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Afgelopen zondag werden de 
nieuwe leden van de kerkenraad 
bevestigd door dominee F. de 
Jong uit Leek. Pastoraal werker 
Sietske Koole bedankte de af-
tredende diakenen Trienke Pan-
der, Klaas Bosma, ouderling 
Griet de Boer en voorzitter Dou-
we Tamminga. Doordat we af-
gelopen zondag met 30 perso-
nen aanwezig mochten zijn, 
konden de aanwezige leden van 
de kerkenraad na afloop de 
nieuwe leden welkom heten en 
de aftredende leden bedanken.  

Van links naar rechts de nieuwe  
diakenen Rens Plantinga, Sjouk-
je Raap en Rienk Sibma, wijkas-
sistent Gerbrig Kobus en ouder-
ling Aan Pander.  
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Jesaja 12: 

Op die dag zul je zeggen: 
Ik zal u loven, Heer. 

Dit is de tekst die voor komende 
zondag op het leesrooster staat. 
Een prachtig loflied. Zeker de 
moeite waard om heel Jesaja 12 
even te lezen dit weekend. Een 
tekst waar hoop uit straalt.  

Maar is minstens zo bijzonder in 
de tijd waarin hij geschreven 
werd. Juda ligt er nog ontluis-
terd bij. Er valt weinig te hopen 
en toch houdt Jesaja vast aan 
zijn geloof. Hij heeft de moed 
om het rijkelijk te delen. Hij wil 
de mensen bemoedigen. Hij 
durft al vooruit te kijken naar 
wat komen gaat.  

Een loflied wat optimisme uit wil 
stralen. Jesaja is gezonden om 
de mensen te laten weten dat 
God nabij is. God heeft zijn volk 
niet losgelaten. De hele aarde 
mag het weten. En zo is Hij ook 
ons iedere dag nabij. Laten we 
Hem loven! 

Pastoraat: In Tsjerkeweagen 
had ik de namen van onze ge-
meenteleden van wijk 17 opge-
nomen om hen te bemoedigen 
met een kaartje.  

Al behoort ze nog niet in wijk 
17, maar wel in een tehuis wo-
nend is Bettie Smedes. Een 
kaartje zou haar ook goed doen. 
Haar adres is: De Skûle 111 in 
Metslawier 

 

 

Op de website staat bij 
vrijdag 12 juni een bij-
drage voor de kinderen.  

 

40-dagen project 
Gerrit Elzinga is geslaagd voor 

de opleiding 
Vmbo-tl aan het 
Liudger in Bur-
gum. Zonder exa-
men, zoals zove-
len dit jaar. In 
mei heeft Gerrit 
de laatste tenta-
mens op school 
gemaakt, met na-
tuurlijk anderhal-

ve meter afstand en desinfec-
tie-instructies. Het gemiddelde 
cijfer voor de tentamens 
wordt dit jaar als examen-
norm gehanteerd. Volgend 
jaar gaat Gerrit in Drachten de 
opleiding voor Podium- en 
evenemententechnicus Geluid 
volgen aan de Friese Poort. 
Dit sluit heel goed aan bij zijn 
muzikale interesses. Gerrit 
werkt nu vooral ’s avonds als 
afwashulp in de keuken van 
Hotel Princenhof in Earnewâld. 
Het restaurant is sinds 1 juni 
volgens het nieuwe normaal 
weer open. In Earnewâld is 
het met mooi  weer heel druk, 
volgens Gerrit zitten de ter-
rasjes alweer vol. De voetbal-
trainingen zijn vorige maand 
weer begonnen en sinds kort 
is het ook toegestaan om par-
tijtjes te spelen. De anderhal-
ve meter afstand is dan niet 
meer nodig. En ook Gerrits 
drumlessen zijn weer gestart. 
Optredens met het muziek-
korps, waar hij lid van is, zit-
ten er voorlopig nog niet in. 
De buitenlandse stage van 
Gerrits zus Andrea kon niet 
door gaan en daarom gaan ze 
nu met het hele gezin op va-
kantie naar Terschelling. Dit 
was al lang gepland en kan 
gelukkig gewoon doorgaan.     

De reis van een aantal gemeen-
teleden in augustus naar 
Brazilië gaat niet door. 
Maar het ophalen van de 
projectbakjes voor de 
straatkinderen daar, wel. 
Door de coronapandemie 
werd de 40-dagen tijd ook 
een tijd van zorg en aan-
dacht voor eigen gezond-
heid. En daardoor voor ve-
len ook een bijzondere pe-
riode van bezinning, van ver-
bondenheid met het lijden van 
Jezus. Veel leed is er ook bij de 
straatkinderen in de sloppenwij-
ken van Rio de Janeiro en 
Pequeri. De opbrengst van de 
geldbakjes gaat via de Neder-
landse stichting Help mij Leven 
naar de straatkinderen in Brazi-
lie. Wordt uw 40-dagen bakje 
niet opgehaald, dan kunt u 
het brengen bij Anja Algra, 
Koutenburg 3. 

Uit de gemeente 
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