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Geef mij adem Hemelse Vader
Schepper van alle leven van al wat ademt
Geef mij adem kom met Uw vrede
Zegen mij met uw heiligheid, want U bent heilig,
Geef mij adem
(Lied van Reni & Elisa – Geef mij adem)
De zinnen hierboven komen uit een lied waarin Maria zingt over haar reis
naar Bethlehem. Een spannende reis, onwerkelijk wat er is gebeurd en
vol verwachting wat komen gaat.
Maria geeft haar over aan het plan, maar zoekt hulp bij God en heeft Hem
nodig.
De zomer is voor mij en ik denk voor veel mensen een periode om terug
te kijken naar wat er het afgelopen jaar is gebeurd, waar je mee bezig
bent en wat misschien wel anders kan. Vroeger als ik met mijn ouders op
vakantie ging, dan bespraken we in de auto alle gebeurtenissen van het
afgelopen jaar en het leek wel dat we op de terugreis begonnen aan een
nieuw jaar. Dat gevoel dat je dan thuiskomt en blij bent met de tuin en je
eigen kamer, de plekjes die zo vertrouwd zijn. De buren die klaar staan
om een praatje te maken over de vakantie, de mensen in het dorp,
vrienden en vriendinnen die je toch wel gemist hebt. Een nieuw
begin...vol energie en enthousiasme als het ware schoongewassen van
alle zorgen en drukte van voor de vakantie.
En toch...voor veel mensen lijkt er niet een nieuw begin te zijn, de situatie
blijft zoals die is, het verdriet, de rouw, het gemis, zorgen, pijn...
Geef mij adem Hemelse Vader
Ik hoop dat als u, jij of jullie in een situatie zitten, waar even geen ruimte
is om te ontsnappen aan verdrietige gevoelens of zorgelijke gedachtes, je
dan op zoek gaat naar stukjes van lucht en ruimte. God die geeft ons zijn
adem door de Geest, want het woord Geest betekent ook adem. De heilige
Geest is ook onze trooster, breng alles bij Hem en laat het daar. Dan krijg
je rust en ruimte en natuurlijk komen de gedachten of verdrietige
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gevoelens wel weer aanwaaien, maar er is een plek, waar het weer
neergelegd kan worden.
Ik bid en wens iedereen op zijn of haar manier momenten toe om even
uit te waaien, tot rust te komen en momenten dat we mogen genieten van
alles wat geschapen is door onze Schepper, want Hij schept het leven!
Tsjikke Bloem.
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KERKDIENSTEN IN DE MAANDEN
JULI EN AUGUSTUS
Wil je een dienst bijwonen, neem dan contact op met het nummer 0639866952 (dit kan gebeld worden, spreek dan uw naam in of stuur een
whatsapp met uw naam) ook kun je mailen
naar pkn.msga@gmail.com en vermeld ook daarbij je naam.
Zondag 5 juli
9.15 uur
Collecten:

Ds. J. Lindeboom

Zondag 12 juli

Geen dienst

Zondag 19 juli
9.15 uur
Collecten:

Ds. J. Lindeboom
Kerk en Pastoraal Werk

Zondag 26 juli

Geen dienst

Zondag 2 augustus
9.15 uur
Collecten:

J. Helfferich
Diaconie en Pastoraal Werk

Zondag 9 augustus

Geen dienst

Zondag 16 augustus
9.15 uur
Collecten:

Mw. T. Bloem
Kerk en Pastoraal Werk

Zondag 23 augustus

Geen dienst

Zondag 30 augustus
9.15 uur
Collecten:

Ds. J. Lindeboom

Diaconie en Pastoraal Werk

Kerk en Pastoraal Werk
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AGENDA
2 juli
20 augustus
24 augustus
27 augustus

Openkerk om 9.30 uur
Om even stil te zijn, voor een gesprekje of wat anders.
Openkerk om 9.30 uur
Om even stil te zijn, voor een gesprekje of wat anders.
Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur.
Openkerk om 9.30 uur
Om even stil te zijn, voor een gesprekje of wat anders.

KERKDIENSTEN IN JULI EN AUGUSTUS
Sinds 15 maart zijn er geen diensten met gemeenteleden meer geweest
in de kerk, behalve dan uitvaartsamenkomsten, waarbij een maximum
van 30 personen was gesteld. Via de persconferenties met de ministerpresident hebben we gehoord, dat vanaf 1 juli, onder bepaalde
voorwaarden, diensten gehouden mogen worden tot een maximum van
100 personen mits dit in het gebouw kan. Deze diensten staan hiervoor al
in het kerkblad vermeld: 5 en 19 juli en 2, 16 en 30 augustus. In de maand
augustus wordt bekeken hoe het vanaf september verder kan. Ook de hele
maand augustus is om de 2 weken, omdat Tsjerkenijs niet eerder dan in
september verschijnt en de vakanties er tussen vallen. We hadden het
graag anders gezien, maar voor de veiligheid voor een ieder moeten we
het helaas nu eerst zo doen.
De protocollen, die opgesteld zijn, worden dan gevolgd. Dat betekent dat
zij, die daarbij aanwezig zijn, de aanwijzingen, die door betreffende
personen worden gegeven, op moeten volgen.
Als u zich niet lekker voelt, koorst heeft of veel moet hoesten of
niezen, blijf dan thuis.
Algemene aanwijzingen:
- de toiletten zijn in principe gesloten, houdt daar rekening mee voor u
van huis gaat
- neem de jas mee de kerk in
- ontsmet bij binnenkomst uw handen bij de ontsmettingszuil
- houdt de 1,5 meter afstand tot elkaar
- volg de aanwijzingen, die worden gegeven, op
- loop zo ver mogelijk naar voren en kijk waar een plekje is, dat wordt
aangegeven met een groot hart met ‘welkom’ er onder
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- echtparen en gezinnen mogen bij elkaar zitten
- tijdens de vieringen mag vooralsnog niet worden gezongen
Wil je een dienst bijwonen, geef je dan op en neem dan contact op met
het nummer 06-39866952 (dit kan gebeld worden, spreek dan uw naam
in of stuur een whatsapp-bericht met uw naam en het aantal personen)
ook kun je mailen naar pkn.msga@gmail.com en vermeld ook daarbij je
naam en het aantal personen.
Tot slot: de diensten zijn opgezet als een morgengebed (maximaal 45
minuten), zoals we dat tijdens de vieringen op Goede Vrijdag
(avondgebed) en met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren hebben gedaan.
We hopen dat ook deze diensten mogen bijdragen aan het brandende
houden van de Godslamp in ons dorp. Zegen en vrede!
Mede namens het moderamen en de kerkenraad,
Tsjikke Bloem & ds. Jelte Lindeboom.

LITURGIE KERKDIENSTEN
In de afgelopen maanden heeft alles stil gelegen. Nu mogen we weer
voorzichtig beginnen en daarom hebben we daarover nagedacht hoe we
dat kunnen invullen. Uiteindelijk hebben we de vorm van een
morgengebed gekozen. De rust en de stiltes vallen daarin natuurlijk meer
op, maar ook qua volgorde in de dienst is wat anders dan in de ‘normale’
diensten.
Ook
is
er
een
andere
volgorde
wat
betreft
de
overdenking/preek/meditatie. Deze is voor de lezingen (die met muziek
of stilte worden afgewisseld). Waarom zul je denken? De voorganger
geeft een paar gedachtelijnen en wat uitleg van de teksten, waarna deze
gelezen worden en zo nog meer vanuit zichzelf kunnen spreken. De
bijbelteksten komen zo meer centraal te staan in de dienst aan God,
waarbij Hem de ruimte wordt gegeven om door zijn Geest te werken.
Ieder - ook de voorganger zelf - luistert naar de tekst, die klinkt.
Op deze manier hopen we met elkaar dichter bij God te kunnen komen,
Hem ruimte te geven in onze levens en met zijn Woord door het leven
van alledag te kunnen.
Tsjikke Bloem & ds. Jelte Lindeboom.
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FANÚT DE FLINTER!
Er wordt ons meer ruimte beloofd en dat krijgen we ook steeds meer, nu
het virus - vooreerst - tot rust lijkt te komen. We zijn meer buiten en
hebben dus meer ‘ventilatie’. Dat was een woord dat de laatste weken
steeds maar werd genoemd: ventilatie. De boel open zetten en maar flink
luchten betekent het. De wind kan er flink doorblazen, zoals de Geest ook
waait en mensen in beweging zet. Het ventileren van allerlei meningen is
een ander verhaal, wat vaak voor onrust en beschadiging zorgt. De boel
even flink open zetten geeft het virus minder gelegeheid, wordt gezegd.
Als je ventileert, dan geef je de ruimte aan de wind om verfrissing te
brengen. Er ontstaat ruimte voor frisse lucht in een soms bedompte
omgeving. In het lezen van een boek over het boek Exodus van
opperrabbijn Jonathan Sacks lazen we laatst over ruimte en tijd. Het was
verrassend om te lezen, dat tijd en ruimte in het Hebreeuws hetzelfde
woord is: olam. Wanneer ventileer jij nu werkelijk je eigen leven en geef
je echt tijd en ruimte voor God? Velen spreken over stille tijd, dat iedere
dag weer gehouden moet worden. Wat doe je daar mee? Geef je dan ook
echt ruimte aan de Eeuwige, Hashem (de Naam)? En dat maakt je heilig.
Eerder heb ik wel gezegd, dat wij heiligen zijn, omdat we bij God en
Jezus horen. Is dat wel genoeg? Sacks schrijft: heiligheid is de ruimte die
we maken voor God. Ruimte maken voor de Eeuwige door de week, op
zondag of op ieder ander moment. Daarom is de shabbat heilig, omdat
daar ruimte voor de Hashem (de Naam) wordt gemaakt. Alles valt even
helemaal stil. Er is rust en geen tijd om te maken, maar om bewust te zijn,
dat de Eeuwige schept, alles en iedereen, en dat Hij bevrijdt steeds weer.
In die vrijheid mag je op weg gaan, deze zomer in. Misschien zijn de
vakantieplannen wel helemaal overhoop gehaald door de corona.
Misschien ben je wel blij dat dat is gebeurd, misschien ook wel verdrietig
of boos. Daarom houd moed en maak ruimte voor God!
Vrede van God voor de komende tijd,
ds. Jelte Lindeboom.

7

FANÚT FRJENTSJER!
Het is een jaar geleden dat ik 'ja' zei op de vraag of ik kerkelijk werker in
Minnertsga wilde worden. Met spanning en enthousiasme ging ik aan de
slag. Veel eerste keren gingen voorbij. Het was vooral kijken en luisteren
wat er gebeurde, hoe mensen op elkaar reageren en wat gebruikelijk is in
de gemeente. Op een gegeven moment kon ik zeggen dat ik mij thuis
voelde in jullie midden. Iedere maand voelde ik mij groeien in de rol als
kerkelijk werker. In een jaar kan er veel gebeuren, vorig jaar kon ik en
waarschijnlijk niemand bedenken dat we nu in deze situatie zouden
zitten. Het is een zoeken naar wegen om zo toch met elkaar in verbinding
te staan. Dat is niet altijd gemakkelijk en ik merk dat het mij ook meer
energie kost. Toch kijk ik vol enthousiasme uit naar het volgende seizoen
en ik wil graag nog meer mensen ontmoeten en mijn kennismaking
voortzetten. Ik wil jullie bedanken voor de openheid en het vertrouwen
in mij als kerkelijk werker. Enthousiast zijn betekent in de oorsprong van
het woord 'van God vervuld'. En ik wens en bid ons als gemeente dit
enthousiasme toe. Dat we samen mogen zoeken, mogen vinden en ons
aan elkaar mogen verbinden tot eer van God!
Tsjikke Bloem.

PASTORALIA
In de afgelopen weken hebben wij geen meldingen meer gehad na de
enorm volle lijst van de vorige maand, zijn we dankbaar dat het nu wat
rustiger is. Wel hebben mensen wat onderzoeken gehad en sommigen
wachten op uitslagen. Wij wensen hen heel veel sterkte toe. Ook denken
we aan allen, die thuis verblijven, maar wel zorgen hebben over hun
gezondheid. Bidt voor hen en stuur eens een kaartje of bel.

VAKANTIES
Tsjikke Bloem: 10 juli t/m 7 augustus
Jelte Lindeboom: 20 juli t/m 16 augustus
Als het nodig is, kunt u contact opnemen met de andere pastor of met
uw wijkouderling. Wij wensen en bidden jullie allen een goede zomer
toe!
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ZONDAGSLEZINGEN
De teksten voor de komende weken om te lezen, te overdenken en om te
bidden voor elkaar, jezelf en de wereld staan hier weer onder; teksten uit
het boek van bevrijding, Exodus. De thora (de eerste vijf boeken uit de
bijbel) worden in de synagoge in één jaar tijd gelezen, ieder jaar weer. Er
wordt nagedacht: wat betekent deze tekst voor mij nu? Wat moet ik
daarmee doen? Zo willen we dit boek lezen op weg naar bevrijding van
slavernij.
Mochten de stukken te lang zijn, dan kun je ze verdelen over meerdere
dagen.
5 juli
Exodus 1
Israël onderdrukt
12 juli
Exodus 2: 1-22
Geboorte
van
Mozes;
burgerlijk ongehoorzaam
19 juli
Exodus 2: 23-3: 22
Mozes geroepen
26 juli
Exodus 4
Smoesjes aandragen
2 augustus
Exodus 5: 1-6: 1
Voor de onderdrukker
9 augustus
Exodus 6: 2-7: 7
Roeping: nog een keer
16 augustus
Exodus 7: 8-8: 28
Een rampenplan
23 augustus
Exodus 9
Het wordt erger
30 augustus
Exodus 10
Nog een schepje er boven op
6 september
Exodus 11
Erger kan niet
Gezegende weken!

WAT WIL JE DELEN?
In de nieuwsbrieven die rond zijn gestuurd staat veel informatie, maar
proberen we ook een pastorale insteek van bemoediging en troost mee te
geven. Ook zoeken wij naar verbondenheid met elkaar. Daarvoor hebben
we een idee om met elkaar te delen. Mensen, die een mooi lied, een
gedicht, een stukje of een eigen ervaring willen delen, kunnen dit aan ons
doorgeven. Dan kunnen we zien wat opgenomen kan worden op dat
moment of voor later moment (dit als er heel veel binnenkomt).
Tsjikke Bloem en ds. Jelte Lindeboom.
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UIT DE KERKENRAAD
Beste gemeenteleden.
Tijdens de in juni gehouden diensten hebben we enige ervaring opgedaan
met het protocol in verband met het coronavirus.
Vanaf 1 juli zullen de richtlijnen weer enigszins worden versoepeld.
Vanaf die datum kunnen, onder bepaalde voorwaarden, maximaal 100
personen aan de kerkdienst deelnemen. Bekeken zal worden hoe een en
ander in onze situatie kan worden ingevuld. Op voorhand is al wel
duidelijk dat wij door de anderhalvemeter voorwaarde geen 100 personen
aan de dienst kunnen laten deelnemen. Dit betekent waarschijnlijk dat
men zich moeten opgeven voor deelname aan een dienst.
Verder hopen wij van harte dat er wegen mogen worden gevonden om in
de dienst weer te kunnen zingen. Dit missen wij heel erg.
Door al deze ontwikkelingen zullen de gezamenlijke diensten met
Tzummarum/Firdgum geen doorgang kunnen vinden.
De vakantieperiode staat weer voor de deur. Deze is door de
ontwikkelingen in een ander daglicht komen te staan. Veel mensen kiezen
er voor om thuis te blijven.
Wij wensen hen en diegenen die wel op vakantie gaan een goede tijd toe.
Even bijkomen van alle beslommeringen.
De startzondag zal plaatsvinden op 13 september. Dan zal vermoedelijk
ook het afscheid, de bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers
plaatsvinden.
Houdt goede moed in deze woelige tijden en blijf uw vertrouwen stellen
op de Heer onze God.
Namens de kerkenraad. Piet Haagsma
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NIEUWSBRIEF VIA DE MAIL
We hebben inmiddels heel wat mailadressen gekregen en dat is geweldig.
Hopelijk komen er nog meer. Wel wil ik jullie vragen in de spam-box te
kijken als je de mail niet hebt ontvangen. Daar kun je de mail van
‘Nieuwsbrief Minnertsga’ aanklikken en aangeven, dat het geen spam is,
dus vertrouwde mail. Wij versturen alles via bcc, dat betekent dat alleen
één mailadres zichtbaar is en de rest niet.
Dus heb je mail, geef dit door. Het ontlast de mensen, die geregeld
moeten rondbrengen.

DIACONIE
In de maand juni is er € 280,00 overgemaakt op de rekening van de
Diaconie bestemd voor de collecten, € 100,00 als gift aan de Diaconie.
Voor het project ´Wereldwijd strijden tegen corona” van Kerk in Actie is
in mei/juni € 950,00 gegeven.
Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk
bedanken voor uw bijdragen.

KERKRENTMEESTERS
Herinrichting kerk
De voortgang voor de herinrichting van de kerk gaat voorspoedig. De
eerste tekeningen zijn binnen en ook hebben we al een eerste begroting
van de kosten binnen gekregen van de Stichting Behoud Kerkelijke
Gebouwen (SBKG).
Om een en ander verder uit te werken zijn nog wel een paar
bijeenkomsten nodig. Ook willen we natuurlijk graag weten van de
subsidie mogelijkheden zijn en wat het definitief kostenplaatje gaat
worden.
We hopen in de eerstvolgende gemeenteavond de plannen verder toe te
lichten.
Corona
De afgelopen maanden zijn er geen diensten geweest in onze kerk. We
moesten het doen met de diensten via Radio Eenhoorn of die van de
Martinikerk te Franeker. Geen eigen diensten houdt automatisch in dat
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we ook niet konden collecteren voor de eigen kerk. Veel mensen hebben
echter toch gehoor gegeven aan de diverse oproepen. Tot en met mei is
er een bedrag van € 1.250,00 gestort op de bankrekening van de kerk.
Wij zijn hier heel dankbaar voor. Immers de diensten gaan wel niet door
maar de kosten gaan wel door. Voor alle gevers onze hartelijke dank.
Legaat
Onlangs kregen wij het bericht dat Pieter Harry ons een legaat heeft
nagelaten. Een bericht waar je niet alleen stil van wordt maar ook
dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen. Het vertrouwen dat wij
met dit geld iets kunnen doen ten behoeve van de kerk die een centraal
punt is binnen onze gemeenschap. Wij hopen dan ook een juiste
bestemming voor het ontvangen geld te kunnen vinden.
Pastoraal werker Tsjikke Bloem
De tijd blijft niet stilstaan ook al blijkt het in deze tijd soms wel zo. Onze
pastoraal werker Tsjikke Bloem is al weer geruime tijd werkzaam binnen
onze gemeenschap en haar eerste contract is bijna al verlopen. Na een
prettig gesprek is besloten om het werkverband met Tsjikke Bloem voort
te zetten en is haar een nieuw contract aangeboden.

Anna Marie deelt haar verhaal...
Er werd mij gevraagd een stukje te schrijven over mijn ervaring met
corona. Het virus leek zo ver weg, tot eind maart. Ik ben werkzaam in
de zorg, en hier heb ik helaas Covid-19 opgelopen. Ik had klachten als,
heel erg moe, spierpijn, duizelig, weinig eetlust en smaak, twee weken
koorts en verhoging, benauwdheid en druk op de borst. Ik kon mij
overgeven, stil zitten en rustig doen, terwijl ik juist het
tegenovergestelde van dit ben. Ik was mijzelf niet. Op het moment zei
ik: ' ik heb gelukkig de milde vorm, ik kan thuis uitzieken'. Maar
achteraf gezien ben ik er wel erg ziek onder geweest.
Mijn ouders en broer hadden gelukkig geen klachten, waardoor zij
boodschappen mochten doen en een wandeling mochten maken met de
hond. Ook mijn vriend en zijn naasten hebben gelukkig geen klachten
gekregen.
Het was voor mij/ons een rollercoaster. Zoveel lieve telefoontjes,
appjes, kaarten en cadeaus. Maar ook mensen, die misschien, te snel
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klaar stonden met een 'oordeel'. Ik denk zelf dat dit komt, omdat je, als
je positief getest bent, meer informatie krijgt over thuisquarantaine, en
wat je huisgenoten dan moeten doen.
Tegelijkertijd gebeurt er dan ook veel narigheid op het werk. Meerdere
collega's positief getest, een paar bewoners die het virus krijgen en er
aan komen te overlijden. En ik? Ik zat thuis, en kon mijn collega's niet
helpen. Zo'n dubbel gevoel...
Ik heb deze periode beleeft met een lach en een traan. En achteraf heb
ik die tijd heel veel langs me neer laten glijden. Ik heb in deze periode
heel veel steun gehad van mijn naasten, maar ook heb ik echt de rust
gevonden in Hem, onze God! Veel opwekking geluisterd en veel
gebeden.
Op dit moment ben ik alweer bijna twee maanden therapeutisch aan het
werk. Helaas, is mijn gezondheid nog niet optimaal. Ik heb nog last van
mijn longen. Het doel is dat ik midden juli weer volledig aan het werk
kan, en ik denk zelf dat dat een realistisch doel is. Misschien zijn mijn
longproblemen blijvend, want ik heb ook astma, dan moet ik het
accepteren. Maar we houden hoop en gaan voor een volledig herstel.
Anna Marie.

BERICHT OVER HET AVONGEBED
Even een terugblik van 3 juni j.l.
Er is nog geen vorm van ontmoeten mogelijk, vanwege het coronavirus,
vandaar dat we het avondgebed weer hebben gehouden vanuit huis, via
het beeldscherm.
We lazen uit Johannes 8: 42-47 waar boven stond, Over waarheid en
leugen.
Deze keer hebben we gedankt voor alle goede dingen, voor mensen die
anderen
helpen
met
boodschappen
en
andere
dingen.
Voor de corona die hier in het Noorden niet zo erg is gelukkig.
We hebben gebeden voor:
Uganda waar een sprinkhanenplaag is en corona, dat is een dubbele
aanslag.
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Voor ouderen die nog weinig bezoek krijgen en soms met niemand
lichamelijk contact hebben, geen knuffel of zo. De corona tijd duurt wel
lang.
Voor de jongeren die nu net hun opleiding hebben afgerond, en nu?
En voor onze gemeente, kerk zijn, hoe nu verder met de diensten?
Nu is het de maanden juli en augustus vakantietijd, en willen we even
pauzeren, maar het gebed mag en zal doorklinken, daar mogen en kunnen
wij ons deel aan leveren. Wilt u ook meebidden voor de gemeente, de
wereld, voor de mensen die het moeilijk hebben?
Spreek met God over alles, zoals een kind met zijn Vader, en Hij zal u
niet slechts antwoorden, maar u boven bidden en denken goed doen.
Mag ik u vanaf deze plaats een goede en gezonde tijd toewensen en we
hopen om op woensdag 2 september ons avondgebed te hervatten.
Vriendelijke groet namens: Wietske
Petra
Wietske
Froukje

PKN MINNERTSGA WHATSAPPGROEP
Wij zijn een whatsappgroep gestart, waarin we iedere week een
bemoediging sturen, lied of op een andere manier verbinding zoeken. De
beheerders kunnen berichten sturen en er kan verder niet gereageerd
worden. Zo kunnen we ook via deze weg met elkaar verbonden blijven.
Gebruik deze link om deel te nemen aan de WhatsApp-groep:
https://chat.whatsapp.com/DcVzeeWGnTa6l2pkZj9JFV.
Of stuur een berichtje naar Tsjikke Bloem of Tjerk: 0654976885.

OPROEP

KOOR
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OPROEP

In Tsjerkenijs van juni stond een oproep om mee te doen met een koor.
Je kunt je nog steeds opgeven om mee te doen. Zo gauw het kan en mag,
hoor je hier van.
Namens Piet Vessies.
Voor interesse en/of verdere vragen kunt u bellen met ds. Jelte
Lindeboom, 06-37354345.
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KLEURPLAAT
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