
AFSCHEIDSDIENST DS. A.J. NICOLAI  
In de dienst van 8 januari 2023 nemen wij, de protestantse 
gemeenten van Stavoren en Hindeloopen afscheid van: 
  ds. Aafke Nicolai. 
De dienst wordt gehouden in de Nicolaaskerk te Stavoren en 
begint om 10.00 uur. Namens de kerkenraden van de beide 
gemeenten willen wij u van harte uitnodigen deze dienst bij 
te wonen.  Na de dienst is er koffie/thee in het lokaal naast 
de Nicolaaskerk en is er gelegenheid persoonlijk afscheid van 
Aafke Nicolai en haar man te nemen. 

EEN LIED DAT JE RAAKT: 
De gezamenlijke dienst met als thema: ‘Een lied dat je raakt’ 
op zondagmiddag 22 januari in Hindeloopen gaat NIET door. 

PROTESTANTSE GEMEENTE STAVOREN

De Schakel JANUARI 2023

Bij nieuwjaar  
 

De teller tikt een jaar vooruit. 
Mijn klok draait mee, 

hij neemt seconden als teleenheid. 
Wij zijn verbonden 

met Hem die jaar na jaar omsluit. 
Wij komen dichter bij de dag, 
dat alles wat er op de aarde  

geschonden is, met nieuwe waarde 
bekleed wordt. Blij is onze lach. 

Het nieuwe jaar komt op Gods tijd, 
zoals altijd een jaar des Heren. 

Vertrouwen moeten wij steeds leren  
in al onze onzekerheid. 

Het Woord bemoedigt. En vandaar  
wensen wij jou veel heil en zegen  

voor elke dag, op al je wegen. 
Proficiat! Zalig Nieuwjaar! 

 
Arjan Minnema

 AGENDA: 

 8 jan. 10.00u.: Afscheidsdienst Ds. Nicolai 

10 jan. 10.00u:  Bijbelgespreksgroep in het lokaal 

17 jan. 10.00u.: Koffiedrinken in het lokaal 

18 jan. 20.00u.: Huiskamergesprek 

20 jan. 10.00u.: Met Elkaar Aan Tafel in het lokaal 

22 jan.  9.30u.: Zangdienst in de Nicolaaskerk 

24 jan. 10.00u.: Bijbelgespreksgroep in het lokaal 

26 jan. 20.00u.: Huiskamergesprek 

31 jan. 10.00u.: Koffiedrinken in het lokaal

EEN SCHONE LEI 
De periode tussen de Kerstdagen en oud en nieuw wordt vaak gebruikt om te kijken hoe het is geweest in het 
afgelopen jaar en plannen en voorbereidingen te maken voor het nieuwe jaar. Het jaar 2022 kwamen we vrij van de 
dwingende aanwezigheid van de maatregelen rond het corona virus. We werden echter opgeschrikt door oorlog 
vlakbij in de Oekraïne en de vele mensen die hierdoor op de vlucht gingen 
In Stavoren gaf onze predikant Aafke Nicolai aan dat ze een beroep had aangenomen in een andere gemeente en dat 
haar afscheid zal plaatsvinden op 8 januari 2023. Ook “Ons Kerkblad” gaat stoppen. We gaan in 2023 dus weer met 
een schone lei aan de slag. Als kerkenraad gaan wij elke maand “De Schakel” uitgeven met daarin de kerkdiensten 
en nieuws vanuit de Nicolaaskerk. Deze informatie komt ook op de web-site pgstavoren.nl. De redactie bestaat uit 
Pieter Albada, Margaretha Bouma en Henriëtte Smid. Het mailadres voor kopij is kerkblad@pgstavoren.nl of het 
postadres Voorstraat 1 in Stavoren. 

Verder gaan we als kerkenraad zoeken hoe wij de pastorale zorg voor onze gemeente het best kunnen vormgeven. 
Om dit voor Stavoren alleen te doen, zal moeilijk zijn omdat we daar te klein voor zijn. We zullen daarom moeten 
samenwerken. Als kerkenraad hebben wij daarvoor een eerste overleg gehad met ds. Wim Beekman, die ons 
adviseert en waar mogelijk gaat helpen. Wij zullen u daarvan in de volgende Schakel op de hoogte houden. 
Vanaf 8 januari 2023 staan we er als gemeente even met elkaar voor. In een recente preek over 1 Korintiërs 12 werd 
de gemeente vergeleken met een lichaam. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Al die delen samen 
vormen één lichaam. We hebben elkaar nodig om gemeente van Christus te zijn. Dat gaat vast lukken met inzet van 
ons allen in de wetenschap dat we er niet alleen voor staan omdat we gedragen worden door Gods Geest. 

Zorg daarom voor elkaar en zie naar elkaar om. Communiceer met elkaar en als het alleen niet lukt schakel de 
ouderlingen dan in te weten Margriet Kampen, Gerda van der Pol, Wabe Visser of Wim Kuperus. Informeer zo nodig 
onze scriba Pieter Albada. Hij weet iedereen van de kerkenraad te vinden. Met elkaar weten we meer dan ieder 
alleen. Ik wens u namens de kerkenraad een goed en gelukkig 2023 en dat we onze zegeningen maar blijven zien. 

Namens de kerkenraad,  Wim Kuperus 06-53953457
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BIJBELSTUDIE: 
De Bijbelstudie gaat door. Aafke heeft voor ons een aantal 
Bijbelverhalen gezocht die aansluiten bij het thema: Bij Jezus 
aan tafel. We gaan met die verhalen en vragen aan de slag. 
De eerstvolgende keer is dinsdag 10 januari om 10.00 uur tot 
11.30 uur in het Lokaal. We lezen dan met elkaar Lucas 10: 
38-42. Op dinsdag 24 januari lezen we Lucas 11: 37-44 en 
53-54. Op dinsdag 7 februari bespreken we het verhaal uit 
Lucas 19: 1-10 en 21 februari Lucas 22: 1-38. We beginnen 
met het lezen van een lied, daarna lezen we de tekst en 
bespreken die aan de hand van vragen. We sluiten af met een 
zegenwens. Je hoeft geen bijzondere kennis te hebben om 
mee te doen. Het verhaal geeft vaak al genoeg gespreksstof. 
We leren weer van elkaars verhalen. Iedereen is van harte 
uitgenodigd mee te praten.  
Contactpersoon: Gerrie Keesman-Visser 
(tel. 594739 of mailen gerriekeesman@gmail.com) 

KOFFIEUURTJE: 
Dinsdag 17 januari is het eerste koffieuurtje van het nieuwe 
jaar! Om de week is er een koffieuurtje waar je gezellig kunt 
koffiedrinken en kletsen. Het tweede koffieuurtje van januari 
is op 31 januari. Kom dus vooral gezellig koffie drinken in het 
lokaal naast de kerk van 10:00 tot 11:00 uur, tot dan! Vragen? 
Contacteer dan Margriet Kampen 
(tel.  681771 of mailen pieterkampen@online.nl) 

HUISKAMERGESPREKKEN: 
De huiskamergesprekken zijn ontmoetings- en gespreks-
bijeenkomsten voor jong en oud. Tijdens deze gesprekken 
bespreken we verschillende verhalen rondom het thema “aan 
tafel”. De bijbel staat vol met verhalen die ons/je kunnen 
inspireren in hoe wij leven. Lijkt dit jou ook leuk? 
Geef je op via Margaretha en we zien je op de volgende data?  
Ps: vergeet je bijbel niet!  
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. 
Contactpersoon: Margaretha Bouma 
(tel. 681550 of mailen naar boumam@ziggo.nl)  

JEUGDKERK: 
Woensdagavond 18 januari is er om 7 uur weer jeugdkerk voor 
de jeugd van 12 t/m 18 jaar bij Henriëtte. 

ZANGDIENST: 
Op 22 januari hebben we een zangdienst. Het thema is: 
Zingend Geloven. Mensen hebben verschillende liederen 
doorgegeven. We kunnen niet alle liederen in 1 dienst zingen. 
We houden de lijst en proberen zo, in verschillende 
zangdiensten de opgegeven liederen te gebruiken. We hopen 
22 januari op een mooie dienst. De zangdienst commissie. 

SCHOONMAKEN KERK: 
De lijst van 2022 gebruiken we ook weer voor 2023. U krijgt 
geen nieuwe lijst.  Contactpersoon: J. de Boer – de Hoop. 

OVERLEDEN: 
Woensdag 28 december 2022 is dhr. Herman Bron overleden. 
De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden. Het cor-
respondentieadres is Schans 38, 8715JR Stavoren. Wij wensen 
de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

PROTESTANTSE GEMEENTE STAVOREN

VERJAARDAGEN:  

2 jan.:  Harmen de Vries, Achterdelft 8 

14 jan.: Martha de Vries-Postma, Voorstraat 93 

17 jan.: Lutina Dorenbos, Ringstraat 45 

20 jan.: Wimmie Wolthuis-Zwaan, Voorstraat 128

DIENSTEN: 

ZONDAG 8 JANUARI 10.00u.: 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  A.J. Nicolai 
O.v.D.:   Wabe Visser 
KOSTER:  Klaas Gert Wolthuis 
AUTODIENST:  Harry Heijsman (681286) 
BLOEMEN: Herman en Tinie Koenders 
KIDSCLUB: Allen 

ZONDAG 15 JANUARI 9.30u.: 
R.S.K. dienst in de Doopsgezinde kerk 
VOORG.:  J. van der Meer 
O.v.D.:   Margriet Kampen 
KOSTER:  - 
AUTODIENST: Otto Boxum (682157) 
BLOEMEN: - 
KIDSCLUB: - 

ZONDAG 22 JANUARI 9.30u.: 
Zangdienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Zangdienst commissie 
O.v.D.:   Margriet Kampen 
KOSTER Klaas Gert Wolthuis 
AUTODIENST:  Pieter Albada (06-23861358) 
BLOEMEN:  Aagje Zwaan 
KIDSCLUB: - 

ZONDAG 29 JANUARI 9.30u.: 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. G.P.R. Pennekamp 
O.v.D.:   Gerda van der Pol 
KOSTER Klaas Gert Wolthuis 
AUTODIENST:  Klaas Zwaan (681939) 
BLOEMEN:  Siep en Corrie Heijsman 
KIDSCLUB: Allen 

COLOFON: 
Predikant: 
vacant 
Scriba: 
P. Albada, info@pgstavoren.nl, 
06-23861358, Voorstraat 1, 8715HW Stavoren 
College van kerkrentmeesters: 
INGbank: NL82 INGB 0000 823432 
t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of 
Rabobank: NL26 RABO 0367 8025 38 
t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren; 
Diaconie: 
Rabobank: NL50 RABO 0367 8009 42  
t.n.v. Diaconie PKN Stavoren. 
Redactie De Schakel: 
kerkblad@pgstavoren.nl,  Voorstraat 1,  Stavoren 
Kopij voor februari graag inleveren voor 25 januari
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