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Nieuwbrief van zondag 26 maart 2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting collecte: 40dagentijdcollecte Protestantse kerk  Missionair Werk 
Ontdekken in Kliederkerk. 
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. 
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van 
bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond 
hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als 
vindplaats van geloof, hoop en liefde.                 Meer lezen:     kerkinactie.nl/40dagentijd 
 
  

                          Thema Veertigdagentijd:  “ UIT LIEFDE VOOR JOU”.  
26 maart  2023    Vijfde zondag op weg naar Pasen. 
Troost beweegt de menigte om naar Betlehem te gaan. De condoleances mee. Jezus komt niet om 
te troosten, maar om te praten over het leven. Hij schuift de dood aan de kant. “Wie in mij gelooft 
zal leven, ook al is hij gestorven”. 
De symbolische schikking toont: 
                          De cirkel van het leven is vol.  Ogenschijnlijk dode bloemen. 
                          Levende herinneringen.          Liefde voor jou. 

 

 

 
 
 
 

Digitale collecte  
U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie 
De verdeling van de digitale collecte is:  
2/3 voor de Diaconie: ACTIE  WERELDDIACONAAT     (zie toelichting hierna)          
1/3 voor de Kerk   
Wilt u een andere verdeling dan kunt u dit aangeven in uw omschrijving. 
 

 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar Inge van der Veen,  
 
 
 
 
 
 
 

 

ORDE VAN VIEREN op zondag 26 maart 2023 – 5e van de 40 dagen - zondag Judica. 
Ontmoetingskerk - Via Pacis Protestantse Gemeente Beetsterzwaag – Olterterp 

Voorganger ds. Goorhuis wenst geen gebruik te maken van de beamer. Dus is er geen 
beamerondersteuning en geen live stream.   In de dienst wordt gebruik gemaakt van een 
liturgie. Als men de kerkdienst wil volgen kan dat via de kerkomroep.(alleen geluid) 

 
 
	



 Wat gaan wij doen deze week? 
29 maart: Halfuur Open Sint Martenskerk- 19.00-19.30 uur 
30 maart: Donderdag Koffietijd-   Ontmoetingsruimte - 10.00 uur -  
  
In de 40 dagentijd: OpenKerk halfuur in de Sint Martenskerk met Vocalibre 
De liturgische commissie organiseert weer “Halfuren.” Even een moment van bezinning van één van de 
kruiswoorden. Op woensdag 29 maart van 19.00-19.30 uur is het thema: . Nav van het 6e kruiswoord: Het is 
volbracht. Een half uur met liederen, met het aansteken van lichtjes, een gebed, stiltes en met elkaar  in gesprek 
rond het thema: Het komt Goed!? 

Wat gaan wij doen met Pasen? 

Ga mee op paaswandeling 
Het is bijna Pasen. Maar waarom vieren we eigenlijk Pasen? Ga mee op paaswandeling met je gezin, familie ,  
ouders, pake en beppe, opa en oma, , broer, zusje, vrienden, klasgenoten en beleef het paasverhaal!  Van 31 maart 
tot 11 april hangen op verschillende plekken in de wijk vragen en QR-codes, die je met de camera van je telefoon 
kunt scannen,  voor de ramen van een aantal huizen en gebouwen . 
Bij iedere QR-code krijg je een filmpje te zien over Pasen, met een verhaal, muziek of interessante weetjes.  Ook zijn 
er vragen en opdrachten.  
De start is bij KC De Finne aan de Fockema Andrealaan en de finish bij de Ontmoetingskerk. 
Voor info: paaswandeling@viapacis.nl 
 

De Stille week:                       Palmzondag 2 april 
Om alvast te noteren: op deze zondag gaan we weer creatief.  
De voorbereidingen zijn in volle gang, hoeveel palmpaasstokken  hebben we nodig? 
En hoeveel broodhaantjes worden er gebakken? En is er buxus? En slingers om alles te 
versieren? We gaan het zien! We nodigen van harte de kinderen uit om mee te doen. 
 Noteer alvast de datum: zondag 2 april – 9.30 uur – De Ontmoetingskerk- In de kerkzaal  wordt 
eerst het verhaal van deze zondag vertelt, daarna gaan de kinderen in de eigen ruimtes de 
palmpaasstok maken. 

Witte donderdag 6 april: In de Sint Martenskerk worden de avondmaalstafels gedekt en vieren wij samen de 
Maaltijd van de Heer. 
Goede vrijdag  7 april: In de Sint Martenskerk zingt VocaLibre stukken uit de Mattheus Passion en wij lezen de 
passie.  
Stille Zaterdag  8 april:  In de Sint Martenskerk  wachten wij in een donkere kerk op het licht. De nieuwe Paaskaars 
wordt binnengebracht. De cantorij zingt met ons de liederen van het licht. 
 

Op 9 april staat het paasontbijt klaar! 
Voorafgaand aan de Paasviering op eerste Paasdag nodigen wij een ieder van harte uit voor het 
paasontbijt.  Een uitnodiging om elkaar feestelijk te ontmoeten en met elkaar te ontbijten. Wij 
beginnen rond 8.45 uur en de viering zal wellicht later beginnen dan 9.30 uur .  Van harte welkom, 
aan de ontbijttafel van samen. Om te weten hoeveel eieren er gekookt en hoeveel brood er moet 
worden gekocht is vooraf aanmelding noodzakelijk. Dat kan per mail:   koster.kuiken@viapacis.nl  
En via de inschrijflijst in de Ontmoetingskerk.  

Aanmelden z.s.m. en tot uiterlijk  woensdag 5 april. 
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Vergeet niet…. 
Om  in verband met de zomertijd de klok een uur vooruit te zetten.. 
En met het oog op het paasontbijt, eerste paasdag, even  aanmelden via mail/intekenlijst. 
 
Bezorgen Mededelingenblad (fiets je fit :-) 
Eind maart stoppen Henk v/d Velde en Geert Weidenaar met het, inmiddels al jarenlang, wekelijks rondbrengen van 
het papieren Mededelingenblad bij mensen die geen computer hebben of er niet goed mee overweg kunnen. Het 
betreft zo ‘n 30 adressen verspreid over heel Beetsterzwaag op de vrijdagmiddag vanaf ongeveer 14:30 uur.  
Wie kan dit vanaf vrijdag 7 april van hen overnemen? Mocht je toch altijd al van plan zijn wat vaker een rondje te 
willen gaan fietsen dan is dit dé gelegenheid! Én je maakt ook nog eens de ontvangers blij :-)  
Wanneer er zich twee melden dan is dat slechts 15 stuks per persoon. Bij meer aanmeldingen kan er zelfs ook nog 
een rooster gemaakt worden. We horen het graag! 
Marten Postma, marten.postma@viapacis.nl, Tel. 382991 
Lokke Bijma, lokkewinske@hotmail.com, Tel. 382622 
 
Kledingbeurs 
Op zaterdag 1 april wordt weer de kledingbeurs georganiseerd in Nij Beets. Onze gemeente werkt hieraan graag mee. 
Tot dinsdag 28 maart kunt u bruikbare kleding brengen naar mevr. A. Piebenga, Van Lyndenlaan 4, tel. 381627 
of dhr. A. van der Meulen, Vrijburgstrjitte 17, tel. 382033. 
Ook zijn vrijwillgers voor het sorteren van kleding welkom in de Rank, Prikkewei 35 te Nij Beets. Dit kan op woensdag 
29 maart van 19.00 - 20.45 uur en op donderdag 30 maart vanaf 13.30 uur – 20.45 uur. 
 
Lekker Oud 
Het jaarthema van de protestantse kerk is dit jaar ‘Aan tafel’.  
Daarbij past ook mooi het initiatief Lekker Oud in Beetsterzwaag. Dit is al ontstaan in 2012, een samenwerking van 
de protestantse kerk met  het WMO van gemeente Opsterland. Het houdt in samen eten voor 75+ alleenstaand. 
Tegenwoordig vindt het zo ’n 10 keer  per jaar plaats op de vrijdagochtend. De aanvang van de warme lunch is om 
12:00 uur en de kosten bedragen €10 inclusief een drankje. De eerstvolgende keer is vrijdag 7 april om 12:00 uur in 
het Buorskip.  
Opgave bij Henk Modderman Tel. 0512 - 38 21 01          Van harte welkom! 
 
Henk heeft dit vanaf het eerste begin al georganiseerd. Wie wil hem hierbij ondersteunen? Twee nieuwe mensen 
zou heel mooi zijn zodat Henk het op termijn kan overdragen.  
Eén keer per halfjaar wordt er een lijst met data gemaakt in overleg met het Buorskip en een uitnodigingsbrief voor 
de deelnemers (het zijn er nu rond de 25 personen). En bij het etentje moet het geld worden geïnd. De 
werkzaamheden zijn dus te overzien. 
Het zou mooi zijn dat er zich twee vrijwilligers melden zodat Lekker Oud, een initiatief vanuit de kerk, kan blijven 
voortbestaan. 
              De diaconie,  Jantine Witteveen, jantine.witteveen@kpnplanet.nl, Tel. 38 58 81 
                                       Lokke Bijma, lokkewinske@hotmail.com, Tel. 38 26 22 
 


