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“Een goed verhaal”
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Voorafje
Waar iemand een goed verhaal houdt, neemt het mensen mee. Als
luisteraar zie je dan voor je wat er verteld wordt. Het raakt aan wat
belangrijk voor je is. Je stelt je open voor hoe het
verder gaat. Het houdt je bezig. Soms vertel je het
door aan anderen. Het verhaal gaat…
Dit seizoen benutten we als kerken het thema ‘Een
goed verhaal’. Daarbij kun je denken aan de verhalen
die ons wenken naar het goede. De Bijbel is als een
bibliotheek vol van zulke verhalen. Tegelijk geldt dat
ook die verhalen goed
verteld moeten worden.
Zó dat je het voor je ziet
en je het kan plaatsen te
midden van al die andere
verhalen waar je hoofd vol
van is. Zó dat er een
goede sfeer is waarin je je vragen bij het
verhaal durft stellen en iets van je eigen
verhaal kunt delen. Een manier van doen die
maakt dat anderen, ook van buiten de kerk,
even stilhouden om te horen wat je te vertellen
hebt.
Het is een rijkdom dat we als kerk met ‘een
goed verhaal’ mogen leven. Het is ook een
uitdaging voor ieder van ons, midden in de
samenleving.
Dit seizoen zijn er nieuwe predikanten, ds. Joke en ds. Michiel. Ze
schuiven erbij aan tafel en zijn benieuwd naar de verhalen, naar wie u en
wie jij bent. Ze willen zich graag inzetten om samen een goed verhaal te
delen.
Dit boekje staat vol uitnodigingen om elkaar te ontmoeten. Een goed, een
gezegend seizoen toegewenst!
Voorbereidingsgroep winterwerkboekje:
Henderika de Koe, Jetske Draaijer, Wil Winkelman, Martje Meijers, ds.
Michiel de Zeeuw, ds. Joke van Voorst, pastor Anneke Adema
Gebruikswijze
Dit activiteitenboekje rustig even doorlezen. Na het lezen kunt u een
keuze maken voor één of meerdere activiteiten waar u aan mee wilt doen.
Die kunt u even voor uzelf noteren ( pag. 22 met de opgave per maand is
daar geschikt voor) en t.z.t. opgeven aan de adressen die bij de activiteit
genoemd worden.
Alle data van de activiteiten zullen vermeld staan in Ons Kerkblad onder
het kopje Agenda en worden afgekondigd tijdens de diensten.
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Groothuisbezoeken
Ook bij de groothuisbezoeken is het
thema: ‘Een goed verhaal’
Een ‘goed’ verhaal uit de bijbel, maar ook
onze eigen ‘goede’ verhalen komen aan
bod.
En wat vinden we eigenlijk een ‘goed’
verhaal. U zult zien dat er stof genoeg is
om over te praten. En dat is ook het doel
van de groothuisbezoeken. Met elkaar
praten over wat ons beweegt, welke
plaats de bijbelse verhalen in onze leven
hebben. Of daar misschien zijdelings aan raken.
En dat alles in de ontspannen sfeer. Zowel met een serieus gesprek als
met een wat luchtiger verhaal. Lachen mag, ook tijdens een
groothuisbezoek.
Leiding: Ouderling(en) en ds. Michiel de Zeeuw in Warns
Ouderling(en) en ds. Joke van Voorst in Molkwerum
Data Warns :
Donderdag, 09 januari
Donderdag, 30 januari
Aanvang: 19.30 uur
Opgeven bij Aagje Boersma, ’t Noard 8,
tel. 0612603403, mail: aagje.boersma@gmail.com
Data Molkwerum:
Dinsdag, 07 januari
Dinsdag, 28 januari
Aanvang:19.30 uur
Opgeven bij : Hendrika Kooi, De Wymerts 7,
tel. 785173, mail: kooivdvelde@gmail.com

Als u zich opgegeven heeft krijgt u nog een persoonlijke uitnodiging met
tijd en plaats
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Ochtendkring
Bijeenkomst op een ochtend waarin we een
onderwerp behandelen. Ditmaal gaat het over de
kerkelijke kleuren.
Op zondag in de kerk zien we dat er gedurende het
jaar een ander kleur kleed op de tafel ligt. Ook de
stola van de voorganger verandert mee. Waarom
doen we dat?
Waar ligt de oorsprong, hoe zijn die kleuren in de kerk terechtgekomen en
wat is hun betekenis.?
Maar natuurlijk is het ook gezellig koffiedrinken met elkaar
Leiding: Ds. Joke van Voorst
Bestemd voor beide gemeenten
Als u vervoer nodig heeft kunt u dat aangeven
Datum
: Woensdag 5 februari
Plaats
: Doarpskeamer Molkwerum
Aanvang
: 9.45 uur ( inloop met koffie)
Opgeven bij ds Joke van Voorst
Tel 0610570870, e mail: vanvoorstjoke@gmail.com

Graafwerk
Er zijn ook dit jaar weer graafwerk
groepen.
Met elkaar nadenken, even doordenken
soms, over onderwerpen die met geloof en
maatschappij te maken hebben. Maar altijd
in een ontspannen sfeer. Echt de moeite
waard om het een keer te proberen.

Graafwerkgroep 50 + voor Molkwerum en Warns komt dit jaar bij elkaar
op een morgen.
Het gaat dit keer aan de hand van ‘het goede verhaal van Dietrich
Bonhoeffer’ over wat er in ons leven te kiezen valt.
In 2020 wordt op veel plaatsen herdacht dat Bonhoeffer om het leven
werd gebracht door de nazi’s. Hij had niks te kiezen, er werd over hem
beslist. Tegelijk heeft hij veel mensen geïnspireerd om opnieuw na te
denken over wie je wilt zijn. Over wie je in ’s hemelsnaam kunt zijn. Kan
ons dat 75 jaar later nog helpen bij onze keuzes?
Ds. Michiel de Zeeuw geeft een voorzet, waarna we in gesprek gaan.
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Datum eerste keer
: Woensdagmorgen, 16 oktober
Plaats
: “t Sou 31, Warns ( Bij Klaske Breimer)
Aanvang
: 9.30 uur
Gespreksleiding
: Ds. Michiel de Zeeuw
De bijeenkomsten daarna worden geregeld in overleg met de groep
Opgeven bij coördinator Klaske Breimer, tel 594936, e-mail :
hbreimer@cs.com

Graafwerk 50 – Warns o.l.v. ds. Michel de Zeeuw ( 3x per seizoen)
Bij het thema ‘Een goed verhaal’ lezen we enkele
verhalen uit Genesis opnieuw. In onze cultuur zijn
verhalen uit dit Bijbelboek bijna gestold. Adam
met appel of Abraham met baard komen hooguit
voorbij in tekenfilmpjes bij een quiz op tv. Alsof
het voor vandaag geen bruikbare verhalen meer
zijn. Ds. Michiel de Zeeuw leest graag kranten. Hij
beweert dat hij daar elke dag stukjes uit Genesis
in tegenkomt. Ligt dat aan de krant, of aan hoe je
leest? Laten we eens zien.
Datum eerste avond
:Dinsdag, 29 oktober
Plaats
:Jan en Jelleke de Vries, Buorren 7, Warns
Aanvang
:20.00 uur
De bijeenkomsten daarna worden geregeld in overleg met de groep
Opgeven bij ds. Michiel de Zeeuw:
Michieldezeeuw28@kpnmail.nl, tel. 06-45449998

Graafwerk 50 – Molkwar o.l.v. Ds. Joke van Voorst ( 3 x per seizoen)
Eerste avond is een kennismakingsavond.
Onderwerpen en data van de volgende avond gaan in onderling overleg
met de groep
Datum eerste bijeenkomst : Donderdag 31 oktober
Plaats
: 't Séleantsje 2, 8722 HE Molkwerum
Aanvang
: 19.30 uur
Opgeven bij ds. Joke van Voorst
vanvoorstjoke@gmail.com, tel 0610570870
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Maaltijd alleenstaanden 60 +
Deze maaltijden zijn altijd gezellig en mogen ook dit jaar niet ontbreken.
Voor alleenstaanden 60 plussers uit Molkwerum en Warns. ( al houden we
ons natuurlijk niet strikt aan de leeftijd)
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 zeker waard.
Een ongedwongen sfeer, lekker eten, mooie gesprekken.
U mag altijd een vriend(in) of kennis meenemen. Ook die is van harte
welkom.
Data

: 15 oktober, 3 december,
14 januari, 17 maart
Plaats
: Camping ‘De Weijde Blick’ in
Warns
Aanvang
: 16.30 uur.
Ontvangst met een kopje koffie
Leiding en opave: Sippie Zeldenrust, tel. 681874
Sippie de Roos, tel. 681796

Zondagsschool en
kindernevendienst

Zondagsschool Warns
Er is zondagsschool tijdens ‘gewone’ kerkdiensten in de Johannes de
Dooperkerk. De kinderen beginnen in de kerk. Zij gaan vóór de preek 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.
Contactpersonen: Odilia Osinga, tel. 682097 en Margreet Hylkema, tel.
682322.
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Kindernevendienst Molkwerum
Iedereen is welkom in de kerk en het is heel fijn als
er ook kinderen in de dienst zijn. In de afgelopen
tijd merkten we dat de plek die we kinderen bieden
in de vorm van kindernevendienst misschien niet
steeds de allerbeste plek is die past bij onze
mogelijkheden. Daarom willen we dit seizoen
kindernevendienst aanbieden als er bijzondere vieringen zijn, zoals de
Startzondag, eerste Advent, eerste Kerstdag, eerste zondag van de
Veertigdagentijd, Palmzondag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag. In de
overige vieringen zal er op een andere manier voor gezorgd worden dat
de kinderen tijdens de overdenking iets kunnen maken of een bijdrage
aan de dienst kunnen leveren. Een kleurplaat, een werkje enz. De
kindernevendienstleiding zal hier zorg voor dragen.
Contactpersoon: Piertje Dijkstra, De Wymnerts 6, Molkwerum.
Tel. 0514-682144 e mail: johannesenpiertje@home.nl

Jeugdkerk Molkwerum

Verleden jaar zijn Klaas de Koe en Anita
v. d. Heide begonnen met de jeugdkerk. Een
bijeenkomst voor jongeren ( ca. 12-18)
tijdens de kerkdienst. En dat bleek aan te
slaan.
Dus daar gaan we dit jaar meer door. 4 à 5
keer per jaar. Gezamenlijk starten en voor de preek gaan de jongeren van
de jeugdkerk met Klaas mee.
De gesprekken kunnen gaan over het jaarthema: ‘Een goed verhaal’, het
kan aansluiten bij het preekonderwerp maar het kan ook gaan over wat
jongeren bezighoudt en beweegt.
En natuurlijk mag je een een vriend(in) meenemen. Het is een informele
en gezellige sfeer.
Van harte welkom.
De data komen in het kerkblad te staan
Contactpersoon: Klaas de Koe, tel. 0643706033
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Jeugdkerk in beweging

De jeugdkerk van Molkwerum organiseert in dit winterseizoen een
verrassingsactiviteit. Sportiviteit en gezelligheid staat voorop. We hopen
dat je meedoet. Dit is voor jongeren van Warns en Molkwerum
Datum, plaats en tijd : Uitnodiging volgt.
Leiding : Klaas de Koe, Anita v.d. Heide en Henderika de Koe

Catechese Warns
Als je in de leeftijd tussen 12 en 14 jaar bent krijg
je een uitnodiging van ds. Joke van Voorst voor de
catechese.
Catechese wil zoveel zeggen als: samen nadenken
over het goede verhaal dat in de kerk gedeeld
wordt. Wat betekent het voor jou, voor de mensen
om je heen? Dat nadenken kan op allerlei
manieren, dat zul je wel zien.
Tijdens de eerste bijeenkomst beginnen we met kennis maken.
Wie ben je en wat houdt je bezig? Wij hopen dat je komt.
Datum
Tijd
Plaats

: Maandag 4 november
: 19.00 tot 20.00 uur
: De Weyde Blick
It Sou 29, Warns

Opgave 12-14 jarigen : ds. Joke van Voorst
Tel. 0610570870, email vanvoorstjoke@gmail.com
Je wordt ( na opgave) voor de eerste bijeenkomst persoonlijk uitgenodigd.
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De 15-17 jarigen komen bij elkaar onder leiding van Anke Jacobi en
Klaske Breimer
Opgave
Plaats

: Anke Jacobi, 06-25032572, e-mail jorritenanke@hetnet.nl
: ’t Sou 31, Warns

Je wordt ( na opgave) voor de eerste bijeenkomst persoonlijk uitgenodigd.
Voor beide groepen geldt: Je leert er niet alleen iets, het is ook nog eens
gezellig!

Gespreksgroep 18 +

Gezamenlijk Warns en Molkwerum
Zou jij het leuk vinden om met mensen die ook nog niet helemaal
‘gesettled’ zijn te praten in een groep vanuit de kerk? Ook als je je niet
zo’n prater voelt ben je van harte welkom. Het gaat erom dat we met
elkaar delen wat ons bezighoudt. Warmt de aarde nu wel of niet op? Moet
je overal bij zijn om niets te missen? Ben je gek als je ook van stilte
houdt? Is die opleiding, dat werk wat je ervan verwachtte? Waarom wel,
waarom niet? En heeft God jou ook iets te zeggen? Je ziet, er kan van
alles aan de orde komen, maar wat dat is gaan we ook samen uitvinden.
Voor de eerste avond ontvang je, na opgave, een uitnodiging. Dat is om
kennis met elkaar te maken. Daarna kiezen we een locatie in Warns en/of
Molkwerum.
Opgave en contactpersoon: ds. Joke van Voorst, tel. 0610570870,
e-mail vanvoorstjoke@gmail.com
Datum eerste bijeenkomst: donderdag 21 november
Plaats
: pastorie van Koudum, Klokslach 26
Aanvang
: 20.00 uur
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Sobere maaltijd
Op Aswoensdag komen wereldwijd christenen bijeen om stil te staan bij
de weg naar Pasen. Vandaag begint een voorbereidingstijd. De ervaring
leert dat die voorbereiding je helpt om het
Paasfeest dieper en intenser te beleven.
Uiteraard mag ieder zich voorbereiden op
een eigen manier. Centraal staat de vraag
waar leef ik ten diepste van? Vaak kiezen
mensen in deze vastentijd om veertig
dagen iets niet te doen, of juist wel. Veertig
dagen (de zondagen, want rustdagen, niet
meegerekend) geen alcohol drinken, of niet
op Facebook.
Of juist wel elke dag bewust aandacht aan iemand geven in een gesprek
of met een kaartje, of een half uur lezen in een boek over je innerlijk
leven.
Het is leuk en vaak vruchtbaar om hierover ideeën uit te wisselen. Om
samen op weg te gaan naar Pasen. We doen dat door samen te eten, een
sobere maaltijd van soep met brood. We denken aan wie elke dag met
niet meer dan deze soberheid moet leven...Ds. Joke van Voorst opent de
maaltijd met voedsel voor het hart, waarna we in een ontspannen sfeer
met elkaar eten.
Voor beide gemeenten!
Datum
Plaats
Aanvang
Leiding

:
:
:
:

Woensdag 26 februari
De Doarpskeamer, Molkwerum
18.00 uur
Ds. Joke van Voorst

Opgeven bij Aagje Boersma,
tel. 0612603403, mail: aagje.boersma@gmail.com
Mensen die zich opgeven krijgen persoonlijk bericht
Bloemschikken
Hoe kun je nu mooier gesprekken voeren dan samen even bezig te zijn.
En zo ontstond het idee om samen te gaan (liturgisch) bloemschikken.
In december zal er in Molkwerum iets voor Kerst georganiseerd ( op een
morgen) worden en in maart is er in Warns (liturgisch) bloemschikken
voor Pasen. (Op een avond)
Gemeenteleden van beide gemeenten zijn in beide plaatsen welkom
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Voor Molkwerum
Datum
: 14 december
Plaats
: De doarpskeamer
Aanvang
: 9.30 uur
Leiding
: Hester Zijlstra en Hendrika Kooi
Kosten
: Materiaalkosten
( Als u niet wilt bloemschikken bent u van
harte welkom voor een praatje en een kopje
koffie.
Het is ook leuk om te kijken hoe anderen
aan het werk zijn.)
Opgeven voor Molkwerum:
Hester Zijlstra, tel. 681485, E mail: scribamolkwar@gmail.com
Voor Warns
Datum
:
Plaats
:
Aanvang
:
Leiding
:
Kosten
:

Donderdag 2 april
de kerk in Warns
19.45 uur
Anneke Munniksma
Materiaalkosten

Opgeven voor Warns:
Aagje Boersma, tel. 0612603403 , e-mail: a.boersma@gmail.com
Bijbelse hapjes o.l.v Wim Postma
In het verleden was het een succes en dus willen
we het dit jaar ook weer doen.
Een mooie combinatie van met elkaar eten maken
(en eten ) en tegelijkertijd even stilstaan bij de
bijbeltekst die ten grondslag ligt aan het gerecht
dat gemaakt wordt.
Voor gemeenteleden uit beide gemeenten
Datum
Aanvang
Plaats

: Dinsdag, 4 februari
: Inloop 17.45, aanvang 18.00 uur.
:´t Stasjons Kofjehûs
Stationswei 22a, Molkwerum

Verdere informatie komt in Ons Kerkblad
Organisatie: Dieuwke Valk, tel. 682275, email: y.valk2@kpnplanet.nl
Caroline Slump, tel. 681661, email: c.m.smits@kpnmail.nl
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Meer dan lopen alleen
Meditatieve wandeling.
Het is soms goed even tot jezelf te komen.
En wandelen is daar een prima
‘instrument’ voor.
We starten gezamenlijk bij de kerk van
Molkwerum.
Er wordt een stukje uit de bijbel gelezen
met een tekst daaruit als bezinningstekst.
Eerst lopen we in stilte, later zoeken we
een gesprekspartner om daarover van gedachte te wisselen. De wandeling
duurt ca. drie kwartier.
Het geheel wordt afgesloten met een korte vesper.
Datum
Plaats
Aanvang
Leiding

:woensdag 22 april ( met een reservedatum woensdag 13 mei
voor het geval van slecht weer)
: Kerk Molkwerum
: 19.30 uur.
: Ds. Joke van Voorst

U kunt zich opgeven bij Hendrika Kooi, tel.785173, e mail:
kooivdvelde@gmail.com

Thema Avond : Een goed verhaal
Het is het landelijke jaarthema van de PKN. De bijbel
staat vol met verhalen. Verhalen blijven hangen en
spreken tot de verbeelding. Niet voor niets maakte
Jezus ook gebruik van verhalen, gelijkenissen om
dingen uit te leggen!
En wie kan er beter over ‘een goed verhaal’ vertellen
dat Ds. Stephan de Jong, predikant in Oudemirdum,
Nijemirdum en Sondel en bij uitstek een
verhalenverteller.
Vele verhalenbundels staan op zijn naam.
Het belooft een boeiende avond te worden.
Datum
Plaats
Aanvang

: 8 november
: kerk van Warns
: 20.00 uur

U hoeft zich voor deze activiteit niet op te geven
Van harte welkom
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Verhalen verbeeld
Vincent van Gogh is wereldberoemd,
maar lang niet iedereen weet dat hij
enkele jaren evangelist is geweest.
Hij had oor voor de verhalen van
mensen en deelde met hen het Goede
Nieuws. Later in zijn leven besloot
Vincent zijn roeping als schilder te
volgen. Volgens sommigen betekende
dat een breuk met christelijk geloof
en Bijbel. Of was het vooral een
andere vorm? Ook in veel van zijn
schilderijen zaait hij immers van het
Woord en speelt de komst van het licht een centrale rol. Welk verhaal
deelt Vincent vanavond met ons? Ds. Michiel de Zeeuw vertelt over de
achtergronden en samen kijken we naar afbeeldingen van schilderijen en
tekeningen van Vincent van Gogh.
Datum
Plaats
Aanvang

: dinsdag 10 maart
: kerk Molkwerum
:20.00 uur

Voor deze activiteit hoeft u zich niet op te geven, iedereen is hartelijk
welkom.
Oecumenische gespreksavond :
Thema:
‘Wat zijn de gedachten die wij over Maria
hebben”, wat betekent zij voor ons als kerk
en persoonlijk?’
De kijk op Maria, de moeder van Jezus,
verschilt per kerkgenootschap. Voorgangers
van de kerkgenootschappen RK,
Doopsgezind en PKN willen hun visie met u
delen.
Voor de RK is de deelnemer nog niet
bekend, voor de Doopsgezinden is dat pastor Tholen en voor de PKN is dat
Ds. Michiel de Zeeuw.
Het is interessant en altijd goed om naar elkaar te luisteren. Natuurlijk
komt u, als bezoeker ook aan bod. Als u dat wilt kunt u meedoen met het
gesprek daarover.
En wij nodigen u daarom van harte uit om naar deze bijeenkomst te
komen. Het is fijn om als geloofsgenoten van gedachten te wisselen, ook
al verschillen wij soms van mening,.
Voor de gemeenteleden en parochianen van Warns en Molkwerum.
14

Datum
Plaats
Aanvang

: 20 februari 2020
: St. Johanneskapel, Boppelâns, Warns.
:20.00 uur

U hoeft zich voor deze activiteit niet op te geven.
Excursie naar de bijbelse zandsculpturen in Elburg
In Elburg is een permanente tentoonstelling van zandsculpturen van
bijbelse voorstellingen.
Razend knap gemaakt. Het bekijken zeker waard. Voor gemeenteleden
van beide kerken.
Datum
Plaats
Aanvang
Kosten

: Zaterdag, 9 mei (Reservedatum
in geval van regen: 16 mei)
: Verzamelen op het
parkeerterrein in Warns
: Vertrek om 12.30 uur
: Toegangsprijs 16.50

Er wordt aan de hand van de deelnemers
gekeken wie gaat rijden.

U kunt zich opgeven bij:
Aagje Boersma, tel. 0612603403,
mail: aagje.boersma@gmail.com

Hagenpreek
Met een knipoog naar vroeger tijden houden we ook dit jaar weer een
Hagenpreek .
Een openluchtdienst met de preek vanaf een
boerenkar.
Het is een gezamenlijke dienst. In eerste
instantie is dat de Pinksterdienst op 31 mei.
Bij slecht weer in de kerk van Molkwerum en
dan kunnen we eventueel op een later tijdstip
een Hagenpreek houden.
Datum
Aanvang
Plaats

: Zondag, 31 mei ( Pinksteren)
: 10.00 uur
: De Wymerts 7, Molkwerum
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Filmavond voor de jongeren
met Meryl Streep, Hugh Grant en Simon Helberg
De film vertelt het waargebeurde verhaal van Florence
Foster Jenkins. Een vrouw die heel erg probeerde een
beroemde zangeres te worden. Ze had niet erg veel
talent, maar haar echtgenoot en manager St. Clair
Bayfield was vastbesloten om haar niet te
confronteren met die waarheid. Hij deed er alles aan
om een podium voor haar te organiseren. Waar dat
allemaal toe leidt kun je in de film zien. De film laat je
nadenken over allerlei vragen. De man van Florence koos ervoor om het
verhaal van zijn vrouw over te nemen en te doen alsof het een goed
verhaal was. Maar klopt dat eigenlijk wel, en was ze daarmee geholpen?
Of: waarom wil iemand eigenlijk beroemd worden en wat is daar dan zo
leuk aan? Je ziet, je kunt er met elkaar eerst goed naar kijken en dan nog
eens napraten over wat je eigenlijk gezien hebt.
Bestemd voor jongeren uit beide gemeenten!
Datum
Plaats
Aanvang
Leiding

:
:
:
:

woensdag, 12 februari
De Spylder, Buorren 23, Warns
19.30 uur
Ds. Joke van Voorst

Opgave:Aagje Boersma, tel. 0612603403 , e-mail: a.boersma@gmail.com
Gemeenteavonden
Op de gemeente-avonden passeren financiële en
‘huishoudelijke’ zaken de revue.
Om een actieve en levende gemeente te zijn is het
belangrijk dat gemeenteleden zich laten informeren
en hun stem laten horen. Het is goed om eens van
gedachten te wisselen.
In Warns is Ds. Michiel de Zeeuw aanwezig die na
de pauze vertelt over ‘een onbekend geloofslied dat
toch iedereen kan meezingen’
In Molkwerum is Ds. Joke van Voorst aanwezig die
vertelt over ‘bloemen langs je weg’. Hoe kan de symboliek van bloemen je
geloof verdiepen
Datum voor Warns
Plaats
Aanvang

: dinsdag, 24 maart
: Kerk Warns
: 20.00 uur

Datum voor Molkwerum: donderdag, 26 maart
Plaats
: De Doarpskeamer, Molkwerum
Aanvang
: 20.00 uur
U hoeft zich voor deze activiteit niet op te geven.
Wij hopen dat u allemaal komt!!
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Dauwtrappen
Ook dit jaar gaan we weer dauwtrappen op
Hemelvaartsdag.
Een mooie vroege fietstocht met halverwege een
kopje koffie en broodjes. Goed om ook op deze
ontspannen manier gemeente te zijn.
Aan het eind van de tocht is er een korte
Hemelvaart viering. Deze tocht wordt weer
uitgezet door Aagje Bouwstra en Tryntsje Albada
Datum
Plaats
Aanvang
Aanvang kerkdienst

: donderdag 21 mei
: Vertrek vanaf de Johannes de Dooperkerk in Warns
: 07.30 uur
: 09.30 uur

U kunt zich opgeven bij:
Aagje Bouwstra, tel. 681776. E mail: aagjebouwstra@ziggo.nl
Tryntsje Albada, tel. 681907, e mail: tryntsjea@gmail.com

Tsjerke fair
Altijd weer een gezellig gebeuren in de Treffe in
Warns.
Ongedwongen een praatje met elkaar maken, de
kraampjes bekijken, leuke spulletjes kopen, meedoen
met het draaiend rad en oliebollen meenemen
natuurlijk.
Alle gemeenteleden van beide gemeenten zijn
hartelijk welkom!
De Tjerkefaircommissie
( Annie v.d. Bos, Carla de Vries, Feikje Gerbrandy en
Carolien Smits)
Datum
Plaats
Aanvang

: 21 maart 2020
: De Treffe
: wordt vermeld in Ons Kerkblad

Voor deze activiteit hoeft u zich niet op te geven
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After preek gesprek.
Een nagesprek naar aanleiding van de
gehouden dienst op die zondag
Diensten waarin ds. Michiel de Zeeuw en ds.
Joke van Voorst zullen voorgaan.
U hoeft zich niet op te geven. Als u mee wilt
doen kunt u gewoon na de dienst blijven.
Natuurlijk is er dan koffie
Datum Molkwar : zondag 2 februari
( Ds. Joke van Voorst)
Datum Warns : Zondag, 15 maart
(Ds. Michiel de Zeeuw)
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Inhoudsopgave per maand.
U kunt dan meteen voor uzelf aangeven waar u belangstelling voor heeft.
Oktober 2019
O
Maaltijd 60 + alleenstaanden
O
Start Graafwerk 50 + Molkwerum en Warns
O
Start Graafwerk 50 – Warns
O
Start Graafwerk 50 – Molkwerum

15
16
24
31

November 2019
O
Start catechese Warns 12- 14 jarigen
O
Start catechese Warns 15-17 jarigen
O
‘Een goed verhaal’ (Ds. Stephan de Jong)
O
Start gespreksgroep 18 +

04 nov.
nov.
08 nov.
21 nov.

December 2019
O
Maaltijd 60 + alleenstaanden
O
Bloemschikken Molkwerum

03 dec.
14 dec.

Januari 2020
O
Maaltijd 60 + alleenstaanden
O
Groothuisbezoeken Warns
O
Groothuisbezoeken Molkwerum

14 jan.
09/30 jan.
07/28 jan.

okt.
okt.
okt.
okt.

Februari 2020
O
After preek gesprek Molkwerum
02 feb.
O
Bijbelse hapjes
04 feb.
O
Ochtendkring
05 feb.
O
Filmavond voor jongeren ( Florence Foster Jenkins) 12 feb.
O
Oecumenische gespreksavond
20 feb.
O
Sobere maaltijd
26 feb.
Maart 2020
O
Verhalen verbeeld ( Vincent van Gogh)
O
After preek gesprek Warns
O
Maaltijd 60 + alleenstaanden
O
Tsjerke fair
O
Gemeenteavond Warns
O
Gemeenteavond Molkwerum

10
15
17
21
24
26

April 2020
O
Bloemschikken Warns
O
Meer dan lopen alleen

02 apr.
22 apr.

Mei
O
O
O

09 mei
21 mei
31 mei

2020
Zandsculpturen Elburg
Dauwtrappen
Hagenpreek

mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
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INFORMATIEF 2019/2020
Kerkgebouwen
Lebuïnuskerk, Tsjerkestrjitte 14, 8722 HJ Molkwerum
Johannes de Dooperkerk, Buorren 37, 8721 GN, Warns
Kerkdiensten
Er is elke zondag dienst.
Aanvangstijd is 9.30 uur of 11.00 uur.
Minimaal een keer per maand is er een gezamenlijke dienst. In ieder geval
zijn bidstond, dankstond, Hemelvaart en Oudejaarsavond gezamenlijke
diensten. Ook de startzondag wordt gezamenlijk gevierd. Gezamenlijke
diensten worden bij toerbeurt in een van beide kerken gehouden.
Aanvangstijden van diensten worden elke week bekend gemaakt in Ons
Kerkblad, diverse kranten en tijdens de afkondigingen in de kerken.
Verenigingsgebouw
De gemeente van Molkwerum maakt voor haar activiteiten gebruik van de
Dorpskeamer. Inlichtingen over de Dorpskeamer worden verstrekt door
Anneke van der Kooy, tel 681132 en Margreet van der Zee, tel 0615485129
Kosterschap
Kostersactiviteiten worden zowel in Molkwerum als in Warns uitgevoerd
door een groep vrijwilligers. In Molkwerum kunt u contact opnemen met
Jurjen Faber, Helllingstrjitte 18, tel. 681227. jurjenfaber@gmail.com
In Warns met Lolke Veenstra, Pastoriewei 15, tel.681610
lolkeveenstra@planet.nl
Organisten
Warns:
dhr. J. Venema
mevr. W. Winkelman
Mevr. G Buma
Molkwerum:
mevr. A. Wassink
mevr. C. Hofman

Skarl 3
681493
Op’e Wâl 11
682666
't Heale Paed 11 8723AG Koudum 522233
Hellingstrjitte 19
Tettingburren 2,Workum

681186
0515 543666

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en
predikant. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het moderamen. De
kerkenraad vergadert 6 keer per jaar. Twee keer per jaar vergaderen de
kerkenraden van Warns en Molkwerum samen.
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Ons Kerkblad
Verschijnt wekelijks samen met gemeenten in de regio.
Abonnementen: Mevr. I. Mulder-Grasman, Nieuweweg 2, 8713
Hindeloopen. Email: ons.kerkblad@outlook.com, tel. 06-51912524

KJ

Websites:
https://molkwerum.protestantsekerk.net/
https:// warns.nl/de-gemeente/
www.pknkoudum.nl
www.pkn.nl
Predikanten
Ds. Michiel de Zeeuw, pastoraat Warns
Klokslach 26, 8723 GB Koudum
tel.0645449998, e mail: michieldezeeuw28@kpnmail.nl
Ds. Joke van Voorst, pastoraat Molkwerum
Klokslach 26, 8723 GB Koudum
tel. 0610570870, e mail: vanvoorstjoke@gmail.com
Moderamen
Warns:
mevr. A. Boersma, voorzitter
mevr. L. Haijtema, scriba
Ds. Michiel de Zeeuw

0612603403
682109
0645449998

Molkwerum:
mevr. H. Kooi, voorzitter
mevr. H. Zijlstra, scriba
Ds. Joke van Voorst

785173
681485
0610570870

Ouderlingen
Warns:
mevr. A. Boersma
mevr. O. Osinga
dhr. H. Osinga
dhr. C. de Roos
mevr. H. Westhof

‘t Noard 8
‘t Noard 19
‘t Noard 19
‘t Sou 25
Boppelâns 23

0612603403
682097
682097
682015
681692

Tsjerkestrjitte 5

682360

De Wymerts 7
Nei de Knekkeren 1

785173
682104

Molkwerum:
mevr. T. Bosch
Vacature
mevr. H. Kooi ( aanspreekpunt)
Mevr. J. Draayer
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Diakenen
Warns:
mevr. T. Stornebrink
mevr. L. Haijtema
Dhr. J. Kooiman
dhr. Y.H. Couperus

Ats Boninghawei 9
Buorren 51
Boppelâns 17 a
Kapelstrjitte 21

681435
682109
854470
0653459552

Molkwerum:
mevr. H. Zijlstra
dhr. F. de Koe
dhr. S. v.d. Kooy

Grimspôle 10
Stationswei 21
Tsjerkestrjitte 12

681485
522772
681132

Kerkrentmeesters
Warns:
mevr. D. Valk
dhr. K. Lettinga
dhr. A.H. Jongstra
dhr. C. Winkelman

't Sou 22
't Noard 15
Buorren 29
Op ‘e Wâl 11

682275
854644
0623720493
682666

Molkwerum:
dhr. G. Kooi
dhr. W. de Koe
dhr. T. Zeldenrust

De Wymerts 7
Stationswei 17
Grimspôle 12

785173
522513
681080

Preekvoorzieners
In Molkwerum
mevr. G. Muizelaar, tel 681539
In Warns
mevr. H. Mellema, tel 681313
Wijkindeling
Molkwerum
Stationswei
Flait

T. Bosch
Warns
‘t Noard

A. Boersma

Tsjerkestrjitte
Nei de Knekkeren
Wymerts
Noardermar
Lutzenpolle
Westerich
J. Draayer

zijstraten van
’t Noard

C. de Roos

Hellingstrjitte
Eesterich
’t Seleantsje
Grimspôle
Vacature
H. Kooi aanspreekpunt
Buorren
Pastorijwei
Himm.dyk
A.Bonninghawei

’t Sou
Skarl
Laaksum
’t Soal
de Kei
O. Osinga en H. H. Westhof
Osinga
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Van de Kerkrentmeesters
Geldwerving:
Ieder jaar wordt de kerkbalans in januari bezorgd en opgehaald. De
kerkbalans wordt van harte aanbevolen om zo het kerkenwerk in stand te
houden.
Periodieke giften, voor hetzelfde geld geeft u meer:
Wat minder bekend is, is dat een periodieke gift aan de gemeente u de
mogelijkheid biedt deze volledig fiscaal aftrekbaar te maken. Zo kunt u
bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld
kost.
Een periodieke gift is een gift waarbij u van tevoren vastlegt om elk jaar
gedurende minimaal 5 jaar eenzelfde bedrag aan de kerkelijke gemeente
over te maken. Dat mag ook in meerdere, bijvoorbeeld maandelijkse,
termijnen.
Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar boven 1% (minimaal € 60)
en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke
gift gelden die grenzen niet.
Met de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u het fiscale voordeel
berekenen.
De kerk in uw testament:
Steeds vaker maken Nederlanders een testament en steeds vaker worden
daarin, naast kinderen/familie, ook goede doelen tot (mede) erfgenaam
benoemd of met een legaat bedacht.
Daarom willen wij u als lid van onze gemeente ook op de mogelijkheid
wijzen om onze plaatselijke gemeente of diaconie in uw testament op te
nemen. Zo kunt u ook na uw overlijden ervoor zorgen dat het kerkenwerk
doorgaat.
Een testament kan alleen door een notaris worden opgemaakt en de
notaris kan u hierover dan ook goed informeren.
Meer weten?
Wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke
gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met
onze kerkrentmeesters.
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