
BESTE GEMEENTELEDEN

Hierbij de activiteitengids van het komende jaar.
Er is vast ook iets bij waar u/jij aan mee wilt doen.
Lees het boekje aandachtig door en geef je op voor dat wat bij u/jou past.

De commissie Vorming & Toerusting

Als gemeente leven wij graag met u mee.
Daarom een vriendelijk verzoek:
Wilt u bij geboorte, trouw of rouw een kaartje aan de kerkenraad 
sturen?
Ook met ziekte en zorg willen wij meeleven.
Wilt u daarom bij ziekenhuisopname, thuiskomst uit het ziekenhuis of 
andere zorgen even een seintje geven aan uw wijkouderling ?
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AAN TAFEL
Wanneer het eten klaar is wordt geroepen ‘aan tafel’. Dit is het jaarthema 
van ons gemeente. Aan tafel vinden gesprekken plaats, deel je lief en leed. 
In de kerk gaan we aan tafel bij het avondmaal. In dit seizoen gaan we 
letterlijk aan tafel bij het ‘running dinner’, je fietst van de ene tafel naar de 
andere tafel. Op allerlei manieren willen we dit jaar met elkaar aan tafel 
gaan, in gesprekken of samen te eten of door samen iets moois te maken. 
We gaan in de voetsporen van Jezus. Jezus ging geregeld aan tafel, ook bij 
mensen waar niet iedereen mee aan tafel wilde. Aan tafel dus. We hopen op 
inspirerende tafelgesprekken.

We hebben een afwisselend jaarprogramma gemaakt. Voor sommige 
activiteiten moet je van tevoren opgeven, dan weten we even of we op je 
kunnen rekenen. Doe dit het liefst uiterlijk drie weken voor aanvang bij 
de contactpersoon. Bewaar deze activiteitengids. In Ons Kerkblad en op 
de website staan steeds de geplande activiteiten als reminder. Namens de 
winterwerkcommissie ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of mailen: 
aafkejnicolai@gmail.com)
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STARTZONDAG 25 SEPTEMBER 2022
Elk jaar is er een speciale zondag voor en door gemeenteleden. Vaak wordt 
gekozen voor een bijzondere locatie. Ook dit jaar is het weer een verrassing
hoe deze dag eruit gaat zien. Let op de publicatie in Ons Kerkblad. 

INLOOP: KOFFIEOCHTEND IN HET LOKAAL
We willen onze stadsgenoten in de winterperiode een plek bieden om elkaar
te ontmoeten, een kopje koffie te drinken en een praatje. Elke twee weken 
op dinsdagochtend, van 10.00 uur tot 11.00 uur in oktober en november 
2022. De data zijn 4 en 18 oktober, 1, 15 en 29 november. Op deze laatste 
ochtend is er de mogelijkheid kerstkaarten te maken. Bij voldoende 
belangstelling gaan de koffieochtenden door in januari, februari en maart in 
2023. Iedereen is van harte welkom.
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ACTIVITEITEN BIJ HET THEMA  AAN TAFEL

HUISKAMERGESPREKKEN 
De huiskamergesprekken zijn eenmalige ontmoetings-en 
gespreksbijeenkomsten voor maximaal tien gemeenteleden van jong tot 
oud. Het thema van de gesprekken is ‘Aan tafel’. 
De bijbel staat vol met verhalen waar mensen samen eten. Abram ontmoet 
drie vreemde mannen en nodigt hen in zijn tent aan tafel. Op speelse wijze 
leggen we deze verhalen naast de verhalen uit ons eigen leven. Deze 
bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die houdt van een goed gesprek 
en open staat voor ontmoeting.

De gesprekken zijn bij iemand thuis en in het Lokaal (middag). Wilt u/jij 
een bijbel meenemen? U kunt kiezen uit drie data:
woensdagavond 18 januari 2023 om 20.00 uur       
donderdagavond 26 januari 2023 om 20.00 uur  
dinsdagmiddag 7 februari 2023 om 15.00 uur.

De bijeenkomsten staan o.l.v. een ouderling en de predikant. Opgave kan bij
Margaretha Bouma (tel. 681550 of mailen naar boumam@ziggo.nl) 

BIJBELGESPREKSGROEP  ‘Bij Jezus aan tafel’ 
Jezus gaat geregeld aan tafel bij bekenden en onbekenden. Ik heb zeven 
verschillenden verhalen gevonden in het evangelie van Lucas, waar Jezus 
aan tafel gaat. Wij gaan rond de tafel in gesprek onder het genot van een 
kopje koffie en iets lekkers. Graag zelf een bijbel meenemen. De zeven 
bijeenkomsten vormen een geheel maar zijn ook goed los te volgen. Dus 
wanneer je één keer kunt, wees welkom. Data 25 oktober, 8 november, 22 
november, 10 januari, 24 januari, 7 februari en 21 februari. Tijd van 
10.00 uur tot 11.30 uur. Plaats: Lokaal Opgeven bij ds. Aafke Nicolai 
(0514-851635 of mailen: aafkejnicolai@gmail.com)
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POËZIE ’Aan tafel’ 
In Hindeloopen wordt elk jaar een gedichtenavond georganiseerd voor 
iedereen die ‘iets’ met poëzie heeft. Schrijf je zelf gedichten of is er een 
mooi knipsel of bundel die je aanspreekt, neem het mee. Ieder die gedichten
een warm hart toedraagt en daarover met elkaar van gedachten wil wisselen
is welkom. Het is mooi wanneer het aansluit bij het jaar thema ‘Aan tafel’. 
Het hoeft niet. Datum en tijd: woensdag 15 februari 2023 om 20.00 uur. 
Plaats: Huiskamer van Annemieke en Arend Hobma, Kreilerstraat 1 in 
Hindeloopen. Gemeenteleden uit Stavoren zijn van harte uitgenodigd. Ben 
je geïnteresseerd? Geef je op bij ds. Aafke Nicolai (0514-851635 of mailen:
aafkejnicolai@gmail.com)

BEELDHOUWEN AAN TAFEL

Vorig jaar deden we dit voor het eerst en het was een groot succes. Daarom 
herhalen we deze activiteit voor wie de vorige keer niet kon of nog een keer
mee wil doen. We zetten grote tafels neer in het Lokaal en maken een 
beeldje van zandsteen. Het is voor iedereen te doen. Na de uitleg kan ieder 
zelf aan de slag gaan. Je ontvangt een stuk zandsteen en gereedschappen om
te bewerken. De kosten zijn ongeveer 13 euro. Een oude theedoek en een 
schort zijn handig. 
                                                                                                                        

6

mailto:aafkejnicolai@gmail.com


Doe ook niet al te nette kleren aan. Woensdag 15 maart 2023 om 19.30 
uur in het Lokaal. Dit is een gezamenlijke activiteit met de protestantse 
gemeente te Hindeloopen. Graag opgeven bij: ds. Aafke Nicolai (0514-
851635 of mailen: aafkejnicolai@gmail.com)

RUNNING DINNER

Samen eten verbindt. Het voorgerecht, hoofdgerecht en het toetje worden 
op drie verschillende plekken gegeten. Je fiets tussen de gangen door. Het is
een leuke manier om in gesprek te raken en elkaar te leren kennen. Voor 
deze activiteit kun je je aanmelden als kok en gastvrouw/heer of eter. De 
kosten worden zo laag mogelijk gehouden. We sluiten af in het Lokaal om 
21.00 uur. Tijd: vrijdagavond 28 oktober 2022 om 17.30 uur.

Opgeven bij Margriet Kampen (0514-681771 of mailen: 
pieterkampen@online.nl)

                                                                                               
      7

mailto:aafkejnicolai@gmail.com


OVERIGE ACTIVITEITEN 

EEN LIED DAT JE RAAKT

Op zondagmiddag 22 januari om 15.00 uur is er in de Grote Kerk te 
Hindeloopen een viering met als thema ‘Een lied dat je raakt’. Iedereen 
heeft wel en lied met een bijzondere herinnering. We willen in dit uur 
luisteren naar het verhaal bij het lied en met elkaar zingen. Dit is een 
gezamenlijke activiteit met de protestantse gemeente te Hindeloopen. Heb 
je ‘Een lied dat je raakt’? Graag doorgeven  aan ds. Aafke Nicolai (tel. 
851635 of mailen: aafkejnicolai@gmail.com  )                                                

KLEASTERKUIER JORWERT 
Elke woensdagochtend is er in Nijkleaster (Sluytermanwei 4 Jorwert) een 
ochtendgebed om 9.30 uur met aansluitend kennismaking met koffie en 
koek. Daarna volgt een wandeling van ongeveer vijf kilometer. Voor wie 
liever niet wandelt is er een programma in de kerk. Om 12.00 uur is er een 
gezamenlijke lunch. Voor koffie en thee en koek wordt gezorgd, daarvoor 
wordt een bijdrage gevraagd van vijf euro. Ieder neemt zelf de lunch mee. 
We vertrekken in eigen auto’s (carpoolen) om 8.30 uur van de grote 
parkeerplaats in Stavoren. We delen de reiskosten. Dit is een gezamenlijke 
activiteit met de protestantse gemeente te Hindeloopen. Datum: woensdag 
29 maart 2023. Opgeven kan bij Gerrie Keesman (tel. 594739 of mailen: 
gerriekeesman@gmail.com)
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DAUWTRAPPEN MET HEMELVAART 
Op Hemelvaartsdag 18 mei is de gezamenlijke viering om 9.30 uur in 
Hindeloopen. De gemeenteleden uit Hindeloopen fietsen die uit Stavoren 
tegemoet. We ontmoeten elkaar aan de dijk bij camping ‘t Séleantsje om 
9.00 uur. Vertrek om 8.40 uur vanaf de kerk. Misschien verandert dit nog. 
Vorig jaar ontmoetten we de groep uit Warns en Molkwar en hebben de 
wens uitgesproken om volgend jaar samen deze tocht te organiseren. Let op
de publicatie in Ons Kerkblad. Opgave is niet nodig, iedereen die wil kan 
gewoon meefietsen. 

GESPREKSGROEP JONGE OUDERS
Wanneer je vader en moeder wordt komt er heel wat op je af. Een aantal 
jaren geleden is deze groep begonnen onder de naam ‘Opvoeden met 
plezier’. We gaan in gesprek over vragen als: Wat hoop en verlang je voor 
je kind? Wat kreeg je zelf mee van je ouders? Wat wil je je kind meegeven 
aan geloof, waarden en normen? De groep staat open voor iedereen die wel 
eens met andere ouders wil praten over opvoeden, ook wanneer je niet bij 
de kerk aangesloten bent. We willen tweemaal per jaar bij elkaar komen. 
Ben je nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie neem contact op met 
ds. Aafke Nicolai (telefoon 0514-851635 of mailen: 
aafkejnicolai@gmail.com)

SAMEN NAAR HET MUSEUM 

In 1984 zijn drie werken van Jopie Huisman gestolen tijdens een expositie 
in Nuenen. De plaats waar Vincent van Gogh een tijd woonde. 
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Jopie zei toen: ‘Ik hoop nog altijd dat ze op een mooie dag worden 
terugbezorgd, dat zou een feest zijn. Ik zou de dief wel in mijn armen willen
sluiten’. Het doet denken aan het verhaal van het verloren muntje uit Lukas 
15. De vrouw viert ook een feestje met haar buren wanneer het verloren 
muntje weer terug is. We gaan samen naar het museum en aan de hand van 
een aantal vragen de werken bekijken. Dit is een gezamenlijke activiteit met
de protestantse gemeente te Hindeloopen. Datum: vrijdagmiddag 4 
november 2022 om 14.00 uur. Kosten: Reiskosten en entree van het 
museum. Museumjaarkaarthouders zijn meestal gratis. Informatie en 
opgave voor deze activiteit bij Margriet Kampen-Teensma (tel. 681771 of 
mailen: pieterkampen  @online.nl)                                                                    

                                                                                                     

WANDELEN MET EEN GEDICHT
Op een aantal zaterdagmiddagen gaan we samen wandelen. We zoeken een 
mooie route van maximaal 10 kilometer. Onderweg is een stop op een 
inspirerende plek met koffie en iets lekkers en wordt een gedicht gelezen. 
We genieten van de prachtige natuur en ontmoetingen. Wandel je mee? We 
rijden gezamenlijk naar het startpunt. Data: 8 oktober, 5 november en 4 
maart vanaf de grote parkeerplaats. Dit is een gezamenlijke activiteit met 
de protestantse gemeente te Hindeloopen. Kosten: bijdrage voor vervoer en 
koffie en thee. Eventueel zelf een broodje voor onderweg meenemen. Voor 
informatie en opgave Anita Albada (tel. 682292 of appen 06-29360589)
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ZINGEN IN DE CANTORIJ 
In Stavoren willen we een koor samenstellen van gemeenteleden voor de 
viering op Paasochtend 9 april 2023.  Lijkt dit jou leuk; meld je dan aan 
bij de coördinator, Wallie Boersma (tel. 681703/06-18228804 of mailen: 
boerson@ziggo.nl  ) Voor de oefentijden ontvang je tijdig bericht.

GEMEENTEAVOND 
In het najaar is de jaarlijkse gemeente avond. Deze avond is voor iedereen 
die belangstellend is naar de toekomst van onze gemeente. Wat er na de 
pauze op het programma staat wordt nog bekend gemaakt. De datum is 
donderdag 10 november 2022 om 19.30 uur. 

VRIJWILLIGERSAVOND
Ben je vrijwilliger bij onze gemeente, dan ben je van harte uitgenodigd voor
de vrijwilligersavond op vrijdag 17 februari 2023 om 19.30 uur. Iedereen 
ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging en via het kerkblad.  
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BEZOEKGROEP 
In onze gemeente is een bezoekgroep van gemeenteleden voor 
gemeenteleden. Wanneer u graag bezoek ontvangt van iemand uit de 
bezoekgroep kunt u dat doorgeven aan de coördinator Dory de Vries-van 
der Wal, (tel. 682072 of mailen berendendorydevries@hetnet  .  nl  )

KOFFIESCHENKERS
Vindt u het leuk om koffie te schenken in het lokaal o.a. na een dienst, geef 
u dan op bij Henk Zijlstra (tel. 682826)

HUISBEZOEK
Gemeente-zijn, dat is: verbonden zijn met elkaar. Tijd en aandacht hebben 
voor elkaar. In een kleine gemeenschap als Stavoren zijn mensen intens met
elkaar verbonden. Dat is mooi en goed.                           

Toch kan je soms behoefte hebben aan een goed gesprek met iemand buiten
je eigen familie, vrienden of buren. Een vertrouwelijk gesprek, dat niet aan 
de oppervlakte blijft hangen. Dat zeker niet op straat terecht komt. Iemand, 
die er even speciaal voor jou/u is.

Als wijkouderlingen en predikant nemen we hier graag de tijd voor.
Als u een bezoekje op prijs stelt, kunt u dat altijd aangeven, bij uw 
wijkouderling of predikant. Dat kan via de lijst, maar door het jaar heen 
natuurlijk ook met een telefoontje, mailtje, of als we elkaar tegenkomen.
Wie uw wijkouderling is, kunt u achter in deze activiteitengids vinden.

BELIJDENIS – IS - DOEN
Misschien heb je er al een tijdje over na lopen denken en wil je eens met 
anderen over geloof praten. Overweeg je om belijdenis te doen. Neem dan 
contact op met ds. Aafke Nicolai (tel. 851635 of mailen: 
aafkejnicolai@gmail.com)
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GROETEN EN FELICITATIES

Namens onze Protestantse Gemeente verstuurt Martha de Vries kaarten 
naar:

 Gemeenteleden in het ziekenhuis en zieken thuis;
 Jarigen vanaf 80 jaar;
 Huwelijksjubilea van 25 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 - 65 jaar.

Is er iemand in uw omgeving, die volgens u wel een kaartje verdient, geef 
dit dan even door! Tel. 681085.

BLOEMENDIENST
Elke zondag staan er bloemen in de kerk en die worden na de dienst, ’s 
middags of ’s avonds weggebracht door een gemeentelid of één van de 
diakenen. Nu is onze vraag: Wie wil meehelpen om af en toe de bloemen te 
bezorgen? Geeft u zich dan hiervoor op.                                                         
Diegene wiens beurt het is, wordt vermeld in “Ons Kerkblad” onder 
bloemendienst. We hopen op veel reacties! Geef u op bij Margaretha 
Bouma (tel. 681550 of mailen boumam@ziggo.nl). U blijft automatisch 
op de lijst staan, tenzij u zich afmeldt!

GAST – AAN – TAFEL
Van de Oxfam - Novib is er een “Gast aan Tafelproject”, dat door de 
diaconie wordt gesteund. Vrijwilligers gaan ieder kwartaal door hun wijk 
om het opgespaarde geld bij de mensen, die thuis meedoen, op te halen. Dit 
geld is bedoeld voor Derde Wereldlanden. Wie wil deze projecten met een 
geldelijke bijdrage steunen en wie wil wel meehelpen met inzamelen?    
Informatie bij Theo de Boer (tel. 681069 of mailen: 
t.de.boer46@kpnplanet.nl  )

KERSTATTENTIES 
Alleenstaande 70 plussers en alle 75 plussers ontvangen voor de kerst een 
attentie namens de Protestantse Gemeente Stavoren. De organisatie hiervan 
is in handen van de diakenen. Wilt u meehelpen om de attenties rond te 
brengen en een bezoekje te brengen rondom de kerstdagen? 
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Het is dankbaar werk en we zouden het leuk vinden als ook de jeugd zich 
opgeeft want dat wordt ontzettend gewaardeerd door de ouderen.
Geef u op bij Henriëtte Smid-Veldstra (tel. 682079 of mailen 
bjsmid@hotmail.com ).

20+ GESPREKSKRING
Ben je zo rond de 20 jaar of iets ouder en je wil graag met andere jonge 
mensen van gedachten wisselen over geloven, over God en over wie Jezus 
is en wat je nou met de bijbel aan moet?
En vooral wat jij daar mee moet / kan in jouw leven.
Dan ben je van harte welkom bij onze gespreksgroep.
Ook als je nog nooit iets met geloof/kerk of zo te maken hebt gehad.

Meestal komen we op vrijdagavond eens in de 3 of 4 weken bij elkaar. Info 
bij Rennie Zwaan (tel. 06-24497711 of mailen: renniezwaan@hotmail.com  )
Als je eerst gewoon eens wilt kijken of het iets voor jou is, kom gewoon 
langs!

GROEIGROEP 40+
Omdat geloven méér is, dan alleen naar de kerk gaan. Of voor jou is de 
kerkdienst niet de plek, waar je je geloof beleeft – maar je wilt wel graag 
doorpraten over geloven in God, in Jezus. Je wilt zoeken wat de bijbel 
daarover vertelt – maar liefst in wat kleinere kring in een huiselijke setting. 
Wees dan welkom bij de 40+ kring.
Tijd: Dinsdagavond, 20.00 uur, 1x per 3 weken

                                                                                                   

Informatie bij Jaring Zwaan, Ringstraat 27 (tel. 682153 of mailen: 
jaring@zeilmakerijzwaan.nl  )

MET ELKAAR AAN TAFEL ( M.E.A.T.)
Een uitnodiging voor alleen gaanden. 
Om samen met ons gastvrouwen van Met Elkaar Aan Tafel, een kopje 
koffie te drinken, een warme maaltijd te nuttigen, een kletspraatje, gewoon 
een gezellige dag! 
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Wilt u deze dag ook eens proberen? Om 10 uur staat de koffie klaar. U bent 
van harte welkom. We vragen € 15,00 bijdrage voor de hele dag. 

Wij starten op vrijdag 23 september 2022 10:00 uur in het lokaal. 
De volgende data: vrijdag 28 okt, 25 nov, 23 dec, 20 Jan 2023, 24 feb, 24 
mrt, 21 apr. 

Dit zijn de gastvrouwen van Met Elkaar Aan Tafel voor 2022/2023 

Grety de Jongh-Pleijsier tel. 0630987891 
Jantsje de Boer-de Hoop tel. 681791 
Jeane Snoodijk-Kolk      tel. 0612447230 
Koken voor met elkaar aan tafel 
Wilt u eens een keer koken voor deze groep? Er is een vergoeding van € 
60,00. Er zijn met de gastvrouwen mee ongeveer 15-20 personen. 
Wilt u wel koken, maar dan graag met nog één, meld u dan, we kunnen dan 
koppels maken. 
            
Voor grote pannen kunnen wij eventueel zorgen. Ook horeca koks of 
gewezen koks zijn natuurlijk hartelijk welkom om dit prachtige en dankbare
werk een keer te doen! 

Chauffeurs 
Sommige gasten van M.E.A.T. worden ‘s morgens van huis gehaald en ‘s 
middags weer thuisgebracht. Hiervoor zoeken wij nog enkele chauffeurs. 

Gastvrouwen 
Voor de Met Elkaar Aan Tafel dag zoeken wij nog gastvrouwen. 
Functie voor deze dag is: 
1. Gasten ontvangen en zo nodig begeleiden naar de plek 
2. Koffie schenken 
3. Van drankjes voorzien 
4. Om 12:15 wordt het eten gebracht door de kok voor deze dag 
5. Helpen met het bedienen van het eten 
6. Opruimen en afwassen
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P.S. Heeft u zich vorig jaar ook aangemeld, voor koken of chauffeur, 
mogen we zonder tegenbericht dan weer op u/jou rekenen? 
Voor vragen en/of inlichtingen kunt u bellen met Jeane Snoodijk-Kolk 
0612447230 of Grety de Jongh-Pleijsier.                             

    
Christelijke Vrouwen beweging VROUW – ZIJN STAVOREN
Vrouw-Zijn is een christelijke vrouwenbeweging. 
Wij zijn een enthousiaste groep vrouwen met een christelijke levensvisie, 
Waar iedere vrouw van harte welkom is. 
We komen één keer per maand bij elkaar. 
Bij Vrouw-Zijn hebben we aandacht voor elkaar, is ontspanning ook heel 
belangrijk en zijn we geïnteresseerd in kunst en cultuur. 
Daarnaast hebben we een actieve leesclub o.l.v. Wallie Boersma. 
Wilt u kennismaken met Vrouw-Zijn, u bent van harte welkom. 

De eerste bijeenkomst is op 21 september; de leden krijgen hierover 
bericht! We komen op middag bijeen.

Voor info: Jantsje de Boer-de Hoop. (telefoonnummer: 0514-681791, 
mailadres: pidebo@ziggo.nl) 

BEAMERTEAM                                                                                          

De beamer (beeld projector) kan tijdens de eredienst ter ondersteuning 
worden gebruikt. Om dit een goede invulling te geven zou het mooi zijn om
een ‘Beamerteam’ samen te stellen; mensen die graag willen meedenken 
over hoe de ‘beamer’ in onze eredienst als hulpmiddel kan worden gebruikt.
Ook zijn er ‘constructeurs’ nodig, vrijwilligers die een eredienst in elkaar 
willen zetten en ‘bedieners’ die tijdens de dienst het systeem bedienen.
Lijkt het u of jou wat om hieraan deel te nemen meldt u dan aan bij één van 
de kerkrentmeesters.

KIDSCLUB
Twee keer per maand wordt er Kidsclub gegeven. Iedere maand heeft een 
eigen thema waarmee we die maand aan de slag gaan. 
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We beginnen de eerste keer van de maand in de kerk (verzamelen in het 
lokaal) en de tweede keer komen we niet aan het begin, maar aan het eind 
van de dienst in de kerk. 

   
De kinderen kunnen dan laten zien wat ze tijdens de Kidsclub gedaan en 
gemaakt hebben. 
Naast een mooi spiegelverhaal en leuke vrolijke liedjes staat er iedere keer 
ook een leuke knutsel op het programma. We gaan zagen, timmeren, 
verven, plakken etc. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom! 
Hou voor de data van de Kidsclub Facebook in de gaten! Met Kerst en met 
Pasen doen we altijd iets extra's. We gaan bijvoorbeeld film kijken, we 
houden een ontbijt of we nodigen een theatergezelschap uit.
Kortom, we willen de kinderen op een creatieve manier het geloof 
doorgeven. 
Voel je je betrokken en wil je meedenken en meedoen - het is de moeite 
waard! Informatie: Eveline Bosma, Visstraat 6 (tel. 681127 of mailen: 
e.heijsman@planet.nl)  

JEUGDKERK
Een grote groep jeugd, verspreid over 3 groepen komt eens in de 3 á 4 
weken bij elkaar om te praten over het geloof. Onder leiding van 
Henriëtte(12+), Geeske(16+) en Wieger(20+) leren we God, de 
bijbel én elkaar steeds beter kennen. Het zijn hechte groepen maar 
regelmatig schuift er een nieuw gezicht aan, denk aan vrienden/vriendinnen 
maar ook “aanhang”. Iedereen is welkom! 

Het moment van samenkomen is voor iedere groep weer anders maar altijd 
bij de leiding thuis! 
Dit maakt het gezellig en uitlopen kan dan geen kwaad.  
Als je van de basisschool gaat én lid bent van de kerk ontvang je 
automatisch een uitnodiging. 
Mocht je geen uitnodiging gekregen neem dan even contact met ons op. 
Henriëtte 06-39139191 
Wieger 06-42268778 
Geeske 06-40639133
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ZANGDIENSTEN
Dit winterseizoen worden er zangdiensten gehouden. Dit zijn diensten 
waarin – de naam zegt het al – veel ruimte is voor zang, samen met en/of 
door een koor of muziekgroep. De diensten worden verzorgd en geleid door
gemeenteleden. Zij verzorgen de gebeden, schriftlezingen en een meditatie.
Op 23 oktober 2022, 26 maart 2023 is er weer een zangdienst, deze moet 
nog verder worden ingevuld. Wie wil met ons meedenken? Informatie: 
Sjoerd Grouwstra (tel. 681876 of mailen:.sj.grouwstra@home.nl  )   

VESPERS     
In de stille Week, de week voor Pasen, willen we in korte, ingetogen 
vieringen met elkaar toeleven naar Pasen, het feest van de Opstanding. Dit 
jaar is de Stille Week van 3 - 7 april 2023. Net als de afgelopen jaar zullen 
de vespers gehouden worden in de kerk. Steeds weer zijn dit bijzondere 
momenten, die de weg naar Pasen markeren. 

Maar we kunnen deze vespers alleen blijven vieren, als er voldoende 
mensen aan willen meewerken om de vespers te leiden. Informatie: Jantsje 
de Boer (tel. 681791 of mailen: pidebo@ziggo.nl).  

Op Witte Donderdag 6 april 2023 zullen wij het Heilig Avondmaal vieren.

BIJZONDERE DIENSTEN:
25 september 2022, Startzondag

16 oktober en 18 december, Try out dienst om 11.00 uur. Gewone 
vieringen met muziek uitgezocht door de jeugdgroepen.

20 november, is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag 
worden herdacht wie het afgelopen jaar zijn overleden. Aanvang 9.30 uur.

24 december, kerstavond in de Nicolaaskerk. Deze viering wordt 
georganiseerd door de Raad van Staverse Kerken. Aanvang 20.30 uur.
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COLLECTEMUNTEN
U kunt de munten bestellen bij Corrie Heijsman (tel. 06-15031601 of 
mailen: corrie  @heijsman.nl  ) , zij worden dan bij u thuis gebracht.
De munten in (verschillende kleuren) vertegenwoordigen de waarde van € 
0.50, € 1.00 en € 2.00.

AUTODIENST
De kerkdienst is voor velen hét moment om hun geloof te beleven en te 
voeden. Maar als je moeilijker loopt of de straat is glad of…. juist daarvoor 
is de autodienst. In Ons Kerkblad staat elke week uw privé-taxichauffeur 
vermeld. Deze chauffeurs hebben gráág passagiers! Bel dus gerust!
Wel zou het fijn zijn, als zich nog een paar nieuwe chauffeurs aanmelden, 
zodat iedereen ongeveer 1x per jaar aan de beurt is. Dit is toch ook 
kerkenwerk? Dus meld je of u aan! Inlichtingen bij Margriet Kampen-
Teensma (tel.681771 of mailen: pieterkampen@online.nl ). (ook als de 
dienstdoende chauffeur onverhoopt onbereikbaar is.) U blijft automatisch 
op de lijst staan, tenzij u zich afmeldt!

CULTUURCOMMISSIE NICOLAASKERK
De cultuurcommissie vraagt of er ideeën zijn voor een optreden van koor, 
korps, solist, of iets in die geest. We gaan het dan met elkaar regelen en 
uitvoeren. De cultuurcommissie: Klaas Albada.

KOSTERS
Gemeenteleden, die een maand lang willen zorgen dat de kerk op 
zondagmorgen op tijd open is, de liederen op het bord worden aangegeven 
enz. Een dienende taak in de gemeente. We zoeken jonge gemeenteleden. 
Meer informatie kunt u krijgen en tevens opgave nieuwe kosters bij Klaas 
Albada (tel. 06-53933751 of mailen: gerbrigklaas@ziggo.nl  ) . 

OPENSTELLING NICOLAASKERK
Onze gemeente doet ook volgend jaar weer mee aan het project 
“Tsjerkepaad / Openkerkenroute”. Meer dan 260 kerken in Friesland doen 
aan dit kerkenpad mee en zijn een aantal zaterdagmiddagen in juli, augustus
en de eerste helft van september open van 13.30 uur tot 17.00 uur. 
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Tijdens de open dagen zijn er ook momenten waarop organisten zich mogen
laten horen. Onze Nicolaaskerk is zaterdagmiddag open en daar zijn een 
aantal vrijwilligers voor nodig, want iedere zaterdagmiddag zijn er 2 
gastvrouwen/heren in de kerk. Het hangt van het aantal vrijwilligers af 
hoeveel zaterdagen we open gaan/kunnen. Wanneer u wilt meedoen kunt u 
zich aanmelden via bij Klaas Albada of Dory v.d.Wal. 

SCHOONMAKERS
De kerk en het lokaal worden bij toerbeurt schoongemaakt door Jantsje de 
Boer (tel. 681791 of mailen:pidebo@ziggo.nl  )  en Aagje Zwaan tel. 
681617. Zij vragen zelf gemeenteleden om hen te helpen bij het 
schoonmaken. Voel jij nou schoonmaakkriebels, laat één van hen dan even 
weten dat je best eens mee wilt helpen.

BAZAR
Ieder jaar wordt er een bazar georganiseerd, ten bate van de kerk.
Een manier om samen op een leuke wijze geld voor de kerk bijeen te 
krijgen, zodat we extra dingen in kerk en/of lokaal kunnen gaan realiseren.

De bazarcommissie gaat dit weer in het voorjaar van 2023 houden.
Op deze dag is er volop gelegenheid om één van de vele prachtige prijzen 
in de wacht te slepen, door mee te doen met spel, verloting en niet te 
vergeten het draaiend rad. 

  

Voor de inwendige mens is er naast de koffie en/of thee een hapje en een 
drankje. Natuurlijk heeft dit veel voorbereiding nodig en daar kunt u ook 
alvast aan meewerken. Van door u gespaarde en aan te bieden D.E. punten 
en Poiesz zegelboekjes kan de commissie leuke prijzen voor de verloting 
uitzoeken. Spaart u mee ??

Wij zijn ook te volgen op faceboek, like onze pagina: Bazar Stavoren
en je blijft van alles op de hoogte.
Info: Wilma Zwaan (tel. 681739 of mailen: wilmazwaan@hotmail.com  ).
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OUD PAPIER OPHALEN
Elke 3e dinsdag van de maand wordt oud papier opgehaald.

Dat is een goede bezigheid, zowel voor het milieu als voor de kerk, die de 
opbrengst van de inzameling ontvangt. De bestemming is voor het 
onderhoud van de gebouwen.
Wij zijn dringend op zoek naar mensen die willen helpen om het oud 
papier op te halen, zowel voor de middag-route als ’s avonds.
Er zijn toch genoeg fitte (jonge)heren en dames in onze gemeente, die 
hierbij kunnen helpen?! Geef u op bij Klaas Gert Wolthuis (tel. 681983)

KERSTVERSIERING
Ieder jaar proberen we de kerk rondom kerst weer sfeervol te versieren met 
een groepje vrijwilligers, meestal door de week en/ of op avond, dat is maar
net wie er kunnen. Wie wil er dit jaar (weer) meehelpen? Het is altijd een 
hele klus maar hoe meer zielen hoe meer vreugd en bovendien, misschien 
heeft u, heb jij, wel een leuk idee om het eens helemaal anders te doen
..laat het dan maar weten, alle ideeën zijn welkom! En heeft u nog oude 
kerstversiering liggen wat u kwijt wilt, ook dat kunnen we misschien wel 
weer gebruiken. We hopen op uw/ jou opgave! T.z.t. krijgt u/jij bericht. 
Info: via Hetty Wouda tel. 681455.

ADRESSEN:
Autodienst: M. Kampen-Teensma, Voorstraat 76, tel. 681771

Bazarcommissie:
T. Albada-Kemker, Breefenne 31, tel. 681451
T. van der Meer-Klaver, Skarl 6, tel 681077
H. Wouda-Visser, Voorstraat 3, tel. 681455
F. Zwaan-de Boer, Koggestraat 7, tel.681020
W. Zwaan, Koggestraat 3a, tel. 681739

Bezoekgroep: D. de Vries- van der Wal, Voorstraat 66, tel. 682072
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College van kerkrentmeesters:
C. Heijsman, Voorstraat 28, tel. 682231
K. Albada, Schans 32, tel. 06-53933751 
I. Visser, Voorstraat 85, tel. 681618
A.de Groot, Breefenne 14, tel. 06-53596395
G. de Vries-Wouda, Schans 46, tel. 06-26018166 – penningmeester
Mailadres: penningmeester@pgstavoren.nl

INGbank Protestantse Gemeente Stavoren: NL82INGB 0000 8234 32
Rabobank Protestantse Gemeente Stavoren: NL26RABO0367 8025 38

Commissie Vorming en Toerusting:
Ds. A.J. Nicolai, Ringstraat 2, tel. 851635
A. Albada-Smit, Voorstraat 1, tel. 682292
G. Keesman-Visser, Voorstraat 88, tel. 594739
M. Kampen-Teensma, Voorstraat 76, tel. 681771
M. Bouma, Achterdelft 25, tel. 681550

Cultuurcommissie Nicolaaskerk
K. Albada, Schans 32, tel. 06-53933751 

Diakenen:
T.T. de Boer, Koggestraat 1A, tel. 681069 - penningmeester
M. Bouma, Achterdelft 25, tel. 681550
H. Smid-Veldstra, Kapiteinstraat 7, tel. 682079
H. Zwaan, Achterdelft 19, tel. 06-42269960

Rabobank: NL50RABO 0367 8009 42 t.n.v. Diaconie PKN Stavoren

Doopsgezinde gemeente:
Contactadres: H. de Groot-Folkertsma, Stadsfenne 19, tel. 681522

Zingen in de Cantorij: W. Boersma, Schans 67, tel. 681703

Jeugdkerk: G. Heijsman-Beuckens, Voorstraat 28, tel. 06-40639133
            W. Zwaan, Smidsstraat 14, tel. 06-42268778

                         H. Smid-Veldstra, Kapiteinstraat 7, tel. 06-39139191 
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Kerkblad:
Kopij: P. Albada, Voorstraat 1, tel. 682292
e-mail: kerkblad@pgstavoren.nl
Bezorging: Fam. P.  de Boer, Achterdelft 20, tel. 681791

Kerkenraad: postadres/scriba
D. de Vries-van der Wal, Voorstraat 66, tel. 682072
Vanaf 1 november P. Albada,Voorstraat 1, 8715 HW, Stavoren tel. 682292
e-mail: scriba@pgstavoren.nl

Kinderkerk: B. de Groot-Douma, Breefenne 14, tel.06-30056612
Bank: NL20 RABO 03 25 2156 69 t.n.v. B. de Groot

Ledenadministratie:
P. de Boer, Achterdelft 20, 8715 JH Stavoren tel. 681791

Met elkaar aan tafel:
J. Snoodijk-Kolk, Schans 65, tel. 06-12447230

Moderamen kerkenraad:
Voorzitter: W. Kuperus tel. 06-53953457
vice-voorzitter: ds. A.J. Nicolai
scriba: D. de Vries-van der Wal
Vanaf 1 november 2022 P. Albada 
diaken: H. Smid-Veldstra
kerkrentmeester: K. Albada

Ouderlingen:
W. Kuperus, Middelweg 81 tel. 06-53953457
G. van der Pol-Zwaan, Schans 49, tel. 682350
M. Kampen-Teensma, Voorstraat 76, tel. 681771
W. Visser, Breefenne 21, tel. 682157 of 06-18578954

Oud Papier Actie: K.G. Wolthuis,Voorstraat 98, tel. 1983 

   23

mailto:scriba@pgstavoren.nl


Predikant: Ds. A.J. Nicolai, Ringstraat 2, 8715 JX, tel. 851635
Mailadres: aafkejnicolai@gmail.com

Preekvoorzieningcommissie:
B. de Boer-Heijsman, Koggestraat 1A tel. 681069
E. Kingma-Versteeg, Koeweg 3, tel. 681989
D. de Vries-van der Wal, Voorstraat 66, tel. 682072

Raad van Staverse Kerken:
Leden Protestantse gemeente:
Ds. A.J. Nicolai, Ringstraat 2, tel 851635
R. Bosma, Visstraat 6, tel. 681127
M. Kampen-Teensma, Voorstraat 76, tel. 681771

 
Leden Doopsgezinde gemeente:
K. Bekkema-Visser, Noard 28, Warns tel. 681059
H. de Groot-Folkertsma, Stadsfenne 19, tel 681522 penningmeester

Schoonmaaksters:
J. de Boer-de Hoop, Achterdelft 20, tel. 681791
A. Zwaan-Koopman, Voorstraat 64, tel. 681617

Verhuur lokaal en kerk:
D. de Vries-van der Wal, Voorstraat 66, tel. 682072

Vrouw-zijn : J. de Boer-de Hoop, Achterdelft 20, tel. 681791

www.pgstavoren.nl
informatie zenden naar Pieter Albada, Voorstraat 1

Zangdienstcommissie:
J. de Boer-de Hoop, Achterdelft 20, tel. 681791
Sj. Grouwstra, Voorstraat 121, tel 681876
B. de Haan-Bergsma,Schans 19, tel, 681867
J. Smit, Breefenne 29, tel. 681949
F. Zeldenrust-Sijtsma, Ringstraat 29, tel. 682069
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Koppelingen van wijken voor het pastoraat
Als ouderlingen en diakenen hebben we allemaal een wijk toebedeeld 
gekregen. Bij verhindering en/of voor bijstand zijn er koppels van twee 
wijken gemaakt:

Wijk 1 : Breefenne, Koggestraat, Korenstraat, Meerweg, Ringstraat, 
Visstraat, Vrouwenzand
Wijkouderling: Wabe Visser, Breefenne 21, tel. 06-18578954
Wijkdiaken: Hessel Zwaan, Achterdelft 19, tel. 06-42269960
                                          
Wijk 2 : Jurisdictie, Kapiteinstraat, Koeweg, Kooijweg, Middelweg, 
Schans, Skarl 
Wijkouderling : Wim Kuperus, Middelweg 81, tel. 06-53953457
Wijkdiaken : Henriëtte Smid-Veldstra, Kapiteinstraat 7, tel. 682079

Wijk 3 : BA straat, de Bleeck, Hellingspad, Noord, van Schendelstraat, 
Smidstraat, Traankokerij, Voorstraat Oost, Wurdze Balk
Wijkouderling : Gerda van der Pol-Zwaan, Schans 49, tel. 682350
Wijkdiaken : Theo de Boer, Koggestraat 1A, tel. 681069

Wijk 4 : Achterdelft, Bolwerk, de Finke, Dwinger, Havenweg, 
St.Odulphusstraat,, Stadsfenne, Stationsweg, Voorstraat West
Wijkouderling : Margriet Kampen-Teensma, Voorstraat 76 tel. 681771
Wijkdiaken : Margaretha Bouma, Achterdelft 25, tel. 681550

Bij rouw- en trouwdiensten vormen deze koppels in eerste instantie de 
kerkenraad. De scriba neemt contact op met de desbetreffende ouderlingen 
en diakenen tel. 682292 of 06-23861358 . 
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-BELANGRIJKE DATA-

2022
 23 Sept. Met elkaar aan tafel (pag. 14)
 25 Sept. Startdienst (pag. 4)
   4 Okt. Koffiedrinken (pag. 4)
   8 Okt. Wandelen met gedichten (pag. 10) 
 16 Okt.  Try out dienst (pag. 18)
 18 Okt. Koffiedrinken (pag. 4)
 23 Okt. Zangdienst (pag. 18)
 25 Okt. Bijbelgespreksgroep (pag. 5)
 28 Okt. Running Dinner (pag. 7) 
 28 Okt. Met elkaar aan tafel (pag. 14)
   1 Nov. Koffiedrinken (pag. 4)
   4 Nov. Bezoek museum (pag. 9)
   5 Nov. Wandelen met gedichten (pag. 10) 
   8 Nov. Bijbelgespreksgroep (pag. 5)     
 15 Nov. Koffiedrinken (pag. 4)
 10 Nov. Gemeenteavond (pag. 11)
 20 Nov. Laatste zondag van het kerkelijk jaar (pag. 18)
 22 Nov. Bijbelgespreksgroep (pag. 5)
 25 Nov. Met elkaar aan tafel (pag. 14)
 29 Nov. Koffiedrinken en Kerstkaarten maken (pag. 4) 
 18 Dec. Try out dienst (pag. 18)
 23 Dec. Met elkaar aan tafel (pag. 14)
 24 Dec. Kerstavondviering (pag. 18)

                                                   
 2023

   9 Jan. Koffiedrinken (pag. 4)
 10 Jan. Bijbelgespreksgroep (pag. 5)
 18 Jan. Huiskamergesprek (pag. 5)

26



 20 Jan. Met elkaar aan tafel (pag. 14)
 22 Jan. Een lied dat je raakt (pag. 8) 
 23 Jan. Koffiedrinken (pag. 4)  
 24 Jan  Bijbelgespreksgroep (pag. 5)
 26 Jan. Huiskamergesprek (pag. 5)
   6 Feb. Koffiedrinken (pag. 4)  
   7 Feb. Bijbelgespreksgroep (pag. 5)   
   7 Feb. Huiskamergesprek (pag. 5)
 21 Feb. Bijbelgespreksgroep (pag. 5)
 15 Feb. Poëzieavond (pag. 6)
 17 Feb. Vrijwilligersavond (pag. 11)
 20 Feb.  Koffiedrinken (pag. 4)
 24 Feb. Met elkaar aan tafel (pag. 14)
   4 Mrt. Wandelen met gedichten (pag. 10)
      Mrt. Bazar (pag. 20)
   6 Mrt. Koffiedrinken (pag. 4)
 15 Mrt. Beeldhouwen (pag. 6)
 20 Mrt. Koffiedrinken (pag. 4)
 24 Mrt. Met elkaar aan tafel (pag. 14)
 26 Mrt. Zangdienst (pag. 18)
 29 Mrt. Kleasterkuier Jorwert (pag. 8) 
   3 Apr.-7 Apr. Vespers (pag. 18)
   9 Apr.  Zingen in de Cantorij (pag. 11)
 21 Apr. Met elkaar aan tafel (pag. 14)
 18 Mei  Dauwtrappen met Hemelvaart (pag. 9)
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naam mailadres
ds. Aafke J. Nicolai aafkejnicolai@gmail.com
Anita Smit- Albada albada.smit@kpnmail.nl
Auke de Groot aukejr@adegroot-stavoren.nl
Bettie de Groot-Douma bettie1980@live.nl
Botty de Haan-Bergsma bottydehaan@gmail.com
Bianca de Boer-Heijsman biancadeboer@kpnplanet.nl
Christiaan Heijsman christiaanheijsman@gmail.com
Corrie Heijsman corrie@heijsman.nl
Dory de Vries-van der Wal berendendorydevries@hetnet.nl
Ellen Kingma-Versteeg ellenversteeg@planet.nl
Emiel de Boer e.deboer4@telfort.nl
Eveline Bosma-Heijsman e.heijsman@planet.nl
Femke Zwaan-de Boer femkeannadeboer@home.nl
Filippien Zeldenrust-Sijtsma d.zeldenrust@ziggo.nl
Geesje de Vries-Wouda penningmeester@pgstavoren.nl
Geeske Heijsman-Beuckens geeskeheijsman@gmail.com
Gerda van der Pol-Zwaan gerdavdpolzwaan@outlook.com
Gerrie Keesman-Visser gerriekeesman@gmail.com
Henriëtte Smid - Veldstra bjsmid@hotmail.com
Hessel Zwaan hesselzwaan@hotmail.com
Hetty Wouda-Visser vissershaven@hotmail.com
Holk de Groot-Folkertsma hdegrootfolkertsma@planet.nl
Ids Visser idsvisser@msn.com
Jaring Zwaan jaring@zeilmakerijzwaan.nl
Jantsje de Boer-de Hoop pidebo@ziggo.nl
Jeane Snoodijk-Kolk jgskolk@gmail.com
Klaas Albada gerbrigklaas@ziggo.nl
Klaske Bekkema-Visser jeenenklaske@gmail.com
Margaretha Bouma boumam@ziggo.nl
Margriet Kampen-Teensma pieterkampen@online.nl
Martha de Vries-Postma wybren.en.martha@hetnet.nl
Ons Kerkblad Stavoren kerkblad@pgstavoren.nl
Pieter Albada scriba@pgstavoren.nl
Pieter de Boer pidebo@ziggo.nl
René Bosma rt.bosma@planet.nl
Rennie Zwaan-Smit renniezwaan@hotmail.com  
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Sjoerd Grouwstra sj.grouwstra@home.nl
Theo de Boer t.de.boer46@kpnplanet.nl
Tineke Albada-Kemker famalbada@ziggo.nl
Tineke van der Meer-Klaver tinekeklaver@hotmail.com
Wabe Visser wabe-henderika@live.nl
Wallie Boersma boerson@ziggo.nl
Wilma Zwaan wilmazwaan@hotmail.com
Wim Kuperus w.kuperus@kuperus.nl
Wijbren de Vries wybren.en.martha@hetnet.nl     
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