veelzijdig aanbod
voor alle dorpsgenoten

Uitnodiging
Na maanden van afstand houden
en afwachten is gelukkig een
nieuwe periode aangebroken.

De natuur staat
onder druk…
‘De oplossingen
blz. 3
zijn er al!’
Project
‘Winkels in Warns’
blz. 6
Witte zwanen…
In gesprek over
zwart-wit-denken
blz. 10

Deze krant is een bundeling
uitnodigingen. Om eens samen te
wandelen, of om bij elkaar aan
tafel te gaan. Of om in gesprek te
gaan met twee bekende Friese
journalisten. Of eens kennis te
maken met werk van een originele
schilder. Lees eens rustig wat er
voor u, voor jou bij zit.
Het zijn uitnodigingen vanuit drie
dorpskerken, gericht op het delen
van wat mensen goed doet. Je
kunt vrijblijvend deelnemen en je
hoeft er niet voor te betalen. Vul
op de bijgevoegde antwoordkaart
in waar je aan mee wil doen. Soms
is aanmelding vooraf niet nodig.
Mooie ontmoetingen gewenst!

Ontdek de rode draad
in jouw verhaal
blz. 3
Reisgenoten
met wie ben
jij onderweg?
blz. 7
Protestantse gemeente Koudum,
Martinikerk,
www.pknkoudum.nl

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

Hervormde gemeente Molkwerum,
Lebuïnuskerk,
molkwerum.protestantsekerk.net

Column
‘Na de training voel ik vaak allerlei
spieren, waarvan ik niet wist dat ik
ze had.’ Ze had zichzelf moeten
overhalen om te gaan. Na afloop
vertelde ze enthousiast hoe goed
het voelt om zo in beweging te
zijn.
Dat geldt voor je lijf, maar ook
voor hoe je leeft. Oefening in
luisteren, in nadenken over
wat er gaande is, in het
ontmoeten van een ander,
opnieuw afstemmen op wat telt.
Het helpt allemaal om kramp of
gescheurde ‘spieren’ te
voorkomen. Dat is een van de
gedachten achter deze krant en de
uitnodigingen.
Geleefd worden of leven
Als dominees zijn we vaak met
mensen in gesprek. Over de mooie
kanten van hun bestaan, maar ook
over wat taai is of tegenzit. Nogal
wat mensen leven met het gevoel
dat ze onder druk staan.
Elke zondagmorgen oefenen we
ons. Oefenen helpt. Om weer te
horen van de vrijheid. De verhalen
over bevrijd leven brengen rust én
beweging.
Er is veel mogelijk
Door de hartelijke inzet van velen
is er vanuit de kerk veel mogelijk.
Dat klinkt door in deze krant. Ook
in het aanbod van een vrijblijvend
gesprek (om iets te delen, om
advies, om steun) met ons als
predikanten. Neem gerust contact
op: ds. J. van Voorst & ds. M.E.G.
de Zeeuw, Klokslach 26, 8723 GB
Koudum , tel. 0514 – 78 50 68.
ds.Michiel (Koudum, Warns)
tel. 06 – 454 499 98,
michieldezeeuw28@kpnmail.nl
ds.Joke (Koudum, Molkwerum)
tel. 06 – 105 708 70,
vanvoorstjoke@gmail.com

De rode draad
Soms wordt een deel van je leven ineens even stilgezet.
Bijvoorbeeld omdat een vriendschap stokt, ziekte inbreekt,
of werk niet meer verder gaat. Het voelt zo anders. Als
vanzelf kijk je terug op wat eerder heel gewoon was. Hoe kon
dit gebeuren en wat betekent de verandering?
Ook toen corona zoveel kon stilzetten begon voor ons allen
een nieuw nadenken. Wat is in tel en waar gaat het werkelijk
over? Een tijd om stil te staan bij de verbanden waarin je
leeft. Waarbinnen we samen bestaan. Het jaarthema in
Koudum nodigt daartoe uit: ‘Ontdek de rode draad’.

Hoe was je dag?
Na een lange tijd van afstand houden is het hoog tijd om
aan tafel weer eens bij te praten. Of om te delen hoe je
dag was. Blijf je bij me eten?
Geef op de kaart aan hoeveel gasten je thuis aan je tafel
wil ontvangen. Een paar weken later krijg je bericht wie
er bij je komt eten én bij wie je op een ander moment zelf
aan tafel verwacht wordt. Een geschikte datum kies je in
overleg met je gasten.
Het gaat om de ontmoeting, dus serveer gewoon je
smakelijke dagelijkse maaltijd. Rond een gewone tafel kun
je soms buitengewoon veel delen…

De draad van je leven

Tijd voor thee

‘Dat wat je zoekt is hier.’
Woorden uit een gedicht.
Ze vertellen dat we
gemakkelijk voorbij zien aan
wat van waarde is.
Als een ontspannen
oefening om daar wat meer
oog voor te krijgen is er het
project ‘de draad van je
leven’. Daarbij maakt elke
deelnemer een eigen doek
of kledingstuk met daarop
iets van de rode draad die door jouw leven loopt.

Gezellige inloop voor u en jou

Het gaat zo: na een avond met voorbeelden en tips
gaat iedereen zelf thuis aan de slag. Als er behoefte
is aan ‘samen werken’ kan dat ook. Niets moet, veel
is mogelijk en proberen kan altijd.
datum: donderdag 30 september, 19.45u
met: ds. Joke van Voorst
in: Op ‘e Hichte

Ook als u vooral van koffie
houdt biedt Tijd voor thee
een leuke middag. Elke eerste
donderdag van de maand is
er van twee tot vier een gezellige ontmoeting in
Op ‘e Hichte. We beginnen met thee (of k… 😉)
en verwelkoming, dan is er ruimte voor een
spelletje of om wat bij te praten. Voor de
liefhebbers is er daarna tijd om even samen te
zingen. Om half vier is er een speciale bijdrage,
waarin iemand iets vertelt over een beroep, een
herinnering aan Koudum, een hobby, enz.
Contactpersoon is Tsjibbe Wijnsma (tel. 521822 )
en ook dominee De Zeeuw is present voor
een gesprekje. Dus graag tot ziens bij ‘Tijd
voor thee’ en neem gerust iemand mee.
Data: Donderdag 7 oktober, 4 november,
2 december, 6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april,
12 mei, 2 juni, 7 juli.
Steeds van 14.00 uur - 16.00 uur, in Op ‘e Hichte.

Sjoch nei de fûgels

Goed kijken en durven kiezen

Ga mee op een wandeling langs de vogels met
veldbioloog Jos Hooijmeijer en vogelkenner Ans
Huitema-Keulen, op een zaterdag eind april, begin
mei. Ook bij het oog krijgen voor de vogels gaat het
om ‘ontdek de rode draad…’.

rode draad in ons omgaan met de natuur…

We hebben het erover
Als gemeenteleden spreken we elkaar op allerlei
momenten. Het huiskamergesprek is een mooie
kans om dat in alle rust te doen. We delen wat we
op het hart hebben en gaan in gesprek rondom
ons jaarthema ‘Ontdek de rode draad’.
Data: Dinsdag 25 januari, 14.30-16.00u; woensdag
26 januari, 20.00-21.30u; donderdag 3 februari,
20.00 – 21.30u.
U bent van harte uitgenodigd!

Vrijwel iedereen ziet dat we in ons omgaan met de
natuur tegen grenzen aanlopen. Vanuit de
wetenschap worden we aangespoord om met de
natuur mee te bewegen. Alle Bruggink stimuleert het
nadenken hierover. Uitdagend luidt de titel van zijn
jongste boek ‘De oplossingen zijn er al!’. Bij zijn
aansprekende lezing in Koudum breidt hij die titel uit
met ‘We moeten wel goed kijken en durven kiezen’.
Datum: woensdagavond 27 oktober, 20.00 uur
in: Op ‘e Hichte, Koudum
Alle Bruggink is gepensioneerd hoogleraar RU
Nijmegen en oud-medewerker van DSM. Hij is actief
op het gebied van duurzaamheid en groene
economie. Zie: www.biobasedpress.eu/nl

Even de draad kwijt
Zoveel berichten, zoveel media, zoveel
meningen. In het afgelopen jaar merkten
we extra hoe je in die veelheid maar zo de
draad van een verhaal kwijtraakt. Wat is
waar, ongeveer waar en wat is nepnieuws?
Hoe maken journalisten hun keuzes om
goed verslag te doen... en waar liggen onze
keuzes als ontvangers in het omgaan met
nieuws?
We zijn benieuwd hoe journalisten in
Fryslân hun afwegingen maken. Op
woensdagavond 2 februari vertellen
Jan Auke Brink (journalist Friesch
Dagblad) en Jantine Weidenaar
(journalist en presentatrice Omrop Fryslân)
over hun aanpak om de rode draad van het
nieuws in onze provincie herkenbaar weer
te geven. Het begin van een mooi gesprek
in Op 'e Hichte in Koudum. Aanvang 20.00u

Voorafje hierbij
Op de startzondag in Koudum vertelt
Jasmijn de Zeeuw over het belang van
betrouwbare berichten. Daarbij nodigt ze
uit tot een gesprek hierover. Jasmijn de
Zeeuw werkt bij Free Press Unlimited en is
betrokken bij een project voor gerechtigheid na de moord op journalisten (ook in
NL actueel, na de moord op Peter R. de
Vries). Daarnaast is zij gemeentelid.
datum: zondag 26 september, direct na de
dienst op de Startzondag in Op ‘e Hichte

Fijn naar de film
Zin in een vrolijke film, die je ook aan het denken
zet? De film ‘La famille Bélier’ brengt ons in een
herkenbare agrarische omgeving. Iedereen in het
gezin Bélier is doof, behalve Paula. Zij is de
onmisbare tolk in het leven van haar ouders. Als
Paula wil meedoen met een zangwedstrijd komt
ze voor een moeilijke keuze te staan.
Dinsdag 14 december 20.00u Filmavond ‘La
Famille Bélier’ in Op ‘e Hichte.
Toegang vrij; vrije gift na afloop.

Hoi, hoe is het?
Er is een gezellige gespreksgroep voor dertigers en
veertigers waar je welkom bent. We hebben het over wat
we meemaken, over leven vanuit geloof, de verbindingen
met anderen en wat ook 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 donderdag 28 oktober, 20.00
uur en we zitten ‘boven’ in Op ‘e Hichte. De andere data
zijn: wo.24/11, di.25/1, do.3/3 en di 5/4.

Bij de kern
Even bij elkaar zitten, op adem komen en gericht stil worden. Je kunt het ook meditatie noemen.
Tijd benutten om aan het haasten voorbij te raken. 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. De rode draad in jouw verhaal.
data: donderdag 7 okt., 11 nov., 9 dec., 6 jan., 10 febr., 10 mrt, 7 april. Van 19.45 tot ongeveer 20.30 u.
met: ds. Michiel de Zeeuw, in: de Martinikerk van Koudum

Aren lezen
Genieten van de Bijbel lukt makkelijker als je de
rode draad van het verhaal herkent. Wat je kunt
oprapen, maar ook wat je in het verhaal mag
laten liggen. Onder de naam ‘Aren lezen’ gaan
we met aandacht door een Bijbelgedeelte. We
lezen en verkennen in een open gesprek -geen
vraag is gek- wat er verteld wordt. Zoals bij het
lezen van de aren (denk aan Ruth 2) is er
meestal nog veel te oogsten dat voedzaam is.
Juist ook voor je persoonlijk leven.
data: donderdag 21 okt., 25 nov., 16 dec.,
20 jan., 17 febr. en 24 maart. Van 19.45-21.00 u
met: ds. Michiel de Zeeuw, in Op ‘e Hichte.

Je zingt zoals je drinkt

Voor de draad ermee
Bij het vieren van de Stille Week keken we al
naar schilderijen van Stanley Spencer. Het
dorp waar hij leefde was in zijn werk de plek
waar het allemaal gebeurde. Hij gaf
Bijbelverhalen weer alsof ze in eigen dorp
plaatsvonden. Ook bracht hij in schilderijen
naar voren wat hij had meegemaakt in dagen
van oorlog. Voor de draad ermee, dan kunnen
we het erover hebben.
Samen kijken we naar zijn werk en horen van
het achterliggende verhaal. Zie het bijzondere
in het alledaagse van je leven.
datum: donderdag 13 januari
met: ds. Michiel de Zeeuw, in Op ‘e Hichte,
19.45 uur

Juist in de dagen dat we niet met elkaar mochten
zingen voelden we het scherp aan. Zo rijk als het kan zijn
wanneer je deel wordt van ‘samen zingen’. ‘Je zingt zoals
je drinkt, van dorst’. Die uitspraak is van Willem Barnard,
een moderne kerkvader die ons zoveel liederen in de
mond heeft gelegd.
Medio februari verschijnt een bundeling van zijn liederen,
onder de titel ‘In wind en vuur’. Alle reden om daarvan
alvast samen te zingen, omlijst met wat achtergrondverhalen. Die geven extra kleur bij het zingen.
Datum: donderdag 2 december, 19.30 u
met: Geeske Buma, Gosse Jongsma, ds. Michiel de Zeeuw
in: De Martinikerk.

DE GGG (GemeenteGroeiGroep)
Wat kan ik met de bijbel in de praktijk van
alledag? Hoe verbind ik mijn geloof met mijn
dagelijkse bezigheden? En hoe ga jij daar mee
om? Wat betekent het geloof voor jou? Daar
hebben we het over op de GGG. We zijn niet
op zoek naar ‘het goede antwoord’. We willen
van elkaar leren, naar elkaar luisteren en
elkaar bemoedigen. Daarnaast houden we van
gezelligheid en blijven we op de hoogte van
elkaars wel en wee. De GGG is er voor
iedereen: van twintiger tot tachtiger. Als je
meer informatie wilt of als je een keer
vrijblijvend een avond mee wilt doen, dan ben
je van harte welkom! Neem hiervoor contact
op met Anneke Siemensma,
annekesiemensma@hetnet.nl of 0649417879.
Data: 27 september, 18 oktober, 8 en 29
november, 20 december, 17 januari, 7 en 28
februari, 21 maart, 11 april en 2 mei. Afsluiting
zaterdag 14 mei 2022. Tijd: 19.45 - 21.45 uur.

Onderweg in Warns, Scharl, Laaxum

Winkels van Warns
Rond een winkel in het dorp kom je
elkaar tegen. Je deelt er je dagelijkse
verhalen met dorpsgenoten,
reisgenoten. Warns kende een rijkdom
aan winkels. Zullen we die met elkaar
nog eens in herinnering roepen? Door
samen oude foto’s en herinneringen te
verzamelen (voor een kleine expositie)
komen de verhalen van reisgenoten
weer inspirerend tot leven. Op een
eerste bijeenkomst overleggen we
vrijblijvend hoe we dit vorm kunnen
geven.
Informatieavond op woensdag 16
februari, 20.00 uur in Dorpshuis De
Treffe, Warns.

Wat je leest ben je zelf
De Graafwerkgroep die ’s avonds bijeenkomt
begint altijd met wat ons bezighoudt of recent
gebeurd is. Vanuit dat gesprek lezen we in het
boek Genesis. Ds. Michiel de Zeeuw vertelt iets
over wat in die verhalen meeklinkt. Ze raken aan
ons dagelijks bestaan. De (geloofs)ervaringen van
Bijbelse reisgenoten geven te denken. En soms te
danken. De avonden zijn ook los te volgen. De
eerste keer komen we samen in De Treffe, op
maandagavond 4 oktober, 20.00 uur.

De mensen met wie je optrekt zijn van betekenis.
Toen corona allerlei beperkingen bracht hebben
we dat opnieuw gemerkt. Mensen hebben
mensen nodig. Juist vertrouwde reisgenoten
kunnen je bemoedigen, nieuwe reisgenoten
helpen je zomaar aan een begaanbare route.
Voor wie ben jij zo’n metgezel?
Als kerk voor het dorp lopen we graag een eindje
mee op met wie dat wil. Een vroege naam voor
christenen was immers ‘mensen van de weg…’.
Ga jij ook mee op weg met ons jaarthema
‘Reisgenoten’?

Voor onderweg in je leven
Hoe kun je voor je kinderen en
kleinkinderen een reisgenoot zijn? We
organiseren een bijeenkomst (bij
iemand thuis) om tips en indrukken
hierover te delen. Je brengt kinderen
graag in verbinding met andere
betrouwbare reisgenoten. Ook met God
die op bijzondere wijze mee onderweg
gaat. Het nadenken over wat je
kinderen kunt meegeven is rijk
ontwikkeld, laten we daar ook de
vruchten van plukken. Elkaar vrijblijvend
tot steun zijn.
Meld je aan, dan kiezen we in overleg
een geschikte datum.

Nieuwe reisgenoten

Catechese
Catechese is om je op weg te
helpen. Informatie en
gesprekken helpen je kiezen hoe
jij onderweg wil zijn in het leven.
Dit seizoen gaat het, met ds.
Joke, over ‘wie zijn jouw
reisgenoten?’. Aan de hand van
interviews met gemeenteleden
die al wat levenservaring
hebben kun je ideeën opdoen.
Ook maken we nader kennis met
enkele Bijbelse reisgenoten,
waarvan het waardevol is om ze
‘erbij’ te hebben.
Op maandag 19.00-20.00u in De
Treffe
Voor: jongeren van 12 tot en
met 14 jaar
Data: 4 en 25 oktober, 8 en 22
november, 6 december, 10 en 24
januari, 7 en 28 februari, 14
maart.

Welkom bij een gezellige filmavond in De Spylder over nieuwe
reisgenoten. In de film ‘Pride’ zien we op een vrolijke, herkenbare
manier hoe mensen soms worstelen met ‘zij en wij’. De film brengt
ons bij het Groot-Brittannië waar premier Thatcher veel
steenkoolmijnen wil sluiten. Ontelbare werkers dreigen hun baan
te verliezen en gaan staken. Tijdens de Gay Pride in Londen besluit
een groep homoseksuele activisten om geld op te halen als steun
voor families van stakende mijnwerkers. Maar de
mijnwerkersbond houdt onverdraagzaam de boot af.
De actievoerders besluiten de mijnwerkersgezinnen dan maar
rechtstreeks te benaderen. In een busje gaan ze naar het
platteland van Wales om hun steun persoonlijk te overhandigen.
Na afloop van de film (met pauze, bar is open) is er een kort
nagesprek. De toegang is voor ieder vrij, met ruimte voor een vrije
gift na afloop.
Datum: Woensdagavond 17 november 2021 om 20.00 uur,
in De Spylder Warns.

Die laatste reis
Dat we sterfelijk zijn raakt aan ieder mensenleven, jong en
oud. Toch vinden we het vaak lastig om daarover te denken en
te praten. Op Aswoensdag, als de weg naar Pasen begint,
wordt ons vanouds in herinnering gebracht dat wij hier tijdelijk
zijn. Juist door samen eens te praten over wat we weten en
niet weten rondom het sterven kan wat zwaar lijkt iets lichter
worden. Hoe kunnen we elkaar tot goede reisgenoten zijn als
die laatste reis aanstaande is?
Ds. Michiel de Zeeuw, die al zo’n dertig jaar met mensen
spreekt over hun indrukken en gevoelens rond sterfelijkheid,
deelt ter inleiding van zijn ervaringen. Het wordt een
bemoedigende avond.
Datum: Woensdag 2 maart (Aswoensdag) 20.00 uur, De Treffe.

Tegengekomen
Soms komen we dezelfde mensen tegen. Dat kan zijn in het dorp,
maar ook via tv. Mensen die gaan behoren tot de kring waarmee je
optrekt. Sommige hebben iets dat inspireert, ze blijven je van
vroeger bij. Denk aan Okke Jager, Jopie Huisman, majoor Bosshardt
of Fedde Schurer, maar ook kleurrijke dorpsgenoten. Wat heb je
van hen meegekregen? En wat krijgen anderen van ons mee?
De gespreksgroep die op ochtend bijeenkomt (contactpersoon:
Klaske Breimer) start op woensdag 6 oktober om 9.30 uur in De
Treffe. De gespreksgroep, met ds. Michiel de Zeeuw, is open voor
iedereen.

Samen eten
Het is altijd gezellig bij de ‘Maaltijden voor
alleenstaanden 60+’. We ontmoeten elkaar in
een ongedwongen sfeer en bij lekker eten. Dat
brengt mooie gesprekken. U mag altijd een
vriend(in) of kennis meenemen. We komen
samen in Dorpshuis De Treffe op de
volgende woensdagen: 6 oktober,
10 november, 15 december 2021 en
12 januari, 23 februari, 30 maart 2022. We
beginnen om 16.00 uur eerst met een lekkere
kop koffie.
Organisatie en aanmelding:
Sippie Zeldenrust, tel. 681 874 en
Sippie de Roos, tel. 681 796.

Groothuisbezoek
Het groothuisbezoek biedt ons ruimte
om in ontspannen sfeer als
gemeenteleden in gesprek te zijn. Dit
keer spreken we over ‘de reis die
geloven is’. Hoe je van start gaat met
bagage en door ontmoetingen
onderweg nieuwe afslagen ontdekt.
Wat helpt om vrij, vrolijk en
verbonden op je bestemming te
komen?
Data: woensdag 19 januari en dinsdag
8 februari, 20.00 uur in De Treffe.

Reisgenoten van Rembrandt
De schilder Rembrandt bracht mensen
herkenbaar in beeld. Zijn werk raakt je omdat
je jezelf en de mensen om je heen erin
terugziet. Rembrandt gaf aloude figuren,
bijvoorbeeld uit de Bijbel, de gezichten van zijn
buurtgenoten. We kijken samen naar
voorbeelden van zijn etsen en tekeningen.
Ds. Michiel de Zeeuw licht toe hoe Rembrandt
een gesprek aanknoopt met de kijkers, met
ons. Gesprekken onderweg in het leven.
Datum: Donderdag 4 november in de Johannes
de Dooperkerk Warns, aanvang 20.00 uur.

Tekenen
Sommige mensen houden van praten,
andere mensen houden van tekenen. Of
van allebei. Graag organiseren we een
tekensessie (of ‘sketchcrawl’) bij het
thema reisgenoten. Aan de horizon van
Warns is de Johannes de Dooperkerk al
generaties lang een oriëntatiepunt voor
reisgenoten. In of rond deze kerk kiest elke
deelnemer een geschikte plek om (na) te
tekenen. Ieder is helemaal vrij. Neem je
eigen tekenspullen mee. Het gaat om het
tekenplezier, niet om grote vaardigheid. Er
is iemand aanwezig om je desgewenst
(weer) op weg te helpen met je tekening.
Meld je aan via de kaart, of stuur een
mailtje naar ds. Michiel, dan prikken we in
onderling overleg een geschikte
zaterdagmiddag om samen te tekenen.

Voor wie 15, 16 of 17 is
Kom op 7 oktober om 19:00 uur naar De
Treffe in Warns! Op die avond beginnen we
aan een reis door het jaar vol
ontmoetingen. Elk van ons heeft andere
mensen nodig om zelf een stukje verder te
komen. Je leert van iedereen wel wat. Op
de eerste avond is er ruimte om elkaar te
leren kennen. En we gaan aan de slag met
een Bijbelverhaal. Daarin ontmoeten we
iemand die je vast nog niet op die manier
leerde kennen.
Voor de andere avonden bepalen we samen
wie we willen ontmoeten of waar we mee
bezig willen gaan.
Welkom! De avond duurt tot uiterlijk 20:30
uur. Wie geen vervoer heeft kan naar
ds. Joke appen: 06 105 708 70.

Dicht bij de bron
Op 13 oktober verschijnt de NBV21. Hoera!
De herziene uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling.
Een bijzonder moment om als kerken te beleven. Om te
genieten dat met zoveel zorg en deskundigheid onze
Bijbelvertaling tegen het licht is gehouden. In een
feestelijke voorleesmarathon die van Warns naar
Molkwerum naar Koudum gaat, laten vele stemmen
horen hoe deze nieuwe vertaling klinkt. Kom luisteren,
kom lezen. Een boek voor in je rugzak.
datum: zaterdagmiddag 16 oktober
met: voorlezers uit de drie dorpen
in: de Johannes de Dooperkerk Warns (13.30-14.30u),
de Lebuïnuskerk Molkwerum (14.45-15.45u) en
de Martinikerk Koudum (16.00-17.00u).

Molkwerum
‘Witte zwanen, zwarte zwanen’

De zwaan van Molkwerum
Auke Bult, liefhebber van de historie
van het ‘Venetië van het Noorden’ of
de ‘Friesche Doolhof’, komt een avond
vertellen over de geschiedenis van
Molkwerum en omgeving.
Welkom op woensdag 6 oktober 2021,
in de Lebuïnuskerk
Tijd: 19:30 uur - 21:00 uur

De zwaan is een bekend symbool in Molkwerum. Het
dier verwijst voor velen naar een welvarend verleden,
toen het zwanen-pekelvlees verhandeld werd. Ook de
bekende uleborden brengen de zwaan op veel hoge
plekken in beeld.
Het jaarthema voor Molkwerum is ‘Witte zwanen,
zwarte zwanen’. Gekozen uit een bekend kinderliedje.
In de tekst zit een dubbele bodem, een christelijke
lading. In ons programma komt dit gaandeweg aan
bod. Het thema sluit ook aan bij een ontwikkeling in
onze samenleving om steeds meer in uiterste
standpunten te denken, alsof alles zwart-wit is. Hoe
kunnen we vanuit de kerk bijdrage aan nuance en
verbondenheid?
De start van het nieuwe seizoen is op zondag 3 oktober.
De Startdienst begint om 11:00 uur.

Stiltewandeling
In stilte wandelen we een uur.
In het donker bij het licht van
de maan. Na afloop is er ook
ruimte voor ontmoeting en
gesprek. Wanneer je je
aanmeldt krijg je tijdig
informatie over de plek van
vertrek.
Tijd: vrijdag 22 oktober 2021,
19:15 uur

‘Witte zwanen, zwarte zwanen’ – gespreksgroep
We praten met elkaar over maatschappelijke thema’s die
vaak zwart-wit besproken worden. Denk aan iets als
racisme, Zwarte Piet, complottheorieën… Daarnaast is er
ruimte om na te denken over Bijbelverhalen die nogal
zwart-wit bij ons overkomen, die we lastig vinden.
Samen bepalen we welk onderwerp aan de orde komt.
Eerste avond: dinsdag 5 oktober,
in de Dorpskeamer Molkwerum.
aanvang: 20.00 uur
met ds. Joke van Voorst

Eendenkorven maken
Ook eenden verdienen een mooie plek in
onze sloot. Heb je zin om mee te helpen bij
het maken van eendenkorven ? Dat kan.
Arjan Batteram weet hoe het moet en vertelt
er graag over. Samen gaan we dan aan de
slag.
Welkom op vrijdag 10 december, 19.30 uur,
De Wymerts 5, Molkwerum.

Kerststukjes maken
Naar goede traditie is er op zaterdag 18
december een kans om samen kerststukjes te
maken in de Dorpskeamer. Neem zelf
gereedschap mee en eventueel wat groen. Vanaf
9:30 uur bent u van harte welkom!

Groothuisbezoek – Zwanenzang?
Een mensenleven kun je vergelijken met een
boek, we leven van hoofdstuk naar
hoofdstuk. Soms voelen we druk van hoe een
bepaald hoofdstuk hoort te zijn. Als je jong
bent moet het vooral ‘leuk’ zijn en als je
ouder wordt moet je nog snel genieten voor
het te laat is. Daarmee veranderen de laatste
hoofdstukken al snel in een soort
zwanenzang.
We willen dit groothuisbezoek met elkaar
nadenken over hoe je naar je leven kijkt. Hoe
kunnen bijvoorbeeld de laatste hoofdstukken
van waarde zijn en blijven?
Data: 6 en 27 januari, 20.00 uur
Dorpskeamer Molkwerum
met ds. Joke van Voorst

Schilder een Bijbelverhaal – ‘die de sleutel maken kan’
Tijdens een tweetal bijeenkomsten maak je onder leiding van
schilder Henk Jorritsma een schilderij van een Bijbelverhaal dat
jou aanspreekt, inspireert, dat je zo mooi vindt. Kortom, een
verhaal dat voor jou iets belangrijks ontsluit.
In de Lebuïnuskerk, op zondagmiddag 20 februari en 6 maart,
Van 14.00 – 16.00 u.

Groep 18+
We gaan met goede moed na corona
weer verder met de groep 18+.
Woon je in Koudum, Warns of
Molkwerum? Aarzel dan niet om mee te
doen. Deze groep wacht op jouw
inbreng. Samen kom je verder en ontdek
je meer! We beginnen dit seizoen met
een gezellige maaltijd om kennis te
maken en bij te praten.
Welkom op zondagavond 26 september,
18:30 uur in de Treffe, Warns.

DATUMOVERZICHT
SEPT
zo 26 Startzondag Koudum, blz.4
zo 26 Achttien plus groep, blz.12
do 30 De draad van je leven, blz.3
OKT
zo 3 Startzondag Molkwerum, blz.10
ma 4 catechese Warns, blz.7
ma 4 Graafwerk Warns av., blz.6
di 5 ‘Witte zwanen, zwarte zwanen’, blz.10
wo 6 Graafwerk Warns ocht., blz.8
wo 6 Maaltijdgroep Warns, blz.8
wo 6 Lezing Auke Bult Molkwerum, blz.10
do 7 Tijd voor Thee, blz.3
do 7 Voor 15,16,17-jarigen, blz.9
do 7 Mediteren in de Martini, blz.4
zat 16 Voorleesmarathon NBV21, blz.9
di 21 Aren lezen, blz.5
vrij 22 Stiltewandeling, blz.10
ma 25 catechese Warns, blz.7
wo 27 Lezing dr. Alle Bruggink, blz.3
do 28 Gespreksgroep 30/40, blz.4
NOV
woe 3 Dankdag
do 4 Tijd voor Thee, blz.3
do 4 Reisgenoten van Rembrandt, blz.8
ma 8 catechese Warns, blz.7
wo 10 Maaltijdgroep Warns, blz.8
do 11 Mediteren in de Martini, blz.4
di 17 Filmavond ‘Pride’, blz.7
ma 22 catechese Warns, blz.7
wo 24 Gespreksgroep 30/40, blz.4
do 25 Aren lezen, blz.5
DEC
do 2 Tijd voor Thee, blz.3
do 2 Samen zingen, blz.5
ma 6 catechese Warns, blz.7
do 9 Mediteren in de Martini, blz.4
vrij 10 Eendenkorven maken, blz.11
di 14 Filmavond ‘La Famille Bélier’, blz.4
woe 15 Maaltijdgroep Warns, blz.8
do 16 Aren lezen, blz.5
zat 18 Kerststukjes maken, blz.11

‘Wie achter is moet voorgaan’
een spelletjesmiddag
Samen met de Jeugdclub in
Molkwerum wordt een spelletjesmiddag georganiseerd. Als je mee wilt
helpen bij de organisatie: welkom! We
kiezen samen een middag in mei.

Dank voor de prachtige foto’s
van Sietske Falkena, Antje Folkerts,
Houkje Mellema en Hanny Prins.

JAN
do 6 Tijd voor Thee, blz.3
do 6 Mediteren in de Martini, blz.4
do 6 Groothuisbezoek Molkwerum, blz.11
ma 10 catechese Warns, blz.7
woe 12 Maaltijdgroep Warns, blz.8
do 13 Avond Stanley Spencer, blz.5
woe 19 Groothuisbezoek Warns, blz.8
do 20 Aren lezen, blz.5
ma 24 catechese Warns, blz.7
di 25 Huiskamergesprek Koudum mid., blz.3
di 25 Gespreksgroep 30/40, blz.4
woe 26 Huiskamergesprek Koudum av., blz.3
do 27 Groothuisbezoek Molkwerum, blz.11
FEB
woe 2 Ontmoet journalisten, blz.4
do 3 Tijd voor Thee, blz.3
do 3 Huiskamergesprek Koudum av., blz.3
ma 7 catechese Warns, blz.7
di 8 Groothuisbezoek Warns, blz.8
do 10 Mediteren in de Martini, blz.4
woe 16 Winkels in Warns, blz.6
do 17 Aren lezen, blz.5
zo 20 mid. Schilder een Bijbelverhaal, blz.11
woe 23 Maaltijdgroep Warns, blz.8
ma 28 catechese Warns, blz.7
MRT
woe 2 ‘Die laatste reis’, blz.7
do 3 Tijd voor Thee, blz.3
do 3 Gespreksgroep 30/40, blz.4
zo 6 mid. Schilder een Bijbelverhaal, blz.11
do 10 Mediteren in de Martini, blz.4
ma 14 catechese Warns, blz.7
do 24 Aren lezen, blz.5
woe 30 Maaltijdgroep Warns, blz.8
APR
di 5 Gespreksgroep 30/40, bz.4
do 7 Tijd voor Thee, blz.3
do 7 Mediteren in de Martini, blz.4
10– 17 STILLE WEEK en PASEN

