
 

 

 

 

 

    

                                                                  

 

 

 

 

               
Protestantse Gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare 

Winterwerk 2019-2020 

  

THEMA: EEN GOED VERHAAL 

 

 



Ook graag de nieuwsbrief 
ontvangen?  
Geef dan uw mailadres door aan: 
jongmde@home.nl  

Winterwerkprogramma seizoen 2019-2020 

Thema van dit seizoen: ’Een goed verhaal’ 
 
De PKN heeft dit thema aangereikt en als kerkenraad is 
besloten dat wij dat thema gaan gebruiken. 
Een klein comité heeft deze zomer allerlei activiteiten 
bedacht. 
Stiekem toch weer denken aan nog eens een musical? 
Wat was dát mooi om samen te doen! 
Dan komen ook de verhalen om de hoek kijken,want als je 
samen bent krijg je vaak mooie verhalen te horen. 
Samen zijn we sterk, alleen kun je soms zo weinig. 
 
Maar we gaan ook gewoon door met activiteiten van 
afgelopen winter. Zoals boeken uit de kerkbank, samen 
wandelen, samen eten, de voedselbank. 
Welke onderwerpen u aanspreken?  
Ik weet dat er keuze genoeg is.  
U bent van harte uitgenodigd voor alle activiteiten,  
want samen …... 
 
Iedereen in onze dorpen, kerklid of geen kerklid, iedereen is 
van harte welkom, want samen staan we sterk. 
De winterwerkboekjes verspreiden we deur aan deur, zodat 
iedereen weet wat er wanneer op het programma staat. 
 
We zien u graag bij de activiteiten. 
 
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente 
Oosthem,Abbega en Folsgare 
 
Arendtje de Witte-Hoekstra  

mailto:jongmde@home.nl


 

Uitje Kindernevendienst! 

Op zaterdag 24 augustus willen we met de 

kinderen van Abbega, Folsgare en Oosthem een 

middagje weg! 

We gaan naar het Museumdorp Allingawier 

Wil je leven als een kleine boer? Steltlopen of zwieren 

aan de kabelbaan? Dit kan allemaal in het 

museumdorp. Kom ook ontdekken hoe de smid het 

paard beslaat en natuurlijk hoe drabbelkoeken smaken. 

Om het vervoer te regelen willen we graag dat je je uiterlijk 15 

augustus opgeeft bij Margaretha Tuitman via 06-10 79 8419. 

Voor kinderen is de toegang gratis! 

Als er volwassenen zijn die mee willen (rijden) dan zouden we 

dat erg fijn vinden. We vertrekken om 13.00 uur en het duurt 

tot 17.00 uur. 

Corine, Janneke, Julia en Margaretha 

 



 
Fietsen voor Ghana zaterdag 14 september 2019 

 

Voor de vijfde (en tevens laatste) keer verheugen we ons erop 

om een fietstocht ten behoeve van beter-en-meer onderwijs 

in Ghana te organiseren. Er zijn dit jaar weer 4 mooie routes 

uitgestippeld. Jong, oud, recreatief, sportief en/of 

gezelligheidsfietsers. Kortom, voor iedereen een route die 

past. 

Fiets jij dit jaar mee? De minimale sponsoring is €25 per 

deelnemer. We zouden het erg leuk vinden je (weer) één (-of 

meer!) kind(eren) naar school te zien fietsen! 

Deelnemen kan alleen, maar het is natuurlijk nog gezelliger 

om die dag met familie, vrienden, kennissen te fietsen!  

Denk er niet te lang over na, schrijf je in via 

http://onderwijsvoorghana.nl  

Ghana Commissie | Organisatie Fietsen voor Ghana 

Jacob | Theo | Janet | Ramiro 

 
  

http://onderwijsvoorghana.nl/


Startzondag 15 september 2019 
De Bijbel in beeld 
 
Op de startzondag luiden we een nieuw seizoen in van ‘samen 

kerk zijn in de dorpen’, iets wat eigenlijk altijd doorgaat; het is 

dus meer een ‘doorstartzondag.’  

We beginnen met een kerkdienst op een bijzondere plek: in 

de schuur van de historische boerderij van Andries Wiersma 

en Corine Slim. Dit is eeuwenlang de ‘pastorijpleats’ geweest: 

kerkelijk bezit dat diende als huisvesting en 

inkomensvoorziening voor de pastoor, of ook wel werd 

verpacht. 

We vragen iedereen – jong en ouder – om deze zondag een 

Bijbeltekst mee te nemen naar de kerkdienst. Een tekst die 

voor u, voor jou, veel betekenis heeft. Als je zo 1-2-3 geen 

tekst weet, lees dan je favoriete Bijbelverhaal aandachtig en 

kies de woorden die je het meeste aanspreken. Ook vragen 

we om – zo veel mogelijk – een fototoestel (of mobiele 

telefoon) mee te nemen. 

Om half tien 

beginnen we met 

een bakje koffie (of 

thee of limonade) 

en iets lekkers erbij 

(heel Friesland 

bakt).  

Om tien uur begint 

dan de viering, op die bijzondere plek waar vroeger de 

paarden van de kerkgangers stonden gestald. Een 



laagdrempelige viering, de kinderen blijven er gezellig bij. Een 

viering vol verrassingen in beeld en muziek! 

Na de dienst is er eerst weer een vers kopje koffie, thee of 

limonade. Daarna gaan we in groepjes met elkaar aan de slag 

door heel letterlijk de meegebrachte Bijbelteksten in beeld te 

brengen tijdens een wandeling door het dorp. Hoe precies, 

dat leggen we vooraf allemaal uit. Het is de bedoeling dat de 

gemaakte foto’s in combinatie met de Bijbelteksten verderop 

in  het seizoen, bijvoorbeeld in de kerkdiensten, te zien en te 

horen zullen zijn. 

Rond de middag is er een gezamenlijke lunch met soep en 

broodjes, waarna we om een uur of één afsluiten. 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Daarom: nodig je buren, 

vrienden, familie eens uit om mee te gaan. Heb het er later 

weer eens over met elkaar: een goed verhaal dat gáát…  

 

 

 

 

 

 

Iedereen is van harte welkom! 

Wanneer : Zondag 15 september 2019 

Hoe laat : Om half tien staat de koffie klaar 

Waar  : Bij Andries Wiersma en Corine Slim, Tsearddyk 49, 

     Folsgare  



Walk of Peace 2019: Samen beter - beter Samen 
De Raad van Kerken organiseert (in samenwerking met Pax) dit 
jaar de Walk of Peace in Almere op zaterdag 21 september 
2019, de Internationale Dag van de Vrede. 
 
Thema 
Het thema ‘Samen beter – beter Samen’ is 
gekozen vanwege het verbinding maken, 
samen werken aan een goede samenleving. 
Elkaar zien en durven ontmoeten. Je laten 
verrassen. Overeenkomsten vinden, maar 
ook verschillen ontdekken en onderzoeken, 
die durven laten bestaan.  
 
Het Leger des Heils Almere coördineert deze vredeswandeling. 
De wandeling start ongeveer 12.00 uur in het centrum van 
Almere en gaat langs 15 instellingen, kerken en gedenk-
plaatsen. De wandeling eindigt na 5 kilometer in het 
Klankbord, bij Station Muziekwijk in Almere. Voor meer 
informatie en aanmelding kijk even op: 
https://www.raadvankerken.nl/pagina/5370/walk_of_peace_
2019  
 
Het is wel handig om samen aan te melden en te reizen. Dus 
wil je er heen, meld je dan even bij Annie Boschma  
06-42 18 28 76 / annaboschmahuitema@gmail.com of  
Geke Matton, 06-12 58 53 43 / gdw2@ziggo.nl,  dan 
coördineren we een en ander. 

 
  

https://www.raadvankerken.nl/pagina/5370/walk_of_peace_2019
https://www.raadvankerken.nl/pagina/5370/walk_of_peace_2019
mailto:annaboschmahuitema@gmail.com
mailto:gdw2@ziggo.nl


Bijbelleesgroep: de eerste brief aan de Korintiërs 
 
De taal van de Bijbel is niet eenvoudig te begrijpen. De 
woorden stammen uit een tijd die niet de onze is en brengen 
levenservaringen ter sprake die wij niet altijd op het eerste 
gezicht herkennen. De woorden van de Bijbel zijn bovendien 
meerdimensionaal en vormen netwerken van verwijzingen en 
betekenis. Hoe kunnen we gevoelig 
worden voor de verbindingen die door de 
woorden van de Bijbel worden gelegd? 
Hoe worden we betrokken bij het verhaal 
van God en mensen? Door te horen, er stil 
te worden, en met elkaar te delen wat je 
raakt? 

 
Ieder die dat wil is van harte welkom bij de Bijbelleesgroep. Al 
vele jaren komt deze groep bijeen om samen verhalen en 
gedichten uit de Bijbel te lezen en te leren verstaan. De 
komende tijd zullen we de eerste brief van Paulus aan de 
gemeente in Korinte lezen. Hij schreef deze in het jaar 55 na 
Chr., aan een jonge gemeente die hij zelf had gesticht in deze 
welvarende, multiculturele Griekse havenstad. Hoe jong de 
gemeente ook was, al snel raakte ze verdeeld over de vraag 
wat de juiste leer is en wat dwaalleer, en over hoe het geloof 
leidraad voor het leven van alledag kan zijn. Een gemeente die 
van binnenuit verdeeld is. Het thema dat in Paulus’ brief dan 
ook steeds terugkeert is de noodzaak tot eenheid en 
onderlinge liefde. Het is brief die – ook na twintig eeuwen 
Christendom – niets aan actualiteit heeft ingeboet. 
 
De Bijbelleesgroep is op woensdagochtend, van 9.30 uur tot 
11.00 uur in de consistorie van de Johanneskerk te Oosthem. 
 
  



Persoonlijk gesprek 

Wilt u graag persoonlijk 

huisbezoek van dominee 

en/of een ouderling neem 

dan contact op via mail of 

telefoon  

(zie achterkant van dit 

boekje) 

 

Kerkdienst gemist?  
Ga naar onze website: 

www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl 

en klik op de link ‘kerkdienst gemist‘ 

De Bijbelleesgroep is dit winterseizoen op: 
 
2 oktober     8 januari 
30 oktober    12 februari 
11 december   19 maart 

 
Lijkt het je mooi maar kun je niet op genoemde data, of is 
overdag lastig? Laat het even weten aan ds. Reinier Tuitman. 
Misschien kunnen we een tweede groep vormen die ’s avonds 
bij elkaar komt. 
 

 

 

  

http://www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl/


Huiskring "Mienskip troch de wike":  
Regelmatig bij elkaar komen, gezellig, met een goed gesprek.  

Er is altijd ruimte voor nieuwe deelnemers, ook al kun je niet 
elke keer komen!  

Waar zou jij het 

over willen 

hebben? 

Laat graag weten! 

Een onderwerp wordt steeds voorbereid: uit de actualiteit, 

over levensvragen, naar aanleiding van een preek, wat 

iemand op het hart heeft.  

 

Je luistert naar de ander en leert van elkaar. 

Zoveel mensen, zoveel zinnen; ieder brengt zijn eigen verhaal! 

 

Bij vragen kunnen we terugvallen op “Het Goede Verhaal”. 

De bijbel vertelt een goed verhaal – het Beste Verhaal Ooit - 

maar wat staat er eigenlijk, en wat wordt ermee bedoeld; en 

wat betekent dat nu, voor ons? 

 

Het is afwisselend bij mensen thuis, normaal op donderdag- 

of vrijdagavond, afhankelijk van de beschikbaarheid van een 

ieder.  

Voor meer informatie: 

Kor en Anne Renkema 

Hernepaed 6 Oosthem 

ka.ohare@yahoo.com;  06 52335543  of  06 10872849 

  

mailto:ka.ohare@yahoo.com


Koffiedrinken voor en na de dienst 

Het af en toe koffiedrinken na de dienst wordt door veel 
gemeenteleden als heel waardevol gezien. Vanuit de 
gemeente is de vraag gekomen of we dat niet wat vaker 
kunnen doen. Ook voor de dienst, want dat is voor veel 
mensen ongeveer ‘koffietijd’. Aan die 
wens komen we natuurlijk maar al te 
graag tegemoet. Immers samen-zijn is 
onderdeel van het gemeente-zijn. 
 
In 2019 zijn voorlopig de volgende data 
gepland: 
25 augustus na de dienst  Oosthem  
15 september voor én na de dienst  Folsgare (startzondag) 
13 oktober  na de dienst  Oosthem (buitenl. studenten) 
10 november na de dienst  Abbega    (dankdienst) 
24 november na de dienst  Oosthem (gedenkdienst) 
15 december voor de dienst Abbega 

  
In 2020: 
5 januari na de dienst   Abbega (1

e
 zondag nieuwe jaar) 

9 februari voor de dienst  Oosthem 
15 maart na de dienst   Folsgare 
19 april  voor de dienst  Abbega 
21 mei  na de dienst   ’t Anker (Hemelvaartsdag) 
14 juni  na de dienst   Oosthem (tentdienst 13:30u) 
26 juli  voor de dienst  Folsgare 
30 augustus na de dienst  Abbega 

 
Koffiedrinken voor de dienst vanaf 09:30uur, de dienst begint 
dan om 10:00uur. 
 

Hou Ringblad en Kontakt in de gaten,  
daar staan de actuele datums en tijden!  

  



Gebedskring 
Er waren eens drie monniken op een eiland. De 
een was klein en stokoud en gekleed in een pij, de 
ander was groter en sterk als een beer, de derde 
was lang en droeg alleen een matje om zijn lendenen. Het volk 
beschouwde hen als mannen Gods. Op een dag kwam een bisschop 
langs, en toen hij van de drie vernam wilde hij ze zelf bezoeken. Hij 
liet zich naar het eiland roeien en zag ze al van verre staan, hand in 
hand. De bisschop ging aan land en sprak: ‘De genade van God heeft 
mij, onwaardige dienaar, geroepen om zijn kudde te hoeden. 
Daarom wil ik ook jullie bezoeken en als het kan onderrichten.’ De 
kluizenaars zwegen, glimlachten, en keken elkaar aan. ‘Hoe dienen 
jullie God?’, vroeg de bisschop. De middelste keek naar de langste en 
die keek eens naar de stokoude. Die sprak: ‘Wij kunnen God niet 
dienen, wij dienen en voeden alleen onszelf.’ ‘Maar… hoe bidden 
jullie tot God?’ De stokoude man zei: ‘Wij bidden zo: Gij ziet met 
drieën, wij zijn met drieën, ontferm U over ons.’ De man was 
nauwelijks uitgesproken of de drie sloegen hun ogen ten hemel en 
zeiden in koor: ‘Gij zijt met drieën, wij zijn met drieën, ontferm U 
over ons.’ De bisschop zei: ‘Jullie hebben vaag iets gehoord over de 
Drie-eenheid, maar zo moet je niet bidden. Ik hou van jullie, ik zal je 
leren hoe je God kunt dienen: ik leer je het gebed dat God aan de 
mensen heeft bevolen. Zeg maar na: Onze Vader…’ De bisschop was 
pas tevreden toen ze het alledrie op konden zeggen. Toen ging de 
bisschop in de boot, begeleid door het gemurmel van de biddende 
grijsaards. Diezelfde nacht echter zag de kapitein van de boot een 
groot licht zijn boot naderen. Een vogel, een driemaster? Ook de 
bisschop keek over de reling. Het licht naderde duizelingwekkend 
snel en toen herkende hij de drie monniken. Zonder hun voeten te 
bewegen vlogen ze over het water, hand in hand. Toen ze bij de 
reling waren riepen ze: ‘Dienaar van God, we zijn uw onderricht 
vergeten. Alles liep in de war zodra we even ophielden met het 
opzeggen. Leer het ons nog eens.’ De bisschop was rood geworden, 
sloeg een kruis en zei: ‘Doe wat jullie gewend waren. Het past mij, 
zondaar, niet jullie te onderrichten. Bid voor ons.’ De bisschop boog 
tot op de grond. Toen hij weer opkeek zag hij nog slechts een licht 
dat zich snel verwijderde. Maar tot de ochtend bleef een 



Ook graag de nieuwsbrief ontvangen?  
Geef dan uw mailadres door aan: 
jongmde@home.nl  

lichtschijnsel zichtbaar in de richting waarheen de kluizenaars waren 
verdwenen. (Leo Tolstoj) 

 
Wat wij naar behoren zullen bidden weten wij niet; maar de 
Geest zelf pleit voor ons, met onuitsprekelijke verzuchtingen. 
(Romeinen 8: 26) 
 
Bidden is niet aan voorschriften 
gebonden. Bidden is afstemmen op 
God. Dat kan overal. Alleen of samen.  
Iedere eerste dinsdag van de maand 
komt van half tien tot half elf ’s 
ochtends de gebedskring bijeen 
in ’t Anker.  
Wie (eens) mee wil doen is altijd van 
harte welkom. 
 
1 oktober    4 februari 
5 november   3 maart 
3 december   7 april 
7 januari    5 mei 
 
Het gebed tot God de Vader is geen sleur maar een zaak van 
het hart: De biddende moet zijn hart openen en richten tot zijn 
Vader in de hemel’ (Bab. Talmoed, Berachot 30a) 

 

  

mailto:jongmde@home.nl


Boeken uit de kerkbank!      
Wegens groot succes ook dit seizoen weer de mogelijkheid 
om je gelezen boeken in de kerkbank te leggen en een ‘nieuw’ 
boek uit de bank te zoeken.  
Alle boeken waarvan je denkt dat ze in de 
kerkbank passen zijn welkom: of het nu een 
kinderboek, roman, gedichtenbundel, 
geschiedenis- of kunstboek is: alles mag en 
kan! 
 
Alle gelegenheid om onder het genot van 
een kopje koffie of thee gezellig met elkaar 
over boeken (of andere zaken..) te praten. 
 
De ruilbeurs is op zaterdag voorafgaand aan de zondagsdienst 
in de Johanneskerk in Oosthem  

van 14:00 – 16:00 uur. 
Data 2019: 
31 augustus   2 november 
21 september   23 november; 
12 oktober  
 

Data 2020:  
18 januari    23 mei 
 8 februari    11 juli 
 29 februari   1 augustus 
 21 maart    22 augustus 
2 mei       

 
Iedereen is van harte welkom, ook alleen voor een praatje 

en een bakkie !! 
Hou het Ringblad en Kontakt in de gaten voor eventuele 
datawijzigingen!   

Voor vragen en informatie:  
Geke Matton: 06-125 85 343 en/of gdw2@ziggo.nl 



Het geloof is een stok om op te steunen 

Niet om anderen mee te slaan 

 
(Dr. Eliza Laurillard) 

Vrouwenverenigingen Folsgare en Oosthem 
Misschien niet zo bekend, ze timmeren namelijk niet zo aan 
de weg, maar in onze dorpen hebben we maar liefst twee 
Vrouwenverenigingen.  ‘Dient elkander door de liefde’ in 
Folsgare en ‘Wees een zegen’ in Oosthem.  
Er wordt gezongen, gebeden, gepraat over een lezing, tekst of 
actueel onderwerp, koffiegedronken, en na de pauze is het 
tijd voor ontspanning. Altijd gezellig en veel plezier! 
 
In Folsgare zijn de bijeenkomsten elke 2 weken op 
dinsdagmiddag  vanaf twee uur in het dorpshuis ‘In de Lijte’. 
In Oosthem op woensdagavond om de twee weken in de 
consistorie van de Johanneskerk, van half acht tot half tien.  
 
De jaarlijkse start van het seizoen is een gezamenlijk 
bijeenkomst van beide verenigingen. Dit keer in Oosthem op 
woensdag 25 september om 19:30uur. 
 
Kom een keer binnenlopen, alle vrouwen van alle leeftijden 
zijn van harte welkom! 
 
Meer info: 
Folsgare:  Rinske Rypma, tel.nr. 569386; 
Oosthem: Jeltsje Hemstra, tel.nr. 531742 jeltje@hemstra.org  

 
  

mailto:jeltje@hemstra.org


Persoonlijk gesprek 

Wilt u graag persoonlijk 

huisbezoek van dominee 

en/of een ouderling neem 

dan contact op via mail of 

telefoon  

(zie achterkant van dit 

boekje) 

 

Gemeenteavond woensdag 9 oktober: 
Zoals gebruikelijk is er in het najaar weer een 
gemeenteavond. Op de agenda staan in ieder geval de 
financiën 2018 en we praten verder over Nijkleaster en het 
energieproject de Stroomtuin in IJLst: de stand van zaken en 
onze bijdrage aan deze projecten. 
 
Zaken dus die ons als gehele gemeente aangaan: hoe staan 
we er voor en waar willen we onze aandacht op richten en 
waar dragen we (financieel) aan bij? 
 
Iedereen welkom in ’t Anker, aanvang 19:30 uur. 
  



Leren geloven is wezenlijker  

dan het geloof leren 
(Nico ter Linden) 

Oproep bezoekdames en bezoekheren 
In onze gemeente zijn al een aantal jaren meerdere 

bezoekdames en -heren actief. 

Deze groep bezoekt met enige regelmaat dorpsgenoten die 

het fijn vinden om een bezoekje via onze kerkelijke gemeente 

te krijgen. Dit zijn ouderen, alleenstaanden, zieken maar het 

kan ook om allerlei andere redenen zijn. 

 

De bezoekdames en -heren kunnen 

mensen zijn die niet (actief) lid zijn 

van onze gemeente. Dit geldt ook 

voor de te bezoeken adressen. 

Momenteel zijn alle te bezoeken 

adressen ingevuld, maar mensen 

die hieraan mee willen werken, 

vragen we om zich hiervoor op te 

geven. 

 

Wanneer u in uw omgeving iemand weet die voor een 

bezoekje in aanmerking zou komen, dan stellen wij het op 

prijs als u dat door zou willen geven. 

 

U kunt zich opgeven bij de diaconie: 

Fetsje Posthuma, telefoon 0515-533141 of 

f.posthuma@ziggo.nl 

  

mailto:f.posthuma@ziggo.nl


Zaterdag  12 en zondag 13 oktober:  
een bijzondere ontmoeting met Nyssa en Genesya 
Al heel wat jaren heeft de Protestantse Theologische 
Universiteit een programma, Bridging Gaps genaamd (kloven 
overbruggen), dat theologiestudenten van over de hele 
wereld samen brengt in Nederland. De internationale 
ontmoeting maakt dat zij kennis maken met elkaars cultuur 
en leren met andere ogen naar eigen context en ook naar de 
Bijbel te kijken. Naast colleges volgen, gaan de studenten er 
ook op uit. Kerken in het land zijn gevraagd om studenten een 
weekend bij hen uit te nodigen. Zodat de studenten hun eigen 
achtergrond kunnen delen, en de kerk de studenten iets kan 
laten zien van het (kerkelijk) leven in Nederland.  
 
In het weekend van 12 en 13 oktober komen twee 
Indonesische studenten naar onze gemeente, te weten: Nyssa 
en Genesya.   
 
We willen een mooi programma samenstellen, om hen 
zaterdags onze kerken, dorpen, boerderijen etc. te laten zien 
en te vertellen hoe wij leven.  
Zaterdagavond een gezellige maaltijd om van hen te horen 
hoe zij thuis leven en geloven.  
Zondags zullen ze daarover ook vertellen tijdens de 
kerkdienst.  
 

Na de dienst koffie en 
ontmoeting. 

 

  



Lekker sjonge 

In vervolg op vorig jaar wil Jannie Brandsma ons weer graag  
een aantal avonden  een eindje op weg helpen in die wondere 
wereld van het gezongen lied.  

 
Heb je zin om te (leren) zingen?  
Jannie is zangeres, zangcoach en 
koordirigente – 
kijk maar eens op 
www.janniebrandsma.nl .  Jannie leert 
ons een aantal basistechnieken, en we 

gaan dit keer aan de slag met liederen van IONA, een 
oecumenische kloostergemeenschap op een Schots eilandje.  
 
De teksten zijn eenvoudig en vrij direct. Zoals de IONA 
communiteit zelf ook uitademt. De Keltische cultuur is 
voelbaar in deze muziek. Soms hoor je bij wijze van spreken 
de doedelzak klinken. 
Ook de nabijheid van 
de natuur komt in de 
liederen tot uiting. 
 
 
 
Wees van harte welkom op deze zangavonden, die worden 
gehouden in ’t Anker, op zondagavond van 19.30 uur tot 
22.00 uur.  
Kun of wil je niet alle avonden, sluit dan gerust aan op één 
van  onderstaande datums: 
 

 10 november 

 17 november 

 24 november 

http://www.janniebrandsma.nl/


Oproep voor vrijwilligers die willen koken voor de Grote 

Maaltijd Actie en Samen Eten (ontmoETEN) 

 

Er wordt altijd een beroep gedaan op vrijwilligers die willen 

koken voor deze maaltijden. Er wordt  gevraagd een gerecht 

te maken voor ca. 8 personen. 

We hebben een lijst met vrijwilligers die al heel vaak gekookt 

hebben. Graag willen we een aantal namen toevoegen, zodat 

we niet altijd op dezelfde mensen een beroep hoeven doen. 

 

Mocht u zich hiervoor willen melden: graag! 

U kunt zich opgeven bij de 

diaconie: 

Fetsje Posthuma, telefoon 0515-

533141 of f.posthuma@ziggo.nl 

 

 

 

 

OntmoETEN – Samen eten 
 

Mensen ontmoeten en samen eten in een gezellige sfeer met 

een afwisselend menu! 

Evenals voorgaande jaren zijn er ook nu data gepland in onze 

dorpen: 

 Vrijdag 8 november in “It Lokael” Abbega 

en 

 Vrijdag 27 maart in “De Lijte” Folsgare 

 

Aanvang 18.00 uur. Iedereen is van harte welkom! 

mailto:f.posthuma@ziggo.nl


Stap over 

de drempel 

Kom in het licht 

en voel je thuis 

Per keer wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd à € 5,- per 

persoon.  

 

Graag van tevoren opgeven bij:  

Fetsje Posthuma, telefoon 0515-533141 of mail 

f.posthuma@ziggo.nl    

en Reintsje Gras , telefoon 0515-532175 of mail 

reintsjegras@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast wordt één keer per jaar door de diaconie een Grote 

Maaltijd Actie georganiseerd met als doel een bijdrage te 

schenken aan een actueel doel.  

Dit jaar is dat op 7 februari, vanaf 18:00 uur. De bijdrage is 

€5,00 voor volwassenen en €1,00 voor kinderen. 

 

En noteer ook vast het Paasontbijt: 1ste Paasdag 12 april  
(meer info elders in het boekje) 

 

De grote Maaltijd Actie en het Paasontbijt zijn beide in ’t 

Himsterhûs, Oosthem. 

 

  

mailto:f.posthuma@ziggo.nl
mailto:reintsjegras@hotmail.com


Voor iedereen! 
De allereerste keer dat iemand opstond en aan een 

groot publiek begon te vertellen over Jezus, was hij hierover 
heel duidelijk: deze boodschap is voor iedereen! Een paar 
dagen daarvoor nog had hij, Petrus, zitten huilen als een baby 
omdat hij gelogen had, en ontkend had iets met Jezus te 
maken te hebben. Maar nu trof hij zichzelf aan, vertellend aan 
wie het maar horen wil dat er iets gebeurd is dat alles anders 
maakt, nieuw leven brengt, vergeving, nieuwe hoop. ‘Deze 
belofte is ook voor jou,’ zei Petrus, ‘en voor je kinderen, en 
voor iedereen die ver weg is.’ (Hand. 2,39). Het is niet alleen 
voor je buurman of buurvrouw, je ouders, je grootouders, het 
is voor iedereen. En de mensen verstonden hem heel goed. Ze 
werden geraakt. Waar je ook vandaan kwam, het was of je 
werd aangesproken in je eigen taal. Een bijzondere dag, dat 
was het, die Eerste Pinksterdag. Sommigen noemen het ‘de 
dag waarop de kerk is geboren.’ 

In no-time ging de blijde boodschap van Jezus Christus 
de wereld over. Door brieven en verhalen over Jezus die wijd 
verspreid en gretig gelezen werden. Vanaf het begin waren ze 
niet slechts bedoeld voor een select gezelschap van 
religieuzen of geleerden, maar voor iedereen! Mensen 
voelden zich aangesproken, werden geraakt. De beweging 
rond het evangelie van Christus groeide. De kerk werd groter 
en groter.  
  Door allerlei oorzaken zien we de kerk in onze 
samenleving van vandaag kleiner en kleiner worden. 
Kerkgebouwen worden afgestoten of gesloopt. Dorpskerkjes 
die er eeuwen hebben gestaan moeten worden verkocht. Dat 
doet pijn.  
Sommige kerkleden doet het terugverlangen naar vroegere 
tijden ‘toen de banken nog waren gevuld.’ Maar tijden 
hebben tijden.  



Wat is 

jouw 

verhaal 

?? 

Als gemeente van Christus in onze dorpen 
willen we liever vooruit kijken. Door onze 
oren goed de kost te geven. Door te luisteren 
naar iedereen. 
Want dat de boodschap van Christus voor 
iedereen is, daar is volgens mij niks aan 
veranderd. Dat is vandaag nog even waar als 
op die Eerste Pinksterdag.  
 

Waardoor wordt u aangesproken? Wat maakt jou 
enthousiast als het gaat over het verhaal van Jezus Christus? 
Hoe spreken we met elkaar daarover, en verstaan we elkaar 
dan?  

Wat maakt dat jij geraakt wordt, of juist niet?  
Vragen als deze zijn een bezinning op hoe in de toekomst in 
onze dorpen een dorpskerk te zijn voor iedereen.  
 
 Komend seizoen gaan we in gesprek met zoveel mogelijk 
dorpsbewoners. Omdat het hoog tijd is, omdat het goed is, 
elkaar te spreken. Naar u te horen. Jou te ontmoeten. En te 
worden… verbonden met elkaar! Om antwoord te vinden op 
de vraag:    

Hoe wordt er ‘van buiten’ tegen de kerkelijke 
vieringen en – activiteiten aangekeken?  
Mocht u worden benaderd, doet u dan ook mee? 
En mocht u nu al meteen zeggen: daar wil ik wel 
aan meedoen – geef dat s.v.p. dan even door aan 
ds. Reinier Tuitman. 
 Wat de gesprekken ons gaan brengen? 
Natuurlijk zullen we er plannen uit destilleren, die we als 
dorpskerk dan delen met het dorp. Maar we willen er niet 
alleen ‘verstandig’ maar ook speels mee omgaan: door de 
gesprekken te verwerken in een musical over de toekomst 
van de dorpskerk in het dorp.  (zie hierna) 



Musical ‘Het Pakhuis’ 

In de musical die we vooreerst ‘Het Pakhuis’ noemen, gaat het 

over de toekomst van de kerk. En dat is dan eigenlijk ook het 

enige vaste gegeven. Als basis maken we gebruik van de 

bestaande musical ‘Het Pakhuis’. Het idee is om daarop onze 

eigen musical over de toekomst van onze kerk in onze dorpen 

te bouwen. Daarvoor willen we onder andere de uitkomsten 

van de gespreksrondes ‘Voor iedereen’  verwerken. Ook 

denken (en hopen) we dat er tijdens de ontstaansperiode van 

de musical nieuwe ideeën boven komen en er misschien wel 

een hele nieuwe draai aan de toekomst van onze dorpskerken 

gegeven wordt!  

 

Een musical niet alleen voor kerkleden, 
maar voor iedereen – jong en oud - die 
zin heeft en enthousiast wordt van het 
idee om ook mee te doen! Voor of 
achter de schermen, als tekstschrijver, 
regisseur, acteur, zanger, 
decorbouwer, muzikant, technicus of 
koffiejuf.  
 

De voorlopige planning is om na de zomer van 2020 te 

starten en de musical ergens in 2021 uit te voeren. 

 

Begint het nu al te kriebelen en heb je zin om mee te doen, 
mee te denken? Geef dat dan door aan Margaretha Tuitman, 
de Cingel 3, 8618 NK Oosthem, via whatsapp: 06-10798419 of 
e-mail: margarethatuitman@gmail.com  

  

mailto:margarethatuitman@gmail.com


Ook graag de nieuwsbrief ontvangen?  
Geef dan uw mailadres door aan: 
jongmde@home.nl  

Kuiertjes 
In de afgelopen jaren heb ik met veel plezier voor de 
wandelzondagmiddagen mooie routes uitgestippeld. Ook dit 
komende winterseizoen gaan we deze weer organiseren. 
Totaal 4 keer, waarvan één fiets- in plaats van 
wandelzondagmiddag. 
 
We vertrekken vanaf de 
parkeerplaats bij de 
Johanneskerk in Oosthem. 
Meestal passen we een 
ruststop in met een 
bezienswaardigheid, koffie en 
thee, soms met muziek. En 
altijd is er onderweg ruimte 
voor een goed gesprek met 
elkaar. 
 

 Zondag 6 oktober 
 Zondag 19 januari (deze wandeling is ook heel geschikt voor 

kinderen!) 

 Zondag 22 maart gaan we fietsen! 

 Zondag 17 mei 
 
Het liefst vooraf aanmelden bij Rients Hoekstra (i.v.m. 
eventueel regelen vervoer en catering): tel. 0515-442115 of 
06-42777125 of via email: famr.hoekstra@ziggo.nl . 

 
Houd wel de website en/of het Ringblad in de gaten voor evt. 
wijzigingen! 

 

mailto:jongmde@home.nl
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Op zondagmorgen 10 november vieren we 

dankdag voor gewas en arbeid in de kerk van 

Abbega. In deze dienst komt Fenna de Haan 

vertellen over de voedselbank. 

Voedselbank - De kerk geeft aan de armen 
Het blijft hartverwarmend om te zien hoeveel levensmiddelen 

wekelijks worden ingezameld. Een goede manier om elkaar te 

helpen. We gaan hiermee door!  

 

In  Nederland, en 

ook in onze directe 

omgeving zijn er 

mensen die op of 

onder de 

armoedegrens 

leven. Door 

schulden of door een combinatie van een laag inkomen en 

een stapeling van veel/noodzakelijke uitgaven kan het 

voorkomen dat iemand amper geld overhoudt om van te 

leven. Als je van € 40,- per week moet eten en drinken is dat 

enorm zwaar. Wat een zegen als je dan met regelmaat een 

voedselpakket met eten, drinken en spullen krijgt van de 

Voedselbank. 

De Voedselbank werkt met vrijwilligers en is afhankelijk van 

het aanbod van voeding en non-food van winkels, 

organisaties, instellingen en burgers.  

In de drie kerken staat  een doos waarin u meegebrachte 
spullen en voeding kunt doneren.  
Als de dozen vol zijn worden ze naar de Voedselbank gebracht 
en worden de ingezamelde spullen verdeeld over de 
voedselpakketten voor de 
allerarmsten. Vervolgens plaatsen 
we weer lege dozen in de kerken.  
 
 
 



 
Welke spullen zijn nodig: 
Lang houdbare voeding zoals:   
pasta’s,        blikken en pakjes soep, 
rijst,          pastasauzen in pot, 
pakjes mix voor sauzen,  blikken groente en fruit, enz. 
Non-food zoals:  
afwasmiddel,      shampoo, 
schoonmaakmiddel,   tandenborstels, tandpasta, enz. 
 
Hierbij nodigen wij u allen van harte uit om ruimhartig te 
geven zodat de Voedselbank nog vele voedselpakketten kan 
maken. Mensen ervaren het ontvangen van een 
voedselpakket doorgaans als een groot geschenk en 
daarnaast geeft een voedselpakket een beetje lucht in een 
zeer moeilijk bestaan. 
 
Wilt u middelen geven, dan kan op zondag in de kerk, of u 
kunt het op een ander moment brengen bij:   
Folsgare:   Marjo Huisman, Easthimmerwei 8, 8773 KP  
     Folsgare, tel: 06-42322808 
Abbega:   Marry van der Meulen, Pikesyl 10, 8617 LH  

Abbega,  tel: 0515-531645 of 06-81493434 
Oosthem:  Margaretha Tuitman, de Cingel 3, 8618 NK 

Oosthem, tel: 0515-531303 of 06-10798419 
(als u er zeker van wilt zijn dat er iemand thuis is,  

bel/WhatsApp  dan vooraf even) 
 
Wie meer informatie wil over armoede, schuldhulp en de 
voedselbank kan contact opnemen met Marjo Huisman (06-
42322808)  
  



Kerst- knutselmiddag                    

in het Anker voor alle jeugd 

 

 

Datum:  Zaterdagmiddag 14  december  

Tijd:   14.00 – uiterlijk  15.30 uur        

Adres:  Nessenwei 28  Oosthem 

   (meer info:  tel/whattsapp: 06-10798419) 

Materialen zorgen wij voor en drinken en lekkers staan 
klaar. Je hoeft je van te voren niet op te geven. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd… 

 
Van harte welkom! 

 
Jeugdcommissie PG Oosthem-Abbega-Folsgare 

(www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl) 

 

http://www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl/


Kerkdienst gemist?  
Ga naar onze website: 

www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl 

en klik op de link ‘kerkdienst gemist‘ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Groothuisbezoeken ‘Een goed verhaal’  
Een groothuisbezoek is een ontmoetings- en gespreksavond 
waarin ongeveer tien personen bij elkaar komen in een 
informele sfeer, bij voorkeur ergens in een huiskamer, om 
met elkaar in gesprek te gaan. Wij sluiten  aan bij het 
jaarthema ‘Een goed verhaal.’  
 
Gezorgd wordt voor werkvormen die 
uitnodigen tot ontmoeting en 
bezinning. Om die reden organiseren 
we de groothuisbezoeken in de 
Veertigdagentijd of Lijdenstijd, de tijd 
van inkeer en bezinning op weg naar 
Pasen. 
 
  
T.z.t. volgt meer info en de gelegenheid om u aan te melden 
(via Kontakt en Ringblad), maar natuurlijk mag u zich ook nu al 
aanmelden om mee te doen. Dat kan via Annie Boschma, 
annaboschmahuitema@gmail.com of 0515-532111.  

http://www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl/
mailto:annaboschmahuitema@


 

 
 
 
Zaterdag 9 mei 

 
Aan alle inwoners van Oosthem, Nijesyl, Abbega en Folsgare,  
 
Na het succes van vorig jaar, willen we dit jaar ook weer een 
doe-dag organiseren. 
Voor alle inwoners, die wel een stukje van zijn/haar leven 
willen delen door er voor een ander te zijn. Samen met 
Stichting Present Súdwest Fryslân organiseren we daarom 
deze doedag. Geschikt voor alle leeftijden! Het zou geweldig 
zijn als u/jij je een dag(deel) wilt inzetten voor een 
medemens.  
 
Mensen die de hulp krijgen hebben vaak te maken met 
armoede, een sociaal isolement en/of een beperking in de 

gezondheid. Zij ervaren de hulp als een 
steuntje in de rug en dat kan een 
nieuwe start betekenen na een 
moeilijke periode. Voorbeelden van 
projecten zie hieronder(*). Kijk voor 
meer informatie op de website: 
www.presentsudwestfryslan.nl 

 
Kom ook in actie en ervaar wat het met je doet wanneer je 
jezelf een dag(deel) beschikbaar stelt voor je medemens!  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMOj04uwxMcCFZQ92wodSJUHIA&url=http://www.nietstilzitten.nl/activiteiten/stichting-present-presenteert-zich/&ei=dHLcVcOZKZT77AbIqp6AAg&psig=AFQjCNGcQJ6pcTcMrxtVprYydk4J2by2kQ&ust=1440596976653167
http://stichtingpresent.nl/sudwestfryslan/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLrcv9KwxMcCFe8K2wodaVsLkA&url=http://www.pgstiens.nl/Organisatie/Huisstijl/Logo&ei=CXPcVfqzD--V7Abptq2ACQ&psig=AFQjCNGpdCnuQlf4IPPiI-5aFpKrnUIw_Q&ust=1440597118730445


Opgeven kan tot uiterlijk 1 april 
 
 

 
 

Lever het strookje in bij Margaretha Tuitman, de Cingel 
3, 8618 NK Oosthem, of geef je op via whatsapp: 06-10798419 
of e-mail: margarethatuitman@gmail.com  
 
Ik wil me graag een dag(deel) inzetten voor mijn medemens: 
Naam: ………………………………………………………………………….. 
 
Adres: ………………………………………………………………………….… 
 
E-mail: …………………………………………………………………..……… 
 
Telefoonnummer:……………………………………………………………  
(*)Voorkeur voor project:  
(liefst meerdere hokjes aanvinken, eventueel nummeren op 
voorkeur) 
O Tuinproject  : onkruid verwijderen, snoeien 
O Schilderproject : sausen en/of verven 
O Opruimproject : opruimen, afvoeren/verhuizen 

van spullen, evt schoonmaken 

 

 

 

mailto:margarethatuitman@gmail.com


Zondag 12 april 
In het Himsterhûs Oosthem van 09.00 uur - 09.45 uur 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Om 10.00 uur begint de paasdienst m.m.v. het 

Koperensemble olv Joke Krist 
 

Voor de kinderen is er kindernevendienst en eieren  zoeken 
in de pastorietuin. 

 

 

 

 
 

Protestantse Gemeente Oosthem-Abbega-Folsgare 
(www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl) 

Paasontbijt 

Iedereen is welkom, jong 

en oud! 

http://www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl/


Vrijdag 15 mei 
Johanneskerk Oosthem 

 
 
 

Met muziek de 
zomer in! 

 
 
 

Avondconcert o.l.v. Joke Krist 
m.m.v. Koperensemble en anderen 

 (meewerkenden en programma wordt tzt bekend gemaakt, 
houd de (sociale)media dus in de gaten!) 

 
 
 

 

  



 

 

 

 

Zondag 31 mei 

09.30 uur  in de Laurentiuskerk van Folsgare 

In deze dienst staat het verhaal van 

“De toren van Babel” centraal 

 

We gaan met de kinderen de toren van Babel bouwen in de 

kerk.  Of de toren in Folsgare net  zo hoog zal worden als op 

dit schilderij?  Kom dat zien…..!! 

Iedereen van  harte welkom in deze feestelijke dienst!  



Overige evenementen in onze 

kerken: 

(voor zover bekend bij uitgifte van dit boekje) 

 

 

 

Juni – september 2020:  

Tsjerkepaad Laurentiuskerk, Folsgare 

 

Sinds mei 2004 wordt in Friesland Tsjerkepaad georganiseerd 
door de Stichting Tsjerkepaad. Deze stichting streeft ernaar 
dat in de zomerperiode zoveel mogelijk kerken open gesteld 
worden voor bezinning, bezichtiging met of zonder 
georganiseerde activiteiten. 

De kerk van Folsgare doet ieder jaar mee aan het Tsjerkepaad. 

Exacte periode voor 2020 is nog niet bekend, maar het is 

meestal van ongeveer half juni  tot begin september. De kerk 

is dan op zaterdagmiddag open voor belangstellenden.  



 



Zondag 29 december 2019 (middag) 

Johanneskerk, Oosthem 

 
Concert violist Tim de Vries  
 
Zondagmiddag 29 december 2019 organiseert de Gerben 
Rypma Stiftint van Blauwhuis een concert rondom violist Tim 
de Vries. 
 
Tim de Vries (19) geldt als een van de 
meest talentvolle jonge violisten van 
Nederland. 
Hij studeert momenteel viool aan het 
‘Musik und Kunst Universität’ in Wenen, 
eerder aan het Conservatorium in 
Amsterdam.  
  
 
 
 
Hoogtepunten: optredens in Porto Ercole Italië, Teatro 
Filarmoninco Vernona, voor Dan Brown  
op uitnodiging van American Cultural Center en regelmatig 
met het Koninklijk Concertgebouw Orkest. 
  
 
Het volledige programma met gastoptredens van andere 
musici wordt in het najaar gepubliceerd.  



Zaterdag 21 maart 2020 – 19:30 uur 

Johanneskerk Oosthem 
 

Concert 

Byzantijns Mannenkoor 
Friesland 

 

 
 
Het koor heeft als doelstelling bekendheid te geven aan de 
Russisch-orthodoxe kerkmuziek en zingt daarnaast 
volksliederen uit Oost-Europese landen. Het koor staat onder 
leiding van dirigente Nana Tchikhinashvili 
https://www.bmfdrachten.nl 
 
Entreeprijs € 12,-- 
Vrienden van BMF krijgen korting op de entree prijs. 

 

  

https://www.bmfdrachten.nl/


Overzicht activiteiten winterseizoen 2019-2020 

Protestantse Gemeente Oosthem-Abbega-Folsgare 

 

  

Augustus Februari

zaterdag 24 Uitje kindernevendienst dinsdag 4 Gebedskring

zondag 25 Koffiedrinken na de dienst vrijdag 7 Grote maaltijdactie

zaterdag 31 Boeken uit de kerkbank zaterdag 8 Boeken uit de kerkbank

zondag 9 koffiedrinken voor de dienst

September woensdag 12 Bijbelleesgroep

zaterdag 14 Fietsen voor Ghana zaterdag 29 Boeken uit de kerkbank

zondag 15 Startzondag 'Bijbel in beeld'

zaterdag 21 Walk of Peace, Almere Maart

zaterdag 21 Boeken uit de kerkbank dinsdag 3 Gebedskring

zondag 15 Koffiedrinken na de dienst

Oktober woensdag 19 Bijbelleesgroep

dinsdag 1 Gebedskring zaterdag 21 Boeken uit de kerkbank

woensdag 2 Bijbelleesgroep zondag 22 Fietsrondje

zondag 6 Kuieren vrijdag 27 OntmoETEN, Folsgare

woensdag 9 Gemeenteavond

zaterdag 12 Boeken uit de kerkbank April

zaterdag 12 Ontmoeten buitenl.theol.studenten dinsdag 7 Gebedskring

zondag 13 idem + koffiedrinken na de dienst zondag 12 Paasontbijt

woensdag 30 Bijbelleesgroep zondag 19 Koffiedrinken voor de dienst

November Mei

zaterdag 2 Boeken uit de kerkbank zaterdag 2 Boeken uit de kerkbank

dinsdag 5 Gebedskring dinsdag 5 Gebedskring

vrijdag 8 OntmoETEN Abbega zaterdag 9 Handen uit de mouwen!

zondag 10 Koffiedrinken na de dienst vrijdag 15 Concert koperensenble e.a.

zondag 10, 17 en 24 Sjongen met Jannie Brandsma zondag 17 Kuieren

zaterdag 23 Boeken uit de kerkbank donderdag 21 Koffiedrinken na de dienst

zondag 24 Koffiedrinken na de dienst zaterdag 23 Boeken uit de kerkbank

zondag 31 Toren van Babel

December

dinsdag 3 Gebedskring Juni

woensdag 11 Bijbelleesgroep zondag 14 Tentdienst + koffie na de dienst

zaterdag 14 Kerst-kinder-knutselmiddag

zondag 15 Koffiedrinken voor de dienst Juli

zaterdag 11 Boeken uit de kerkbank

Januari zondag 26 Koffiedrinken voor de dienst

zondag 5 Koffiedrinken na de dienst

dinsdag 7 Gebedskring Augustus

woensdag 8 Bijbelleesgroep zaterdag 1 Boeken uit de kerkbank

zaterdag 18 Boeken uit de kerkbank zaterdag 22 Boeken uit de kerkbank

zondag 19 Kuieren zondag 30 Koffiedrinken na de dienst



Ook graag de nieuwsbrief ontvangen?  
Geef dan uw mailadres door aan: 
jongmde@home.nl  

Kerkenraad: 
Predikant:  ds. Reinier Tuitman, De Cingel 3, 8618 NK Oosthem, 

0515-531303, rtuitman@gmail.com   
Voorzitter:  Arendtje de Witte-Hoekstra, De Himmen 32,  
  8618 NR Oosthem, 0515-531945 

 arendtjedewitte@hetnet.nl 
Scriba: Scriba: Geke Matton-de Weerd, 

 De Himmen 36, 8618NR Oosthem 
 info@protestantsegemeenteoosthemcs.nl 
 
Ouderlingen:  
R. Hoekstra        Nijesyl 22                   8618 NV    Oosthem tel. 442115 
K. Kramer-Kampen   Alde Skatting 1                 8618 NG    Oosthem tel. 531791 
M. Huisman       Easthimmerwei 8            8773 KP      Folsgare   tel. 0642322808 
A. de Witte-Hoekstra;   de Himmen 32            8618 NR     Oosthem tel. 531945 
H.de Groot       Nessenwei 4                    8618 NM    Oosthem tel. 532395 
Kor Renkema       Hernepaed 6                   8618 NN    Oosthem tel. 0652335543 
ouderling met bijzondere opdracht: 
M. de Jong       Nessenwei 24                   8618 NM    Oosthem tel. 531839 
 
Ouderling-kerkrentmeesters: 
K. Kornelis       de Himmen 36                    8618 NR    Oosthem tel. 531932 
M. Terpstra-Elzinga  de  Rige 3                             8617 LA     Abbega tel. 569326 
 
Diakenen: 
G.G. Otter-Kars        Abbegeasterketting 8         8617 LB    Abbega tel. 531433 
H. en A. Boschma-Huitema     Pytsjepôlle 3       8618 NL    Oosthem tel. 532111 
R. Gras-Reijenga                         Pikesyl 1a           8617 LH    Abbega tel. 532175 
W.C.M. Haringa-Tolsma           Garastrjitte 14    8773 KW   Folsgare tel. 569676 
F. Posthuma-Damstra               de Cingel 2          8618 NK    Oosthem tel. 533141 
R. en E. van Popta-Noordmans Nessenwei 3     8618 NM Oosthem tel. 532272 
 
Preekvoorziening: 
J. Hemstra-Boschma                 Nijesyl 30            8618 NW   Oosthem  tel.531742 
 
Giften t.b.v. Diaconie storten op: NL09RABO033.47.82.880 t.n.v.  Protestantse Gemeente te 
Oosthem,Abbega en Folsgare, Pikesyl 1a, 8617LH Abbega. 
 
Contactadres digitale weergave kerkdienst:  
 M. de Jong    Nessenwei 24             8618 NM     Oosthem                   tel. 531839 
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Kosters: 
R. en T. Hoekstra                      Nijesyl 22            8618 NV   Oosthem   tel. 442115 
M. de Jong                                 Nessenwei 24    8618 NM  Oosthem   tel. 531839 
P. Zijlstra                                    Tsjaerddyk 33     8773 KM   Folsgare   tel. 569638 
M. van der Meulen-Abma       Pikesyl 10            8617 LH    Abbega     tel. 531645 
 
Vaste organisten: 
Oosthem: 
L.Hiemstra                   Midsbuorren 7              8626 GK   Offingawier   tel. 852078 
Abbega 
S. van Berkum             Singel 53                         8771 SV   Nijland           tel.569224 
Folsgare: 
F. Bijlsma                     Pampuskade 16-201     8605 AS   Sneek             tel. 412860 
 
 
College Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Oosthem, Abbega en Folsgare 
waaronder Pastoralia 
Voorz.:   
 vacant 
Secr.: 
K.R. Eilander    De Cingel 7      8618 NK    Oosthem  tel. 785375 
Leden: 
A. Wiersma              Tsjaerddyk 49     8773 KN   Folsgare tel. 569494 
M. Terpstra-Elzinga         Rige 3                   8617 LA    Abbega tel. 569326 
S. Gras                                 Rige 20                8617 LA    Abbega tel. 569337 
K. Kornelis                         de Himmen 36   8618 NR   Oosthem tel. 531932 
J. Kuipers                           Tsjaerddyk 26     8773 KM   Folsgare tel. 569436 
 
Plaatselijke commissie KRM Abbega 
Voorz./adm.:   
S. Gras                                Rige 20                 8617 LA   Abbega   tel.  569337 
Bankrelatie: NL 27 RABO 0326100571 
Secr.:  
M. Terpstra-Elzinga          Rige 3                   8617 LA    Abbega  tel. 569326 
 
Commissielid/adm. begraafplaats: 
J. Hitzert                            de Himmen 28      8618  NR Oosthem          tel. 531372 
Bankrelatie: NL 69 RABO 0326106235 
 
Commissielid St. Geertruidsleen: 
S. Kracht        Kompas 1    8502 BD   Joure     tel. 0513-411525 
info@sintgeertruidsleen.nl              Bankrelatie:  NL 27 RABO 0 32.61.00.571 
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Plaatselijke commissie KRM Folsgare: 
Voorz.:  
J. Kuipers      Tsjaerddyk 26              8773 KM   Folsgare         tel.  569436 
Secr.: 
A.Wiersma                  Tsjaerddyk 49              8773 KN   Folsgare          tel.   569494 
 
Commissielid/adm.: 
A. Hiemstra       Garastrjitte 6               8773   KW  Folsgare        tel.   569825    
Bankrelatie: NL 50 RABO 035.95.11.031 
                      NL 30 RABO 01360.85.180 
 
Plaatselijke commissie KRM Oosthem 
Voorz.:                   
vacant                                                                                                                     
Secr.: 
K.R. Eilander              de Cingel 7                     8618 NK   Oosthem        tel. 785375 
Adm./interim voorz.: 
K. Kornelis       de Himmen 36             8618 NR    Oosthem tel. 531932 
Kerkelijk Centrum ‘t Anker 
M. de Jong                  Nessenwei 24              8618 NM   Oosthem       tel. 531839 
 
Commissielid/adm. begraafplaats: 
J. Hitzert                     de Himmen 28             8618 NR  Oosthem         tel.  531372 
 Bankrelatie :  NL 89 RABO 0326164057   
 
Commissie beheersraad/predikantsplaats 
Voorz.: 
K. Kornelis       de Himmen 36             8618 NR    Oosthem tel. 531932 
Secr.: 
H. Lageveen                 Ekers-Ein 1                  8773 KX    Folsgare         tel. 569426 
Leden: 
M. Terpstra-Elzinga   Rige 3                            8617 LA    Abbega           tel. 569326 
 
Adm. 
G. Hitzert                      de Cingel 5                 8618 NK    Oosthem        tel. 532324 
 
Ledenadministratie 
B. Hitzert-Ypma          de Cingel  5                 8618 NK    Oosthem        tel. 532324 
 
Collectebonnen 
T.Hoekstra-de Boer     Nijesyl 22                  8618 NV   Oosthem          tel. 442115 
 
Administratie Kerkelijk Centrum ’t Anker 
M. de Jong                  Nessenwei 24              8618 NM   Oosthem       tel. 531839 
Bankrelatie  NL 43 RABO 032.61.60.035 
 
  



Persoonlijk gesprek 

Wilt u graag persoonlijk 

huisbezoek van dominee 

en/of een ouderling neem 

dan contact op via mail of 

telefoon  

(zie achterkant van dit 

boekje) 

 

Zendingscommissie 
Voorz./secr: 

J. de Boer-de Vries          Ekers-Ein 9a         8773 KX      Folsgare          tel. 569591 
Leden: 
K. Wijbrandi- van Popta Nessenwei 10      8618 NM   Oosthem         tel. 532650 
P. Kroes-Rijpma       Abbegeasterketting 1 8617 LB    Abbega             tel. 569539 
 
Jeugdcommissie/Leiding kindernevendienst 

Julia Feenstra-Krulias  Skoalstrjitte 14 8617LJ Abbega     06-11131538 
juliakrulias@hotmail.com 
 
Margaretha Tuitman       de Cingel 3             8618 NK  Oosthem    tel. 531303 
margarethatuitman@gmail.com 
 
Janneke Feenstra                   Pikesyl 14              8617 LH  Abbega    06-51339624 
jfeenstra@bedrijfswagenssneek.nl 
 
Corine Slim,                   Tsjaerddyk 49        8773 KN   Folsgare      tel.569494    

corineslim@hotmail.com 
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Kerkdienst gemist?  
Ga naar onze website: 

www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl 

en klik op de link ‘kerkdienst gemist‘ 

Winterwerkflyer seizoen 2019-2020 

Protestantse Gemeente Oosthem, Abbega en 

Folsgare 

www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl 

 

Predikant ds. R. Tuitman 

0515-531303 

rtuitman@gmail.com 

voorzitter kerkenraad Arendtje de Witte 

0515-531945 

arendtjedewitte@hetnet.nl  

 

scriba Geke Matton-de Weerd 

06-12585343 

                      info@protestantsegemeenteoosthemcs.nl 
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