
 

Gespreksgroep De Famkes : 

Terugblik over de periode maart 2006 tot december 2022 
 

Hoe het begon … 

In de veertigdagentijd 2006 werden in onze gemeente de 40 Doelgerichte 

Dagen georganiseerd. Een groot aantal gespreksgroepen kwamen wekelijks  

’s avonds samen. Een aantal oudere deelnemers wilden liever op een middag 

bij elkaar komen. En zo ontstond de ‘ouderen gespreksgroep’, die later de geuzennaam ‘De Famkes’ 

kreeg. 

… en hoe het stopt 

Op 14 december 2022 zal de groep voor de laatste keer bij elkaar komen in de vertrouwde 

Marthazaal. Het aantal deelnemers is zo minimaal, dat besloten is te stoppen.  

Maar wat is het voor veel deelnemers aan deze groep belangrijk geweest om samen te komen. Wel 

en wee te delen en over de Bijbel maar ook over het persoonlijk geloofsleven te praten. Voor velen 

heel spannend soms ook, nooit eerder gedaan, maar wat waardevol. 

Dit boekje is een terugblik op die ruim 16 jaren, in woorden en foto’s. 
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Nieuwsbrief 12 maart 2006 - 40 doelgerichte dagen  
Na de kerkdiensten van vorige week zondag zijn in de afgelopen week alle gespreksgroepen voor de 

eerste keer bijeen geweest. Er worden positieve geluiden gehoord. Zowel in de kerkdiensten als in 

de gespreksgroepen gebeuren prachtige, indrukwekkende dingen.  We ervaren een goede sfeer, 

betrokkenheid. De bezieling waar we om hebben gebeden en nog steeds bidden, is echt voelbaar. 

Wonderlijk dat meer dan 150 mensen, met onderling grote verschillen, elkaar vinden. De jeugd en 

hun leiding nog niet eens meegerekend! 

Ook mooi om te zien dat een grote groep oudere gemeenteleden met de campagne meedoet. 

Een groep van maar liefst 16 ouderen komt wekelijks bij elkaar, in een goede sfeer; ook daar een 

open, persoonlijke uitwisseling over geloofsbeleving. 
 

Nieuwsbrief 19 maart 2006 - 40 doelgerichte dagen 
Naar aanleiding van een gesprek in de dinsdagmorgengroep ontstond het idee om een ‘nachtboek’ 

te maken. Veel mensen (en niet alleen ouderen!) liggen ’s nachts wakker , en dan komen de 

‘prakkesaasjes’. Iemand zei: “dan lees ik een preek”; weer een ander “een gedeelte uit de bijbel.” 

Maar ja, waar vind je nu precies dat gedeelte waar je op dat moment troost en kracht uit kunt 

putten?  We zouden elkaar daar heel goed bij kunnen helpen. 

Nieuwsbrief 26 maart 2006 – 40 doelgerichte dagen 
Vanuit de ‘senioren’ gespreksgroep op de dinsdagmorgen kwam ook een positieve reactie. Men 

vindt het mooi om zo open met elkaar over het persoonlijk geloof te praten, maar geniet ook van 

de kerkdiensten, de ‘andere’ liederen en het koffiedrinken na afloop.  

Ervaringen vanuit de senioren gespreksgroep (tekst van de website 40 doelgerichte dagen). 
Dinsdagochtend 21 maart (2006) kwamen we alweer voor de derde keer bijeen. De groep telt maar 
liefst 17 leden. Dat is meer dan tien procent van iedereen die meedoet aan de ‘kleine groepen’.  
Allereerst praten we onder het genot van een bakje koffie bij.  De zondagmorgendiensten vinden 
de deelnemers geweldig: veel ontspannender, mooie liederen en prachtige muziek. Er is gewoon 
een echte sfeer van ‘samen zijn’. Het koffiedrinken na de dienst bevalt ook goed. Je hebt nu echt 
contact met elkaar, net of ga je niet meer zo ‘alleen’ naar huis. 
Dit eerste uurtje van de gespreksgroep is altijd heel gezellig. We zingen hetzelfde lied als de andere 
groepen. Daarna weer koffie en de video. Hier wordt heel geboeid naar geluisterd. Dan gaan we 
aan de gang met het onderwerp, deze keer ‘gemeenschap’.  Dit spreekt de deelnemers meer aan 
dan de vorige onderwerpen (die waren moeilijk onder woorden te brengen) dit is wat praktischer. 
Opvallend is dat er weinig over de video gesproken wordt: geen vóórs of tegens, maar ze komen 
met hun eigen verhalen. Dit is mede door de openheid van de deelnemers heel bijzonder. Ook 
komt de preek van de afgelopen zondag vaak ter sprake, opvallend hierbij is dat de commentaren 
louter positief zijn.   
Wij vinden het hartverwarmend om te zien hoe positief deze senioren over het hele gebeuren zijn!  
Annemiek van der Veen en Jopie Eisma  

 
Van deze derde bijeenkomst zijn een aantal foto’s gemaakt. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 



Verslag seniorengespreksgroep op 17 januari 2007 (tekst van de website Doelgericht Samen 

Leven, seizoen 2006-2007)  
In verband met alle feestdagen in december was het volgens de dames al 

5 weken geleden, dat we bij elkaar kwamen. Dus nam het rondje "wel en 

wee" veel tijd in beslag. Toch fijn dat je ook op deze manier met elkaar 

kunt meeleven, want sommige dames zijn elkaars (bijna) buurvrouw, 

maar er komen ook uit Joure, Haskerhorne en bijna Nijehaske. Voor ons 

al haast "wereldwijd" maar zo toch met elkaar verbonden. Ook fijn dat 

we in de c.b.s. "de Tarissing" terecht kunnen, toch wel heel bijzonder, vooral als sommige kinderen 

"beppe" in de school zien zitten!  

Na bijbellezing (1 Kor.12),gebed en zingen, hebben we nog enkele punten besproken n.a.v. de 

preek op 3 december. Een hele tijd geleden, maar het onderwerp "Samen in gemeenschap leven" is 

alle dagen actueel! De dames vonden allemaal, dat de saamhorigheid, vooral binnen onze 

gemeente heel erg was toegenomen. Vooral de nieuwsbrief draagt hiertoe bij. Je bent op de 

hoogte van elkaars wel en wee, een kaartje sturen of een telefoontje plegen is maar heel simpel, 

maar wordt zeer op prijs gesteld. Ook deze keer worden er weer een aantal kaarten verstuurd naar 

mensen die het moeilijk hebben. De meesten hebben het aan den lijve ondervonden wat voor 

steun dat kan geven. Andere suggesties zijn : een boodschapje voor een ander doen, een brief op 

de post doen, een wandelingetje met iemand maken. Alles voor zover mogelijk natuurlijk. Heel 

knap, want de meeste deelnemers zijn zelf al over de 80 , en vaak ook niet meer zo goed ter been. 

We kwamen wel tot de conclusie :  HET GROTE (van het samen gemeente zijn) uit zich vaak in de 

KLEINE  dingen. Het was weer een hele warme en waardevolle middag. 

 

Bijeenkomst ouderengroep op woensdag 14 februari 2007 (tekst van de website Doelgericht 

Samen Leven, seizoen 2006-2007) 
Om half drie kwamen we bijeen in de Tarissing, waar we ontvangen werden met koffie/thee, en 
wat er bij. 
Jopie opende de middag met een gedicht van Phil Bosmans en gebed. Daarna zongen we het 
bekende lied: Ik zie een poort wijd open staan, uit de bundel van Joh. de Heer. Deze liederen 
worden graag door onze groep gezongen ( Ook fijn in een “gewone” kerkdienst.)  
We hielden een rondje wel en wee. Wederwaardigheden, soms leuk, soms moeilijk, maar goed om 
naar elkaar te luisteren in een groep die vertrouwd is geraakt met elkaar.  
Daarna hebben we gesproken over een onderwerp dat vanzelf spontaan tot stand kwam. Naar 
aanleiding van de preek afgelopen zondag over Jezus, die over het water liep, ontstond de vraag: Is 
alles waar wat in de bijbel staat. Hierover ontstond een heel boeiend en diepgaand gesprek. 
Vroeger vroeg je je alles niet zo af, maar moet je alles wel geloven? Je twijfelt allemaal wel eens. Er 
zijn meer vragen waarop geen antwoord is, b.v. waarom gaat het nooit beter met de wereld 
ondanks 2000 jaar Christendom. Waarom altijd die oorlogen en ellende? (net als in het Oude 
Testament).  
Ook kan het ons erg benauwen dat ons aardse leven eindig is, en hoe is het dan daarna. Niemand 
weet dat eigenlijk écht. Wel dat we ons geloof vast moeten houden, want zónder kun je niet! 
Mevr Koopmans had nog een mooi passend gedicht om af te sluiten. 
Jopie voegde er aan toe laten we het zo zien :”Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!” 
Hierna keerden we huiswaarts. Volgende keer hopen we te houden op 21 febr. 
Annemieke van de Veen. 
 



30 mei 2007: Een ‘project’ van een gespreksgroep  (tekst van de website Doelgericht Samen 

Leven, seizoen 2006-2007) 
Eén van de gespreksgroepen, (Gerrit en Nel Leeftink/ Kruiswijk, Hielke en Rinnie Veenstra, Anneke 
v.d. Weg, Lukas en Geke Postma, Henk v.d. Vlugt) kwam op het geweldige idee om een middagje 
uit rijden te gaan met de senioren-gespreksgroep. 
Woensdagmiddag 30 mei was het dan zover! De “famkes” werden persoonlijk van huis gehaald! 
14 dames en ik (Jopie) mocht als leider van de groep ook mee, jammer dat Anky niet meekon. Bij de 
kerk kregen we een “enorme” vragenlijst voor onderweg, ( hulde aan de fam. Veenstra) het was dus 
ook nog goed opletten, want er waren gemene vragen bij.  
Tegen 2 uur vertrokken we met 5 auto’s richting de Weerribben. Een prachtige tocht, lekker rustig 
binnendoor, wat is Gods schepping toch geweldig, we waren er stil van. Gelukkig was er ook tijd 
voor een kopje thee of koffie, zodat we onze ervaringen konden uitwisselen, maar natuurlijk niet de 
gevonden antwoorden van de puzzeltocht! Daar ontpopte een van de dames zich als moslima, ook 
welkom natuurlijk.   
Daarna gingen we door een prachtige natuur richting Havelte, en dan kom je als vanzelf 
door…..DARP. Daar woont een ons niet onbekend echtpaar, en de vraag was: hoe oud is de 
mannelijke helft vandaag. 
In Darp aangekomen bleek het te gaan om onze oud-predikant Jan Peters, en laat die nou net 
vandaag jarig zijn! We ontkwamen er niet aan, we moesten een glaasje drinken, gelukkig was het 
prachtig weer en konden we in de tuin zitten. Hij vond het een geweldige verrassing en wij ook. 
Na een half uurtje zijn we door het prachtige Drentse land naar Frederiksooord gereden. Daar 
werden we nog eens verrast op een kop koffie met iets lekkers (die boerenjongens waren wel erg 
lekker, hè dames, alleen wel een beetje “dreech”). 
Zo konden we er weer eventjes tegen en stapten we op voor onze thuisreis, weer langs allemaal 
rustige weggetjes, via de Tjongervallei en  de Vogelsang op naar de kerk en vandaar werden we 
weer allemaal veilig thuis afgeleverd.   
Een prachtige tocht en volgens de “famkes” voor herhaling vatbaar……ja, ja! Een uitspraak van een 
van de dames in de week daarop: “ik kin it my suver noch net begripe, sa moai wie it.” 
  
Uit naam van de “famkes” wil ik deze gespreksgroep héél erg hartelijk bedanken. Volgens een van 
de chauffeurs…. een kleine moeite - een groot plezier!  
Jopie Eisma. 
  
P.S. de ‘famkes’ die meereden waren: mevrouw Van der Wal, mevrouw Koornstra, mevrouw 
Holtrop, mevrouw Neuenschwander, mevrouw Koopmans, mevrouw Dijkstra, mevrouw Faber, 
mevrouw Den Hertog, mevrouw Kornelis, mevrouw Van der Meer-vd Meulen, mevrouw Gatsonides 
en mevrouw Van der Werf.   
Gelukkig hebben we de plaatjes nog…… 
 

 



 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief 10 mei 2009 
Vandaag onthulling wandkleden, gemaakt door Corrie van Eijk, “Design Weave Studio” in 
Drachten. 
Deze wandkleden worden geschonken aan de kerk, door de "famkes" uit dankbaarheid dat de kerk 
hen niet vergeet bij het denken en praten over geloof en toekomst der kerk. 
De senioren-gespreksgroep “De Famkes” ,bestaande uit de dames: Faber, Dijkstra, Gatsonides, 
Holtrop, Den Hertog, Koopmans, Koornstra, Neuenschwander, van der Werf, Siersma, Knijpstra, 
Bultsma. 
 
Wat een prachtig cadeau voor onze kerkzaal in Oudehaske! 

 

 

Nieuwsbrief 29 april 2012 
De “Famkes” hebben bij de laatste bijeenkomst een inzameling gehouden voor twee prachtige 

doelen namelijk de Marthazaal en de Voedselbank.  Namens de dames mocht ik € 55,00 

overhandigen aan de penningmeester van de Voedselbank `De Utjouwer’ een project van de 

Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân.   Geweldig dat er zo’n betrokkenheid is met 

mensen die financieel in de knel zitten dus `helpen waar geen helper is’.                                                             

Hartelijk dank hiervoor, namens de Voedselbank. Hink Klunder 

 

Nieuwsbrief 6 januari 2013 

Seniorengespreksgroep “de famkes” 
Wy komme oankommende woansdei 9 jan. wer by elkoar om 10.00 oere by tsjerke. 
Underwerp “samen rimpelen”. De preek fan 16 dec. kin útprinte wurde fan de website 
www.pknoudehaske. 
 

http://www.pknoudehaske/


Nieuwsbrief 13 okt 2013 
Senioren-gespreksgroep “de famkes” 
Ferline wike hiene wy ús earste gearkomste, it gie benammen om wer efkes byprate, mar ek ha wy 
it oer de tsjinst fan de ôfrûne snein hân, dy’t eins alhiel yn it teken fan de jeugd stie. Ek mochten wy 
in nij “lid” ferwolkomje. Nije leden binne altyd fan herten wolkom, ek op ús twadde gearkomste op 
woansdei 16 okt. om 10 oere yn de marta-seal. Wy wolle it dan ha oer de tsjinst fan 6 okt. oer de 
“mantelzorg”.   
 

Nieuwsbrief 2 maart 2014 
Gespreksgroep “de famkes”. 
Wy komme wer byelkoar op woansdei 5 maart om 10 oere by tsjerke. 
Ek wy dogge ( gedeeltelijk ) mei oan de gespreksûnderwerpen foar de 40-dagen tiid (Grote 
momenten). Foar dizze moarn wolle wy jim freegje om in “ding” mei te nimmen, dat foar jim in 
emoasjonele wearde hat, en dat jim perfoarst net kwyt wolle. 
Dat kin fan alles wêze, b.g. in sieraad, in erfstik, in foto. It hoeft net spesjaal wat mei it leauwen te 
meitsjen ha, mar wol graach mei in ferhaal der achter. 
 

Nieuwsbrief 14 september 2014 

Senioren-gespreksgroep “de famkes” seizoen 2014/15 
Het geloofsgesprek vervult een belangrijke functie in onze gemeente. Ook wij als senioren doen 
hier weer aan mee.Dit jaar gaat het geloofsgesprek over het APOSTOLICUM:  “Ik geloof in God de 
Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde…….” . De kerk heeft in die woorden haar 
geloofsgoed samengevat. Maar wat spreekt een christen eigenlijk met die woorden uit ? Kun je ze 
( nog) wel voor je rekening nemen?  Wat kunnen die oude woorden voor ons betekenen? Daarover 
gaat het geloofsgesprek. 
Zoals gebruikelijk komen we samen op de woensdag-morgen van 10 uur – 11.30 in de Martha-zaal, 
meestal om de 3 weken. Onze eerste bijeenkomst is op woensdag 24 sept.  Komt u eens vrijblijvend 
kijken en meepraten. 
 

Nieuwsbrief 30 november 2014 
Senioren-gespreksgroep “De famkes” 
Op de lêste gearkomste ha wy besletten om tenei altyd op woansdei-te-middei fan 14 – 15.30 by 
elkoar te kommen. Meskien binne der nije “leden” dy’t dizze tiid ek better út komt. Jim binne 
wolkom, foar it earst wer op woansde-te-middei 4 dec. yn de lokalen by tsjerke. 
Wy geane dan wer fierder mei de “geloofsbelijdenis”. 
De lêste kear ha wy de ôfskiepreek fan ús dominee belústere en mei elkoar de fragen fan de 
gemeente-jûn bepraten en ús winsken oangeande in nije dominee kenber makke.  
 

Nieuwsbrief 13 september 2015 
Senioren gespreksgroep “de Famkes”. 

It sil wer heve ! Wy ha der wer sin oan ! Onze 1ste bijeenkomst willen wij graag houden op 

woensdag 16 sept. om 14.00 uur. Deze middag staat open voor iedereen, die zich tot deze groep 

voelt aangetrokken en staat in het teken van “ontmoeten”. Dus schroom niet en kom eens met ons 

kennismaken, u bent van harte welkom! Uiteraard is de koffie of thee ( met wat lekkers) gratis. 

Plaats: Martha-zaal bij de kerk. Oant sjen op woensdag 16 september om 14. 00 uur in de 

Marthazaal.   

Anky, Janke, Jopie. 



Nieuwsbrief 27 maart 2016 
Senioren-gespreksgroep “de famkes” 
Woansdei-te-middei 30 maart om 4 oere komme wy wer by elkoar. It is dan de lêste kear dit 
seisoen. Op fersyk fan de jeugd slúte wy ôf mei de basis-kategese-groep, mei in spultsje dwaan en 
mei-elkoar ite! 
 

Nieuwsbrief 17 april 2016 

Senioren-gespreksgroep “de famkes” 
Op initiatyf fan ús dûmny,  hienen de “famkes” op 30 maart in hiele gesellige middei mei de jongens 
en famkes fan de basiskathegese. 
Nei’t wy ús oan elkoar foarsteld hienen, mei in “hapke en in snapke” natuerlik, giene wy yn 
groepkes ( 2 âlderen en 2 jongeren) út elkoar.  
Ja, en doe kaam it spannende: âld en jong mei elkoar in spultsje dwaan : “ganzenbord”,mei wol wat 
oanpaste fragen, lykas: ast yn “de put” sitst wat dochst dan, of neam ris in pear pleagen, dy’t de 
egyptenaren troffen. 
Benammen de fragen, dêrst in persoanlik antwurd op jaan moast, wiene tige nijsgjirrich en 
ferhelderjend.  It wiene tige ynspirearjende petearen  (neffens my), fan beide kanten.   
Der is ek in soad wille makke, it wie soms in kabaal fan komsa.  
De “famkes” fûnen  it yn alle gefallen erch fijn !   
en woenen soks wolris wer mei de jeugd .  
En doe kaam der as klap op de fjoerpylk ek noch patat en kroketten op tafel !  
De middei koe net mear stikken.  
Foar de “famkes” wie it ek de lêste kear, fan in slagge seizoen. 
 

Nieuwsbrief 2 april 2018  
Seniorengespreks groep “de famkes” 
Woansdei 5 april komme wy wer by elkoar, no om 4 oere.  Wy sille dan wer it “ganzenbord” spel 
dwaan, tegearre mei de kategese- groep. Nei de tiid ite wy in “brochje” mei elkoar.  Wy hoopje om 
in oere as 6 klear te wêzen. 
 

Nieuwsbrief 14 november 2021 
Senioren-gespreksgroep ‘De Famkes’ later van start 
Wy wienen fan doel om yn november wer te starten, mar sjoen de ûntwikkelingen fan “corona” ha 
wy besletten om it út te stellen nei december. Lit ús hope en bidde, dat wy dan wer mei elkoar in 
krystfiering hâlde meie.  
Anky, Geeske en Jopie. 
 

Nieuwsbrief 9 oktober 2022 
Famkes & Jonkies 65 plus van start  

De eerste bijeenkomst is op woensdag 12 oktober, 10:00 uur in de Marthazaal (kerk Oudehaske): 

ontmoeting, koffie/thee en gesprek. De ‘vaste’ bezoekers krijgen een telefoontje, maar nieuwe 

deelnemers zijn ook hartelijk welkom. Interesse: laat het 

weten aan een van de organisatoren: Geeske de Wolff: 

0513-551481 nh.dewolff@zonnet.nl Anky Zwart: 0513-677 

939 anky.schuring@gmail.com Graag tot ziens !  

 



 

 

Tot zover deze terugblik.  

Wat een mooie lange geschiedenis van deze bijzondere groep in onze 

Haskeroordgemeente:  

van voorjaar 2006 tot kerst 2022, ruim 16 jaar ! 

 

Met veel dank aan alle famkes (en een enkel jonkje) die deelnamen aan deze groep.  

Velen van hen gedenken wij in liefde. 

 
En veel dank aan degenen die al die jaren de organisatie van deze bijzondere groep 

verzorgden:  Annemieke van de Veen, Jopie Eisma, Janke van der Meulen, Anky Zwart 

en Geeske de Wolff 

 
 
 
 

 


