaart is
te danken aan strijden tegen de natuur: kunstmest, kunststoffen, synthetisch, dood maken, bestrijden of de natuur
‘verbeteren’. Waarschuwingen voor dat gedrag zijn van alle
tijden. Nu ziet vrijwel iedereen dat we tegen grenzen aan
lopen. En dat is positief. In welke richting we verder moeten
is niet zeker en onderwerp van veel discussie en debat. De
wetenschap is vaak een goede richtingwijzer. Die laat zien
dat onze inzichten in de natuur met enorme sprongen toenemen. De ‘intelligentie’ van planten en dieren
laat ons geregeld in de schaduw staan. Voorbeelden variërend van bomen en mieren tot stamcellen Deze
inzichten vormen de ingangen voor een maatschappij die met de natuur mee beweegt. Geen
atoombommen op orkanen maar flink meebuigen met de wind. Alle Bruggink stimuleert het nadenken
hierover, onder meer aan de hand van het boek: ‘“Natuurlijk! Logisch.” Hoe de natuur ons steeds weer voor
verrassingen stelt’, Alle Bruggink en Diederik van der Hoeven, Biobased press, 2019.
Van harte welkom op woensdagavond 28 oktober, 20.00 uur, Op ‘e Hichte. Boeken van Alle Bruggink
zijn deze avond aan te schaffen.
Alle Bruggink is gepensioneerd hoogleraar RU Nijmegen en oud medewerker van DSM. Hij is actief op het
gebied van duurzaamheid en de ontwikkeling van de groene economie. Hij is bekend om zijn prikkelende visies
op de raakvlakken van wetenschap, geloof en maatschappij.

Sjoch nei de fûgels
Lees het voorbeeld van de
vogels. Ga mee op een wandeling met veldbioloog en
onderzoeker Jos Hooijmeijer
op een zaterdag eind april,
begin mei.
JE SCHERM LEZEN
Als je in de trein zit, zie je de ogen van veel
medereizigers slechts gericht op hun
telefoon. Daar gebeurt het blijkbaar. Hoe
we lezen, kijken of spelen is razendsnel
veranderd. Jonge mensen zitten vaak dicht
bij de nieuwe mogelijkheden en maken er
volop gebruik van. Een telefoon of tablet
heeft zoveel toepassingen. (Iets) oudere
mensen proberen op dit terrein bij te
blijven of laten het aan zich voorbij gaan.
Dat laatste brengt onbedoeld afstand
tussen de generaties. In het kader van
‘samen lezen’ kan het goed zijn om eens
van jongeren te horen wat ze, met nieuwe
mogelijkheden, zoal van hun scherm
kunnen lezen. In plaats van ‘leg je telefoon
nou eventjes weg’ klinkt dit keer ‘fijn als je
je telefoon er even bij pakt en laat zien wat
je doet’. Duidelijk zal zijn dat het fijn is als
jong én oud zich aanmelden voor deze
voorbeeldrijke informatieavond.
Donderdag 18 maart, 20.00 u., Op ‘e
Hichte.

EEN UITGELEZEN STILTE
Even bij elkaar zitten, op adem komen en stil worden. Je
kunt het ook meditatie noemen. Tijd benutten om aan
het haasten voorbij te komen. De stilte geeft ruimte om
te ontspannen en nieuwe aandacht te vinden. Binnen
veel geloofstradities geldt stilte als ruimte om aan gebed
toe te komen, bij de kern van je verhaal.
Op donderdagavond, Martinikerk, 19.45 – 20.30 uur, met
ds. Michiel de Zeeuw. Data: 8 oktober, 12 november, 10
december, 7 januari, 4 februari, 11 maart, 8 april.

WAT VERBEELD JIJ JE?
In de Nieuwe Kerk in Middelburg hangt
een fenomenaal wandtapijt van beeldend
kunstenaar Janpeter Muilwijk. Het is Pro
Deo ontstaan en laat zich zo ook zo
bekijken en ‘lezen’. Je ziet er een levensverhaal op uitgebeeld. Je zou ook
kunnen zeggen een geloofsverhaal
in stappen. Zullen we er een avond
via de beamer, naar kijken? Een
toelichting bij de achtergronden van het
doek horen we van ds. Michiel de Zeeuw.
Vervolgens geven we samen onze ogen
de kost. Waar sta ik in dit verhaal? Hoe
stel ik me kanten van mijn geloof voor,
hoe verbeeld ik me bijvoorbeeld dat Gods
trouw eruit ziet? Voel je welkom om
vrijblijvend mee te kijken, het is een
interessant verhaal met fraaie beelden.
Als extra: Voor wie wil nadenken
over een volgende stap op je weg van
leven uit geloof -het doen van belijdenis-,
is deze avond een aanrader.
Datum: donderdag 3 december, Op ‘e
Hichte, 20.00 – 21.30 uur.

Spel je s-p-o-r-t
Zin in sport en spel? Laten we een
sportieve ochtend of middag organiseren.
Iedereen mag meedoen. Gewoon gezellig!
Met voor de liefhebbers een nazit over de
betekenis van sport in ons dagelijks leven.

VOORLEZEN EN VOORLEVEN
Ouders en grootouders lezen graag aan kinderen voor. Het
voorlezen is ook een soort voorleven. Het verhaal dat je kiest
vertelt immers iets waarmee je een kind in aanraking wilt
brengen. Bijbelverhalen kunnen zo ook aan bod komen, maar
soms lijkt dat ingewikkeld. Wat vind ik er zelf eigenlijk van? Hoe
ga ik om met vragen die kinderen dan kunnen stellen?
Op deze avond kijken we samen naar het plezier en de kansen
om deze verhalen thuis voor te lezen. Een voorzet wordt
gegeven door ds. Joke van Voorst,
waarna we in gesprek gaan. Een
avond voor ouders, grootouders,
maar ook voor wie, misschien
zonder (klein)kinderen, gewoon
interesse heeft. Zie het als een
steuntje in de rug vanuit de kerk.
Datum: Dinsdag 6 oktober,
Op ‘e Hichte, 20.00 – 21.30 uur.

JE RIMPELS LEZEN
Ouder worden, waar leer je dat? Gaat vanzelf, denkt u
misschien. Toch is het voor velen een weg van verandering
met allerlei hobbels. Van binnen blijft je leeftijd ergens
steken, maar je lijf geeft aan dat de
jaren doortellen. Ben je ongemerkt
‘ouder en wijzer’ geworden, of is het
‘sadder and wiser’ (droever en
minder naïef)? Het lijkt een
groeiproces om de juiste vorm te
vinden. Bijvoorbeeld in hoe je
bijdraagt aan de gemeenschap waar
je deel van bent. Vroeger was (niet)
alles beter… Benieuwd wie ik
morgen kan zijn. Hoe kan geloven in de God die trouw blijft
je op nieuwe gedachten brengen?
Op een gespreksmiddag, in samenwerking met de
werkgroep pastoraat, delen we indrukken over wat we
gelezen hebben op het vel met onze rimpels.
Datum: woensdagmiddag 14 april, 15.00 uur, met
medewerking van onze predikanten.

Meezingen met een Marcuspassie?
Een buitenkans voor wie van muziek houdt: Op zaterdag 20 maart is er in Koudum een inoefendag waar jij aan
mee kunt doen. Onder leiding van musicus Mar van der Veer oefenen we , gesteund door zangers van het
Thomaskoor uit Zierikzee, delen
van de Marcuspassie ‘Een gat in het dak’ in. Dit
passieoratorium op basis van de
Nieuwe Bijbelvertaling is gecomponeerd door Mar
van der Veer, met teksten van
Michiel de Zeeuw .
Als kroon op de inoefendag voeren
we de Passie diezelfde avond uit in de Martinikerk
te Koudum, aanvang 20.00 uur.
De volgende dag, zondag 21 maart, is er nog een
uitvoering, om 15.00 uur in
Heerenveen. Ook als u alleen komt om te luisteren
zijn deze uitvoeringen een waardevolle belevenissen op de weg naar het Paasfeest.
Deze gezamenlijke activiteit is voor
belangstellenden uit de hele regio.

Samen leven 30/40
Er is een gezellige gespreksgroep voor dertigers en
veertigers waar je welkom bent. We hebben het over wat
we meemaken, over wat er in onze omgeving speelt,
over leven vanuit geloof, over de verbindingen met
anderen en wat maar aan bod komt. De avond wordt
afgerond met wat een van ons wil laten horen of zien,
muziek of beelden die je hebben geraakt. Sietske
Bootsma, Tineke Munniksma en ds. Michiel de Zeeuw
doen mee in de gesprekken. De eerste bijeenkomst is op
21 oktober, 20.00 uur en we zitten ‘boven’ in Op ‘e Hichte.

Groeigroep (GGG)
Betrokkenheid, samenzijn, een goed gesprek, discussie,
kennis delen en bovenal: God zoeken. Dat vinden we
belangrijk voor de groeigroep. Deze gespreksgroep komt
iedere drie weken op maandagavond bij elkaar. De
afgelopen jaren hebben we van alles besproken over onder
andere Petrus, Paulus, Jacobus, de Heilige Geest, de
Psalmen. Komend seizoen kiezen we een nieuw thema en
zoeken we hierin de verdieping. Daarnaast bespreken we
wat onszelf bezighoudt. Je bent van harte welkom! Stuur
even een berichtje om te weten te komen bij wie we starten
op 21 september 2020 (met in achtneming van wat er met
de coronamaatregelen mogelijk is).
Data: 21 september, 12 oktober, 2 en 23 november, 14
december, 11 januari, 1 en 22 februari, 15 maart, 5 april.
Tijd: 19.45 - 21.45 uur . Info en opgave: Tryntsje Postma,
tryntsje_p@hotmail.com, tel. 06-13060085

Workshop kalligrafie met Els de Bok

Broodverhalen
Dag jongens en meisjes, Ben je tussen de 7 en
11 jaar oud? Dan weet je wel dat we in de kerk
soms brood en ‘wijn’ delen. Iedereen krijgt een
stukje brood en neemt een slokje van het
drinken. We noemen dat Heilig Avondmaal, of
Maaltijd van de Heer. Waarom vieren we dat
eigenlijk? Wat betekent het allemaal? Het
wordt leuk om daarover iets te ontdekken. We
doen dat in drie verschillende leeftijdsgroepjes,
zodat je allemaal aan het eind iets anders weet
te vertellen.
We komen bij elkaar in Op ‘e Hichte op
woensdagmiddag 27 januari om 16.30 uur. Na
een uurtje werken gaan
we lekker eten en dan
naar huis!
Op zaterdagmiddag
6 februari bakken we
brood voor de viering
van het Heilig Avondmaal op zondagmorgen 7 februari. We bakken
het brood in Op ‘e Hichte. Het begint om 13.30
uur. Wil heit of mem er iets meer over weten,
zoek dan even contact met ds. Joke van Voorst.

Kalligrafie is van alle tijden en alle culturen. Het betekent
zoveel meer dan ‘een mooi handschrift’, het slaat een brug
tussen woord en beeld, zet mensen aan tot verstilling, wekt
creativiteit op en schenkt diepe voldoening bij het vormgeven
van een mooie tekst of gedicht. (bron: Yves Leterme)
Alvast vooruit lezen…
Dit jaar gaan we twee avonden aan de slag met de
We hebben zin in meer, deze krant staat er vol van, maar
redispen en een viltstift. We gaan een modern letter- het is mogelijk dat corona onze plannen tussentijds
type oefenen en dat gebruiken op mooi aquarelbeperkt. Dan hoort u daar tijdig meer over. We leven
papier voor uw favoriete Bijbelvers, korte tekst of
hoopvol, dus we noemen ook nog een paar plannen die
quote. In een drietal werkstukjes gaan we teksten
we voor heel gunstige ontwikkelingen achter de hand
schrijven en inkleuren. U krijgt na opgave een brief
houden. U leest ervan als het kan:
met uitleg en wat u eventueel moet meenemen.
-ontmoetingsmiddagen voor ouderen in Op ‘e Hichte
Iedereen die een beetje creatief is en van mooie
-’Samen de dag lezen’, bij elkaar aan tafel gaan.
teksten houdt, kan hieraan meedoen. ☺
Gemeenteleden eten bij elkaar wat de pot schaft.
Data: Donderdag 14 en 21 januari 2021
-Woord voor woord: Een avond in aanloop naar de
Tijd: 19.30- 21.30 uur
nieuwe Bijbelvertaling in het Fries. Over vier jaar zal de
Plaats: Op ‘e Hichte, Koudum
nieuwe ‘Fryske Bibel’ gereed zijn. Waar komt het bij dit
Leiding: Els de Bok
vertalen op aan?
Kosten: € 12,50
-Als afsluiting van het seizoen een gezellige excursie.

Startzondag 4 oktober: een feestelijke viering om 9.30 uur. Daarna tot
ongeveer 12.30 uur een gevarieerd
programma, met o.a. een
opdrachtenspel, suppend door
Molkwerum, voor jongeren.

Graafwerk Molkwerum
Voor Graafwerk nodigen we iedereen
uit die het fijn vindt om eens iets
dieper op een onderwerp in te gaan.
Het thema ‘Ruimte in de kerk’ kan
aandacht krijgen in de te kiezen
gespreksonderwerpen. De eerste
avond zal het gaan over ‘Wat is een
kerkdienst eigenlijk?’ Daarna komen
we volgens afspraak bij elkaar en
kiezen met elkaar de onderwerpen.
Eerste avond: dinsdag 20 oktober,
20.00 uur, Dorpskeamer, Westerich 1.

De kerkruimte, onze Lebuïnuskerk, heeft een rijke historie,
met verschillende kanten om nog met elkaar en
belangstellenden te delen. Daarnaast denken we eraan dat
de Bijbel begint met Gods keuze om ruimte te scheppen,
ruimte om samen te leven. Door allerlei oorzaken kan die
ruimte bekneld worden. Bijvoorbeeld zoals dit jaar door een
virus, maar zoveel vaker door een benauwde en
veroordelende manier van leven.
Als kerkgemeenschap willen we die ruimte
beschermen, Gods keuze voor onze levensruimte hooghouden. Goed om samen na te
denken hoe we dat kunnen (blijven) doen:
Door oog te houden voor elkaars talenten. Door af te
stemmen op de Bijbelverhalen die vertellen over het
vertrouwen dat uit het geschenk van de ruimte spreekt.
In het programma hieronder vindt u, vind jij hopelijk
voldoende aanknopingspunten om mee te doen!
De ruimte van de kerk –

historisch bekeken

Om alvast te
noteren:
Gemeenteavond
2021: 25 maart,
20.00 uur
in de kerk.

Romte rûnom
In de vieringen op 11 november, 3 januari,
28 maart en 18 april zullen steeds andere groepen
een onderdeel in de kerkdienst verzorgen. Dit in
samenwerking met onze predikant, ds. Joke van
Voorst. Ruimte rondom om te delen wat je
inspireert!

Auke Bult van de Hellingstrjitte verdiept
zich al een tijd in de geschiedenis van de
Molkwerum en omgeving. Hij heeft
ondertussen zoveel ontdekt rond de
historie van onze kerk en voormalige
kloosters rondom dat hij die verhalen graag
met ons wil delen. Het belooft een heel
interessante avond te worden!
Woensdagavond 18 november in de
Lebuïnuskerk. Tijd: 19:30 uur – 21:00 uur

Ruimte om te vieren: Taizé
Samen met ds. Pieterjan de
Buck uit Heerenveen is er op
zondagavond 22 november een
Taizéviering in de Lebuïnuskerk.
In Taizé (Noord-Frankrijk)
komen elk jaar duizenden,
vooral jonge mensen, samen om
te vieren en met elkaar te praten
en stil te zijn. Ds. De Buck kent
Taizé heel goed en vertelt er
graag meer over rond de viering.
We beginnen om 19.00 uur met
een korte inleiding. Daarna is de
viering en na afloop is er
gelegenheid tot nagesprek. Kom
je ook?

Gespreksgroep 18+
Woon je in Molkwerum, Warns of Koudum en ben je 18+, begin 20?
Dan is deze groep iets voor jou. Vorig seizoen zijn we gestart met
een aantal jonge mensen, maar een beetje gestrand in ‘corona’. We
willen graag de draad weer oppakken. Waar gaat het over bij deze
groep? We stellen samen vast waar we het over willen hebben. Hoe
weet je eigenlijk of het christelijk geloof ‘waar’ is, was vorig jaar één
van de dingen die we hebben besproken. We beginnen op
zondagavond 18 oktober, 19.30 uur, Op ‘e Hichte, dat is
tegenover de kerk in Koudum. Met ds. Joke van Voorst.

Stiltewandeling
Stukjes Kerst
Op zaterdagmorgen
19 december is er in
de Dorpskeamer
gelegenheid om
samen een mooi
Kerststuk te maken.
We beginnen om 9.30
uur. Het is handig
wanneer je zelf
gereedschap en wat
groen meebrengt.

Om ruimte te maken voor de stilte wandelen
we in de avond van vrijdag 26 februari bij volle
maan. We vertrekken om de beurt in kleine
groepjes o.l.v. een gids die de route weet.
Onderweg zijn we stil. De wandeling duurt
ongeveer een uur en daarna is er gelegenheid
tot ontmoeting als iedereen weer terug is.
Deze activiteit wordt gezamenlijk, ook voor
Warns en Koudum georganiseerd.
Wanneer je je aanmeldt ontvang je tijdig
informatie over de plaats waar vandaan we
vertrekken. Het begint om 19.30 uur.
Ruimte voor de dieren
Een omgeving waarin je kunt aarden en
groeien is belangrijk. Niet alleen voor
mensen maar ook voor dieren. Daarom
maken mensen uit Molkwerum in het
voorjaar eendenkooien/korven, zodat
eenden veilig
kunnen nestelen en
broeden. Je kunt daar dit seizoen vanuit de
kerk aan meedoen.
Je kunt de kunst afkijken van Arjan
Batteram, die in zijn schuur er alles over
vertelt. Welkom ben je op vrijdagavond 12
februari vanaf 20.00 uur.
Op een tweede bijeenkomst kun je zelf
met een korf aan de slag. Dat zal zijn op
zaterdag 27 februari, vanaf 13.30 uur.
Adres: De Wymerts 5

In de ruimte van Bijbelverhalen
Op zondagmiddag 21 februari en 7
maart komt schilder Henk Jorritsma
naar Molkwerum om ons te
begeleiden bij het schilderen van een
zelf te kiezen Bijbelverhaal.
Onder het motto: ‘Iedereen kan het’,
ben je van harte welkom!
Kosten: 5 euro per persoon, tijd: 14.00 -16.00 uur,
plaats: Dorpskeamer Molkwerum.
Groothuisbezoek
Het groothuisbezoek dat we dit jaar
organiseren willen we laten plaats vinden in de
Dorpskeamer, zodat voldoende afstand
gewaarborgd kan blijven, indien nog nodig.
De avonden zijn op donderdag 14 en
donderdag 28 januari.
We beginnen om 20.00 uur en stoppen rond
21.30 uur.
Kiest u één van de avonden als een kans om
elkaar te ontmoeten en verder te praten?
We willen nadenken over ‘genieten van de
ruimte van christelijk geloof’.

Ruimte om te spelen
Op zondagmiddag 31 januari is er een spellenmiddag
voor jong en oud in de Lebuïnuskerk en de Dorpskeamer.
Je kunt je eigen favoriete spel meenemen en dat in een
groepje spelen of deelnemen aan de kerkquiz die
gehouden wordt. Het doel is dat we elkaar ontmoeten en
een lange saaie wintermiddag onverwacht gezellig
wordt! Tijd: 14.00 uur – 16.00 uur
Dauwtrappen
In de vroege morgen van Hemelvaartsdag (donderdag 13
mei) stappen we op de fiets. Halverwege de tocht is
er koffie en zijn er broodjes. Aan het eind van de tocht
is er een korte Hemelvaartsdagviering over ‘ruimte om
te leven’, in de Johannes de
Dooperkerk in Warns.
Deze activiteit wordt dan
ook gezamenlijk door
Molkwerum en Warns
georganiseerd. Een mooie
manier om elkaar te ontmoeten
en het feest van Hemelvaartsdag
te vieren!
We starten om 7.30 uur bij de
Johannes de Dooperkerk,
Warns. De kerkdienst begint
om 9.30 uur.

Hagenpreek
Het Pinksterfeest vieren we
met een openluchtdienst.
Een beetje zoals men
vroeger een hagenpreek
hield in het vrije veld vanaf
een kar. Pinksteren gaat
onder meer over leven in
vrijheid en over de eerste
opbrengst van de oogst, dus
de buitenlucht biedt een
passende
plaats.
De
gezamenlijke dienst van
Warns en Molkwerum, op
zondag 23 mei vindt dit keer
plaats bij Jan en Ineke
Kooiman, Boppelâns 17 a, in
Warns en begint om 10.00
uur.

Schatgraven
Van-start-zondag
Op 27 september beginnen we het
nieuwe seizoen met een feestelijke
kerkdienst in de Johannes de
Dooperkerk, die om 9.30 uur begint.

‘Ik wist niet dat het hier zo mooi is’ zei de toerist.
We dachten snel door deze dorpen heen te fietsen,
op weg naar de bekende plaatsen uit de folders, maar
we zijn afgestapt en kijken onze ogen uit. De ruimte om
te leven, het uitzicht hier, gewoon onbetaalbaar.’ Als je
hoort vertellen over zulke ontdekkingen, kijk je ook zelf
met nieuwe aandacht naar waar je woont en leeft. Wat
is het waardevol!
Soms ontdekken we pas als we ziek
worden hoe rijk het is als je gezond
bent. Of brengen we pas door gemis
onder woorden hoe belangrijk iemand
voor je was. Alsof de ogen je ervoor
geopend moeten worden. Dit seizoen delen we kansen
om zulke rijkdom wat meer op het spoor te komen. Je
bent hartelijk welkom. Aan de hand van het thema
‘schatgraven’ kun je naar boven halen wat de schatten
van jouw leven zijn. Doe je mee? Zo kun je ook voor een
ander van grote waarde zijn.

Fotowedstrijd
breng de schatten van Warns-Scharl-Laaxum in beeld
Wat heb jij ontdekt als van grote waarde in onze omgeving?
Maak een foto van iets of iemand die jij hier als schat ontdekt hebt.
We hebben verschillende manieren van kijken, eigen invalshoeken.
De man die na een operatie aan zijn been een tijdje in een rolstoel
zat vertelde dat de wereld er dan anders uitziet. ‘Je kijkt steeds tegen
mensen op. Tegelijk zie je kinderen weer beter in het gezicht.’ Wie
vaak buiten is ziet veel meer vogels en bloemen, dan wie vooral ‘op
zijn telefoon zit’. We kunnen elkaars indrukken aanvullen, het zicht
op je leefomgeving verbreden.
Stuur jouw foto van de schat van Warns, Scharl of Laaxum vóór 10
april naar onze scriba Lia Haijtema, l.haijtema@ziggo.nl . Een selectie
van de foto’s krijgt een plaats op de website van de kerk. Met elkaar
kiezen we de foto die het meest aanspreekt. De winnaar krijgt een bon
van 50 euro voor een etentje van Jos en Foekje van ‘De Kaap’, die ook
maaltijden aan huis bezorgen.

De beentjes…
Cabaretier Herman Finkers speelt de hoofdrol in een bijzondere film over wat
van waarde is: De Beentjes van Sint Hildegard. Je wordt als kijker
meegenomen in herkenbare situaties. Daarbij is er veel dat je smakelijk doet
lachen, maar ook dat tot nadenken stemt. Finkers blaast het stof van een
aantal van onze vaste patronen.
Op woensdagavond 7 oktober bekijken we de film om 20.00 uur in de
Johannes de Dooperkerk. Na afloop delen we wat indrukken met elkaar. Tijd
voor een gezellige avond.

Schatgraven met Rembrandt
Als je een bekend verhaal in eigen woorden vertelt leg je
persoonlijke accenten. Zo is te merken wat jou opvalt of
aanspreekt. Dat is ook het geval wanneer de beroemde Rembrandt van
Rijn een Bijbelverhaal navertelt in een ets of schilderij. Rembrandt
heeft het verhaal aandachtig gelezen en erover nagedacht. Hij tekent
de verschillende mensen uit het verhaal vervolgens als stukjes van wat
verteld wordt. Je hebt ze allemaal nodig om te verstaan wat er gebeurt,
dus kijk goed. Zo komt het bijzondere van het Bijbelverhaal naar boven.
We kijken op woensdagavond 11 november naar hoe Rembrandt
verschillende verhalen aan ons vertelt. Ds. Michiel de Zeeuw licht de
beelden toe en bij. We beginnen om 20.00 uur in de Johannes de
Dooperkerk. Welkom!

Zoek het zelf maar uit…
Elk mens moet in zijn leven dingen ontdekken en
uitproberen. Zeker als je jong bent kom je zo
nogal wat tegen: welke vervolgopleiding kies ik,
welk vakkenpakket, welke vrienden, wat vind ik
leuk om te doen? Maar ook: wat voor mens ben ik,
waar houd ik van en wat vind ik belangrijk? Daar
hoort ook het nadenken bij over geloven in God.
Wat doe ik met alle indrukken die daarover
rondgaan? In de samenleving hoor je dan nogal
eens ‘Zoek dat zelf maar uit’. Vanuit de kerk
bieden we je aan om met je mee te denken, op
een open en ontspannen manier.
Als je het leuk vindt om hier ook eens mee bezig
te zijn nodigen we je uit voor een aantal
ontmoetingen dit seizoen, met ds. Joke van
Voorst. Jij mag mee bepalen hoe we dit vorm
zullen geven – gaan we met elkaar praten, gaan
we met elkaar iets ‘doen’ of allebei?
Op donderdagavond 29 oktober
starten we in Op ‘e Hichte in
Koudum. Volgende keren is
het misschien in Warns of
in Molkwerum. Het begint
om 19.30 uur en duurt
ongeveer een uur. Als
je geen vervoer hebt kunnen wij daarvoor zorgen.
App even naar ds. Joke, 06-105 708 70.

Als ik zing dan haal ik adem
Wanneer je hoort over hoe een lied is ontstaan, dan
krijgt het vaak extra betekenis. Schreef de dichter de
tekst tijdens een oorlog, was hij op reis toen het lied
ontstond of kleurde zijn gemis de woorden? Ook bij
kerkliederen kan de achtergrondinformatie de
woorden en de melodie meer kleur geven. Zo kunnen
ze extra tot je spreken als je ze zingt in dagen dat je in
de knel zit of dankbaar bent voor wat gebeurde.
Liederen kunnen je geloof voeden, maar soms ook in
de weg zitten. Bij de ochtendgroep ‘graafwerk’ gaan
we in gesprek over deze liederen. Welk verhaal zit
erachter, welke manier van denken over God en
mensen? Graaf mee naar onze liederenschat…
De eerste bijeenkomst is op woensdag 21 oktober om
9.30 uur in de Johannes de Dooperkerk, met ds.
Michiel de Zeeuw.

Wij zijn werk in uitvoering
Wat bezielt haar om dat te doen? Ik snap niet waar hij mee bezig is. We kijken
naar elkaar met verbazing. Ook onze eigen drijfveren blijven vaak buiten
beeld.
Het boek Genesis vertelt van de wordingsgeschiedenis van mensen. Niet
alleen hoe dat ooit ging, maar ook hoe dat nu gaat. Door samen deze
Bijbelverhalen te lezen ontdek je hoe wij een werk in uitvoering zijn. Nog niet
af, nog vol beweging onderweg in de geschiedenis. Je hebt iets aan het delen
van deze verhalen. Ze helpen je bij het oriënteren, keuzes maken en genieten
van het goede.
De avondgroep van ‘graafwerk’ gaat verder met Genesis, maar iedere avond is
ook los te volgen. De eerste bijeenkomst is op maandagavond 5 oktober, om
20.00 uur in de Johannes de Dooperkerk, met ds. Michiel de Zeeuw.

Huiskamergesprekken

Maaltijd alleengaanden 60 +
De maaltijden voor alleenstaanden zestigplussers uit Molkwerum en Warns (we
houden ons natuurlijk niet strikt aan de
leeftijd) zijn altijd gezellig. We hopen dat
ze ook dit jaar kunnen doorgaan.
Als u al eerder kwam, weet u hoe het is en
hopen wij dat u dit jaar weer komt. Als u
niet eerder geweest bent, is het zeker het
proberen waard: Een ongedwongen sfeer,
lekker eten, mooie gesprekken.
U mag altijd een vriend(in) of kennis
meenemen. Ook die is van harte welkom.
De data komen, zodra de coronabeperkingen ons niet in de weg zitten, in
het kerkblad, of u krijgt persoonlijk
bericht, als u afgelopen jaar al bent
aangeschoven.
Leiding en opgave: Sippie Zeldenrust, tel.
681874, Sippie de Roos, tel. 681796.

Ooit begon de kerk in huiskamers. Mensen
kwamen samen om iets van hun leven en hun geloven
te delen. Reisgenoot te zijn. Misschien kunnen wij dit
jaar nog niet samenkomen in huiskamers.
Onveranderd is het verlangen om te delen, om als
reisgenoten in gesprek te zijn. Dit jaar start het
gesprek bij ‘het leven op waarde leren schatten’. Hoe
verloopt die ontdekkingstocht naar wat telt in een
wereld met zoveel prikkels, eisen en berichten? We
delen ook wat daarbij steunt en verder helpt.
We komen samen op maandagavond 18 januari en
woensdagavond 20 januari, om 20.00 uur
(waarschijnlijk) in de kerk.

Schatkamers bouwen

Ben je 12, 13 of 14? Dan nodigen we je
uit voor een aantal mooie
bijeenkomsten tussen oktober 2020 en
maart 2021. Dit seizoen gaan we
schatgraven in Bijbelverhalen die jullie
mooi, wonderlijk of onbegrijpelijk
vinden. Niet alleen door met elkaar te
praten en te luisteren, maar ook door
onze handen te gebruiken. Hoe we dat
gaan doen en hoe je mee kunt helpen
vertelt ds. Joke van Voorst op de eerste
catecheseavond, maandag 19 oktober,
van 19.00-20.00 uur. We komen samen
in Dorpshuis De Treffe in Warns. Jij
komt toch ook?
De data: 19 oktober, 2 november, 16
november,
30 november,
14 december,
In verschillende kerkdiensten brengt het jaarthema Schatgraven ons bij 11 januari,
de rijkdom van christelijk geloof. Ook die schatten lijken soms begraven 25 januari,
onder geschiedenissen en misverstanden. Heb je een suggestie welke
8 februari,
kant van die rijkdom wat meer in beeld mag komen, laat het dan weten 8 en 22 maart..
aan ds. Michiel. Zo kunnen we met elkaar deze diensten vormgeven.

Een rijk mens

Zondagskinderen
Bij gewone diensten in de Johannes de
Dooperkerk is er zondagsschool. De
kinderen beginnen in de kerk en gaan vóór
de overdenking naar De Treffe, waar hun
dienst verder gaat. We gebruiken de
methode ‘Kind op Zondag’. Voor Kerst en
Pasen zijn we, in samenwerking met de
predikant en de hele gemeente, met een
project bezig. Bij bijzondere diensten
beginnen we soms gezamenlijk met alle
kinderen in de kerk of juist met alle kinderen
eerst in De Treffe. Dit wordt in het kerkblad
vermeld. Contactpersoon: Margreet
Hylkema, tel. 682322.

Zeg het met bloemen

Oecumenische avond
Op donderdag 11
februari organiseert
de Raad van Kerken
Warns een
oecumenische avond
over de betekenis van
Maria in de
verschillende
geloofstradities. Drie
voorgangers werken
aan deze avond mee,
Schat aan nieuwe mogelijkheden
die plaatsvindt in de
We zijn heel blij dat we een eigen website hebben:
St Janskapel te Warns.
www.pknwarns.nl. Zo kunnen we makkelijker informatie Aanvang 20.00 uur.
met elkaar delen en zijn we ook bereikbaar voor wie
verder weg woont of aan huis gebonden is.
Dit seizoen zullen we de website steeds meer invullen;
neem geregeld een kijkje. Heb je tips voor bijdragen of
aanvullingen, laat dan gerust van je horen.
Ook is het sinds mei jl. mogelijk om de kerkdiensten uit
de Johannes de Dooperkerk via internet te beluisteren.
Ga naar www.kerkomroep.nl en typ daar bij ‘zoek kerk’
Warns. U kunt ook naar onze eigen kerkwebsite gaan,
want daar staat een makkelijke verbinding aangeduid.
In veel kerken zie je al iets van het verhaal verteld in
een symbolische schikking. Wil je eens
proeven van hoe je zoiets maakt? Dat kan
op woensdagavond 27 januari, om 20.00 uur in
de Johannes de Dooperkerk. Ds. Joke van Voorst vertelt
iets over symbolische schikkingen voor de
Veertigdagentijd, de periode van voorbereiding op het
Paasfeest. Daarna gaat ieder met een eigen schikking
voor thuis aan de slag. Deze activiteit wordt
gezamenlijk, dus nadrukkelijk ook voor Koudum en
Molkwerum, georganiseerd.

Uw predikanten

zijn blij met de hartelijke inzet van velen om samen kerk in en voor het dorp
te zijn. Neem gerust contact op: Ds. J. van Voorst en ds. M.E.G. de Zeeuw,
Klokslach 26, 8723 GB Koudum , tel. 0514 – 78 50 68.
Michiel (Koudum, Warns)
06 – 454 499 98,
michieldezeeuw28@kpnmail.nl
Joke (Koudum, Molkwerum)
06 – 105 708 70,
vanvoorstjoke@gmail.com

Kerkschatten
Het is niet moeilijk om de
hedendaagse
kerkschatten op het spoor te
komen:
de
vele
vrijwilligers die meedoen in het omzien naar
anderen, de organisatie
en het meedenken zijn
van grote waarde. Goed
om daar oog voor te
hebben en te houden!
Daarnaast nodigen we
elkaar dit seizoen uit om
goed rond te kijken in en
rond de Johannes de
Dooperkerk. Zijn er
speciale voorwerpen die
wat meer toelichting
verdienen?
Die
iets
vertellen van het rijke
verhaal
van
de
kerkgemeenschap. Maak
een foto of laat een
kerkenraadslid
weten
wat je zag. Zo plaatsen
we iedere maand een
nieuwe ‘kerkschat’ op
onze website, met het
verhaal erachter. Dus
neem regelmatig een
kijkje op
www.pknwarns.nl,
rijkdom is er immers om
te delen…

