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Naam van de zondag: Tweede zondag van de zomer
Kleur van de zondag: groen, kleur van hoop, groei, leven en toekomst
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

VAN ONS HEENGEGAAN:
Op dinsdag 21 juni is van ons heengegaan ons gemeentelid Tjeerd van der Kooi,
op de leeftijd van 87 jaar. Hij was gehuwd met Jopie van der Kooi-Pot.
De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op dinsdag 28 juni om 11.00 uur in de Oase. De
begrafenis zal plaatsvinden om 14.00 uur op de begraafplaats in Damwoude. Voorafgaand aan de
dienst is vanaf 10.15 uur gelegenheid tot condoleren.
We willen zijn vrouw Jopie, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen de nabijheid van God en
mensen toewensen nu ze verder moeten zonder hun man, vader en opa.
AANDACHT VOOR ELKAAR
De heer Johan van Kammen is eind vorige week weer thuisgekomen uit de Marrewyk. We wensen
hem sterkte bij de verdere revalidatie.
Ook de heer G. Kijlstra is eind vorige week weer thuisgekomen uit de Marrewyk. We hopen dat het
verdere herstel thuis goed zal verlopen.
Mevrouw Alie Modderman verblijft al enige weken in de Marrewyk, Compagnonsplein 1, 9202 NN,
voor revalidatie na haar heupoperatie. We hopen dat ze vooruitgang zal ervaren.
Mevrouw N. Siegert verblijft op dit moment nog in Neibertilla (Burgemeester Wuiteweg 140, 9203
KP). We wensen haar sterkte en geduld.
VAKANTIE
Ds. Harmen Engelsma heeft nog vakantie tot en met vrijdag 1 juli.
De komende week geldt daarom nog: heeft u iemand nodig, b.v. bij overlijden of ernstige ziekte,
neem dan contact op met Aleid Bouma, tel: 520621 of 06-38267503.
Zij zal dan kijken wie van de andere pastores binnen de PGD beschikbaar is.
Ook kunt u berichten voor de rubriek “Aandacht voor elkaar” voor het menoraviertje en de
Geandewei aan haar doorgeven. Dit kan ook via de mail: pastoraat-oost@pgdrachten.nl
OM ALVAST TE NOTEREN
In de zomerperiode staan diverse activiteiten vaak even stil. Maar gelukkig niet alles.
Het maandelijkse koffiedrinken in de Hoeksteen op de 1e woensdagochtend in de maand gaat
gewoon door tijdens de vakantiemaanden.
Dus als u daar bij wilt zijn kunt u de volgende data alvast in uw agenda of op de kalender zetten: 6
juli, 3 augustus en 7 september.
Een hartelijke groet voor u allen,
Taakgroep pastoraat Oost

HARTELIJK BEDANKT
Dat geldt deze keer voor jou: Annie Donker. Ruim dertig jaar ben
je actief geweest als contactpersoon in sectie 5. Heel wat keren
ben je bij gemeenteleden in jouw deel van de sectie op bezoek
geweest; bij blijde of verdrietige gebeurtenissen, om iets te
brengen, of zomaar om even te horen en zien hoe het gaat. Enkele
weken geleden ben je verhuisd naar het centrum van Drachten en
heb je aangegeven te willen stoppen met dit vrijwilligerswerk en
dat mag natuurlijk. We willen je hierbij heel hartelijk bedanken voor je trouwe inzet en wensen je
voor de toekomst alle goeds en Gods zegen toe.
Namens het pastoraal team Oost,
Fokje Hovius en Aleid Bouma

KERKDIENSTEN 26 JUNI 2022
De kerkenraad van de PGDrachten heet u van harte welkom bij deze diensten
09.30 uur: Dienst in de Oase. Voorganger: Ds. Gera den Dikken
Overstapdienst Oasekidz, m.m.v. Baukje de Graaf zang en Frieda Klazenga piano
In deze viering nemen kinderen van groep 8 afscheid van de kindernevendienst. De leiding van
OaseKidz is druk bezig met de voorbereidingen. U kunt daarover meer lezen in Geandewei. Het
thema van de dienst is: ‘Ik wens jou…’ In deze dienst zal soliste Baukje de Graaf liederen met ons
zingen onder pianobegeleiding van Frieda Klazenga. Seia de Boer zal een kinderlied zingen. En er
gebeuren nog veel meer moois en bijzondere dingen in deze viering.
10.00 uur: Dienst in de Zuiderkerk. Voorganger: Drs. Teun R.A. Simonides
“Zijt daders des Woords en niet alleen hoorders”. Deze woorden staan sinds het midden van de
negentiende eeuw op het galerijhek in het kerkje van Lichtaard. Deze woorden komen uit de
Statenvertaling. Ze klinken misschien wat plechtig en ouderwets maar ze zijn in wezen heel
actueel. Het zijn de woorden uit Jacobus 1 : 22, de woorden die ons oproepen om met ons geloof
aan het werk te gaan , aan het werk in de praktijk van het dagelijks leven. Geloof moet zichtbaar
zijn in wat we doen op onze weg als navolgers van Christus. In de inleiding op de Jacobusbrief in
de Groot Nieuws Bijbel werd de kern van deze brief destijds kort en helder omschreven met de
woorden : “Geloven is geen vrijblijvende theorie maar een overtuiging die tot uiting komt in
daden” Sommige liederen verwoorden dit soms ook zo direct . Zo zegt lied 973 in ons nieuwe
liedboek heel helder waar het op aankomt. Delores Dufner, een Amerikaanse Benedictines schreef
dit lied met de titel : “To be your presence is our mission here”. In de Nederlandse versie staat
boven dit lied: “Om voor elkaar te zijn uw oog en oor”. Eppie Dam heeft van dit lied een Friese
vertaling gemaakt en hij zegt in het tweede cuoplet :”Om hjir te wêzen Hear, jo hân en foet,
misdielden brea te jaan en nije moed, in wei te sykjen foar de minske yn noed”. Over deze
woorden willen we nadenken in de dienst.
11.00 uur: Dienst in de Grote Kerk. Voorganger: Ds. Wietske Tinga, Groningen
Het thema van deze dienst is: Zonder dralen op weg gaan.
Wij lezen daarbij uit I Koningen 19:19-21 en Lucas 9:51-62. Jezus vraagt ons om Hem te volgen,
de blik gericht op de toekomst. Om met vertrouwen en lef het onbekende tegemoet te gaan.
Kunnen we dat? En durven we dat?
•
•
•
•

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 26 JUNI 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.
Deze zondag kan dat voor: 1. Kerk PGDrachten 2. Pastoraat 3. Jeugdwerk

WEER THUIS
Op Paaszondag, 17 april jl ben ik gevallen in de Grote Kerk; met als
gevolg een gebroken rechter bovenbeen. Sinds vrijdag 17 juni ben ik
na een verblijf van negen weken (een weekje Antonius Ziekenhuis
Sneek en acht weken revalidatie in De Marrewyk in Drachten), weer
thuis. Ik wil eenieder bedanken, die op wat voor manier naar mij
‘omgekeken’ heeft in de vorm van kaarten, bezoekjes, telefoontjes en
appjes. Het heeft mij goed gedaan.
Ik moet nu thuis, met een fysiotherapeut, sterker worden en revalideren, zodat ik ‘straks’ zonder
krukken en goed fit weer verder kan.
Hartelijke groet,
Johan van Kammen

PROTOCOL CORONA-MAATREGELEN
Op verzoek van de Kleine Kerkenraad heeft het moderamen de werkgroep Exit lockdown weer een
advies gevraagd over de Corona beperkingen.
Er is namelijk nog steeds sprake van geldende maatregelen vanuit de PKN rondom drie punten:
handen geven, collecteren en avondmaalsvieringen.
Maar in de praktijk werd daar in de erediensten van onze PGD verschillend mee omgegaan, terwijl
we afgesproken hadden dat we het advies van de PKN zouden blijven volgen, zoals we in de
achterliggende periode steeds gedaan hebben.
Nu de besmettingen weer toenemen en het reproductiegetal stijgt is er alle aanleiding om alert te
worden en te blijven.
De werkgroep Exit lockdown heeft opnieuw geadviseerd en dat advies is digitaal voorgelegd aan de
leden van de Kleine Kerkenraad.
Deze heeft aangegeven het PKN-protocol te willen volgen en dat luidt (citaat):
•
•
•

Geen collectezakjes of mandjes gebruiken tijdens de diensten, die door kerkgangers aan
elkaar worden doorgegeven, dit om handcontact te vermijden.
Ditzelfde geldt voor het doorgeven van avondmaalsbekers en -borden.
Elkaar begroeten met een handdruk wordt afgeraden.

Met u hadden we gehoopt dat deze maatregelen zouden kunnen worden afgeschaft, maar helaas is
de werkelijkheid van een andere orde en vraag ik u namens de Kleine Kerkenraad om u hieraan te
houden, voor zover u dat nog niet deed.
Met vriendelijke groeten,
Tett Vaatstra,
scriba Protestantse Gemeente Drachten

DE BLOEMEN GAAN DEZE WEEK ALS GROET VAN DE GEMEENTE NAAR:
Deelgebied Oost:
Familie G. Lubbers
Mevrouw B. de Jong
Deelgebied West:
Mevrouw I. van der Woude
De heer en mevrouw Knol-Veenma
Deelgebied Zuid:
De heer K. Glas
Mevrouw E. van Leeuwen–van der Veen
Deelgebied Noord-Oost en Deelgebied Noord-West:
Mevrouw L. van der Mei
Mevrouw A. Vrijburg

JE GELOOF BELIJDEN, OPROEP!
Laatst belde iemand me op met de vraag of ze geloofsbelijdenis kon
doen. Vroeger ging ze met haar ouders naar de kerk, maar dat was op
een gegeven moment opgehouden. In feite had ze afscheid genomen
van God. Maar God had geen afscheid genomen van háár. Dat werd
voor haar steeds meer voelbaar, zodanig dat ze de kerk weer is gaan
opzoeken en contact zocht met mij. Kan ik belijdenis doen? Natuurlijk
kan dat.
Mijn vraag aan u en jou is: zin om mee te doen? Je bent gedoopt, maar heb nog nooit hardop je
jawoord aan God gegeven. Misschien ben je oud of jong en is nu het moment om die stap te zetten.
We komen een stuk of vijf keer samen. Huiswerk hoort erbij, maar vooral zullen we vragen
bespreken en kijken of daar een antwoord op is. We beginnen nu al, in de zomer. Voor opgave of
informatie, neem contact met me op.
ds. Peter Smilde

ACTIVITEITEN RONDOM DE ZUIDERKERK
OEKRAÏENS ETEN
Afgelopen zondagmiddag was er een heel bijzondere Oekraïense
dienst in de Zuiderkerk, We maakten nader kennis met twee gasten,
namelijk Oleg en Oleksii. Ze zijn allebei kok en willen zich wel
graag nuttig maken. Toen was een actie natuurlijk gauw bedacht: ze
gaan Oekraïens voor ons koken! En de opbrengst is natuurlijk weer
voor de verbouw van de Zuiderkerk!
Op zaterdag 2 juli a.s. - het is korte termijnplanning deze keer gaan Oleg en Oleksii een driegangendiner voor ons koken.
Er kunnen maximaal 15 gasten komen. Dat is niet veel, we hebben dan ook met de heren
afgesproken dat, zolang ze in Drachten zijn, er een vervolg komt voor mensen die ook graag eens
Oekraïens willen dineren.
Er is voor 2 juli nog een enkele plaats beschikbaar. U kunt u vóór 29 juni opgeven via
verbouw-zuiderkerk@pgdrachten.nl of telefonisch via 06 -25085098 / 06-11058411 / 06 17606358
Het diner kost € 25,- per persoon. Wat krijgt u hiervoor?
Als voorgerecht borsjt, het hoofdgerecht is plov en het dessert is charlotka een verrassing dus! Op
foto’s ziet het er heerlijk uit! En u krijgt een drankje en koffie na van het huis.
Dus zaterdag 2 juli as, inloop vanaf 18.00 uur, het diner zal rond 18.30 uur beginnen.
En: bij veel aanmeldingen komt er een vervolg! Dan schuiven we u gewoon door!

MAAR DAN HET VOLGENDE:
Afgelopen week hadden wij een evaluatie over de acties van het afgelopen jaar. En we waren heel
tevreden! Velen van u hebben meegedaan aan de acties en waren gast in de Zuiderkerk. Het was
een groot succes, zodat we besloten hebben om door te gaan met het organiseren van
acties/activiteiten. Er is wat de verbouw betreft nog een klein financieel gat dat gedicht moet
worden. En daar hebben we weer heel wat voor bedacht. Alles moet nog uitgewerkt worden en staat
nog niet 100 % vast, maar we zijn het volgende van plan:
Zaterdag 6 augustus 2022 : fietstocht door de omgeving
Zaterdag 17 september 2022 : high tea met bingo
Zaterdag 15 oktober 2022
: volwassenen– en kinderkledingbeurs / boekenmarkt
Vrijdag 18 november 2022 : gezellige avond met muziek en het fameuze Rad van Avontuur
Vrijdag 30 december 2022 : herhaling van de grandioze oliebollenverkoop van vorig jaar
Zaterdag 28 januari 2023
: spelletjesmiddag
Zaterdag 25 februari 2023 : gezonde fruitactie
Vrijdag 24/zaterdag 25 maart: veiling van van alles
OF muziek- en zangworkshops
Vrijdag 21 april 2023
: spannende pubquiz
? mei 2023
: voorstelling Kees Posthumus (onder voorbehoud)
? juni 2023
: Barbecue rondom de Zuiderkerk
En zo zijn we het hele jaar weer rond. U hoort er meer van!
Hartelijke groeten, de activiteitencommissie,
Marieke, Karla en Coby

TSJERKEPAAD IN DE ZUIDERKERK VAN 2 JULI T/M 10 SEPTEMBER 2022
Dit jaar doet – naast de Grote Kerk en de
Doopsgezinde Kerk in Drachten – ook de Zuiderkerk
mee aan TSJERKEPAAD 2022. Van 13.30 tot 17.00 uur
is ook deze kerk open voor bezichtiging voor iedere
belangstellende.
Wetenswaardigheden over de Zuiderkerk:
Op 13 augustus 1925 werd het kerkgebouw ingewijd.
De kerk is ontworpen door architect J. Bosma uit
Drachten. Deze beeldbepalende interbellumkerk heeft
een kruisvormig grondplan met uitgebouwd portaal en
terzijde geplaatste toren. Het heeft drie groepen van
aandachttrekkende gebrandschilderde grote ramen, geleverd door de fa v.d. Wijk en Co te
Deventer. Het orgel is afkomstig uit de voormalige Kerk in Oud Beets. In 1904 gebouwd door de
orgelbouwer Maarschalkerweerd uit Utrecht en in Drachten geplaatst en uitgebreid door de firma
Reil uit Heerde. In 1985 is het door de firma Pels en van Leeuwen gerestaureerd.
Activiteiten:
Elke zaterdag zijn werken van kunstgroep KunstINNark te bewonderen in de zalen van de kerk
Orgelbespelingen en pianomuziek
• Op 9 juli, 23 juli, 6 augustus, 20 augustus door de Drachtster musicus Rein Albert Ferwerda.
van 14.00 - 14.45 uur op het orgel en van 15.00-15.45 uur op de piano.
• Op 3 en 10 september komt Levi Nijboer spelen van 14.00-14.30 uur en van 15.00-15.30 uur.
Levi is 13 jaar en scholier op het Gomaruscollege in Drachten. Hij heeft orgelles van Jochem
Schuurmans en zingt ook nog bij koorschool Drenthe. Zijn hobby's zijn zingen en orgel spelen.
Hij doet dat ook elke dag. Zijn grote droom is later een bekende organist te worden. Levi
speelt zo af en toe op het orgel in de Zuiderkerk.
Verhalen vertellen:
• Op 16 juli komt Willem Wilstra van 14.45 - 15.00 en van 15.30 - 15.45 verhalen met beelden
vertellen over zijn tijd als zeeman.
• Op 13 augustus vertelt Willem Wilstra van 14.45 - 15.00 en van 15.30 - 15.45 ‘Verhalen met
garnalen’. En dat ‘met’ kunt u vrij letterlijk nemen....
• Op 27 augustus vertelt Willem Wilstra van 14.45 - 15.00 en van 15.30 - 15.45 weer verhalen
met beelden over zijn tijd als zeeman. Willem Wilstra is in zijn werkbare leven zeeman
geweest. Hij was behalve zeeman ook een gepassioneerd fotograaf en leverde jarenlang
bijdragen aan regionale kranten en maritieme tijdschriften. Terugblikkend op zijn enerverende
carrière op de koopvaardij en bij de reddingmaatschappij besloot Wilstra als fotografische actie
een deel van zijn omvangrijke foto-oeuvre te bundelen.
Wees van harte welkom op Tsjerkepaad in de Zuiderkerk van 2 juli t/m 10 september!

ER OP UIT MET DE BOOT
Vanuit de Drachtster haven/Loswal met de HARMONIE.
Vier uren varen door het mooie gebied van Earnewâld
met de Alde Feanen, Goëngahuizen, Pikmeer en Grou.
Onderweg krijgt u professionele uitleg! Inclusief
versnapering aan boord. PRIJS p.p. € 25,00.
DATUM 6 juli a.s., vertrek 13.30 uur.
Bij aanmelding kunt u aangeven of er vervoer naar de
boot nodig is.
Tel. Jellie Douma – 520560/Willem Wilstra – 546521

NIEUWS VANUIT DE OASE
BRIEF VAN BAUKE DEELSTRA EN ZIJN VROUW EVIE
Zij zijn uitgezonden via ECM-Nederland (European Chirstian Mission Nederland) naar Albanië.
Regelmatig publiceert het Friesch dagblad een artikel over hun werkzaamheden en bevindingen
daar. Vorig jaar is de opbrengst van de vrije collecte in onze kerken gegaan naar Evie en Bauke.
Onlangs waren ze voor de bevalling van hun tweede kindje enkele maanden in Nederland. In die
periode hebben ze op verschillende plaatsen in Friesland iets laten zien en verteld over hun werk
en leven in Albanië.
Op 6 maart was Bauke te gast in de Oase; hij heeft tijdens en na afloop van de kerkdienst een
presentatie gehouden over wat er op hun pad komt en waar zij in Albanië mee bezig zijn, een
boeiend verslag waar we in eerdere nieuwsbrieven aandacht aan hebben besteed.
Intussen zijn ze weer terug in Albanië en ontvingen we van hen een schrijven hoe hun reis naar
Albanië is verlopen.

OPEN KERK IN DE OASE
In verband met een begrafenis a.s. dinsdagochtend in de Oase is er géén open kerk deze ochtend.
Wij hopen u op 5 juli weer te mogen ontmoeten.

GEDICHT VAN DE WEEK
Bij het afscheid van kinderen van de kindernevendienst

