
 

 
WINTERWERK 2018-2019 
 
Toerusting en Vorming 
 
Meeleven met elkaar: DOPEN, TROUWEN en ROUWEN 
 
Als gemeente leven wij graag mee bij scharniermomenten in het leven. Dus 
gaat u trouwen of overlijdt er iemand, ontvangen wij graag bericht. Dan 
weten we wat er speelt en dan kunnen we ook meevieren of juist 
meerouwen met u. Als er bij u een kind geboren wordt, kunt u de kerkenraad 
een geboortekaartje sturen: Zo leven we met u en jullie mee. Wij horen het 
ook graag als u wilt dat uw kind gedoopt wordt.  
 
U kunt hiervoor contact opnemen met ds. Sifra Baayen-Op ‘t Land. 
E-mail : predikant@echtenerbrugoosterzee.nl 
Tel.  : 0514-750264 of 06 49126172). 
U kunt uw kaartjes sturen aan de scriba van de kerkenraad,  

Kromme Warren 42, 8539 RX Echtenerbrug 

 
OP DE VLUCHT 
 
De eerste avond van het winterseizoen begint met een thema met een groot 
vraagteken: Vluchtelingen. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. 
De meesten vluchten binnen hun land of naar de buurlanden. Een klein deel 
vindt de weg naar Europa. Soms worden ze verwelkomd, soms verjaagd en 
soms ontvangen met een zekere reserve. Hoe treden wij hen als 
Nederlanders, als gelovigen tegemoet? Als ze aankloppen voor asiel, of als 
ze onze buren worden?  
Op deze avond kunt u luisteren naar een persoonlijk verhaal van een 
vluchteling(en) die een nieuw thuis heeft gevonden. 
 
Op woensdagavond 19 september om 20.00 uur zal  
Karel Jungheim van Kerk in Actie komen spreken over vluchtelingen. Deze 
avond zal plaatsvinden bij de  
familie J. Bosma, De Akkers 47 in Oosterzee. 
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CATECHESEGROEPEN. 

 

We willen dit jaar op 23 september 2018, startzondag, de startactiviteit 
houden na de kerkdienst in de Kruiskerk. 
Hier krijgen jullie natuurlijk nog een persoonlijke uitnodiging voor. Noteer de 
datum maar vast in je agenda. 
 

Voor alle leeftijdsgroepen wordt er ook dit seizoen weer catechese 
aangeboden. 
We werken met de materialen die JOP ons aanreikt. 
De tienergroepen komen vijf keer bij elkaar en de kindercatechese drie keer. 
 
Daarnaast doen we weer met ‘de Sirkelslag’ mee. 
Voor de basisschoolleerlingen is dat dit jaar op vrijdag 16 november 2018 
Voor de tieners is dat dit jaar op vrijdag 1 februari 2019 
 
De kindercatechese wordt gegeven door Froukje Bokhorst en ds. Sifra 
Baayen, voor de kinderen vanaf groep 5 tot 8. 
 
De groep van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs mag ook dit seizoen 
weer aanschuiven bij Anneke Hooijer aan tafel samen met Annemieke 
Oostra. 
 
De jeugd van klas 3 en ouder komen bij Marianne Punter thuis, samen met 
Martine Oenema. 
Pastor Elly Stellingwerf wil graag met de 16+ groep een aantal keer samen 
komen.  
 
Ook lijkt het ons leuk om dit jaar mee te doen aan de Paas-challenge. We 
houden jullie op de hoogte. 
 
Data en dagen waarop de groepen bijeen komen worden tijdens de opening 
van het seizoen besproken. 
 
Mocht je dit jaar belijdenis van het geloof willen doen, dan mag je contact 
opnemen met pastor Elly Stellingwerf. Deze belijdenisgroep start dan later in 
het seizoen.  
 
Voor informatie, vragen of opmerkingen kunt u en jij terecht bij  
Martine Oenema 
E-mail : harmenmartine@hotmail.com 
Tel. : 0514-560276 / 06-38410917  
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JEUGDCLUBS 
 
De startdatum is op vrijdag 28 september 2018 om ca. 18.00 uur met een 
BBQ bij de Kruiskerk. 
 
De christelijke jeugdclub. Voor wie is deze club?  
Voor alle kinderen in de bovenbouw van de basisschool in de leeftijd van 8 
t/m 12 jaar.   
De clubs zijn ingedeeld in een:  
- meisjesclub groep 5 en 6;  

- meisjesclub groep 7 en 8; 

- jongensclub groep 5 en 6; 

- jongensclub groep 7 en 8. 

Deze indeling is afhankelijk van de bezetting bij de clubleiding, want dat is 
het grootste probleem. Vorig jaar hebben wij alleen club gegeven aan de 
meisjes en de jongens van groep 5 en 6. 
 
Wanneer?  
- Winterseizoen van oktober tot en met maart. 

- Gezamenlijke opening en afsluiting van het seizoen.  

- Om de twee weken club van 19.00 tot 20.00 uur.  

- Welke avond; is altijd in overleg, want er wordt zoveel mogelijk rekening 

gehouden met de andere activiteiten die de kinderen al hebben.  

Wat doen we op zo’n avond?  
- We openen altijd de avond met een gebed, een gedicht of een christelijk 

verhaal, vertaald naar nu. 
- Spelletjes 
- Knutselen met hout, glas, karton, papier, papiermarché, verf, kralen 

enzovoort. De kinderen hebben eigen inbreng in wat zij leuk vinden om 
te doen. 
 

Waar? 
- In het clubgebouw van de Kruiskerk 
 
Het bestuur en de leiding van de jeugdclubs:  
Iepie Roest, Ammy van Unen, Piertje Leffertstra, Tineke Roest en Akkianne 
van Rossum 
 
Contactpersoon is Piertje Leffertstra-Platje,  
E-mail : piertjeplatje@hotmail.com 
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CANTORIJ 
 
Al heel wat jaren kent onze gemeente een eigen cantorij. Met plezier en 
enthousiasme levert een flinke groep zangers en zangeressen regelmatig 
een bijdrage aan de eredienst. De cantorij ondersteunt de gemeentezang als 
het gaat om het aanleren van nieuwe liederen. Soms worden liederen in 
beurtzang gezongen. En daarnaast klinken echte zangstukken waarvoor 
hard is gestudeerd. 
 
Elke week op maandagavond wordt er gerepeteerd van acht uur tot 
ongeveer kwart voor tien, als regel in (het bijgebouw van) de Kruiskerk.  
Dit alles onder leiding van dirigente Helga van der Wal. Samen met de 
predikant zoekt zij liederen uit, maakt soms eigen bewerkingen, bespeelt de 
piano en dirigeert daarbij ook nog.  
Op bijzondere zon- en feestdagen is de cantorij van de partij. Daaronder in 
elk geval de laatste zondag van het kerkelijk jaar, rond Kerst, Pasen en 
Pinksteren, bij een avondmaals- of doopdienst. 
 
De kosten worden gedekt door een eigen contributie en een jaarlijkse 
bijdrage van de kerk.  
Natuurlijk zijn nieuwe leden van harte welkom. Naast zangvreugde is er ook 
de onderlinge band en de gezelligheid die de cantorij tot een heerlijke 
activiteit maken. 
 
Om de drempel te verlagen en iedereen de mogelijkheid te bieden om een 
keer de sfeer te proeven, houden we op maandag 1 oktober een open 
repetitieavond. We zingen samen enkele bekende liederen en we studeren 
iets nieuws in. Wie het leuk vindt om erbij te zijn en wie geïnteresseerd is in 
het doen en laten van de cantorij, is hartelijk uitgenodigd. Het wordt een 
interactieve avond. En we starten als altijd om 20.00 uur in de Kruiskerk. 
 
Voor meer informatie: Tsjikke van der Kooi-Osinga 
E-mail :tsjikkevanderkooi@gmail.com 
Telefoon :0514-541924/06-12030269 
 
 
LEESGROEP 
 
In onze gemeente komt al vijf jaar een aantal leesliefhebbers bijelkaar. Deze 
leesgroep bestaat uit enthousiaste gemeenteleden die het niet alleen fijn 
vinden om een goed boek te lezen, maar ook met anderen hierover van 
gedachten willen wisselen. Het doel is om aan de hand van het gekozen 
boek, gespreksstof te krijgen om geloofservaringen te delen. De bestaande 



groep heeft negen deelnemers die per winterseizoen zes keer bijelkaar 
komen. Dat is meestal op de woensdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur. 
Omdat de middagen rouleren bij een van de leden thuis, kan de groep 
helaas niet uitgebreid worden.  
Bij deze leesgroep is het gebruikelijk om een activiteit te organiseren als 
start of afsluiting van het seizoen. 
 
In het komend seizoen zal het bijbelboek ‘Openbaring’ besproken worden. 
Om hiervoor alvast warm te lopen, zijn er kaarten gekocht voor het 
theaterconcert “Jochanan van Patmos’ op 13 oktober  in de Oerdracht in 
Joure. 
 
Ben je een lezer en wil je met anderen over ‘geloof en leven’ van gedachten 
wisselen? Er wordt opnieuw de mogelijkheid gegeven om een tweede groep 
te starten. Dominee Sifra Baayen en iemand van de bestaande leesclub zijn 
bij de eerste ontmoeting aanwezig om te helpen bij het kiezen van een boek 
en om iets te vertellen over de opzet van een leesgroep.  
 
Ben je enthousiast en lijkt het je fijn om mee te draaien in deze tweede 
groep? Geef je dan vóór 4 oktober op bij de scriba.   
Bij voldoende opgave zal de eerste bijeenkomst gepland worden.  
Er zijn al twee aanmeldingen binnen voor deze leesgroep. 
 
Scriba Jeannet Bakker-Veldstra,  
E-mail : scriba@pknechtenerbrugoosterzee.nl 
Tel. : 0514-541731 
 
 
TIENERTOEREN!- GELOOFSOPVOEDING NA DE BASISSCHOOL 

 
Na de basisschool beland je niet alleen als tiener, maar ook als ouder in een 
hele nieuwe situatie. De nieuwe school en nieuwe vrienden brengen ook 
vragen mee, ook op geloofsgebied.  
Gerdien Marchand van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond neemt ons 
mee in deze zoektocht. Op deze avond worden er interactief thema’s 
besproken en uitgewerkt. Zo is het goed om te merken dat je als ouder niet 
de enige bent met dit soort vragen.  
 
Van harte welkom op maandag 08 oktober om 20.00 uur in De Rank, 
bijgebouw van de Johannestsjerke in Sintjohannesga. 
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BIJBELLEZEN ALS BEGINNERS 
 
Afgelopen jaar hoorde ik van één van de belijdeniscatechesanten: Wat staat 
er toch meer in de bijbel dan je denkt! Het is mooi om met elkaar een oud 
bijbelverhaal in te duiken en te ontdekken waar het ons leven raakt.  
 
Ds. Sifra Baayen zal vier avonden houden waarop we gewoon met elkaar de 
bijbel lezen. Jong en oud zijn van harte welkom. We duiken elke keer een 
bijbelverhaal in en we gaan er met elkaar over in gesprek.  
 
Donderdagavond 11 oktober zullen we de eerste avond hebben, in de 
bovenzaal van de Kruiskerk. Schuif rustig aan, de bijbels liggen dan klaar. 
We beginnen om 20.00 uur.         
E-mail : predikant@echtenerbrugoosterzee.nl   
Tel. : 0514 750264 of 06 49126172 
 
 
MIDDENGROEP (voor 20’ers, 30’ers en 40’ers) 
 
Ook dit jaar hopen we elkaar regelmatig weer te ontmoeten. Alle mensen 
van deze leeftijdsgroep zijn van harte welkom op onze eerste avond van het 
seizoen. Op deze avond spelen we met elkaar het spel ‘Geloof en een hoop 
liefde’, een mooi begin voor een verdiepend jaar! Deze zal plaatsvinden bij 
familie P. Slump, De Petten 5 in Echtenerbrug om 20.00 uur op maandag 
15 oktober. 
 
Graag tot dan,  
ds. Sifra Baayen 
 
 
SENIORENMIDDAG 
 
Ook in het seizoen 2018-2019 organiseren we weer een aantal middagen 
waarin de ontmoeting met elkaar centraal staat. Het thema voor deze 
ontmoetingen zal dit jaar zijn: ‘Een goed gesprek’. 
 
De bijeenkomsten worden gehouden op de dinsdagmiddag van  
16 oktober, 13 november, 15 januari, 19 maart en 23 april  
van 14.00 tot 16.00 uur in het bijgebouw van de Kruiskerk. 
 
Daarnaast willen we op 19 februari en 14 mei samen een maaltijd 
gebruiken.  
Die beide data komen we tussen 11.00 tot 14.00 uur bij elkaar. 
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Ook mensen die nog niet eerder een seniorenmiddag bezochten worden van 
harte uitgenodigd.    
U bent welkom! 
 
Ria Zuijdam- Blom, seniorenouderling 
Pastor Elly Stellingwerf-Vinke 

 

 
KINDERSPELOCHTEND 
 
Op vrijdag 26 oktober wordt voor de kinderen van de basisschool (4 t/m 12 
jaar) de kinderspelochtend gehouden in het dorpshuis De Brêge in 
Echtenerbrug. Het programma is van 9.00 tot 12.00 uur. 
Een ochtend waarop we liedjes zingen, luisteren naar een bijbelverhaal, 
gezellig gaan knutselen en gaan genieten van een nog vast te leggen 
activiteit of voorstelling.  
 
De kinderspelochtend wordt georganiseerd en gesteund door de volgende 
kerken:  
VEG uit Bantega, PG Sintjohannesga-Delfstrahuizen, VVG de Schakel 
Echtenerbrug, Maranathakerk Nijetijnje en  
PG Echtenerbrug-Oosterzee. 
 
Contactpersoon is Piertje Leffertstra-Platje,  
E-mail : piertjeplatje@hotmail.com 
 
 
ENGELEN – WAAR ZIE JE ZE NIET? 
 
Tot voor een aantal jaren geleden zag je ze vrijwel alleen rond kerst 
verschijnen: engelen. Tegenwoordig zie je steeds meer engelen, bijna 
wekelijks komen er nieuwe boeken uit over 
engelen, je ziet ze in reclames, op televisie en in 
films. Ze komen voor in liederen en gedichten. 
 
Maar waar komen engelen vandaan?  
In de lezing ‘Engelen in de Bijbel’, zullen we enkele 
Bijbelverhalen lezen waar engelen in 
voorkomen, waardoor we kunnen ontdekken welke 
functie of taken engelen hebben, hoe zij te 
herkennen zijn en hoe ze eruit zien.  
 
Ook horen we verhalen over engelen in deze tijd. Pastor Esther Pierik, 
verbonden aan de Protestantse Gemeente  Scherpenzeel – Munnekeburen 
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e.o., en aan de Protestantse Gemeente Oldemarkt, gaat met ons kijken en 
luisteren naar engelen.  
Op donderdag 6 december kijkt ze met ons naar engelen in het verleden, in 
de kunst en in ons dagelijks leven. De cantorij zal deze avond muzikaal  
omlijsten met een aantal hemelse liederen en gezangen. De avond begint 
om 20.00 uur in de Laurenskerk in Echten. 
 
 
KERSTMIDDAG 65+ 
 
Op dinsdagmiddag 11 december 2018 wordt vanaf 14.00 uur de 
kerstmiddag gehouden voor gemeenteleden van 65 jaar en ouder. 
 
De bijeenkomst vindt plaats in het bijgebouw van de Kruiskerk. Met de 
kerk van Delfstrahuizen wordt de voorbereiding gedaan. 
 
Voor informatie over deze middag kunt u terecht bij de diaconie: 
E-mail :secretariaatdiaconie@pknechtenerbrugoosterzee.nl 
 
 
DE LOPERS 
 
Voor mannen. Heerlijk een eind wandelen met een interessant 
thema/bijbeltekst om samen over te bomen. 
We sluiten de avond af met een gezellig borreltje. 
 
Alle mannen tussen 20-45 zijn van harte welkom om mee te lopen. We 
proberen dit een aantal keer per jaar te organiseren. 
We beginnen om ongeveer 20.00 uur bij de Kruiskerk in Echtenerbrug. 
 
Houd het kerkblad Underweis of de website goed in de gaten. Je kunt ook 
even een mailtje sturen naar  
Arjan Bokhorst  
E-mail:  arjan@blicht.nl 
 
 
GELOVEN ZOALS JE BENT 
 
Hoe zit ik eigenlijk in elkaar? Reageer ik door eerst te denken of eerst te 
doen? Ben ik een aartsrealist of meer een idealist? Ben ik iemand die graag 
plant en vooruitdenkt, of laat ik het liever van het laatste moment afhangen? 
Hoe we in elkaar zitten heeft ook invloed op hoe we geloven. De bijbel staat 
bol van verschillende persoonlijkheden die op hun eigen manier met God 
omgaan. Wil Doornenbal, schrijfster en psychologe, zal  dinsdag 15 januari 
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vertellen over verschillende types mensen. Hoe je in elkaar zit komt ook 
weer terug in hoe je gelooft. Je bent van harte welkom in het bijgebouw van 
de Kruiskerk om op deze avond jezelf beter te leren kennen!  
Aanvangstijd is 20.00 uur. 
 
 
KINDERTONEEL MET MATTHIJS VLAARDINGERBROEK 

 
Matthijs Vlaardingenbroek - buikspreker, toneelspeler en goochelaar - gaat 
zondagmiddag 10 februari om 14.30 uur voor ons de voorstelling ‘de 
Verborgen Schat’ spelen.  
Dit is een interactieve voorstelling van ongeveer een uur, waarbij 
meerdere kinderen op het podium mogen helpen.  
Natuurlijk is Henkie, de buikspreekpop van de partij, Teun, de vogel komt 
natuurlijk ook even om de hoek kijken. Matthijs heeft prachtige, nieuwe 
goocheltrucs die de boodschap van de voorstelling heel mooi accentueren.  
 
Het bekende Bijbelverhaal van Zacheüs wordt zo op een verrassende wijze 
verteld. Dit alles zal plaatsvinden in de Kruiskerk in Echtenerbrug. Bij de 
uitgang is er ruimte voor een vrijwillige bijdrage. 
 
 
HUISKAMERGESPREKKEN 
 
In de maanden februari en maart 2019 worden de huiskamergesprekken 
gehouden. Op deze avond staat de ontmoeting met elkaar centraal. Zo 
ontmoeten we elkaar als kerk in het klein, of je nu vaak naar de kerk komt of 
niet. Ds. Sifra Baayen zal de avonden leiden. De definitieve locaties en 
aanvangstijd kunt u lezen in Underweis. 
LUISTERAVOND IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
 
‘Christus naar wie wij heten’ naar Lied 544, tekst Willem Barnard.  
Muziek en poëzie op weg naar Pasen 
 
In de Veertigdagentijd bereiden we ons voor op het wonder van Pasen: 
Jezus die verrijst uit de dood! Deze wonderlijke en onvoorstelbare  
gebeurtenis is de kiem van het christelijke geloof en het Evangelie. 
 



Willem Barnard verstaat Jezus’ weg in het dit Lied 544 als een vervulling van 
de exodus.  
Ook in het donker van de reis, 
als we God niet zien, hebben wij 
de naam van Christus, waarin 
onze verwachting ligt. Hij is de 
zon die zal gaan schijnen. Allen 
die geloven lijden met Hem 
mee, in het gaan door het 
donker, maar zij zullen het licht 
zien. Het nieuwe leven van Pasen. 
Dit thema is leidend voor het programma van deze tiende Luisteravond.  
Verschillende met name klassieke componisten hebben hiervoor indringende 
stukken gecomponeerd en dichters hebben passende poëzie bedacht. 
 
De luisteravond is op dinsdag 26 maart in het bijgebouw van de 
Kruiskerk, aanvangstijd 20.00 uur  
De avond wordt verzorgd door dhr. Joh. Bakker uit Lemmer 
 
 
ARMBANDJES MAKEN MET PSALM 23 
 
Op woensdagavond 3 april en vrijdagavond 5 april is iedereen van harte 
uitgenodigd om armbandjes te rijgen. Vrijdagavond 5 april beginnen we een 
uurtje eerder, zodat ook de jongsten mee kunnen doen. Neem rustig je 
dochter, vriendin of collega mee! Op deze avonden maken we armbandjes 
met een speciaal thema: Psalm 23.  
Ds. Sifra Baayen zal het verhaal vertellen achter Psalm 23. Iedereen kan 
met zijn/haar gasten aan een tafeltje gaan zitten waar de kralen en het 
rijgdraad klaarliggen. Helga van der Wal zal op deze avonden aanwezig zijn 
om te helpen met de armbandjes.  
 
03 april bij fam. Van Rossum, Hoofdweg 3, Echten, aanvang 20.00 u. 
05 april in het kerkje aan de Bandsloot in Bantega  aanvang 19.00 u. 
 
ALS MODERNE MENS GELOVEN 
 
De laatste jaren is er veel in het nieuws over onze hersenontwikkeling. Hoe 
wij denken verandert door de techniek. Zo kunnen de kinderen van vandaag 
beter met prikkels omgaan dan vroeger, maar ze onthouden minder details. 
Zo komen we bij de vraag: Wat verandert er bij ons als mensen door de 
voortdurende toegang tot informatie en de ondersteuning van techniek? Wat 
betekent dat voor hoe wij geloven en hoe wij met God  omgaan? Ds. Sifra 



Baayen gaat dinsdagavond 21 mei daarover met ons in gesprek en deelt 
nieuwe inzichten.  
 
De avond wordt gehouden in het bijgebouw van de Kruiskerk, 
Aanvangstijd 20.00 uur. 
 
 
DAUWTRAPPEN  
 
30 mei 2019 is het Hemelvaartsdag. Dauwtrappen op Hemelvaartsdag is en 
blijft een bijzondere ervaring. De start van de wandeling is vroeg in de 
morgen.  
 
Deze wandeling is bij uitstek de gelegenheid om met elkaar in gesprek te 
gaan over wat u bezig houdt. Onderweg wordt een korte meditatie gehouden 
of een gedicht voorgelezen, waarover u al wandelend, in een moment van 
stilte, kunt nadenken. In die stilte luistert u naar de geluiden van de natuur.  
 
De wandelroute wordt in het voorjaar van 2019 uitgezet. De route eindigt 
zoals gebruikelijk in de Jacobustjerke in Delfstrahuizen. U bent op tijd terug  
voor de gezamenlijke Hemelvaartdienst, waarin  
ds. S. Baayen-Op ‘t Land zal voorgaan. 
Voor de kinderen trekken we weer een bolderkar mee. 
 
Meer informatie over het dauwtrappen kunt u vóór 30 mei 2019 lezen in het 
kerkblad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Voor vragen over het Winterwerk kunt u contact opnemen met 
  
Ds. Sifra Baayen-Op ’t Land 
E-mail : predikant@echtenerbrugoosterzee.nl 
Tel. : 0514 750264 of 06 491 261 72 
 
Scriba Jeannet Bakker-Veldstra 
E-mail :scriba@pknechtenerbrugoosterzee.nl 
Tel. :0514 541731 
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