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Naam van de zondag: Ex Audi, Wezenzondag
Ex Audi is Latijn voor ‘’Hoor!’ en komt hier uit Psalm 27:7, waar staat: “Hoor, Heer, hoe ik roep".
Jezus is teruggekeerd naar de Vader en wij zijn achtergebleven. Wij voelen ons een beetje alleen,
verweesd. Daarom wordt deze zondag ook wel ‘Wezenzondag' genoemd.
Tot Pinksteren blijft de kleur van de zondag: wit.
Hulp- en telefoonlijn: omziennaarelkaar-oost@pgdrachten.nl
Aanmelding voor het digitale MenorAviertje via: pgdrachten.nl/nieuwsbrief
Berichten voor het MenorAviertje tot donderdag 19.00 uur: nieuws-oost@pgdrachten.nl
Het MenorAviertje graag thuis ontvangen? Aanmelden kan via nieuws-oost@pgdrachten.nl
Pastoraat Deelgebied Oost: Ds. Harmen Engelsma
Tel. 0516-427184 / 06-12285218 / Email adres: ds.engelsma@pgdrachten.nl
AANDACHT VOOR ELKAAR
⚫ Mevrouw Alie Modderman is vorige week gevallen en daarbij is een scheurtje in de heup
ontstaan. Ze verblijft momenteel in Nij Smellinghe, kamer 303, Compagnonsplein 1, 9202 NN
Drachten. We hopen dat ze snel weer zal herstellen.
⚫ De heer E. de Haan verblijft op dit moment in Berchhiem, kamer 1.09, Prins Bernhardstraat
74, 9251 GM Burgum voor revalidatie na een knie-operatie. We wensen hem sterkte en
geduld hierbij.
⚫ Mevrouw N. Siegert is afgelopen week thuis gevallen waarna ze is opgenomen in Nij
Smellinghe, kamer 217, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten. Voor zover bekend heeft ze
niet iets gebroken, maar is extra zorg op dit moment wel nodig. We wensen haar beterschap.
⚫ De heer Johan van Kammen verblijft voor revalidatie in de Marrewyk, kamer 14,
Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten. Het gaat de goede kant op en we hopen dat dit
doorzet. Sterkte en geduld gewenst.
Wij denken ook aan hen die thuis te maken hebben met ziekte en zorg en soms wachten op
uitslagen van onderzoeken en/of behandelingen moeten ondergaan. Heel veel kracht en sterkte
gewenst. Mogen wij ons omringd weten door God en mensen.
WOENSDAG 1 JUNI: KENNISMAKING MET DS. HARMEN ENGELSMA
Komende week is het alweer zover: de eerste woensdag van de maand.
En dat betekent dat de deuren van de Hoeksteen (Middelwijk 148) vanaf 10.00 uur open staan en
alle gemeenteleden van deelgebied Oost weer van harte welkom zijn.
Onder het genot van een kopje koffie of thee is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten,
even bij te praten en met elkaar te delen wat ons bezig houdt.
Daarbij is er deze ochtend een eerste mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwe predikant
voor deelgebied Oost, ds. Harmen Engelsma. Zoals hij vorige week zelf schreef op het
Menoraviertje verheugt hij zich op de ontmoetingen met de gemeenteleden in Drachten. Dus als u
in de gelegenheid bent, kom dan op woensdagochtend 1 juni naar de Hoeksteen.
Voor wie nog niet eerder geweest is: het is een soort inloop. U kunt vanaf 10.00 uur terecht maar
het is natuurlijk ook goed als u wat later komt. Uiterlijk 12.00 uur sluiten we de deuren weer.
We hopen op een goed en gezellig samenzijn.
Met een hartelijke groet, namens de taakgroep pastoraat Oost,
Aleid Bouma

KERKDIENSTEN 29 MEI 2022
De kerkenraad van de PGDrachten heet u allen van harte welkom bij deze diensten
09.30 uur: Dienst in de Oase. Voorganger: Sjouke van der Meulen, kerkelijk werker
10.00 uur: Dienst in de Zuiderkerk. Voorganger: Ds. Peter Smilde
11.00 uur: Dienst in de Grote Kerk. Voorganger: Ds. Annelies van Setten, Ruinerwold
19.30 uur: Evensong in de Zuiderkerk. Voorganger: ds. Anne Henk Boschma
Afscheid Chr. Gemengd Koor ‘Ere zij God’
•
•
•
•

U kunt de kerkdiensten beluisteren via www.kerkomroep.nl .
De diensten in de Oase zijn ook te volgen via de link pgdrachten.nl/YouTube .
Als u de erediensten in de Grote Kerk via YouTube wilt volgen kunt u eenmalig een mail sturen
naar: taakgroep-cultuur-grotekerk@pgdrachten.nl .
U kunt zich registreren op de website: kerkdiensten boeken, of telefonisch via 06 –25 08 50 98

COLLECTES ZONDAG 29 MEI 2022
Voor kerkelijke doeleinden kunt u gebruik maken van nr. NL53RABO0373718179 t.n.v.
de Protestante Gemeente te Drachten. Voor de diaconale doelen is het nummer
NL40RABO0373736843 t.n.v. Diaconie/ZWO. Of ga naar de site www.pgdrachten.nl , klik op de
button Collecte-Doelen en acties en maak uw keuze.
Een heel gemakkelijke – online - manier om een bijdrage te geven aan de collectes
is het gebruiken van de app Appostel op uw smartphone of tablet. Als u in de app
eenmalig aangeeft dat u lid bent van PG Drachten verschijnen daarna vanzelf de
wekelijkse collectedoelen en speciale collectedoelen van PG Drachten in de app.
Deze zondag kan dat voor:
1. PKN: Diaconaat voor jongeren

2. Pastoraat

3. Ouderenwerk

ER OP UIT!
Laatste mogelijkheid voor inschrijving!
Op 9 juni a.s. een gezellige reis met de bus naar het
Schoolplatenmuseum te Deinum.
Zie het bericht in Geandewei.
Opgave en info telefonisch bij: Jellie Douma: tel.
0512-520 560 of Willem Wilstra: tel. 0512-546.521
U kunt thuis opgehaald worden!

DE BLOEMEN GAAN DEZE WEEK ALS GROET VAN DE GEMEENTE NAAR:
Deelgebied Oost:
Familie M. van der Veer
Mevrouw H. Prinsen
Deelgebied West:
Mevrouw H. Canrinus-Canrinus
Mevrouw D. van der Leij en mevrouw W. van der Leij]
Deelgebied Zuid:
Mevrouw I. Sloot – de Vries]
Mevrouw M. van Bruggen – Visser
Deelgebied Noord-Oost en Deelgebied Noord-West:
Geen opgave ontvangen

TSJERKEPAED 2022

Vrijwilligers gezocht voor de Zuiderkerk
De Zuiderkerk is een monumentaal gebouw met
prachtige ramen en een nieuw eigentijds interieur. We
willen dit aan zoveel mogelijk mensen laten zien. Dat
kan tijdens Tsjerkepaed 2022: van 2 juli t/m 10
september op de zaterdagen van 13.30 uur tot 17.00
uur.
Wij willen op die zaterdagen de bezoekers met
vrijwilligers gastvrij ontvangen. Ze kunnen met een
beschrijving in de hand het gebouw bekijken en er is voor hen een gratis kopje koffie of thee. Er is
een stilteplek ingericht waar een kaarsje kan worden aangestoken.
Wij zoeken vrijwilligers die net zo enthousiast zijn over het gebouw als wij en die twee aan twee een
zaterdagmiddag tijdens Tsjerkepaed in de kerk aanwezig willen zijn. Wanneer u dit wat lijkt, dan
kunt u zich melden bij:
Marieke van Heeringen, tel 06-25085098 of via mail koster-zuiderkerk@pgdrachten.nl.
Met dank en we maken er een mooie zomer van!
Marieke van Heeringen

SAMEN WANDELEN
Vóór de zomervakantie hebben we nog één woensdagochtend gepland
om te gaan wandelen en wel op woensdag 8 juni.
De bedoeling is dan te starten bij kerkgebouw De Hoeksteen in de
Wiken (Middelwyk 148) om 09.30 uur en van daaruit een mooie
wandeling te maken. Iedereen is welkom om mee te wandelen, opgave
is niet nodig en neem gerust iemand mee die ook van wandelen houdt.
Graag tot ziens op 8 juni.
Hartelijke groet, ds. Gera den Dikken en Alie Wedman

Vrijdag 10 juni: feestelijke Open Oase middag/avond 16.00 – 20.00 uur
•
•
•
•
•
•
•
•

In en rondom de Oase, iedereen is welkom!
Inloop vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur
Gelegenheid om elkaar te ontmoeten, van te voren opgeven is niet nodig
Lekker en goedkoop eten en drinken, alles kost 1, 2, 3 of 4 x 25 eurocent
Patat, gehaktballen, broodjes hamburger, pannenkoeken
Een aantal ronden met het Rad van Avontuur met mooie prijzen
Voor de kinderen een grabbelton
Live muziek (trekharmonica’s)

Mis het niet

😊

ZOMERACTIE DIACONIE 2022
Dit jaar hebben wij vanuit de diaconie besloten, net zoals de kerstactie 2021, de zomeractie
Drachten-breed te organiseren. In ieder deelgebied was het de gewoonte hier op eigen manier
invulling aan te geven. Dit jaar zullen ongeveer 40 adressen Drachten-breed een zomerattentie
ontvangen in juni. (Een aantal) mensen die een kerstattentie ontvangen, krijgen een steuntje in
de rug voor de zomer.
Een groot aantal vrijwilligers werkt mee aan de organisatie en bezorging.
Wat u kunt doen, als u aan deze actie wilt meewerken: een financiële bijdrage leveren door een
geldbedrag te storten op NL40RABO0373736843 o.v.v. zomeractie t.n.v. Diaconie-ZWO Drachten.
Overigens worden uw bijdragen ook aangewend voor gezinnen die, door omstandigheden, in
financiële krapte leven en iets nodig hebben zoals een bijdrage voor de tuin, een droogmolen,
wasmachine of andere praktische zaken. Zo proberen we in praktische zin mensen een beetje
voort te helpen deze zomer.
Ook kunt u vanaf 22 mei t/m 12 juni spaarkaarten van de Poiesz inleveren in de Oase, de
Zuiderkerk en de Grote kerk in de daarvoor bestemde bussen bij de uitgang. Met deze spaarkaarten kunnen wij een cadeau voegen bij de zomerattentie: een supermarkt bon van de Jumbo.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
De Commissie Zomeractie Drachten-breed
Douwe Jansma, Piet de Jong, Feikje Offringa-Smit, Wietze Knol, Coby de Vries, Jelly Smit en
Willeke Bijma ( w.bijma@ziggo.nl )

VAKANTIEGELD DELEN IN DRACHTEN
Voor een aantal mensen is het vakantiegeld
weer binnen. Er worden vakantieplannen
gemaakt en we verheugen ons op de
vakantie.
Zoals u misschien weet, geldt dat niet voor
iedereen. De effecten van de COVID-19 crisis
werken door in menig huishouden, de hoge
energiekosten zorgen voor financiële
tekorten en vakantiegeld kan niet door
iedereen besteed worden aan vakantie.
Gaten die in het huishoudboekje zijn
ontstaan, worden met het ontvangen
vakantiegeld opgevuld. In veel gevallen,
blijft er dan bitter weinig over om er eens op
uit te gaan en bij te tanken. Een aantal mensen is hun werk kwijt geraakt of is failliet gegaan in de
COVID-19 crisis en ontvangt helemaal geen vakantiegeld. Een aantal mensen heeft al veel langer
geen werk en moet leven van een uitkering of de bijstand.
Daarom hebben wij opnieuw besloten dit jaar het project ‘Vakantiegeld delen’ te organiseren. De
komende vier weken (22 mei, 29 mei, 5 juni en 12 juni) wordt u in de gelegenheid gesteld om
mensen met een kleine portemonnee te ondersteunen. Bij de uitgang van de Oase, de Zuiderkerk
en de Grote kerk staan collectebussen, met de vermelding “Vakantiegeld delen”, waarin u uw gift
kunt deponeren.
U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL40RABO 0373 7368 43 t.n.v. diaconie-ZWO te
Drachten, graag vermelden met omschrijving “Vakantiegeld delen Drachten”. De medewerkers
van de Diaconie zorgen ervoor dat uw gift goed besteed wordt aan mensen die het nodig hebben,
zodat ook zij iets leuks kunnen doen in de zomerperiode.
Vanuit de kerst-zomeractie zijn ons reeds een aantal adressen bekend van mensen die materiële
tekorten hebben. Echter, wij weten dat er meer mensen in Drachten voor ondersteuning in
aanmerking komen.
Wij vragen u daarom om mensen die financiële ondersteuning nodig hebben voor de
zomervakantie (wel/geen lid van de kerk) aan te melden via onderstaande mailadressen. Doet u
dit wel in overleg met de beoogde begunstigde? Uiteraard waarborgen wij de privacy.
Alvast hartelijk dank namens de Commissie Vakantiegeld delen, Diaconie Drachten
Yttje Kooistra (Zuid) diaconie-zuid@pgdrachten.nl
Douwe Jansma (Noord) djansma@xs4all.nl
Willeke Bijma (Oost en West) willekebijma@ziggo.nl

GEDICHT VAN DE WEEK

De meidoorn
Het voorjaar is aangevangen
en plotseling na één nacht
zie ik de bloemtrossen hangen,
de druipende bloesemvracht
van de meidoorn, geurend en wit.
Een briesje doet alles bewegen
wat gister nog roerloos was:
de zwarte merels die zwegen;
het ongeduld van het gras
en een boom die vol knoppen zit.
Het is of de opgaande morgen
door Gods hand werd aangeraakt,
zodat alles - tevoren verborgen vandaag zijn opwachting maakt.
Ook de meidoorn, zo prachtig wit!
Vrij naar een gedicht van Anton van Wilderode

