
BIJBELGESPREKSGROEP: 
Deze bijbelstudie heeft als thema “met Jezus aan tafel” Wat 
gebeurt er als Jezus eet bij Zacheus , Farizeers , Martha en 
Maria . Komt Jezus “binnen“? We willen iedereen uitnodigen 
om op zondag 5 maart na de dienst koffie te blijven drinken 
met daarna een drankje en een hapje . Om met elkaar “aan 
tafel te gaan“ en te delen .Vind je het leuk om een hapje 
mee te nemen, van harte welkom! De volgende data van de 
bijbelstudie zijn 7 februari, 21 februari om 10 uur in het 
lokaal . Tot ziens , namens de bijbelgroep. Gerrie Keesman. 

KOFFIEUURTJE: 
Op dinsdag 14 en 28 februari zijn er koffieuurtjes in het 
lokaal van 10:00 tot 11:00 uur waar je gezellig kunt 
koffiedrinken en kletsen. Vragen? Contact: Margriet Kampen. 
(tel.  681771 of mailen pieterkampen@online.nl) 

HUISKAMERGESPREK: 
Het huiskamergesprek is op maandagmiddag  27 februari  in 
het lokaal. Het onderwerp is "aan tafel"  Er zijn 2 leden van 
de kerkenraad bij aanwezig. Contact: Margaretha Bouma 
(tel. 681550 of mailen boumam@ziggo.nl) 

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’. Woensdag 15 februari om 20.00 u 
aan de huiskamertafel van Annemieke en Arend Hobma, 
Kreilerstraat 1 in Hindeloopen. Ben je geïnteresseerd? 
Contact: Annemieke Hopma (0514-851635)  

WANDELEN MET EEN GEDICHT 
De volgende wandeling is op zaterdagmiddag 4 maart. Waar 
precies is nog niet bekend maar het wordt zeker weer een 
gezellige inspirerende wandeling met een mooi gedicht. 
Contact: Anita Albada (06-29360589)  

BAZAR 31 MAART: 
Wij zijn helemaal enthousiast dat we eindelijk weer de bazar 
kunnen organiseren, vorig jaar liep het toch niet helemaal 
zoals we het gepland hadden. Gelukkig hebben we toen wel 
de grote verloting kunnen houden maar de spelletjesmiddag is 
helaas toch komen te vervallen. Zoals het nu lijkt staat er ons 
niets in de weg dus we gaan er weer volop tegen aan!  
De bazar staat gepland op 31 maart en in de week van 20 t/m 
25 maart komen de dames langs de deuren om spullen op te 
halen. De DE-punten en Poieszzegels zijn uiteraard ook van 
harte welkom hier kunnen we weer mooie prijzen van halen. 
Vanaf mits februari kunt u de lotenverkopers weer bij u aan 
de deur verwachten, de loten zijn ook nu weer € 1,- en de 
hoofdprijs dit jaar is een prachtig SUB Board en verder zijn er 
vele luxe- en huishoudelijke artikelen te winnen. 
We hopen er weer een gezellige dag van te maken en tot 
ziens in het lokaal op 31 maart. 
Groet, Femke, Geeske, Hettie, Tineke, Tineke en Wilma. 

JUBILEA: 
Harmen en Jantsje Heijsman - van Dijk ( Schans 56, 8715JS) 
zijn op woensdag 15 februari 50jaar getrouwd. Namens de 
gemeente willen we het gouden bruidspaar van harte 
feliciteren en een fijne dag wensen met familie en vrienden.  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 AGENDA:  
 1 febr. 19.30u.: Kerkenraadsvergadering 

 7 febr. 10.00u: Bijbelgespreksgroep 

14 febr. 10.00u.: Koffiedrinken 

15 febr. 20.00u.: Poezië aan tafel  

21 febr. 10.00u.: Bijbelgespreksgroep 

24 febr. 10.00u.: Met Elkaar Aan Tafel 

27 febr. 15.00u.: Huiskamergesprek 

28 febr. 10.00u.: Koffiedrinken

MET VASTE TRED 
De maand januari is alweer voorbij. Ds Aafke Nicolai heeft afscheid genomen in Stavoren en Hindeloopen en is inmiddels in haar 
nieuwe gemeente begonnen. Wij zijn als kerkenraad aan het kijken hoe nu verder. Dat is niet eenvoudig en heeft te maken met welke 
inzet willen we in alle redelijkheid zelf geven als kerkenraadsleden en welke ondersteuning vanuit de gemeente kunnen we 
verwachten. Hier geldt het spreekwoord dat vele handen licht werk maken. Wat kunnen we financieren als de werkzaamheden 
moeten worden ingehuurd. Wat is nodig om als kerk verder te gaan en hoe wordt de pastorale zorg in onze gemeente gegeven voor 
de mensen die dat nodig hebben. Wij hebben Ds E.P. Muilwijk-Huis bereid gevonden om ons te ondersteunen waar een dominee 
echt nodig is zoals bij trouwen, ernstige ziekte of overlijden. De communicatie met haar loopt via onze scriba Pieter Albada 
(info@pgstavoren.nl of 06-23861358).  
Gelukkig zijn we een gemeente die veel capaciteiten heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan de zangdienst van zondag 22 januari jl. 
georganiseerd door de zangdienstcommissie. Een mooie en zinvolle invulling van deze kerkdienst. Ik hoop dat ook de jongeren in 
onze gemeente invulling willen en durven geven om een kerkdienst te organiseren met hun eigen muziek en een door hen zelf 
uitgezochte predikant of spreker. De ruimte daarvoor bestaat. Onze kerk is een ontmoetingsplek voor jong en oud en het zou mooi 
zijn als deze ook op die manier wordt gebruikt. 
Woensdag 1 februari hebben wij onze eerste kerkenraadsvergadering van dit jaar. Mocht u zaken hebben die wij in een 
kerkenraadsvergadering moeten meenemen schroom dan niet om dit bij onze scriba aan te geven. Pastorale zorg in de komende tijd 
is op 1 februari een belangrijk onderwerp net zoals het doorgaan met de bedachte plannen in de activiteitengids en de aanvullingen 
hierop. Als gemeente hebben we elkaar nodig en vullen we elkaar aan waar dat nodig is. Dat betekent dat we allemaal alert moeten 
blijven en elkaar moeten ondersteunen waar dat mogelijk is. Psalm 37 zegt dat wie de Heer welgevallig is zijn weg mag gaan met 
vaste tred. Wij zijn kinderen van die Heer en mogen erop vertrouwen dat wij die ondersteuning krijgen die wij nodig hebben. Laten 
we wij zo verder met elkaar op weg gaan. 

Namens de kerkenraad,  Wim Kuperus 06-53953457
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JEUGDKERK: 
Zit je op de middelbare school (t/m 17 jr.) en wil je meer 
over de Bijbel en/of Jezus weten dan ben je van harte 
welkom bij de jeugdkerk bij Henriëtte. 
De eerst volgende jeugdkerk is op maandagavond 6 februari 
donderdagavond 23 februari om 7 uur op Kapiteinstraat 7. 
De 18+ groep  komt bijéén op zaterdagavond 4 februari bij 
Geeske Heijsman (Kooijweg 12) 

IN MEMORIAM: 
Herman Bron 10 juni 1934 -28 december 2022 
Herman werd geboren in het gezin van Jelle Bron en Wietske 
van der Sluis in Oudega (Smal.) Herman was 17 toen hij uit 
huis ging om bij de Marine te gaan. Zijn standplaats was 
Texel. Van 1951 tot 1957 voer hij de hele wereld over. In 
Hidaard vond hij zijn toekomstige vrouw Klaske Wijbenga. In 
1958 trouwden zij en gingen in Uitwellingerga wonen. Herman 
vond werk bij de smid. Na zeven jaar Uitwellingerga 
verhuisde het gezin Bron naar Stavoren met hun twee 
kinderen Jelle en Cor. Zij gingen wonen aan de Achterdelft. 
Daar werd Peter geboren. Op 58 jarige leeftijd maakte 
Herman gebruik van de fut regeling en stopte met werken. Zij 
kochten een camper en gingen op reis. Herman zat lang in de 
kerkenraad en ging trouw naar de kerk. Ook zat hij jarenlang 
in de begrafenisvereniging, o.a. als bode. De laatste jaren 
woonden ze met veel plezier aan de Schans. Op 2 januari 
namen we afscheid van Herman tijdens een viering in de 
Nicolaaskerk. We lazen de tekst die zij bij hun trouwen 
meekregen uit Genesis 12, waarin God Abram zegent op zijn 
reis naar het onbekende land. Herman heeft het aardse leven 
moeten loslaten. We mogen erop vertrouwen dat Herman 
veilig aangekomen is in de laatste haven. Moge dat Klaske, 
kinderen, klein-en achterkleinkinderen troosten. Ds. Nicolai. 

Tinie Zwaan-Bakker  24 juli 1932-2 januari 2023 
Tinie Bakker werd geboren als de dochter van Pieter Bakker 
en Trientsje Venema Zij had een oudere broer Kees. Het gezin 
Bakker woonde aan de Voorstraat in Staveren. Na de lagere 
school ging ze werken in verschillende werkhuizen. Toen zij 
17 jaar was stierf haar moeder onverwachts. Haar leven zag 
er in één keer heel anders uit. Nu ging ze voor haar vader en 
broer zorgen. Zij trouwde met Sjoerd Zwaan uit Staveren. 
Tinie en Sjoerd gingen aan de ene kant van het huis wonen en 
haar broer en zijn gezin aan de andere kant. Aan de 
Voorstraat zijn Trientsje, Betty, Anne en Petra geboren. 
Het zorgen voor haar man en kinderen zag zij als haar 
levensvervulling. Ook buiten het gezin was zij actief o.a. bij 
de Vrouwenbond. Zij was 65 jaar lid. Twaalf jaar geleden 
werd zij erg ziek en wonder boven wonder knapte ze weer op. 
Ze moest alles weer leren. Tien jaar geleden stierf Sjoerd. 
Bij de afscheidsdienst op 6 januari 2023 lazen we Psalm 23. 
In deze Psalm gaat het over God, die voor ieder van ons zorgt. 
Tinie haar leven bestond uit het zorgen voor anderen. Steeds 
meer moest zij toestaan dan anderen voor haar zorgden. Zij is 
thuisgekomen bij haar hemelse vader, die voor ieder van ons 
zorgt. Moge dat de familie tot troost zijn. Ds. Aafke Nicolai.   
(Mevr. Zwaan-Bakker is overleden op maandag 2 januari 2023. 
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 6 januari 
vanuit de Nicolaaskerk.) 

BEDANKT 
Iedereen bedankt voor de kaarten en de hartverwarmende 
reactie die we hebben ontvangen na het overlijden van mijn 
man, ons heit en pake Herman Bron. Het heeft ons goed 
gedaan. Familie Bron. 
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VERJAARDAGEN:  

1 febr.: Binne de Haan, Ringstraat 9 

15 febr.: Coba Veersma-van Dam, Achterdelft 7

DIENSTEN: 

ZONDAG 5 FEBRUARI 9.30u.: 
Dienst in de Nicolaaskerk (koffiedrinken na de dienst) 
VOORG.:  Ds. W. Beekman uit Koudum 
O.v.D.:   Wabe Visser 
COLLECTE: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
KOSTER:  Johan Smit 
AUTODIENST:  Sybren de Jong (682435) 
BLOEMEN: René Bosma 

ZONDAG 12 FEBRUARI 9.30u.: 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. W. Kok uit Emmeloord 
O.v.D.:   Wim Kuperus 
COLLECTE: Kerk in Actie - Noodhulp 
KOSTER:  Johan Smit 
AUTODIENST:  Margaretha Bouma (61550) 
BLOEMEN: Tanja Reitsma 
KIDSCLUB: Thema: Onze Vader 

ZONDAG 19 FEBRUARI 9.30u.: 
Dienst in de Nicolaaskerk (Heilig Avondmaal) 
VOORG.:  Ds. J.P. Boomsma uit IJlst 
O.v.D.:   Margriet Kampen 
KOSTER Johan Smit 
AUTODIENST:  Anton de Vries (682540) 
BLOEMEN:  Fam. W. Visser 

ZONDAG 26 FEBRUARI 9.30u.: 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. G. Muilwijk uit Workum 
O.v.D.:   Gerda van der Pol 
COLLECTE: Kerk in Actie - Zending (Zambia) 
KOSTER Johan Smit 
AUTODIENST:  Henk Zijlstra (682826) 
BLOEMEN:  José Visser 
KIDSCLUB: Thema: Praten met God 

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 maart graag inleveren voor 22 februari
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