
Winterwerk 2022 - 2023                    Thema     :     Aan tafel 
 
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig 

genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, 

maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere 

oren horen en met andere ogen zien 

 

Samenleven, liefde, vriendschap, vul maar in. En hoe kan dat tot bloei komen? 

Dit thema zal de leidraad zijn van de meeste activiteiten in het nieuwe seizoen. 

 

 

Praktisch 
Leden van De Slachsang kunnen zich aanmelden via het mailadres winterwerk@deslachsang.nl 

Leden van Scharnegoutum-Loënga kunnen zich aanmelden via mailadres winterwerk@pknscharnegoutum.nl of via een 

briefje in de brievenbus bij het Martenshûske. 

 

Het winterwerk-programma vindt u ook op onze websites  : https://deslachsang.nl/winterwerk 

 https://www.pknscharnegoutum.nl/winterwerk 

 

Tenzij anders vermeld zijn alle activiteiten toegankelijk voor beide gemeenten. 

Graag ontvangen we uw aanmelding voor 20 september. 
 
 
Koffiedrinken Martenshûske  
Iedere maandagochtend van 10:00 tot 12:00 (feestdagen uitgezonderd) is het Martenshûske in Scharnegoutum open 

voor een kopje koffie voor wie maar wil. Je kunt zo binnenlopen, opgeven is niet nodig.  

 

Meer informatie bij: Anna Luimstra, anna.luimstra@gmail.com  

 
 
Filosofiegroep 
De filosofiegroep komt dit seizoen zes maandagavonden bij elkaar, van 20.00 tot 21.30, in Gebouw 1880, Boazum. 

We lezen en bespreken hoofdstukken uit het boek “21 lessen voor de 21e eeuw” van Yuval Noah Harari. 

 

De groep is “volgeboekt”; mochten er echter plaatsen vrijkomen dat leest u dit in de Frissel. 

 

Data:  26/9, 31/10, 28/11, 30/1, 27/2 en 27/3. 

Kosten: €20 voor aanschaf boek “De troost van de filosofie”. 

 

Meer informatie bij: ds. Reinier Nummerdor 

 

 

Breicafé 
Vanaf 13 september hopen we weer op de dinsdagmiddag bij elkaar te komen in het Martenshûske in Scharnegoutum. 

Hier haken/breien we voor een goed doel. U bent van harte welkom (aanmelden hoeft niet). 

 

Contactpersoon: Froukje Jellema (jelstel@gmail.com) 

 

 

Zoeken naar Zin, Easterwierrum 
Behoefte aan gesprek over levensvragen, verdieping, spiritualiteit en geloof? Je bent van harte welkom om eens vrijblijvend 

aan te sluiten. We gebruiken verschillende werkvormen (o.a. sacrale dans en meditatie) in een persoonlijke en rustige sfeer 

 

Wanneer: eerste dinsdagavond in de maand 

Waar: Dûnspleats De Wite Fûgel Easterwierrum (gezamenlijk vervoer vanuit in ieder geval Scharnegoutum) 

 

Meer informatie bij: Wietske Zeilstra- Nauta (06 - 2543 2428) 
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Hoe handel ik eerlijk? 

 

Lezing op dinsdag 1 november om 20:00 uur in de Martenstsjerke. 

Deze avond kijken we naar wat de wetenschap ons vertelt over relatie tussen armoede en 

klimaatverandering en wat wij daar aan kunnen doen als individu en gemeenschap. We laten ons 

inspireren door de Bijbelse visie op het leven delen, die zowel duurzaam als vreugdevol is. Hoe komen 

we hierover met elkaar in gesprek? Matthias Olthaar is gepromoveerd op onderzoek naar eerlijke handel 

en werkt onderzoeker vitale economie aan NHL Stenden Hogeschool. 

 

Samen met Paul Schenderling schreef hij het boek ‘Hoe Handel ik Eerlijk’. Naar aanleiding van dat boek 

is de stichting Genoeg om te Leven gestart. Tevens is hij columnist bij het Friesch Dagblad. 

 

Boekbespreking op dinsdagen 13 december en 17 januari, beiden 20:00 uur in het Martenshûske. 

“Je hebt een nieuwe broek nodig, maar voelt je bezwaard vanwege de 8000 liter water die nodig is geweest 

om hem te maken. De talloze documentaires over sociaal onrecht en ecologische schade bij wereldwijde 

productie maken je soms moedeloos. Is het wel mogelijk om goede keuzes te maken in onze economie? 

 

Of er iets aan te veranderen?” In dit boek, geschreven als roman, gaat ondernemer Johan op zoek naar 

oplossingen. We bespreken het boek in 2 avonden o.l.v. Lieke Weima. 

 

 

Kennismakingscursus Zenmeditatie 
Altijd al eens kennis willen maken met Zenmeditatie? Dan is dit wellicht een mooie, laagdrempelige mogelijkheid. 

 

De kennismakingscursus bestaat uit zes avonden van ongeveer anderhalf uur. Je leert de juiste zithouding en 

het volgen van de ademhaling (zazen). Je maakt kennis met loopmeditatie (kinhin) en een eenvoudige vorm 

van de theeceremonie. Ook komt het reciteren van de Hartsoetra aan bod. Daarnaast bespreken we elke 

avond een gedeelte uit het boek “Vorm is leegte, leegte is vorm”, geschreven door de bekende Vietnamese 

Zenmeester Thich Nath Hanh. Zo maak je kennis met enkele basisideeën van het Boeddhisme. Het is de 

bedoeling dat je het boek zelf voor aanvang van de cursus aanschaft. Er zijn matten, kussentjes en krukjes 

aanwezig, maar als je wilt kun je ook op een stoel zitten. Of je eigen krukje/kussentje meenemen, uiteraard. 

 

Woensdagavond 21-09, 05-10, 19-10, 02-11, 16-11 en 30-11 van 19.30 - 21.00 in Dûnspleats De Wite Fûgel, 

Tsjerkebuorren 9 Easterwierrum. De kosten zijn 30 euro (+ ongeveer 12,50 euro voor het boek) en het max. aantal 

deelnemers is 14. 

 

Meer informatie bij: ds. Reinier Nummerdor (r.nummerdor@gmail.com of telefonisch 06 5722 3480) 

 

 

Zen vervolgcursus 
Zes bijeenkomsten op de dinsdagavond. 

Voor hen die de kennismakingscursus hebben gevolgd en het leuk vinden om een aantal keren samen te mediteren. 

 

Dinsdagavond 13-09, 20-09, 11-10, 18-10, 08-11 en 15-11 van 19.30 - 21.00 in Dûnspleats De Wite Fûgel, 

Tsjerkebuorren 9 in Easterwierrum. De kosten zijn 30 euro. 

 

Meer informatie bij: ds. Reinier Nummerdor (r.nummerdor@gmail.com of telefonisch 06 5722 3480) 

 
 
Rondom10 
Een ochtend voor gesprek, koffie en verdieping voor iedereen die op woensdagochtend de handen vrij heeft. 

We gaan 1,5 uur met elkaar in gesprek aan de hand van een thema, van 10:00 tot 11:30 uur in het Swettehûs. 

 

28 september, 26 oktober en 30 november : Leerhuis ‘Vreemd en bizar: Lastige bijbelverhalen’ o.l.v. Lieke Weima. 

25 januari :  ds. Jan Dirk Wassenaar: hoe Scharnegoutum eind 19e eeuw geloofde 

22 februari :  Sjoerd van der Veen, 'Muzyk yn 'e tsjerke: yn fûgelflecht troch de skiednis fan it tsjerkeliet' 

29 maart :  Bezoek Westerhûs Nijkleaster met Hinne Wagenaar 

26 april :  Gezellige ochtend 
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Fotoworkshop 

Net als eerdere jaren is er twee keer de gelegenheid om op pad te gaan onder leiding van een professionele fotograaf 

buiten in de natuur. Je leert hoe je de schoonheid van de natuur vast kunt leggen en fotograferen te gebruiken als een 

manier van stilstaan en heel goed kijken en genieten van de wereld om je heen. 

 

Meer informatie bij: Ytsen Tamminga, 0515 - 418 603, yenbtamminga@ziggo.nl 

 

 

Excursie weidevogelboerderij 

Op zaterdag 16 april is er een excursie naar de weidevogelboerderij van Murk Nijdam in Wommels. Met name voor gezinnen 

met kinderen en tieners hebben we een uitstapje gepland met een leuke rondleiding en activiteiten op deze bijzondere 

boerderij. Murk Nijdam is zelfstandig veehouder met een groot hart voor de weidevogels. Samen met het agrarisch 

natuurfonds fryslan is het een mooie plek geworden waar je o.a. veel vogels kunt bekijken. 

 

Meer informatie bij Wietske Nauta, wrnauta70@gmail.com 

 
 
Film-avond 
Op zondagavond 16 oktober kijken we om 20:00 uur in de Martenstsjerke naar de film “Salt of the Earth”. Deze film volgt 

de Braziliaanse fotograaf Sebastião Salgado. Jarenlang vertelde hij met zijn foto’s de verhalen van mensen voor wie 

niemand oog had. Op latere leeftijd zoekt hij troost en schoonheid in de ongerepte natuur.  Meer informatie bij Lieke Weima 

 

 

Film-middag 
Op zondagmiddag 23 april kijken we om 15:00 uur in Ús Honk in Britswert naar de film “Petite 

fille”. Dit is een prachtig observerend portret van de kleine Sasha, een zevenjarig meisje uit een 

dorpje in Noord-Frankrijk, dat geboren is in het lichaam van een jongen. 

 

Meer informatie bij Reinier Nummerdor 

 
 
Kloosterweekenden 
21-23 oktober 2022 :  Liobaklooster in Egmond-Binnen. De kosten zijn 125 euro, exclusief gedeelde 

reiskosten. Dit weekend zit helaas al vol. U kunt uw interesse kenbaar maken voor de reservelijst of voor 

evt. een kloosterweekend najaar 2023.  

 

Meer informatie bij: Wietske Brandinga, w.brandinga@gmail.com  

 

 

12-14 mei 2023 :  Abdij Maria Toevlucht in Zundert 

Het max. aantal deelnemers is 14, de kosten zijn ongeveer 120 euro, exclusief gedeelde autoreiskosten. 

 

NB U zich tot uiterlijk 10 november aanmelden (dat geldt alleen voor deze activiteit!) 

Dit ivm de aanbetaling een half jaar voor het bezoek. 

 

Meer informatie: www.abdijmariatoevlucht.nl en bij ds. Reinier Nummerdor 

 

 

30+ gesprekgroep: ‘Mensen van de weg’ 
Bij elkaar in de huiskamer bespreken we als dertigers en veertigers wat ons bezighoudt in geloof en leven. Dit jaar aan de 

hand van het boekje “Geld en goed” van Alain Verheij. o.l.v. Lieke Weima. 

 

We komen bij elkaar in Scharnegoutum op 3 avonden (data in overleg). 
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Mienskip 
De “Mienskips”-gespreksgroep (Wiuwert, Britswert en Easterwierrum) komt ook dit seizoen weer een aantal avonden bij 

elkaar. De eerste bijeenkomst staat gepland op maandagavond 3 oktober, aanvang: 20.00. 

We komen steeds bijeen bij een van de deelnemers thuis. De locatie voor de eerste avond is nog niet bekend, evenmin als 

het onderwerp dat we dan bij de kop zullen nemen.  

 

 
Podcastpraat ‘Moderne profeten’ 
We luisteren de podcast ‘Moderne profeten’ over o.a. Dorothy Day, Tiny Muskens, Martin Luther King en Angela Merkel en 

gaan in gesprek over hoe geloof van betekenis kan zijn in tijden van maatschappelijke onrust. Met de 40+groep én anderen 

die aan willen sluiten, o.l.v. Lieke Weima. We komen bij elkaar in Scharnegoutum op 3 avonden (data in overleg)  

 

 

Samen eten (Scharnegoutum) 
Aan tafel ontstaan vaak de mooiste gesprekken, dus gaan we ook weer samen eten! We maken groepjes van zes 

personen en per avond eten we in twee verschillende huizen. Huis 1: hoofdgerecht, huis 2: nagerecht. Bij opgave graag 

vermelden met hoeveel personen u meedoet, en of u gastheer/-vrouw wilt zijn (en dus een hoofdgerecht of nagerecht wilt 

maken) of liever mee aanschuift aan tafel. Een avond in november en een avond in februari. 

Meer informatie bij: Wietske Brandinga (w.brandinga@ziggo.nl) en Joke Huizinga (jokehuizinga@hotmail.com) 

 

 

Gesprek rond de koffietafel (Scharnegoutum) 
Op een speelse manier de mensen beter leren kennen naast wie je zondag in de kerkbanken zit? Eens een echt gesprek 

voeren met iemand van een andere generatie? Op deze groothuisbezoek-nieuwe-stijl-ochtenden is daar alle ruimte voor! 

Bij opgave graag vermelden of je evt. gastgezin zou willen zijn voor 6-8 personen. Voor ‘taxi’vervoer kan worden gezorgd. 

Zondag 22 januari van 10:30 - 12:00 uur, zondag 5 februari van 11:00 - 12:30 uur. Mogelijk ook op een avond als daar de 

voorkeur naar uitgaat. Meer informatie bij: ds. Lieke Weima 

 
 
Kinderkerk (Scharnegoutum, voor kinderen van de basisschool) 
Dit seizoen zal er iedere 1e - en 3e zondag van de maand Kinderkerk zijn. Samen vieren, ervaren 

en beleven van de eeuwen oude Bijbelverhalen en prachtige feesten die bij ons christelijk geloof 

horen. In de adventstijd en de veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk en doen we een 

project..  

 

Meer informatie bij: Petra Ypma, petraatje78@hotmail.com 

 
 
JOP (Scharnegoutum, 12-15 jaar) 
JOP staat voor Jongeren Ontmoetings Plaats en is een enthousiaste, laagdrempelige jongerenclub voor jongeren uit de 1e 

t/m 3e klas van de middelbare school. We zijn vooral een doe-club: quiz-avond, kerstworkshop, filmavond, koken, BBQ, 

een uitje naar een grote stad, enz. Ontmoeting, plezier en respect staan hierbij centraal.  

 

Meer informatie bij: Annelien Niemeijer, 06 5023 4019 

 
 
Sobere maaltijd 
In de week voor Pasen eten zijn alle gemeenteleden welkom in het Swettehus voor een maaltijd die bereid is door de 

JOPpers. We laten zien dat sober ook lekker kan zijn en starten zo de Stille Week met samenzijn en een moment van 

bezinning. 

 

Wanneer: Maandagavond 3 april 2023 in het Swettehus, Scharnegoutum 

 

Meer informatie bij: Annie Lam, annielamdeboer@live.nl 
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