
 

 

AANDACHT VOOR ELKAAR 
 

• Mevrouw Adrie Schiphof hoort volgende week wat er eventueel mogelijk is om de problemen met 

bovenbeen en heup te verlichten. Het duurt nog wel even voor er een behandeling plaatsvindt. 

Veel sterkte gewenst bij dit wachten. 

• Mevrouw E. Looijenga-Miedema is de laatste tijd steeds minder mobiel geworden, doordat haar 

lichaam het wat af laat weten. Hierdoor kan ze ook niet meer een uur in de kerk zitten, wat ze erg 

mist. Wij leven met haar mee. 

• De heer S. Krikken heeft goede berichten ontvangen na de behandelingen. Eind maart start hij 

daarom vol goede moed met een nieuwe serie. De bijwerkingen zijn wel belastend. Sterkte hierbij 

gewenst. 
 

Op dinsdag en woensdag was het erg regenachtig in Drachten; ook in Wijnjewoude, trouwens. Geen 

weer om er even op uit te gaan. Voordeel was dat ik alle mensen die ik wilde bezoeken thuis trof bij 

het maken van een afspraak of toen ik onverwacht voor de deur verscheen. Komende week dinsdag 

en woensdag ga ik weer verder. 
 

Met een hartelijke groet voor alle lezers, 

ds. Harmen Engelsma 

 

 

EEN DESOLATE AANBLIK 
 

biedt de Menorah nu de afbraak in volle gang is. Als u op onderstaande link klikt, komt u op een website 

gewijd aan de landelijke en regionale geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, waar de  

heer G.J. Kok (oud-Drachtster) een artikel wijdt aan de Menorah: 
https://gereformeerdekerken.info/2023/03/21/moeilijk-om-aan-te-zien/ 

 

 
 
 

 

 
 

Pastorale brief voor deelgebied Drachten-Oost 
 

Zondag 26 maart 2023 
jaargang 23, nummer 29                                                                                          

Naam van de zondag: Judica 

Vandaag is het de vijfde zondag in de 40dagentijd, zondag Judica. Het Latijnse woord ‘judica’ 

betekent: “Oordeel, spreek recht”. In Psalm 43:1 staat: “Doe mij recht, o God”. Voor al het leed dat 

ons en deze wereld treft vragen wij God om recht te doen. Kleur van de zondag: paars. Maar ook: 

roze; de mengkleur van paars en wit: de witte feestkleur van Pasen breekt al door! 

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  

Pastoraat Deelgebied Oost: Ds. Harmen Engelsma 

Tel.  0516-427184 / 06-12285218  /  Email adres: ds.engelsma@pgdrachten.nl   

 MenorAviertje
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PAASGROET 2023 
 

Voorheen hadden we de mooie traditie, om in de week voor 

Pasen een tak in de kerk te plaatsen waarin kaartjes hingen 

met daarop adressen van gemeenteleden, die wel eens 

extra aandacht verdienden. Dit jaar willen we proberen, om 

deze traditie - weliswaar in een andere vorm - weer nieuw 

leven in te blazen. We vragen u om in de Stille Week (van 3 

t/m 8 april) zelf een bloemetje (of iets lekkers of een kaart) 

te kopen en dat te bezorgen bij een gemeentelid, dat 

volgens u wel wat extra aandacht kan gebruiken, b.v.  

• iemand die ziek is 

• iemand die eenzaam is 

• iemand, waarvan u denkt, dat het daar goed terecht komt 

• iemand die niet meer in de kerk kan komen 

• iemand, die onlangs zijn/haar partner of een kind heeft verloren.  

Op deze manier kunnen we laten zien, dat we oog hebben voor een ander en ‘Omzien naar elkaar’. 

 

Namens de Taakgroep Pastoraat deelgebied oost, 

Fokje Hovius 

 

 
     
 

KERKDIENSTEN ZONDAG 26 MAART 2023 
 
 

De kerkenraad van de PGDrachten heet u van harte welkom bij deze diensten 
 
09.30 uur: ochtenddienst in de Oase. Voorganger: ds. Peter Smilde 

Deze dienst zal worden opgeluisterd door de muzikale bijdrage van enkele muzikanten: A-yeon Kim en 

Johanna Fennema (zang), Arnout ten Hove (gitaar) en Frieda Klazenga (piano). Ik kijk er nu al naar uit. 

In deze dienst lezen we uit Johannes 12 waar we Jezus opnieuw aan tafel aantreffen met de gezusters 

Marta en Maria. Ook broer Lazarus is aangeschoven. Lazarus is op dat moment de bekendste man van 

Israël. Hij was drie dagen dood geweest, maar opgewekt door Jezus. Iedereen wilde hem zien, aanraken 

en bewonderen. Iedereen ook wilde meer weten van die wonderdoener Jezus. Dat is precies de reden 

dat de hogepriester van plan is om Lazarus te doden. Toch zal Lazarus blijven leven en Jezus sterven. 

Dat laatste heeft een diepe betekenis, ook voor ons vandaag. 
 

 

10.00 uur: ochtenddienst in de Zuiderkerk. Voorganger: ds. Annelies van Setten-Ruhrwiem 

Deze zondag is het al de vijfde zondag van de veertigdagentijd. Deze zondag wordt zondag "Judica" 

genoemd: "Doe mij recht", ontleend aan de beginwoorden van het Introïtusgezang "Judica me, Deus", 

Psalm 43, vers 1. Het lijkt wel of de roep -of moet ik zeggen: de wanhoopskreet- om recht gedaan te 

worden harder klinkt dan ooit. De gedupeerden van de toeslagenaffaire, de bewoners in het Groningse 

aardbevingsgebied, de nog altijd in onzekerheid verkerende boeren. En dan heb ik het alleen nog maar 

over wat er in ons land speelt aan onrecht. Wijlen Niek Schuman verwoordde het ooit zo: "Doe mij dan 

recht, o God, en bevrijd mij van de mens die bedriegt en benauwt." 

 
 

10.30 uur: ochtenddienst in de Grote Kerk. Voorganger: ds. Jelle van Slooten, Zuidlaren 

Deze zondag staat een hele bijzondere tekst op het leesrooster Ezechiël 37: 1-14. 

Een tekst waarbij het thema direct duidelijk is: 'opstanding der doden’. 

Deze tekst speelt een belangrijke rol in zowel de joodse als in de christelijke traditie. De tekst staat 

tussen de profetie over het land dat zal bloeien als de tuin van Eden in afwachting van Israëls terugkeer 

en de belofte dat Israël weer één volk zal worden. 

Een spannende tekst waarvoor het de moeite waard is om met elkaar eens goed voor te gaan zitten.  
 

 

19.30 uur: avonddienst in de Schakel. Voorganger: ds. Jeltsje Elzinga-Bakker, Groningen 

Met medewerking van de Kloosterzangers uit Doezum/Gerkesklooster 

We hebben al vele malen genoten van hun enthousiaste zang.  

We nodigen u van harte uit.  Iedereen is welkom. Kom eens de diensten bezoeken in de Schakel en 

neem iemand mee die de stap naar een kerk best spannend vindt. Voel u thuis bij ons. We zitten aan 

tafels en zingen veel Johannes de Heer liederen. Alles staat op de beamer te lezen. Ook het bijbel 

gedeelte. Na de dienst drinken we gezamenlijk nog wat koffie of thee en kunt u uw zorgen delen met de 

voorganger of uw broeders en zusters in de zaal. 

Collecten: 1: De Schakel 2: Bloemen 

 



 

 

COLLECTES DE ZUIDERKERK, DE OASE EN DE GROTE KERK: 
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. Deze zondag zijn er collectes voor:  

1: Kerk In Actie: Bangladesh: kansen voor jongeren en vrouwen   

2: Pastoraat  

3. Ouderenwerk                

  

 

 

 

 

Bangladesh – kansen creëren voor jongeren  

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen 

niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed 

opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen 

met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject 

volgen, bijvoorbeeld als elektricien of computerspecialist, en krijgen daarnaast training in 

ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. 

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en andere 

werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 

457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kansen voor jongeren Bangladesh.  

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/jongerenbangaldesh    

  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 april    : Rwanda: met zusters werken aan voldoende eten 

9 april    : Moldavië: kerk helpt kwetsbare mensen 

 

 

 
DE BLOEMEN GAAN DEZE WEEK ALS GROET VAN DE GEMEENTE NAAR 

 

Deelgebied Oost:  

   Mevrouw T.R. Brandsma 

   Mevrouw S. Visser 

 

Deelgebied West:   

   De heer T. Vis 

   Mevrouw K.T. Staal-Akkerman 

 

Deelgebied Zuid: 

   Mevrouw S. Hoekstra–Schoeling 

   Familie P. Smit 

 

Deelgebied Noord:            
  Mevrouw S. Kort-Weiland 

   Mevrouw I. Damstra-Frölich 

http://www.kerkinactie.nl/jongerenbangaldesh


ACTIVITEITEN PG DRACHTEN ALGEMEEN 
 

BIJDRAGE ABONNEMENT GEANDEWEI 2023 
 

De vrijwillige bijdrage voor het kerkblad Geandewei (€32,50) is deze week van uw bankrekening 

afgeschreven, tenminste als u daarvoor een incasso had afgegeven. In de Geandewei is aangegeven dat 

de leden die zelf voor de betaling zorgdragen de nota bij het kerkblad van 16 maart zouden ontvangen. 

Dit zal echter bij het kerkblad van 30 maart zijn. Excuses voor het ongemak. 
 

Jan Willem Offinga,  

kerkelijk bureau 

 
 

DANK VOOR DE INGEBRACHTE NAMEN! 
 

Beste gemeenteleden, 
 

In de afgelopen weken hebben wij u met herhaling opgeroepen om namen te delen van predikanten die u 

passend zou vinden voor de PG Drachten. U heeft gehoor gegeven aan deze oproep. Wij hebben een 

mooie lijst met namen van u mogen ontvangen. Als commissie willen wij u daar hartelijk voor danken.  

Wij hebben niet iedereen persoonlijk beantwoord. U heeft een automatisch mailtje terug gekregen waar in 

staat dat wij uw mail hebben ontvangen.  

Op 22 maart sloot de reactietermijn op de vacature. Met al deze input zijn we weer een stap verder in het 

proces richting het beroepen van een predikant. Naast dat u namen heeft doorgegeven waren er ook 

goede wensen voor ons als commissie. Het is fijn om te merken dat de gemeente meeleeft! Dank 

daarvoor. 
 

Hartelijke groet, namens de beroepingscommissie,  

Arjan Boven 

( beroepingscommissie@pgdrachten.nl ) 

 
 
SOBERE MAALTIJDEN IN DE STILLE WEEK 
 

Op maandag 3 april, dinsdag 4 april en woensdag 5 april is er de mogelijkheid om 

voorafgaand aan de vesper deel te nemen aan een sobere maaltijd in de Grote kerk. 

U/jij dient zich hiervoor wel op te geven. Opgeven kan voor 1 avond maar ook voor 

twee of voor alle drie. Er kunnen per keer hoogstens 40 mensen mee doen aan de 

maaltijden. Voor het bijwonen van de vespers is geen opgave nodig!  

Om 18:00 starten de sobere maaltijden in de Grote Kerk en aansluitend is dan de 

vesper om 19:00 tot ongeveer 19:30. Meld u aan via 

pgdrachten.nl/activiteiten/agenda lukt dat niet bel dan T: (06) 200 117 32. 

Aanmelden kan tot en met vrijdag 31 maart. 
 

Namens de werkgroep Vieren,  

Dorine Sloot, Ate Klomp, Minne Visser 

 

 

Wie?  iedereen (kinderen tot 12 jaar met een volwassene) 

Waar?  Kies maar: de Zuiderkerk of de Oase 

Wanneer?  Stille zaterdag , 8 april a.s. 

Tijd?  om 9.00 uur startmoment 

           om 10.00 uur afsluiten met koffie/thee    

 

Veiligheidsvestjes, grijpstokken en zakken zijn aanwezig. Eventueel 

eigen spullen meenemen is ook prima! 

 

 

Muzikale evenementen de komende weken:  
(Voor meer informatie zie Geandewei 6 pagina. 21) 

 

31 maart: Oratorium ‘Lam en Koning’ door het Geref. Drachtster Mannenkoor om 20:00 uur in de  

               Fonteinkerk 

1 april:    Halfuur concert door Barokensemble ‘Ars Musica’ om 16:00 uur in de Grote Kerk   

1 april:    Passieconcert ‘Naar het Kruis’ door het Regenboogkoor en het koor NVA uit Swifterbant om  

          20:00 uur in de Oase 

1 april:    Concert door Drachtster muziekverenigingen ‘De Drachtster 3’ om 20:00 uur in de  

   Fonteinkerk 

7 april:    Passieconcert door CantAmici om 19:00 uur in de dienst op Goede Vrijdag in de Zuiderkerk.  

 

mailto:beroepingscommissie@pgdrachten.nl
http://pgdrachten.nl/activiteiten/agenda


DE ZUIDERKERK 
 

vrijdagavond 28 april om 19.30 uur in de Zuiderkerk: 

een spannende pubquiz 
 

Hierbij gaat het weer om KENNIS, spanning en ….  

een mooie prijs voor het winnende team!  
Wij hoorden dat er alweer een groep mensen staat te popelen om mee te doen 

aan deze gezellige quiz. Misschien wilt u ook alvast een aantal mensen 

enthousiast maken en daarmee een team gaan vormen? Een team mag 
bestaan uit maximaal vier mensen. De entreeprijs voor de pub-quizz is 
€ 5,- per persoon, wat geheel ten goede komt aan de 

activiteitencommissie. Het wordt vast reuzegezellig!!  
 

U kunt zich opgeven via email: activiteitencommissie-zuiderkerk@pgdrachten.nl  
 

Hartelijke groeten,  
de Activiteitencommissie Zuiderkerk 
 
 

PASSIECONCERT  
 

Dienst in de Zuiderkerk op Goede Vrijdag, 7 april 2023  

Aanvang: 19.30 uur 

Na afloop: vrije collecte voor gemaakte onkosten  

 

Het in 2019 opgerichte koor CantAmici, o.l.v. Henney Venema, gaat in 

deze dienst het passieverhaal muzikaal vertolken.  

Natuurlijk met bekende Bach-koralen en klassiekers zoals het Stabat 

Mater van Giovanni Batista Pergolesi, Crucifixus van Antonio Lotti en 

Agnus Dei van Gabriel Fauré. Maar ook met passiemuziek van 

hedendaagse componisten Bob Chilcot en Gerben van der Veen die de 

Friese teksten van Eppie Dam in de passie ‘in frjemdling yn Jeruzalem’ 

verklankte. 

De koorwerken worden afgewisseld met aria’s uit de Matthäus 

Passion, uitgevoerd op de dwarsfluit en met de vertelling van het 

passieverhaal. Het publiek kan enkele koralen meezingen. 

Voor wie de Matthäus Passion te lang vindt, is dit een mooi 

alternatief. 

 
 

Samen een bakje koffie drinken  
Elke donderdagmorgen om 10.00 uur kunt u hiervoor in de Zuiderkerk terecht! Er zijn gastvrouwen die 

zorgen voor koffie/thee met iets lekkers erbij. Loop gewoon even binnen, van harte welkom! 

 
 

Expositie “een nieuw begin” in de Zuiderkerk 
 

In samenwerking met KunstINNark en een 15- tal kunstenaars is er 

weer een mooie expositie tot stand gekomen. Deze expositie is te 

bezoeken tot en met 3 juni in de Zuiderkerk. De kerk is open op de 

eerste zaterdag van de maand van 13.30-16.00 uur. Er is dan ook 

één van de kunstenaars aanwezig om te vertellen over zijn/haar 

werk. 

 

Voor meer informatie kijk op www.kunstinnark.nl  

 
 
DE GROTE KERK 
 

Maandelijks zaterdagmiddag-gebed in de Grote Kerk 
Elke laatste zaterdag van de maand is er om 17.00 uur een kort middaggebed in de Grote Kerk. Zittend in 

een kring rondom de paaskaars luisteren we naar een korte lezing en naar een lied en kunnen we een 

kaarsje aansteken, gevolgd door een gebed. Het geheel duurt 15 tot 20 minuten. Iedereen is welkom! 

mailto:activiteitencommissie-zuiderkerk@pgdrachten.nl
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TENTOONSTELLING IN DE GROTE KERK  
 

“Ik droomde de wereld en was wakker”  

Onder deze uitdagende titel mogen we gedurende de 40 dagentijd 

kunstwerken, vervaardigd door Hansje Busquet- de la Porte, in de Grote 

Kerk van Drachten present stellen. T/m 8 april 2023 is de expositie 

geopend op zaterdagmiddagen van 13:30-17:00 uur.  

Van oudsher is de 40 dagentijd een periode van bezinning. Vanuit de 

Grote Kerk van Drachten willen we het proces van nadenken over 

verleden, heden en toekomst ondersteunen door de kerk op 

zaterdagmiddagen open te stellen om even op Adem te komen. Dat kan 

door een gesprek, een kaarsje op te steken of zomaar door even de 

sfeer te proeven. Daarna is er op alle zaterdagmiddagen m.u.v. Stille 

Zaterdag 8 april, van 16:00 – 16:30 uur  

 

Muziek in de Grote Kerk. Het programma is als volgt:  

Zaterdag 25 maart: Saxofoonkwartet Quatre Forte 

Zaterdag 1 april:     Paul van der Voort en anderen 

 
DE OASE 
 

Persoonlijke voorbede  
Deze zondag zijn voor een persoonlijke voorbede beschikbaar: Hannie vd Wouden en ds. Peter Smilde 

 

Open Kerk 

Iedere dinsdagochtend (van 10.00 – 12.00 uur) bent u van harte welkom in de Oase om een kopje koffie 

of thee te komen drinken en om even een praatje te maken. Wilt u een kaarsje aansteken, even de stilte 

ervaren in de kerkzaal? Ook dat kan deze ochtend.  

 

Maaltijd in de Oase op vrijdag 31 maart om 18.00 uur 
 

Vrijdag 31 maart a.s. om 18.00 uur is er weer een maaltijd voor heel 

PGDrachten in de Oase. We proberen weer een drie-gangendiner voor u 

te bereiden, met soep vooraf, het hoofdgerecht zal iets spannends 

worden met bruine bonen en natuurlijk sluiten we af met een toetje. 

Altijd lekker en gezellig. We hebben besloten om de netto opbrengst 

van deze maaltijd te bestemmen voor Kerk in Aktie, noodhulp 

aardbeving Syrië en Turkije. Hiervoor is nog heel lang, heel veel hulp en 

geld nodig.  Dit drie-gangendiner kost slechts 10 euro p.p. excl. de 

drankjes. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om te komen. Maar 

omdat we het zelf weer gaan klaarmaken en het graag in de 

ontmoetingsruimte willen houden is het maximum aantal gasten 100 

personen. Dus geef u snel op. U kunt zich opgeven via de lijsten die in 

de hal van de kerken liggen. Per mail kunt u zich opgeven bij: 

annie.zuiderveen.baron@gmail.com.  

Tot vrijdagavond 31 maart! 

Namens de Diaconie/Maaltijdcommissie, Inge, Ineke en Annie 

 

VOOR ALLE KINDEREN: VOLGENDE WEEK PALMPASEN VIEREN IN DE OASE...... 
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Gedicht van de week 
 

Wát een voorganger!! 

 
Daar gingen ze, 

de leerlingen van Jezus, 
bergopwaarts 

naar Jeruzalem 

en Jezus ging hen voor, 
hen af en toe 

terzijde nemend, 
vertellende wat Hem 

te wachten stond, 

eindigend met de 
hoopvolle woorden 

dat Hij na drie dagen 
weer op zou staan. 

 

Daar gaan wij, 
bergafwaarts. 

Of.... toch maar 
achter Jezus aan? 

Hij wil ons graag 
terzijde nemen, 

vertellen wat ons 

dan te wachten staat. 
Hij heeft de zware weg 

voor ons doorlopen 
opdat wij hoopvol 
onze weg gaan; 

bergopwaarts! 

 
 


