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OVERDENKING
Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de
handen van een bekende God. - Corrie ten Boom
Het leven is soms zo mooi, alles gaat voor de wind. Tel je zegeningen!
Op zulke momenten lijkt alles te kloppen, je komt tot je bestemming. Dit
zijn de momenten waarop het gemakkelijk is om te zeggen: 'God is erbij,
God leidt mijn leven.'
Maar wat als er tegenslagen komen, als het leven plotseling een andere
wending maakt, die je nooit had verwacht...
De grond wordt onder je voeten weggeslagen. Je weet even niet meer hoe
het verder zal gaan, angst voor het onbekende bekruipt je. HELP! Hoe
kon dit nou gebeuren?
Als het leven, om wat voor reden dan ook je tegen de vlakte slaat, dan
wil je schuilen in de armen van een ander of ga je naar een plek wat voor
jou veilig en vertrouwd aanvoelt.
Iedereen heeft wel zulke plaatsen in huis of buiten waar je naartoe gaat
als je het even niet meer weet. Hier kan je je gedachten en emoties laten
gaan.
Op dit soort momenten heb je vaak de bekende waarom-vragen. Waarom,
moest dit gebeuren? Waarom kon het niet anders gaan?
Vragen waar niet zomaar antwoorden op te vinden zijn. Op dit soort
momenten kan God ver weg lijken. Is God ook in al onze gebrokenheid
aanwezig? Heeft God een bedoeling met tegenslagen?
Vragen die er mogen zijn, maar toch? Wat schieten wij ermee op om ze
te stellen?
Juist God, die ons zegent, kent ook onze tegenslagen en pijn. Hij weet als
geen ander dat de wereld gebroken is. Toch, kan God juist op dit soort
momenten een God zijn die naar ons luistert. Hij kan voor ons de persoon
zijn waar we met alle vragen terecht kunnen. God is een God die ons
ruimte geeft om boos te zijn, om onbegrip te hebben voor situaties die
ons overkomen. God is een God die ons met al zijn Liefde wil omringen,
als een vader. Ook al duwen we hem nog zo hard weg. Hij zal altijd op
dezelfde plaats blijven staan. Naast ons!
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Gebrokenheid kunnen we niet uit de weg gaan, het is er en het zal er zijn.
Hoe we met deze gebrokenheid om gaan, daar hebben we een keuze in!
Probeer de moeilijkheden in Gods handen te leggen, want Hij die ons
gemaakt heeft, weet het beste wat we nodig hebben en hij zal ons NOOIT
met lege handen laten staan.
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.
Tsjikke Martsje Bloem.
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KERKDIENSTEN IN DE MAAND FEBRUARI

Collecten:
Extra collecte
Zingen voor de dienst
Kinderkerk

Werelddiaconaat
Ds. J. Lindeboom
Koffie drinken na de dienst
Diaconie en Pastoraal Werk
Werelddiaconaat
Lied 947
Klaske en Annabenthe

Zondag 9 februari
9.15 uur
Collecten:
Zingen voor de dienst
Kinderkerk

Doopdienst
Ds. J. Lindeboom
Kerk en Pastoraal Werk
Lied 947
Elizabeth en Nynke

Zondag 16 februari
9.15 uur
Collecten:
Extra collecte
Zingen voor de dienst
Kinderkerk

Themadienst/Jeugddienst

Zondag 2 februari
9.15 uur

Diaconie en Pastoraal Werk
Kerk
Lied 947
Geen kinderkerk

Zondag 23 februari
9.15 uur
Collecten:
Zingen voor de dienst
Kinderkerk

Ds. Dondorp
Kerk en Pastoraal Werk
Lied 947
Arjen en Klaske

AGENDA
5 februari
12 februari
17 februari
23 februari
26 februari

Avondgebed om 19.15 uur in de Twaskar
Moderamen om 20.00 uur
Redactievergadering om 20.00 uur bij H. Andringa
Zangdienst om 19.30 uur in de Meinardskerk
Kerkenraad om 20.00 uur in de Twaskar
4

FANÚT DE FLINTER
VASTEN, WIE DOET MEE?
2020 en iedere avond weer die tijd 20:20:20 uur. Mensen houden van
ritme. Dat maakt een dergelijke tijd in dit jaar zo bijzonder, maar het is
niets anders dan alle andere dagen in andere jaren. De tijden gaan voorbij,
de mensen gaan voorbij en wij zijn op weg naar de volgende periode van
40 dagen voor Pasen. Een tijd van bezinning over wat je doet en laat. Dit
jaar is begonnen met dry-January, droge- januari dus zonder alcohol,
gewoon omdat het beter is. Het lijkt wel een beetje op een maand vasten.
De periode van 40 dagen voor Pasen is ook een tijd van vasten: dingen
laten staan, die je in de verleiding brengen. Sommigen laten bijvoorbeeld
de alcohol staan, anderen doen niets met sociale media, zoals facebook,
weer anderen eten geen koekjes of snoep, of eten minder dan anders, of
er is een combinatie van deze dingen. Er is nog veel meer wat je kunt
laten staan, waaraan je normaal wel vast lijkt te zitten, ‘verslaafd’ aan
bent.
Wie doet mee met vasten dit jaar? Het mooiste is om het met elkaar te
doen en elkaar zo ook te steunen. Vasten doe je vanaf de woensdag (26
februari) voor de eerste zondag in de 40-dagentijd tot de avond voor
Pasen na de viering van de paaswake. De zondagen vallen uit, want de
zondag is de dag van de opstanding, die dag moet je wel vieren!
Doe mee en meldt het bij mij.
Ds. Jelte Lindeboom.

DIACONIE
De vier diaconale collecten van december hebben € 467,90 opgebracht.
De extra collecte van 25 december bestemd voor Kinderen in de Knel
heeft € 377,05 opgebracht.
Aan de bloemengroet is in december € 65,20 gegeven.
Er zijn verschillende gemeenteleden die naar de kerkdienst luisteren
d.m.v. de kerktelefoon en een collectebusje thuis hebben staan en de
opbrengst van deze busjes was het afgelopen halfjaar € 64,00.
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk
bedanken voor uw bijdragen.
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Ziekenbriefjes/bloemengroet
Aanmelding en/of vragen?
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw
hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een
kaart dan kan dat via de volgende manieren:
Betty: 0518-471624
Trienke: 0518-471407
blommengroet@gmail.com
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!
Bêste minsken,
Neist de blommegroet, is der ek de kaartegroet.
As immen út it doarp wol in steuntsje yn ‘e rêch brûke kin, of as der in
jubileum is, dan wurdt der in kaartsje nei dy persoan brocht, út namme
fan de diakony fan de Protestantse Gemeente Minnertsgea.
Oan’t no ta waarden dy kaarten kocht, mar it liket ús ek in moai idee,
om dy kaarten sels te meitsjen. Fansels kinne wy dat net allinne en
roppe jimme dan ek op ús te helpen om dy kaartsjes te meitsjen.
Wannear : 14 febrewaris
Wêr
: yn ‘de Twaskar’
Tiidstip
: fanôf 14.30 oan’t sa’n 17.00 oere.
Meinimme : in skjirre
Fansels stiet de kofje/tee klear.
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Mochten jimme sels materiaal ha, dan kin dat mei fansels, mar

materiaal en foarbielden binne ek oanwêzich.
Eigen betinksels wurde tige op priis steld.
Wy hoopje dat der in protte animo foar is, dan is ’t plan om dit elke
twadde freed fan de moanne te dwaan.
Dus, net stinne, der hinne!
Foar fragen kinne jimme kontakt opnimme mei T. Boomsma.
Werelddiaconaat
Op zondag 2 februari staat de dienst in het teken van het werelddiaconaat.
Tijdens deze dienst willen wij uw aandacht vragen voor het project:
‘Geef Nigeriaanse vluchtelingen een kans’.
Mala moest toekijken bij executies. Fatima’s kinderen zijn vermoord.
Pastor Marks dorp werd in brand gestoken door de terroristen van Boko
Haram. Zo zijn velen getraumatiseerd in Noordoost-Nigeria, waar in tien
jaar tijd 20.000 mensen zijn vermoord en 4.000 ontvoerd. Totaal zijn
ruim 2 miljoen door het conflict op de vlucht geslagen. Kerk in Actie
biedt noodhulp om hongersnood te voorkomen en helpt christenen en
moslims om hun leven samen te verbeteren.
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Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld
op de vlucht in eigen land. In officiële vluchtelingenkampen van de
UNHCR is slechts plaats voor 500.000 mensen. De meeste vluchtelingen
wonen daarom in dorpen van mensen, die zelf moeilijk rond kunnen
komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en hygiëne. Via
Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp,
water en sanitair en hulp om trauma’s te verwerken. Christenen en
moslims verbeteren hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar,
maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme.
De Diaconie.

EVEN EEN BERICHTJE VAN HET AVONDGEBED
Op 5 februari 2020 willen we weer ons avondgebed houden om 19.15
uur in de Twaskar.
We willen dit keer bidden voor alle zieken in onze gemeente en de
mensen die iemand hebben verloren.
En voor alle mensen die we kennen die het moeilijk hebben. Heeft u
mensen waarvoor u wilt dat gebeden zal worden laat het mij dan even
weten, dan nemen we dat mee.
De lezing is deze keer uit Johannes 10 vers 31 tot en met 42 als u mee
wilt lezen.
Wij hopen dat als u niet kunt komen toch mee zou willen bidden op
hetzelfde tijdstip zodat we ons met het gebed als gemeente verbonden
weten door die ene Heer.
Vriendelijke groeten,
Wietske
Petra
Wietske
Froukje 471265
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Nieuwe Friese bijbelvertaling op komst
Er komt een nieuwe Friese bijbelvertaling. De begroting is rond, nu
naast andere financiers ook de provincie Fryslân een bijdrage levert. De
initiatiefnemer, een interkerkelijke commissie, presenteerde de plannen
op 17 januari in Franeker. De vertaling zal naar verwachting over vier
jaar klaar zijn en wordt uitgegeven door het Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG). Het vertaalwerk zal worden gedaan door een
team van vertalers onder wetenschappelijke begeleiding van prof. dr.
Eep Talstra (Oude Testament), dr. Lieuwe van Kampen (Nieuwe
Testament) en prof. dr. Rolf Bremmer (Fries). De vertaling zal digitaal
beschikbaar komen op debijbel.nl, het bijbelplatform van het NBG.

JEUGDCLUBS
Speurtocht
Meestal hebben we 1x in het jaar samen met de kerkenraad en club een
voetbalwedstrijd, de jeugdouderlingen wilden graag het dit jaar wat
anders doen, zij hadden een speurtocht bedacht.
Op 29 november 2019 was het zover, we moesten ons om 19.00 uur
verzamelen bij het Alibi, hier stonden de jeugdouderlingen ons op te
wachten.
Er werd een uitleg gedaan wat de bedoeling was en werden verdeeld in 3
groepen, daarna gingen we op pad.
Iedere groep had een route met nummers en bij die nummers stond een
naam en adres van iemand die in de kerkenraad zit.
De leden van de kerkenraad hadden allemaal een letter gekregen, dus de
kinderen moesten de letter en de persoon meenemen op hun route door
het dorp, zo werd de groep steeds groter.
Als we iedereen hadden opgehaald gingen we terug naar het Alibi, daar
konden we koffie/thee/warme chocolademelk met slagroom of limonade
krijgen, voor de kinderen lagen er ook nog zakjes met chips klaar, maar
er moest ook gepuzzeld worden met de letters die we hadden opgehaald.
De zin die gemaakt werd was “ dit jaar geen voetbal”.
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Als afsluiter kregen de kinderen en clubleiding een chocoladeletter mee
naar huis.
De kerkenraadsleden bleven nog in het Alibi, zij deden nog iets met de
club van 16+.
Groet, Maartje, clubleiding.
Kerststukjes
Op dinsdag 17 december hebben wij kerststukjes gemaakt met de
jeugdclubs van 8 t/m 12 jaar.
Deze kerststukjes hebben wij bij oude mensen in het dorp gebracht.
Van veel mensen kregen wij een snoepje.
Ze waren heel blij met de kerststukjes en wij vonden het heel leuk om te
doen.
Groetjes Elianne en Carmen.
YMCA zaalvoetbaltoernooi
Op 4 januari was het zover, het club zaalvoetbaltoernooi. Het
zaalvoetbaltoernooi werd gehouden in de Trije te Franeker. Hoe het is
gegaan? Dat kunt u nu lezen!
We moesten om 17.45 uur verzamelen bij het Alibi, We hadden 3 auto’s
mee en we zijn erg blij dat hun ons wouden brengen. Echter waren wij
veel te vroeg en moesten we meer dan een half uur wachten. Geen
probleem natuurlijk want dan konden we mooi even opwarmen voor het
toernooi. We hadden onze beste support mee en onze goeie coaches:
Teakele en Jana. De opstelling was al bekend: Mats achterin, Thialda en
Sjoerd Hendric midden, Hedzer in de spits en Janny op keep.
Het toernooi kon beginnen. De eerste wedstrijd was tegen Nij Altoenae
2 en werd gewonnen met een overtreffende 4 – 0. Het schema werd
daarna helemaal omgegooid door de organisatie omdat Berlikum 2 en
Oosterbierum er niet waren. Daarna moesten we tegen het team:
Hangout. Die wedstrijd werd ook gewonnen en met dezelfde score, 4 –
0. De laatste wedstrijd in de poule was minder makkelijk en was tegen
W4you 2 (Wijnjewoude). Die hebben we als team wel gewonnen maar
met 1 tegen doelpunt. De uiteindelijke score was 4 -1.
We werden 1ste van de poule en werden dan ook ingedeeld bij de besten
van de andere poule. De eerste wedstrijd was weer tegen W4you 2, dat
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was niet een hele erge sportieve wedstrijd van beide kanten en tegen onze
frustraties in verloren wij deze wedstrijd ook met een uitslag van: 2 – 0.
De tweede wedstrijd in de tweede poule ging ook niet vlekkeloos maar
was wel veel sportiever tegen het 1ste team van W4you. We verloren met
een 2 – 0 nederlaag. De laatste wedstrijd, de leukste van de hele tweede
poule. We waren erg gelijke tegenstander en het werd dus een gelijkspel
tegen Nij Altoenae 1.
Wij zijn op het toernooi 4de geworden maar als team zijn wij natuurlijk
1ste geworden. Wij hebben een leuke en sportieve avond gehad en is zeker
voor herhaling vatbaar.
Janny, Mats, Hedzer, Jana, Thialda, Sjoerd Hendric en Teakele.

UIT DE REGIO
De werkgroep Kerk en Israël Sexbierum - Pietersbierum heeft de
volgende sprekers uitgenodigd om een avond te verzorgen voor
gemeenteleden in eigen dorp en ver daar buiten.
Woensdag 5 februari: de heer Auke Zeldenrust, bekend van Omrop
Fryslân komt een lezing verzorgen over zijn boek “De Joodse Bruiloft’’.
Een koffer vol oorlogsgeheimen.
Het boek is aan de zaal te koop en u kunt het laten signeren door de
schrijver.
Dinsdag 17 maart: dominee Ulbe Tjallingii, Oosterbierum. Deze avond
zal gaan over de Hebreeuwse wortels van de Psalmen in “it Frysk”.
De twee avonden met boeiende sprekers, met eveneens boeiende
onderwerpen staan op zich zelf, maar hebben met elkaar gemeen dat er
een link ligt naar het Jodendom.
De avonden zijn gratis toegankelijk, mogelijk een kleine bijdrage voor
de koffie.
Hartelijk welkom!
Alle avonden beginnen om 19.45 uur.
Plaats: in de Terksflier, Tsjerk Hiddesstrjitte 25-27, Sexbierum.
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VAN DE REDACTIE
Dit bericht is alleen voor hen die het abonnement van Tsjerkenijs
zelf overmaken. Abonnees die dit nog niet hebben gedaan, willen
wij vragen om dit in orde te maken. Dan kunnen wij 2019
afsluiten. Voor vragen kunt u terecht bij T.Lolkema, tel: 0518-471427.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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