
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! Contactpersoon: Gerrie 
Keesman (tel. 594739 of mailen: gerriekeesman@gmail.com) 

VERKIEZINGEN: 
Binnenkort moeten we weer afscheid nemen van een aantal 
ambtsdragers. Ouderling Wabe Visser, diakenen Margaretha 
Bouma en Henriëtte Smid en ouderling-kerkrentmeester Ids 
Visser hebben te kennen gegeven hun ambt in de kerkenraad 
te beschikking te stellen. Bij deze Schakel ontvangen alle 
belijdende en doopleden een brief met aanbevelingsbriefje en 
een lijst met verkiesbare gemeenteleden. Deze kunnen, 
ingevuld en voorzien van naam en handtekening, worden 
ingeleverd bij een van de kerkenraadsleden of tot een uur na 
de dienst van zondag 12 maart in de stembus die vanaf 
zondag 5 maart in de hal van de kerk zal staan. 

KOFFIEUURTJE: 
Op dinsdag 14 en 28 maart 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) 

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) 
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 AGENDA:  
 4 maart 19.30u.: Wandelen met een gedicht 

 5 maart 10.30u.: Aan tafel na de dienst 

12 maart  9.30u.: Zangdienst / verkiezingen 

14 maart 10.00u.: Koffieochtend 

24 maart 10.00u.: Met Elkaar Aan Tafel 

28 maart 10.00u.: Koffieochtend 

29 maart 10.00u.: Kleasterkuier Jorwert 

31 maart 14.00u.: Bazar

De lente lonkt, de aarde pronkt. 
Stil volg ik al haar kleuren, 

ik ruik de eerste geuren 
van een vernieuwd begin 

De eerste takken worden groen. 
En daar, in ’t kleine bosplantsoen 

waar ’t eerst nog grauw en grijzig was 
tjilpt nu tussen het jonge gras 

een kleine lentebode. 
Zacht stijgt haar hemelode 

tot aan de horizon. 

En ik, ik voel me vrij, want ‘k weet 
dat hij, die alles heeft gemaakt, 
die mij zo teer heeft aangeraakt 

volbrengt wat Hij begon. 

Jolanda Vlastuin-van Deelen

VERKIEZINGEN 
In maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Alle politieke partijen die mee willen doen hebben kandidaten op een 
kandidatenlijst gezet. Deze lijst wordt door de kiescommissie op geldigheid gecontroleerd en als alles goed is bevonden kan komen 
die kandidaten op de lijst voor de verkiezingen. Als ze dan gekozen worden gaan ze de taken uitvoeren volgens het 
verkiezingsprogramma. Zo gaat het bij deze verkiezingen in Nederland. Elders in de wereld worden ook allerlei verkiezingen 
gehouden en uiteindelijk op basis van al deze stemmen leiders gekozen zoals bijvoorbeeld Biden van de VS 80 jaar, Xi Jinping van 
China 69 jaar, Lula van Brazilië 77 jaar en Fumio Kishida van Japan 65 jaar. 

In de kerk gaat het anders. Daar zijn we al geroepen zoals je kunt lezen in de brief aan de Efeziërs, Efeziërs 1 vers 4 waar Paulus 
zegt, dat God ons, voordat de wereld gegrondvest werd, in Christus vol liefde heeft uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn 
en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van 
Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Wij hebben ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters nodig om de taken in de 
kerk te kunnen uitvoeren. De leeftijdsgrens voor de verkiezingen is 72 jaar, maar ben je gezond en wil je meehelpen dan zou je jezelf 
kunnen aanmelden bij een van de leden van de kerkenraad om taken op je te nemen. 

Omdat er dan meestal geen aanmeldingen komen, zullen er verkiezingen komen op grond van de ledenlijst van onze kerk, waarop de 
namen van leden die nog geen officieel ambt op zich hebben genomen. Dit gebeurt elk voorjaar. Op grond van deze ledenlijsten 
kiezen we met elkaar onze nieuwe ambtsdragers. Deze verkiezingen zijn er op 12 maart 2023.  De huidige ambtsdragers doen hun 
werkzaamheden vaak al langer dan ze van tevoren hadden bedacht en sommigen zouden het fijn vinden als ze worden afgelost. Het 
rooster van aftreden is door de periode van corona niet gevolgd en in overleg zijn zittende ambtsdragers gebleven. Om goed te 
kunnen blijven functioneren als kerkenraad zijn we op zoek naar minimaal één ouderling, twee diakenen en een kerkrentmeester. 

Denkt u er alvast over na, zodat als de verkiezingslijsten zijn rondgegaan en de stemmen zijn geteld en er een beroep op u wordt 
gedaan, wij onze kerkenraad kunnen vernieuwen en ons kunnen voorbereiden op het komende kerkelijke jaar. 
Wij zijn kerk van onze Heer en wij vertrouwen erop dat wij die mensen ontvangen die nodig zijn om als kerk door te gaan. 

Namens de kerkenraad,  Wim Kuperus 06-53953457
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ZANGDIENST: 
Zondag 12 maart is er weer een zangdienst. Het thema is 
geloof, hoop en liefde. Muzikale medewerking wordt verleend 
door het duo Sanne en Nynke. De opbrengst van de collecte 
gaat naar giro 555 voor de slachtoffers van de aardbeving in 
Turkije en Syrië. De dienst begint om 9.30u. Voel u welkom! 
Warme groet van Johan, Filipien, Sjoerd, Jantsje en Botty. 

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) 

BAZAR 31 MAART: 
De voorbereiding zijn alweer in volle gang voor de bazar van 
2023. Lotenverkopers zijn alweer enthousiast aan het loten 
verkopen, want dit jaar hebben we een mooi supboard als 
hoofdprijs. Verder zijn er ook meerdere huishoudelijke -en 
luxe artikelen te winnen. Ook als bestuur zitten we niet stil. 
We hopen er op 31 maart weer een gezellige middag en avond 
van te maken. In de week van 20 tm 25 maart gaan de 
vrijwilligers langs de deuren om spullen op te halen. U wordt 
van tevoren op de hoogte gebracht middels een briefje. DE- 
punten en poiesz zegels zijn ook meer dan welkom. Ook hier 
kunnen we mooie prijzen van halen. Dus noteer 31 maart op 
de kalender. Tot dan! 
Groet, Femke, Geeske, Hettie, Tineke, Tineke en Wilma. 

JEUGDKERK: 
De jongste groep de jeugdkerk komt bijéén op donderdag 16 
maart en donderdag 6 april om 7 uur op Kapiteinstraat 7. 
De 18+ groep  komt zaterdagavond 11 en 25 maart bijéén. 

VESPERS: 
In de stille week voorafgaand aan Pasen (maandag 3 april, 
dinsdag 4 april, woensdag 5 april en vrijdag 7 april) houden 
we weer vesperdiensten. Vesperdiensten zijn korte diensten 
van een half uur verzorgd door gemeenteleden. We beginnen 
om 19.30 uur.  Leden van "De Lytse Súdwesthoeke" begeleiden 
de liederen in deze diensten. De voorbereidingscommissie. 

JUBILEA: 
Sjoerd en Tiny Grouwstra-van der Meer (Voorstr. 121, 8715JS) 
zijn op donderdag 23 maart 50 jaar getrouwd. Namens de 
gemeente willen we hen van harte feliciteren en een fijne 
dag wensen met familie en vrienden. 
(Mocht u bezwaar hebben tegen vermelding van uw huwelijk 
of verjaardag in De Schakel kunt u dit melden bij de redactie) 

BEDANKT: 
Bedankt voor de vele kaarten en bloemen bij ons 50 jarig 
jubileum. Het was geweldig. Groeten Harry en Jantsje. 

DE SCHAKEL: 
Mensen die De Schakel niet ontvangen maar wel zouden willen 
lezen kunnen zich aanmelden via kerkblad@pgstavoren.nl.
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VERJAARDAGEN:  
11 maart: Nanke Visser-de Roos, Voorstraat 87 

16 maart: Sietske de Haan - v. Keimpema, Ringstraat 9 

24 maart: Grietje Bakker - Finnema, 

 Nij Mariënacker K207, Mariënacker 1 8711CB Workum 

27 maart: Pieter Zwaan, Voorstraat 107

DIENSTEN: 
ZONDAG 5 MAART 9.30u.: 
Dienst in de Nicolaaskerk (koffiedrinken na de dienst) 
VOORG.:  Ds. W. Hordijk uit Lemmer 
O.v.D.:   Wabe Visser 
COLLECTE: Kerk in Actie - Zending (Palestina) 
KOSTER:  René Bosma 
AUTODIENST:  Tjerk Zwaan (682133) 
BLOEMEN: Johan Smit 

WOENSDAG 8 MAART 19.30u.: 
Dienst in de Nicolaaskerk (Biddag v. gewas en arbeid) 
VOORG.:  Ds. G.P. den Hollander uit Woudsend 
O.v.D.:   Wim Kuperus 
COLLECTE: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
KOSTER:  René Bosma 
AUTODIENST:  Margriet Kampen (681771) 
BLOEMEN:  Diaconie 

ZONDAG 12 MAART 9.30u.: 
Zangdienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Zangdienst commissie 
O.v.D.:   Wim Kuperus 
COLLECTE: Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat 
KOSTER:  René Bosma 
AUTODIENST:  K.G. Wolthuis (681983) 
BLOEMEN: Sjoerd Grouwstra 
KIDSCLUB: Thema: Onze Vader 

ZONDAG 19 MAART 11.00u.: 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. S. de Jong uit Oudemirdum 
O.v.D.:   Margriet Kampen 
COLLECTE: Kerk in Actie - Missionair werk 
KOSTER René Bosma 
AUTODIENST:  Rinnie van der Pal (682042) 
BLOEMEN:  Diaconie 

ZONDAG 26 MAART 11.00u.: 
Dienst in de Nicolaaskerk 
VOORG.:  Ds. W.L. van Andel uit Oudega (SWF) 
O.v.D.:   Gerda van der Pol 
COLLECTE: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
KOSTER René Bosma 
AUTODIENST:  Auke Wouda (681455) 
BLOEMEN:  Bianca de Boer 
KIDSCLUB: Thema: Op weg naar Pasen 

COLOFON: 
Predikant: 
vacant 
Scriba: 
P. Albada, info@pgstavoren.nl, 
06-23861358, Voorstraat 1, 8715HW Stavoren 
Redactie De Schakel: 
kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1,  Stavoren 
Kopij voor april graag inleveren voor 22 maart
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