
Van de PKN gemeente (in week 20) naar:
- Mw. Anneke Haaisma- Cordes, Feikemaweg 13, Waskemeer 
- Dhr. Willem en mw. Lammie de Haan- de Vries, Sint Baronstraat 10,   
  Waskemeer

Van  de NGK gemeente naar:
- 

Bloemengroet

van de 
PKN en NGK gemeente
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Kopij: zondagsnieuws@hotmail.com

Lief en leed
Overleden
Op zondag 14 mei is zr. Hillie Boonstra-Zijlstra door haar hemelse Vader Thuisgehaald op de
leeftijd van 95 jaar. Ze was sinds 29 september 2006 de weduwe van br. Wybren Boonstra en
woonde sinds kort in Sinnehiem op kamer 314, daarvoor aan de Dr. Beumerstraat 16 in Haulerwijk.
De dankdienst voor haar leven wordt vrijdagmiddag 19 mei  in de Kruiskerk gehouden vanaf 13.30
uur. Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot condoleren. Na de dankdienst vindt de begrafenis
plaats op de begraafplaats te Wijnjewoude, Breeberchspaed 1. Wie haar familie schriftelijk wil
condoleren, is het correspondentieadres: Johannes Boonstra, Rottegatsteeg 2, 3953 MN
Maarsbergen. We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en de verdere familie
Gods kracht en nabijheid  toe bij de verwerking van het gemis.

Thuiskomst
Klaas Lise (Slotemaker de Bruïneweg 47, 8433 ME Haulerwijk) is op dinsdag 16 mei weer
thuisgekomen, nadat hij een week in het UMCG is geweest i.v.m. achteruitgang van zijn
nierfunctie. Na onderzoek en behandeling is de nierfunctie verbeterd en hij moet nu thuis verder
herstellen. Er volgt nog wel aanvullend onderzoek. We wensen hem een voorspoedig herstel en
met zijn vrouw Jetty Gods nabijheid toe. 

mailto:zondagsnieuws@hotmail.com


Thema:             Blij met beleving!
Voorganger:     Kor van der Meer
Muziek:             Jannie Oostingh
Techniek:          Beamteam PKN

 

Zingen
Opw.464: 1
NLB 18: 1, 8 
ELB 304 
NLB 27: 1, 2, 7
Opw. 281
Opw.687
NLB 150a: 1, 2, 3, 4
NLB 415: 3

Lezingen:   1e  Psalm 51: 3-11 en 

                       Efeziërs 2: 4-10

                 2e  Psalm 27

Collecte:   1e   -

                 2e   Pastoraal werk  (PKN)   

 Orde van dienst
bij de gezamenlijke viering van NGK en PKN

op: 

 21 mei 2023

(Live) Meekijken en -luisteren kan via
WWW.PKNHAULERWIJKWASKEMEER.NL/KERKRADIO OF 

WWW.GKV-HAULERWIJK.NL
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De Bin ing,  aanvang 09.30 uur

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie, thee en fris

Weektekst

http://www.pknhaulerwijkwaskemeer.nl/kerkradio
https://www.gkv-haulerwijk.nl/luisteren/


Ma. 22 mei        19.45 uur                 Vergadering pastoraal team, KCB
Di.   23 mei        19.15-19.45 uur         Gebedsmoment, KCB
Wo. 24 mei        Inleveren kopij kerkblad NGK (voorheen GKv)

WO. 24 mei   vóór 18.00 uur     Inleveren kopij nieuwsbrief
Zo. 28 mei         Bevestiging ambtsdragers NGK

               Let op: kopij voor de nieuwsbrief dient deze week eerder dan normaal    
                te worden ingeleverd. Dus op woensdag 24 mei vóór 18.00 uur.

Zondag 28 mei - Pinksteren
Om 09.30 uur is er een  dienst in De Bining.
Arie Piet gaat voor.

Om 09.30 uur is er een dienst in De Kruiskerk.
Voorganger is ds. R. Telgenhof uit Assen.

Diensten 

Overmaken collectes
U kunt uw collecte-bijdragen voor
de NGK overmaken t.n.v.
Gereformeerde Kruiskerk 
 Haulerwijk via het
bankrekeningnummer
NL19 RABO 0325 8542 38  
of via Givt.

 

Graag o.v.v. 1e en/of 2e collecte.

Collectemunten zijn verkrijgbaar
bij de koster op zaterdag van 11.00
tot 12.00 uur in de kerk.

volgende week
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U kunt uw collecte-bijdragen voor
de PKN overmaken via het
bankrekeningnummer van de kerk:    
NL74 RABO 0325 8522 78
of van de diaconie: 
NL39 RABO 0325 8538 78.

 

Graag o.v.v. 1e en/of 2e collecte.

Agenda



Nederlandse Gereformeerde Kerken
Zondag 14 mei jl was een bijzondere dag voor de Kruiskerk. 
Een historisch moment werd gemarkeerd: 
1 mei 2023, ruim 56 jaar na een pijnlijke breuk, 
herenigden de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) 
en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) zich 
in een nieuw kerkverband: Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Ooit op school leerden we met een overzichtelijk stroomschema over alle afscheidingen die in de
loop van de eeuwen hadden plaatsgevonden. In dit schema gaat er één rechte lijn van de vroege
kerk naar de GKv. Het idee daar achter was, dat de beste voortzetting van de kerk die op Pinksteren
begon, vrijgemaakt gereformeerd is. Velen zagen onze kerk als de enige ware kerk en ‘buiten haar is
geen zaligheid te zoeken of te vinden’. Eerlijk gezegd heb ik dat tot mijn 22ste ook gedacht. Door
een gesprek met wat later een goede vriend werd, werd ik op andere gedachten gebracht. En nu is
het mooi dat we in onze contacten met andere geloofsgemeenschapen ons niet langer focussen op
de verschillen, maar de overeenkomsten. Ook hier in Haulerwijk. Natuurlijk ligt onze focus al onze
gesprekken die er zijn met broers en zussen uit andere kerken dat we samen in Jezus blijven en Zijn
woorden in ons. 

Dat betekent dat we samen mogen getuigen dat de enige weg tot de Vader is in Jezus Christus.
Belijden dat Hij Gods Zoon is die naar de wereld kwam om haar te redden en zo de relatie van ons
met de vader te herstellen. Dat Hij gestorven, begraven en weer opgestaan is. Aan die basis van ons
geloof kunnen en mogen we niets af doen. En daarna beginnen de verschillen, dat hebben ook wij in
onze gemeente gemerkt. Verschil van mening over bijvoorbeeld man/vrouw en het ambt maakte dat
enkele broers/zusters onze gemeenschap hebben verlaten. Dat gebeurde veelal in stilte. In de jaren
zestig zocht een Groningse predikant naar mogelijkheden om samen te werken met zijn niet-
vrijgemaakte, gereformeerde collega's. Dat leverde hem een reprimande op; in 1966 werd hij zelfs
afgezet. Dat veroorzaakte nogal wat ophef onze kerken. Een groep bezorgde vrijgemaakten steunde
de predikant en zijn gemeente met een open brief. De schrijvers verzuchten erin: "Wij willen dan ook
vóór alles bij u aandringen, dat u zich blijft vrijhouden van elke vrijmakingsideologie." Of, in
eenvoudiger Nederlands: het is gevaarlijk om te denken dat ons eigen kerkgenootschap de enige
ware kerk is. De 25 ondertekenaars van de brief -grotendeels predikanten- werden uit de kerk gezet.
Zo ontstond een nieuw kerkgenootschap: de Nederlands Gereformeerde Kerken (het verschil met de
nieuwe naam zit hem in de 'e' achter Nederlands).

In 1992 organiseerden Ben Vreugdenhil (Nederlands gereformeerd),
André Rouvoet ( christelijk-gereformeerd) en Roel Kuiper (vrijgemaakt-gereformeerd) een
gebedsbijeenkomst voor eenheid tussen hun kerkgenootschappen: het Gereformeerd Appèl. Deze
werd bezocht door 450 mensen. Dat was het begin. Op steeds meer gebieden zoeken de kerken
elkaar op. Plaatselijk gaan gemeenten samenwerken of fuseren. (CGK/GKv; NGK/GKv of
CGK/NGK/GKv) Al het vergaderen, de talloze commissies en de stapels papier leiden uiteindelijk
naar een kerkorde waar de twee kerkgenootschappen blij mee zijn.
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1 mei 2023 is de fusie een feit; bijna 57 jaar na de scheuring. 
Voor onze gemeente in Haulerwijk is de NGK een beetje een ver-van-mijn-bed gebeuren. De
dichtstbijzijnde NGK zit in Assen. Toch heeft de fusie voor ons enige impact. Immers we zijn niet
langer de gereformeerde kerk vrijgemaakt maar heten vanaf nu Nederlandse Gereformeerde kerk.
De naam van onze website is aangepast, er worden andere emailadressen gebruikt. En er moest een
ander bord op de gevel komen. In het logo komen een rechtopstaande ichthus-vis -symbool van het
christelijk geloof- en twee cirkels die elkaar overlappen -beeld van de twee kerkgenootschappen die
samenkomen- terug. De kleuren groen, blauw en geel staan voor aarde, water en licht; een
verwijzing naar de schepping en naar het motto van de nieuwe NGK: 'Hoopvol onderweg in Gods
wereld'. 

Afgelopen week stond in het ND dat verreweg de meeste predikanten in de net gevormde
Nederlandse Gereformeerde Kerken de komende jaren graag inzetten in op kerkelijke samenwerking
met de Protestantse Kerk in Nederland. ‘Er is bijna geen verschil meer tussen de nieuwe Nederlandse
Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland. Dus ja, laten we het snel doen, het
scheelt een hoop vergaderwerk’, zegt een van oorsprong vrijgemaakte dominee die aan de peiling
meewerkte. 
Ook hier in Haulerwijk mogen eenheid in geloven ervaren. 
Ad de Boer, nauw betrokken bij de hereniging van NGK en GKv, ziet voor een fusie met de PKN twee
grote struikelblokken: de (mogelijke) vrijzinnigheid in de Protestantse Kerk en de hiërarchische
kerkstructuur. ‘Samengaan is minder simpel dan sommigen denken.’ 
Of dat zo is, zal de toekomst leren. 
We mogen ons in dit alles laten leiden door Gods Geest en samen zoeken naar de weg die Hij met
Zijn kerk wil gaan. Hallelujah. 

Willem Schaaij

                                  Komende week zullen de dagopeningen komen uit het dagboek van Albert    
                                  Ferwerda genaamd ‘Een stamelend halleluja’ Allerlei liedjes worden in het 
                                  kader van een Bijbeltekst geplaatst, die er soms de basis van is en andere keren  
                                  een tegenstem bieden. Hij behandelt van pop tot rock, van eigentijdse 
                                  evangelische tot traditionele Afro-Amerikaanse gospels. Het gaat om 
                                  christelijke muziek en artiesten uit alle hoeken van de kerk, maar ook anderen 
                                  komen met hun prikkelende vragen over een (almachtige) God, over Jezus en
zeker over christenen. Soms wijdt hij erg uit over de achtergronden van sommige artiesten, ik zal
proberen dat te beperken en me meer te richten op de inhoud. Of dat echt gaat lukken, weten we
komende week. Wil je de dagopeningen ook ontvangen, app dan naar Jetty of mij of een van de
andere dagopeners.

In christus verbonden, 
Willem Schaaij

Dagopening Een nieuwe dag
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Leer Luisterend Bidden
God verlangt naar contact met de mens. Van Genesis tot Openbaring zien we hoe God tot mensen
spreekt en zij naar Hem luisteren en Hem volgen. Heb jij ook een verlangen om te luisteren naar Zijn
stem?

Tijdens de drie sessies zullen we je toerusten, bemoedigen en krijg je handvatten om zelf te oefenen
in bidden en luisteren. Ben je al bekend met gebed, dan zal het een verdieping zijn en ruimte bieden
voor nieuwe ontdekkingen. Is luisterend bidden nieuw voor je, dan is er ruimte om een nieuwe kant
van gebed te ontdekken en in de praktijk te brengen.

Je ontvangt je eigen Gebeds-doeboek, om zo 90 dagen te wandelen in een luisterend leven met veel
gebedsinspiraties.

Meld je aan voor de training op www.ewv.nl/agenda

https://www.ewv.nl/agenda


Kleding voor Dorcas,
Zoals u weet kunt u dagelijks uw goede kleding afgeven bij ons Boerderij-winkeltje aan de
Dorpsstraat 56 in Haule. We zijn een inzamelings depot voor ontwikkelingshulp organisatie Dorcas.
Dorcas is een organisatie die veel doet voor de armen van deze wereld.
In bijvoorbeeld landen als Moldavië, Ethiopië, Kenia. 
Ook spannen ze zich vaak in als er acute noodsituaties zijn, denk aan Lampadusa, Turkije/Syrië.

We dachten dat deze kleding, goed uit gesorteerd werd in Drachten en vervolgens naar de landen
ging waar er behoefte aan is.
Dat was ook zo, maar Dorcas voert echter een iets andere koers tegenwoordig.
De achtergrond daarbij is dat ze de kledinghulp die ze geven, doen vanuit het land waar ze werken.
Ze kopen daar op de lokale markt de benodigde kleding, zodat er ook een stukje werkgelegenheid
tot stand gebracht wordt en het transport en de invoer van kleding, niet meer nodig is.
Bovendien lukt het dan beter maatwerk te maken.
Het betekend wel dat er meer “geld” in het laadje moet komen.
Daarom worden er overal in het land Dorcas Kringloopwinkels opgericht.
In onze omgeving in Heerenveen, Drachten, Sneek, Winsum, Hoogeveen, …

Wat doen ze dan met die kleding die u bij ons brengt?
Ze wordt nog steeds in Drachten (en straks ook door een school in Damwoude) gesorteerd in een
aantal categorieën:
1. Soms grote partijen van één soort voor noodhulp, bijvoorbeeld Jassen en Dekens.
2. Mooie modieuze en nette kleding voor verkoop in de Dorcas kringloopwinkels.
3. Soms aan collega organisaties (er zijn goede contacten) die vraag hebben.
4. Als daarvan over is, verkoop aan een bedrijf wat veel in gebruikte kleding doet.
5. Als de kwaliteit minder is, dan levering aan de “vilt” industrie.
(Wist u trouwens dat ook van oude kleding tegenwoordig goede isolatieplaten gemaakt worden?)

Dus blijf uw goede kleding gewoon brengen, de opbrengst blijft voor de armen en de eenzamen in
deze wereld. Ons winkeltje aan de dorpsstraat 56 in Haule is dagelijks geopend van 10-17 uur.
(Ook uw oude mobieltjes en cartridges zijn bij ons welkom voor hetzelfde doel.)

We mochten onlangs weer even achter de schermen van Dorcas kijken, en we kunnen ze van harte
aanbevelen. Er zijn ook andere mogelijkheden om Dorcas te ondersteunen. Vraag ons info. Denk ook
aan hen in uw gebeden, want hun werk speelt zich af op moeilijke soms gevaarlijke plekken.

Vragen? Vragen!
meinejansma@gmail.com

Met hartelijke groet,
 

Meine en Annie Jansma
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