Brief van Exmorra- Allingawier, voorjaar 2017
Hierbij een brief van de gemeente Exmorra- Allingawier aan de gemeenten
in de regio Makkum.

Brieven uit de gemeenten uit de regio:

Brief fan Skettens, Skraard, Longerhou en Wûns
Achte gemeenteleden fan de Protestantse tsjerke, bêste minsken
Mei dizze brief wolle wy jimme graach witte litte hoe it mei ús giet, wêr wy
ús soargen om meitsje, wêr wy bliid fan wurde en wer wy nei út sjogge.
It giet goed mei ús. Wy sjonge, bidde en preekje elke wike mei blydskip.
Wy sjogge wol mei soarch hoe't de tsjerke oan it fergrizen is en wy wurde
dan ek bliid fan de bern dy’t elke wike by ús yn tsjerke komme, de
jeugdclub besykje of nei catechisatie gean.
We witte ek dat hiele groepen minsken op syk binne nei zingeving en de
fraach wat wy hjir as minsken op dizze ierde dogge. Yn de tsjerke fan
Skettens besykje wy aansens in hiel lyts part fan dizze minsken by te stean
mei de mooglikheid fan in meditative nacht.
As wy fierder sjogge wat der yn de wrâld allegearre bart, soenen wy wol
wolle dat ús Leave Hear mar wer werom komt.
Us leauwen mei ús it fertrouwen jaan yn it goede fan de minske, en de
fêste oertsjoeging dat wy ta beslút de goede wei fine, hokker dat dan ek
wêze mei.
Mei in hertlike groet, en Gods seine foar jim allegearre,
Út namme fan de Prot. Gemeenten fan
Skettens, Skraard, Longerhou en Wûns
april 2017

Als eerste willen wij met jullie delen dat wij met plezier gemeente zijn. We
vormen een kleine, warme gemeenschap. Er is hier veel betrokkenheid. Zo
zijn al onze winteractiviteiten heel goed verlopen. Een aantal van deze
activiteiten hebben we samen met onze partnergemeente GaastFerwoude opgezet. Ook met andere gemeenten werken we weleens
samen. Dat ervaren we als positief. We willen graag ons geloof delen met
andere gemeenten.
Het bezoeken van gemeenteleden wordt erg op prijs gesteld.
Als ambtsdragers geeft dit ons een gevoel van voldoening.
Vanuit de diaconie en de vrouwenvereniging wordt jaarlijks een krystmiel
georganiseerd: een kerstbroodmaaltijd, waar we iedereen in het dorp van
65 jaar en ouder voor uitnodigen.
Ook deze activiteit geeft veel vreugde .
Het bezoeken van jongere gemeenteleden en mensen, die aan de rand van
de gemeente zijn terecht gekomen, ervaren we als moeilijker.
Maar met elkaar proberen we, binnen de mogelijkheden die we hebben,
toch te blijven bouwen aan de opbouw van onze gemeente.
We ervaren het als een uitdaging om naar de toekomst te kijken en hier
beleid op te maken.
Omdat onze predikante begin oktober met emeritaat gaat, zijn we met een
aantal dorpen in gesprek over eventuele mogelijkheden voor de toekomst.
Omdat deze gesprekken op dit moment volop gaande zijn, kunnen we
jullie daar verder niets over vertellen. Graag ontmoeten wij jullie als
regiogemeenten op de regiozondag in mei.
Vanuit onze gemeente jullie allemaal ook alle goeds toegewenst!
De kerkenraad

Brief Gaast-Ferwâlde

Brief van de protestantse gemeente Makkum e.o.

Brief oan de 6 tsjerklike gemeenten dy't mei ús de ring Makkum foarmje.

Aan: onze broeders en zusters van de gemeentes in Wons, Schraard,
Schettens, Longerhouw, Witmarsum, Pingjum, Zurich, Exmorra, Allingawier,
Gaast, Ferwoude, Arum en Kimswerd.
We schrijven deze brief omdat we ons met elkaar verbonden voelen: we willen samen bouwen aan Gods Koninkrijk en dit naar buiten brengen. Wat is het
mooi om dit initiatief met Pasen de beginnen. De Heer is waarlijk opgestaan!
Zo spreken we de hoop uit als gemeente van Makkum dat we ook samen met
u opstaan, en doorgaan naar een mooi vervolg van dit initiatief.

Gaast/Ferwâlde is tinke wy de lytste, mar seker de meast súdlike
gemeente fan ús ring. Us gemeente sa as it no is, is ûntstien út it
gearwurkjen sûnt de 70er jierren fan hervormd en grifformeard.
Yn 1990 binne we in SOW-gemeente wurden en is der ek ien boekhâlding
kommen. Pas yn 2013 binne we offisjeel PKN-gemeente wurden. Jo
soenen sizze kinne: hiel lang samenwenne mar toch op 't lêst de lapen
gearsmiten, we ha de feroaring net fernimme kinnen.
We binne in gemeente mei foaral âldere meilibjende gemeenteleden, de
jongeren binne jammer genôch minder gau te rissen.
We ha tegearre mei de gemeente fan Exmorra/Allingawier noch in dûmny
nl. ds. Rol. Ds. Rol giet oan 't ein fan dit jier mei pensioen, fandêr dat we op
't stuit mei noch 3 gemeenten om de tafel sitte om plannen te meitsjen
foar de takomst.
De gearwurking mei de gemeente Exmorra/Allingawier bestiet al frij lang:
grifformeard sûnt 1967, hervormd sûnt 1973. Yn in langer ferline wennen
der yn ús doarpen 4 dûmnys, en no ien foar 80%.
Us doel is no: de takommende tiid selsstannich gemeente bliuwe yn
gearwurking mei boppesteande gemeenten of yn gearwurking mei de
prot. gemeente Warkum.
Op dizze wize wolle we prebearje gemeente te bliuwen wêr't 1 kear sneins
in earetsjinst hâlden wurde kin en wêr't sawol âld en jong oan harren
"trekken" komme kinne.
Ofrûne winterseizoen ha we in oantal jûnen organisearre mei een sprekker
oer de feroaringen yn it leauwen.
1 kear per jier ha we in sneintejûn, we ite dan meielkoar en hawwe der
minsken by dy fertelle oer hun wurk of wat harren dwaende hâldt, de lêste
kear gong it oer Nepal flak nei de ierdbeving en no.
Ik slut ôf mei een groet fan us gemeente.
Hindrik Stellingwerf (foarsitter tsjerkerie)

Hoe gaat het met ons in Makkum?
We zijn blij en dankbaar dat we weer een dominee hebben. In de vacante
periode waren we zoekend en hadden we het gevoel dat het beter kon.
Maar desondanks voelden we de verbondenheid met elkaar, juist in
momenten van zorg. We bleven het thuisgevoel in de kerk houden en
voelden ons gesterkt in ons geloof waar we altijd zoekend naar zijn. Na een
turbulente periode zetten we er nu wederom onze schouders onder en
spreken we de hoop uit dat alles op de rails komt.
Wat leeft er in ons hart?
In ons hart leeft een groot gevoel van dankbaarheid dat we ons geloof in
vrijheid met elkaar kunnen beleven. We hopen dat er meer schakels bij
komen in onze gemeente. Voor ons wordt dit verwoord met de woorden van
Geloof, Hoop en Liefde. De hoop spreekt in ons hart en is een hele belangrijke
factor: we blijven vertrouwen en hopen dat de Geest in ons midden is.
Wat is ons verlangen?
We verlangen ernaar dat vooral jonge mensen geraakt worden door de
Heilige Geest, dat ze ernaar verlangen om hun doop en geloof te delen en te
belijden. We willen met elkaar omzien naar elkaar in de breedste zin van het
woord, we maken geen onderscheid. Zo willen we elkaar de ruimte geven
en verlangen we ernaar om een kerk te zijn met een eredienst waar een
ieder zichzelf kan zijn en waar jong en oud zich thuis voelen. We verlangen
ernaar te groeien in ons geloof, waardoor in de gemeente van Makkum e.o.
de zaden van geloof en liefde die we planten zullen ontkiemen in een
bloeiend veld met een grote verscheidenheid aan bloemen die samen
doordeweeks en op zondag een mooi boeket bloemen zijn:
de plaatselijke gemeente van onze Here Jezus Christus.
In verbondenheid, de gemeente Makkum e.o.

Brief fan Arum-Kimswert foar de Regiosnein 21 maaie 2017
Bêste susters en bruorren yn de regio,
Graach wolle we wat mei jimme diele fan ús gemeente-wêzen yn Arum en
Kimswert. It giet goed mei ús, en dêrby moatte we sizze: mei de groep dy't
der oer is. It giet ek hiel goed mei it 'Samen op Weg'. Per 1 jannewaris
2018 hoopje we te fusearjen. We hawwe net grutte problemen of sa.
Allinnich it klubke wurdt lytser en dat fine wy wol jammer.
Wêr't we bliid mei binne is, dat we foar elkoar yn steane. Dat is ek sa
gongen by it Samen op Weg, we binne dêrby gjin minsken kwytrekke.
Soms meitsje we prachtige dingen mei, lykas de Passion yn Arum foarich
jier, en in Krysttocht en ek de gesamenlike dingen mei Achlum en Hitsum
sa no en dan. Foarich jier hawwe we meiinoar it Pinksterfeest fierd yn in
skuorre healwei de doarpen. As jo op dy manier nei bûten trede, dan is it
folle makliker foar minsken om binnen te stappen, dan is der in lege
drompel. Wy wurde gemoedliker, mar de minsken dy't 'tsjin de tsjerke'
wienen, wurde ek gemoedliker.
Der libbet bliidskip yn ús hert, dat der safolle meiinoar gebeurt. Ek nettsjerke-minsken yn it doarp binne wól dwaande mei it leauwen. Dat we se
net yn tsjerke moetsje, dat fine we wol spitich. We wolle graach ek
ferbining hawwe mei dy minsken. Jammer dat der net méár minsken yn
tsjerke komme. En noch wat oars: jammer ek dat we net méár út de
Johannes de Heer bundel sjonge.
Us ferlangen is dat der noch mear minsken oer de drompel komme. We
wolle graach meiinoar útwikselje wat ús dwaande hâldt. We ferlange nei
mienskip, nei in geloofsgemeenschap, dat je byinoar hearre, binnen en
bûten de tsjerke.
Wy binne benijd nei jimme brieven, hoe't it mei jimme giet!
Mei hertlike groetnis,
de gemeente fan Arum en Kimswert

Van de kerkenraad Pingjum, Witmarsum en Zurich
Aan de gemeenten in de regio Makkum,
Broeders en zusters, vrienden en vriendinnen,
Wij zijn verheugd om u te melden, dat het ons redelijk goed gaat.
Natuurlijk zijn er zorgen, bijvoorbeeld om de gezondheid van sommigen
van onze gemeenteleden. Ook zijn wij onzeker over de toekomst van onze
geloofsgemeenschap. Maar wij vinden steun in de zondagse kerkdiensten
en de mensen, die we daar steeds ontmoeten.
Lang niet iedereen heeft de gelegenheid om actief mee te doen in onze
geloofsgemeenschap. Dat is erg jammer voor hen, want ons geeft het veel
vreugde.
Wij houden voor ogen, dat we vreugde beleven aan de verbondenheid met
de mensen, die wel komen en dat we ons niet laten meeslepen in verdriet
en zorgen om wie er niet is, al moeten we eerlijk zeggen, dat dat ons wel
eens moeite kost. Wij zouden graag zien, dat onze jongeren ook actief
zouden meedoen met onze geloofsgemeenschap, maar tegelijk beseffen
we ook, dat er dan heel veel zou moeten veranderen en daar zouden
sommigen ook tegenop zien, vooral zij, die moeite hebben met
verandering. Maar wanneer we veel mensen zien in de Top2000 dienst en
de kerstnachtdienst maakt dat ons blij, al weten we, dat het voor hen
waarschijnlijk bij bijzondere diensten zal blijven en dat andere
gemeenteleden wel in de gewone diensten zullen komen.
Wij hopen, dat jonge ouders, die soms alleen voor de doop van hun kind
komen, toch een keer actief hun plek in onze geloofsgemeenschap gaan
innemen.

In verbondenheid met Jezus de Gezalfde groeten wij u.

