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Romeinen 11: 36 

Alles is uit hem ontstaan, alles 
is door hem geschapen, alles 
heeft in hem zijn doel. Hem 
komt de eer toe tot in eeuwig-
heid. Amen. 

Gods wonderbaarlijke schep-
ping. Hoe bijzonder gemaakt. 
Het gaat ons verstand te boven. 
Het duizelt hoe goed alles door-
dacht is. Toch gaan we er ook 
vaak aan voorbij en vinden we 
veel dingen de normaalste zaak 
van de wereld.  

Maar dat is het niet. Stil worden 
en verwonderen. Op oudere 
leeftijd lijkt die gave te groeien. 
Genieten van de kleinste din-
gen. Het koesteren en leven in 
dankbaarheid! Alles is uit Hem 
ontstaan en heeft zijn doel. Loof 
de Heer! 

 

Op vakantie in de werkbus van 
Hans, daar kunnen Hans en 
Tiny de Haan enthousiaste ver-
halen over vertellen. Zesen-
twintig jaar naar het buiten-
land en de laatste zes jaar 
naar Limburg. Prachtig! De bus 
die Hans gebruikte voor zijn 
beroep als marktkoopman. In 
het begin verkocht hij van al-
les, maar later vooral over-

hemden. 
Zijn vrouw 
Tiny be-
heerde de 
winkel in 
galanterie-
ën aan de 
Inialoane 
en zorgde 

voor hun vier kinderen. 

Door gezondheidsproblemen 
zit een vakantie er dit jaar 
waarschijnlijk niet in voor Hans 
en Tiny de Haan. Jammer, 
maar ze vermaken zich thuis 
ook wel. Vaste prik is ’s mor-
gens een paar spelletjes dob-
belen en elke dag even naar 
buiten voor een frisse neus. 
Verder houden ze van fietsen 
en dagjes uit met de trein, wat 
hopelijk binnenkort ook weer 
mogelijk is. En Tiny besteedt 
veel tijd aan het verzorgen van 
haar planten, binnen en bui-
ten. De eerste weken van de 
corona-crisis zijn de kinderen 
niet thuis geweest, maar daar-
na gelukkig wel weer. De ver-
jaardag van Hans in maart kon 
niet zoals gewoonlijk worden 
gevierd. En alle andere familie-
verjaardagen die volgden tot 
halverwege mei konden ook 
niet doorgaan. Maar nu wordt 
er al weer regelmatig een fa-
miliebezoekje afgelegd. 

Hans en Tiny spreken hun zor-
gen over de toekomst uit. Be-
drijven gaan failliet, mensen 
verliezen hun baan. En kunnen 
we straks wel weer zingen in 
de kerk? De kerkdiensten en 
het koffiedrinken nadien, wor-
den zeker gemist, maar geluk-
kig kunnen ze de diensten op 
de iPad volgen.      

Wijkteams 

Door het afscheid van de oude 
ambtsdragers en het bevestigen 
van de nieuwe, zijn er de volgen-
de wijzigingen in de wijken: 
Wijk 1: Ouderling vacant.  
Coördinator van het pastoraat is 
Annie van der Bij- Jelsma.  
Diaken Rienk Sibma. 
Wijk 3 Ouderling Aan Pander.  
Wijk 5: Wijkassistente Ger-
brich Kobus.  
Wijk 6: Diaken Sjoukje Raap.  
Wijk 8: Diaken Klazien Hoek-
stra.  
Wijk 9: Diaken Rienk Sibma.  
Wijk 11: Ouderling P ieter van 
Keimpema.  
Wijk 12: Ouderling Aan Pan-
der, diaken Sjoukje Raap.  
Wijk 15: Diaken Rienk Sibma.  
Door de interim functie van Doe-
ke Fokkema als voorzitter van de 
kerkenraad hebben de wijken 11 
en 12 een andere ouderling ge-
kregen.  

Meisjes en jongens. Op de 
website is op vrijdag 19 
juni een bijdrage voor jul-
lie geplaatst. Veel plezier!! 

De Jefte 

Om privacy-redenen, op de 

website geen persoonlijke be-

richten. 

Tineke en Sjoerd Hamburg zijn 
de nieuwe beheerders van het 
gebouw De Jefte. Zij zijn de 
opvolgers van Willy Stelwagen. 
Zoals bekend is Willy afgelopen 
mei gestopt als beheerder van 
De Jefte.  
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