Tsjerkenijs
Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga
Jaargang 22 nummer 3 Maart 2020
MEDITATIE ‘VERBINDEN’
(uitgesproken tijdens de themadienst op 16 februari 2020)

Vandaag een dienst over bruggen bouwen en verbinden .
Een dienst om in rust, vrede, hoop en vreugde te vieren en liefde te vinden .
Een dienst om te delen en om te genieten.
Een dienst in teken van het Kruis.
Als rost en houvast en een veilig thuis.

Een dienst om te zingen, met z’n allen maken we één stem.
Zingend van het kruis in eerbied en dankbaarheid.
Zingend van de brug die warmte en vreugde geeft en verblijd.
Zingend met z’n allen, broeders en zusters, één stem zingend
Loven we HEM.

Soms sta je voor een dal, eenzaam soms verdrietig, niet begrepen, soms vast in je bestaan.
Om de andere kant dan te halen
Zou je liefst een brug willen maken om over dat dal te gaan.
Maar wees niet bevreesd want in de verte een uitgestoken hand
De Heer staat op jouw te wachten met het kruis als brug en teken van verbinding en vol liefde
loodst Hij je naar de overkant.

Het kruis als scherprechter tussen goed en tussen kwaad.
Het kruis voor de mensen redding, verlossing, Messias Grootste daad.
Vol met hoop en van genade kocht Hij ons daar mee vrij,
en begaan we soms een fout of zonde en voelt dat slecht en als gefaald,
met zijn bloed zijn we gereinigd, aan het kruis zijn we betaald.

Het Kruis als ultiem Symbool van Liefde verbindt, verzoent, geeft hoop, vrede en vergeeft.
Het Kruis dat licht en liefde geeft.

De Heer onze Verlosser, onze Heiland
houd van ieder mens van ieder kind.
Zal nooit verzaken, Hij zal je roepen zal je zoeken totdat hij je vindt.
En eens gevonden zijn Liefde voelend en zijn licht zien schijnen
mag je van hem in vreugde begrijpen dat het het Kruis is dat verbindt.

Het kruis als schakel tussen wij en tussen zij.
De Heer wil verbinden, bruggen bouwen tussen volken, tussen groepen, tussen dorpen.

Dat is bouwen aan vertrouwen. Dat brengt vrede dichterbij.

Het Kruis als baken voor: de weg de waarheid en het leven,
dat is Liefde krijgen, dat is liefde geven.
De Heer is op zoek naar jouw en zal je vinden, je leren kennen, je helpen, van je houden, je hart
verwarmen, Hij wil zich met jouw verbinden.

Zeg het voort, deel de Blijde Boodschap.
Het kruis als verbinding naar het Licht en Liefde voor moeilijke tijden en diepe dalen.
Voor elk dorp, Tzummarum, Minnertsga, Fries, Bildts, Nederlands, wereldwijd in alle talen wil de
Heer met jouw, met ons, met iedereen de overkant gaan halen.
Tjerk Nagel.

KERKDIENSTEN IN DE MAAND MAART
Zondag 1 maart

Fryske tsjinst (1e lijdenszondag)
A.M.Dijkstra-v.d. Woude

10.45 uur
Collecten:
Extra collecte
Zingen voor de dienst
Kinderkerk

Koffiedrinken voor de dienst 10.00 uur
Diaconie en Pastoraal Werk
Diaconie
Lied 539
Maaike en Krista

Zondag 8 maart
10.45 uur
Collecten:
Zingen voor de dienst
Kinderkerk

(2e lijdenszondag)
dhr. P. Speelman
Kerk en Pastoraal Werk
Lied 539
Lydia en Jikke

Woensdag 11 maart
19.30 uur
Collecten:
Extra collecte

Bidstond
Ds. J. Lindeboom
Diaconie en Pastoraal Werk
Bidstondcollecte bestemt voor
de Diaconie
Lied 539

Zingen voor de dienst
Zondag 15 maart
10.45 uur
Collecten:
Zingen voor de dienst
Geen Kinderkerk
Zondag 22 maart
10.45 uur
Collecten:
Extra collecte
Zingen voor de dienst
Kinderkerk
Zondag 29 maart
10.45 uur
Collecten:
Zingen voor de dienst
Kinderkerk

KSG dienst (3e lijdenszondag)
Kerk en Pastoraal Werk
Lied 539
Zendingsdienst(4e lijdenszondag)
Tsjikke Bloem
Diaconie en Pastoraal Werk
Zending
Lied 539
Mirjam en Gerda
(5e lijdenszondag)
Ds. J. Lindeboom
Kerk en Pastoraal Werk
Lied 539
Annabenthe en Gerda

AGENDA
4 maart
6 maart
11 maart
13 maart
15 maart
17 maart

Avondgebed om 19.15 uur in de Twaskar
Wereldgebedsdag om 19.30 uur in de Twaskar
Gemeente avond in de Twaskar na de bidstond
Kaarten maken om 14.30 uur in de Twaskar
15.30 uur koffiedrinken in de Twaskar voor alleenstaanden
Sprekersavond om 19.45 uur van de werkgroep Kerk en
Israël over Hebreeuwse wortels van de Psalmen in “it
Frysk” m.m.v. Ds. U. Tjallingii in de Terksflier, Tsjerk
Hiddesstrjitte 25-27, Sexbierum

23 maart
25 maart
29 maart

Redactievergadering om 20.00 uur bij H. Andringa
Ouderlingenberaad om 20.00 uur in de Twaskar
Zangdienst om 19.30 uur in de Meinardskerk
m.m.v. Gospelkoor ‘Our Choice’ uit Lauwersoog

UIT DE KERKENRAAD
Veertigdagentijd
Op 26 februari is het begin van de veertigdagentijd, ook wel lijdenstijd genoemd. De eerste
lijdenszondag is op 1 maart.
De veertigdagentijd is een tijd van bezinning. We leven toe naar Pasen, het feest van Jezus opstanding
uit de dood. Jezus zei: Sta op tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot
leven. En Hij gaf zijn eigen leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde
overwon.
Wij wensen u allen een gezegende veertigdagentijd toe.
Piet Haagsma, voorzitter kerkenraad.

FANÚT DE FLINTER
Inmiddels zijn we met een groep van 27 mensen naar het land Israël. Een land waar heel dubbel op
wordt gereageerd. Vanuit politiek oogpunt is er genoeg aan te merken, omdat na internationale
afspraken toch nog nieuwe nederzettingen op Palestijns gebied worden gebouwd. Stel je voor dat een
ander een deel van jouw erf inpikt. Bij de rijdende rechter komt dit geregeld ter sprake. Dan wordt
aan de hand van de wet gehandhaafd. Dit is een lastiger zaak. Het gaat hier over internationale en ook
nationale (Israël en Palestina) zaken. Voor wie moet je zijn? Voor de zwakste, zoals we dat vanuit de
bijbel leren? En wie is dat dan? Of moet je sowieso voor de staat Israël zijn? Ik vind dit een lastig iets.
Ik ben voor Israël!
Ja je leest het goed! Ik ben voor Israël, het volk van God, dat wereldwijd verspreid leeft. Mensen van
God, Joden, die het op dit moment zeer zwaar hebben. Een aantal wil weg uit de westerse landen,
omdat de veiligheid van hen in het geding komt. Ze worden uitgescholden, bespuugd, geschopt en
geslagen, aanslagen worden gepleegd, en ja ook door sommige christelijke groepen. De anti-Joodse
gevoelens leven ook na de WO II nog steeds en weer meer dan eerder, onder extreem rechts, maar
ook onder gematigd tot extreem links. Wie beschermd hen nog? Wij als volgelingen van Jezus moeten
misschien juist wel voor Gods volk opkomen en mogen misschien ook wel enige kritiek leveren op de
politieke situatie in het land.
Dit is al actueel, maar met het corona-virus krijgen ook de Chinezen er van langs. Ook zij worden
gediscrimineerd. En wat doen wij? Blijven we aan de zijlijn staan?
Deze twee voorbeelden hebben alles met Jezus te maken. Hij kwam op voor mensen, die benadeeld
werden of in de hoek zaten waar de klappen vielen. Hij keek niet naar populariteit van hen of van
zichzelf.
Wat zou het fijn zijn om zo te kunnen leven of je nu een meerderheid hebt of een minderheid bent.
Durf!!

Fijne en gezegende diensten.
Ds. Jelte Lindeboom.

VERKIEZINGSPROCEDURE AMBTSDRAGERS
Ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters worden voorgedragen door de gemeente.
Alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder worden in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor te
dragen. U ontvangt hierbij een overzicht van de ambten die dit jaar vacant zijn.
Verkiesbaar zijn belijdende leden tot zeventig jaar en doopleden vanaf 18 jaar die hun geloof in de
bevestigingsdienst of op een andere manier willen belijden.
Met Tsjerkenijs van maart ontvangt u een formulier waarop u per vacature de naam van een kandidaat
kunt invullen voorzien van uw naam en handtekening.
Op de zondagen 8 en 15 maart kunt u uw voordracht inleveren in een daarvoor bestemde bus/doos
in de voorkerk.
Extra formulieren zijn verkrijgbaar bij de voorzitter van de kerkenraad en u kunt ze daar eventueel ook
inleveren.
Uit de voordrachten stelt de kerkenraad per vacant ambt een lijst samen. Hoe vaker een kandidaat
genoemd wordt hoe hoger zij/hij op de lijst komt te staan. Mocht de kerkenraad het nodig achten dan
mag zij kandidaten aan de lijst toevoegen. Vervolgens gaat de kerkenraad de kandidaat-ambtsdragers
bezoeken.
De namen van verkozen kandidaat-ambtsdragers worden twee keer bekend gemaakt bij de
afkondigingen voorafgaande aan de zondagse kerkdienst. Bezwaren kunnen tot een week na de
laatste bekendmaking schriftelijk worden ingediend bij de kerkenraad.
Deze keer zijn aftredend of herkiesbaar
Ouderlingen:
Afke Klaver-Joostema, i.v.m. verhuizing niet verkiesbaar
Openstaande vacature ouderling verkiezingen 2019
Diakenen:
Gerd Hoekstra, aftredend en niet herkiesbaar
Betty Dijkstra-Posthuma, aftredend en niet herkiesbaar
Jeugdouderlingen:
Rintje Wiersma, aftredend en herkiesbaar
Kerkrentmeesters:
Jan Schotanus, aftredend en herkiesbaar

Andries Vrieswijk en herkiesbaar
Wij hopen van harte dat we er als gemeente in zullen slagen om de vacatures weer bezet te krijgen.
Daarom doen we al bij voorbaat een ernstig beroep op gemeenteleden om hun eventuele verkiezing
tot ambtsdrager in welwillende overweging te nemen.

GEMEENTEAVOND 11 MAART 2020
Zoals gebruikelijk vindt er na de bidstonddienst op woensdag 11 maart a.s. een gemeenteavond
plaats. Tijdens deze avond zullen de verschillende jaarrekeningen 2019 aan de gemeente worden
gepresenteerd. Verder komt de stand van zaken omtrent de samenwerking met de buurgemeenten
aan de orde en is er de gebruikelijke rondvraag.
Wij rekenen uiteraard op uw komst.

Namens kerkenraad en gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen op jullie verdere
levenspad toegewenst. Als u niet in deze rubriek wilt worden vermeld, graag doorgeven aan
de scriba.

Verslag Kerkenraadsvergadering op 11 december 2019
Afwezig: Froukje, Aalzen T., Rintje, Andries, Willem en Wietske, Ritske en Frederik.
Tsjikke Bloem opent de vergadering met gebed.
Bezinningsmoment.
Mededelingen en ingekomen stukken:
Brief PKN mentoraat Kerkelijk werker T .Bloem en Rooster aftredende ambtsdragers 2020.
Beide voor kennisgeving aangenomen.
Verslag Kerkenraadsvergadering 30 oktober 2019
Onveranderd vastgesteld.
Vaststelling Definitief Preekrooster 2020.
Let op: Nieuwste rooster aanhouden.
KRM rooster 2020:
Sjoerd vraagt of de diaconiecollecten beter verdeeld kunnen worden. Er zijn op het rooster
soms 2 diaconale collecten op 1 zondag.
Standpuntbepaling samenwerking/fusie Barradeelgemeenten:
Synode is ermee bezig om kleinere gemeenten draaiende te houden met een klein aantal
Ambtsdragers.
Vraag is wat willen wij zelf als gemeente over 10 jaar. Dit moeten we goed voor ogen
houden. Wat is onze missie?
Beleid opstellen is een belangrijke zaak.
Een deskundige inschakelen om de zaken door te praten kan een volgende stap zijn. Volgende
vergadering komen we hier op terug.
Diaconie:
Verslag 23 oktober onveranderd vastgesteld.
Volgende week is er weer de jaarlijkse kerstviering.
Kerkrentmeesters:
Verslag 2 oktober 2019 onveranderd vastgesteld.

Jeugdwerk:
Leuke avond gehad met de jeugdclubs en de kerkenraadsleden.
Ouderlingenberaad:
Verslag 13 november 2019 voor kennisgeving aangenomen.
Rondvraag:
Is het mogelijk om een moderamenverslag naar ieder kerkenraadslid te mailen voor de
vergadering.

DIACONIE
De opbrengst van de 2 diaconale collecten van 5 en 19 januari is € 243,61.
Aan de avondmaalcollecte van 26 januari bestemd voor het jeugddorp De Glind van de
Rudolphstichting heeft € 380,30 opgebracht.
Aan de bloemengroet is € 42,00 gegeven.
De opbrengst van de Werelddiaconaatcollecte van 2 februari bestemd voor het project “Geef
Nigeriaanse vluchtelingen een kans” heeft € 403,80 opgebracht d.m.v. de collecte en een aantal
overschrijvingen.

Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

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: 471624
Trienke: 471407
blommengroet@gmail.com
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet:
Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

De diaconie.

KERKRENTMEESTERS
Eindejaarcollecte

De eindejaarcollecte heeft het mooie bedrag van € 5.018,00 opgebracht. Iedereen die hieraan
meegeholpen heeft willen wij hartelijk danken.
Een daadwerkelijke bestemming hebben wij nog niet voor ogen maar ook gedurende het jaar
zijn er genoeg werkzaamheden welke, mede door deze collecte, door ons gedaan kunnen
worden.
Nogmaals onze hartelijke dank.

ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE
Op zondag 22 maart a.s. wordt om 10:45 uur de voorjaarszendingsdienst gehouden.
In deze dienst zal onze pastoraal werkster Tsjikke Bloem voorgaan.
Ook zal in deze dienst door mw. Jeanet Veenstra uit Franeker uitleg worden gegeven over haar
bezoek j.l. aan ons gezamenlijke ZWO project van kerk in actie in Rwanda .
De collecte opbrengst van deze dienst zal worden besteed aan dit project welke wij van harte
bij u aanbevelen.
Met een vriendelijke groet, namens de zendingscommissie,
Sjaak Weiland.

NIEUWS VOOR ALLE 55-PLUSSERS
Op vrijdag 3 april a.s. organiseren wij een samenzijn voor alle 55-plussers van Minnertsga en
Tzummarum. 's Middags vanaf 5 uur bent u van harte welkom in de "Twaskar" en om half 6 is er eerst
een gezamenlijke broodmaaltijd met aansluitend een liturgie voor de 40-dagentijd. We willen graag
vóór 1 april weten op hoeveel mensen we
kunnen rekenen. Ook
als u vervoer nodig hebt kunt u bellen naar de
volgende nummers:
853295 (Hammie),
471487 (Tiete) of 471393 (Tjitske).

WERELDGEBEDSDAG
Op vrijdag 6 maart a.s. houden we de viering van
uit Zimbabwe. ’s Avonds om halfacht in de Twaskar,
Minnertsga.

Wereldgebedsdag 2020
Meinardswei 2 9047 KB

Het thema is: Sta op en ga! Dit n.a.v. de lezing uit Johannes 5: 2-9a.
Graag liedboek meenemen. Na de viering is er thee/koffie.

Wereldgebedsdag is een wereldgebeurtenis, waarbij we wereldwijd “samen bidden, samen vieren,
samen delen!”

Er wordt gecollecteerd voor projecten in Zimbabwe. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Jij doet toch ook mee?
Voor meer informatie zie: www.wereldgebedsdag.nl
Namens de commissie: Wietske 471787.

EVEN EEN BERICHTJE VAN HET AVONDGEBED
Op 4 maart 2020 willen we weer ons avondgebed houden om 19.15 in de Twaskar.

We willen dit keer bidden voor alle zieken in onze gemeente, thuis of in het ziekenhuis en de mensen
die iemand hebben verloren.
En in het bijzonder willen we bidden voor Aafke die weer op het schip van Mercy Ships zit in Senegal.

En we willen bidden voor de mensen uit onze gemeente die naar Israël gaan onder leiding van onze
predikant Jelte Lindeboom.
Voor onze jongeren in deze tijd.
En voor de komende Alpha cursus dat veel mensen mee gaan doen!
Mocht u nog mensen of dingen willen aandragen waar we voor kunnen danken of bidden laat het ons
weten.
De lezing is deze keer uit Johannes 11 vers 1 tot en met 16 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)

OPROEP

OPROEP

OPROEP

In verband met het stoppen van een van onze vrijwilligers voor schoonmaakwerk in de
Twaskar zoeken wij:
een vrijwilliger die 1x in de 4 weken samen met nog iemand
De Twaskar wil schoonmaken.
Wally en Aukje
471806 of 471869

ZINGEN, DANSEN, VERSIEREN,
LATEN WE HET LEVEN VIEREN!
Wij van de protestantse gemeente van Minnertsga houden van vieren! Wat is er mooier om
samen te vieren dat we ouder mogen worden?
Daarom nodigen we de mensen die vanaf 1 januari tot 1 juli 2020 jarig zijn geweest en 75 jaar
of ouder zijn geworden uit! Om op 1 juli met ons in vreugde te vieren dat we jarig zijn geweest.
Met alles wat bij een verjaardag hoort, zullen we er samen een gezellige middag van maken.
(dit is een rectificatie van de datum 1 april die in
Nijs Út Eigen Doarp staat)
Wanneer: 1 juli 2020
Tijd: 15:30 – 17:30 uur
Plaats: Twaskar

Opgeven bij:
Tini: 471715
Wietske: 471535
Tsjikke: 0612571785

Bericht namens de plaatselijke werkgroep van het Nederlands
Bijbelgenootschap in Minnertsga
Niets blijft zoals het was, ook het NBG gaat mee in de digitale stroom.
Informatie wordt verstrekt via internet, nieuwsbrieven en de donateurs bijdrage wordt geind via
automatische incasso.
Nieuwe vormen, die zorgen voor verspreiding van Gods woord.
Via internet kunnen we wereldwijd volgen met welke projecten het NBG zich bezig houdt.
In de toekomst gaat het NBG werken met kerkvrijwilligers en talentvrijwilligers, een andere
benadering, waardoor de werkgroepen in oude vorm niet meer nodig zijn.
Zodoende heeft de werkgroep besloten te stoppen.
Voor de leden en donateurs van het NBG verandert er niets, zij blijven voorzien van informatie via
internet.

Zo gaat het NBG-werk door om de blijde boodschap door middel van nieuwe bijbeluitgaven door te
geven.
Namens de oud-werkgroepleden:
S Wagenaar, G Haarsma, C. Herder, J. Kuiken.

KAARTEN MAKEN
14 febrewaris binne wy foar it earst by elkoar west om

kaarten te meitsjen.

It wie in slagge middei, der wie in goede opkomst fan

kaartenmakkers.

Der binne hiele moaie kreaasjes makke.
De kaarten wurde aanst brûkt om nei minsken te
steuntsje yn ‘e rêch brûke kinne.

stjoeren, dy’t wol in

Fansels kinne we noch wol mear kaarten brûke en dêrom is der wer in middei pland.
Wannear: 13 maart
Hoe let : 14.30 oere
Wêr

: yn de Twaskar

De kofje/tee stiet dan klear.
We rekkenje wer op in grutte opkomst. Dus, der hinne!
Groetnis, út namme fan de diakony, Tini

Minnertsga gaat
naar
Nederland Zingt
Dag op zaterdag
25 april 2020
Wilt u deze dag van zang en muziek live meebeleven?
Geef u dan uiterlijk vóór 7 maart a.s. op
i.v.m. het bestellen van kaarten (want vol = vol)
Wat kunt u verwachten:







Vertrek per touringcar om 6.30 uur vanaf het MFA in Minnertsga
Aankomst Jaarbeurs Utrecht om 9.30 uur – 16.00 uur
Terugreis Minnertsga; aankomst +/- 18.00 uur
Entree Jaarbeurs € 25,00
Voor vrienden van ‘Nederland Zingt’is de entree gratis

Voor info en opgave bel of mail naar:
- Sjoerd, tel. 471284;
mail: sjoevis@gmail.com
- Sytze, tel. 06-12698838;
mail: sytzeaartsma@hotmail.com
- Frederik, tel. 0620910053;
mail: f.meersma@live.nl
Bij minimal 25 deelnemers gaat de reis door.
Op de terugreis is er voor de gemaakte reiskosten een inzameling.

JEUGDCLUBS

Survival!

Durf jij het aan?
16+.
Per groep 10 kinderen + 2 leiding
Kosten per persoon €5,-

Jullie zijn van
harte
welkom op
20 maart in
Minnertsga,
voor de
groepen 5/6,
7/8, 12+ en

Graag opgeven voor 5 maart via mailadres: t_vrieswijk@hotmail.com

3 April
start 19.00 tot 21.30u
in het MFA
Dit jaar hebben we bordspel avond, neem gerust uw eigen spel of
spelletjes mee.
In de pauze hebben we een leuke verloting.

UIT DE REGIO
THEMA-AVOND
Zwanger worden? Laat eerst samen je DNA onderzoeken!
Thema-avond over nieuwe genetische test voor paren met kinderwens. Twaskar Minnertsga 23 april
2020.
Er was de afgelopen jaren veel discussie over de NIPT test waarmee paren die zwanger zijn kunnen
kijken of hun kind misschien een afwijking heeft, zoals Down syndroom. Dat leidt tot lastige keuzes
over uitdragen of afbreken van de zwangerschap. Er is nu in Groningen een nieuwe test beschikbaar
waarmee paren al vóór de zwangerschap te weten kunnen komen of ze een hoog risico hebben op
een kind met een erfelijke ziekte. Het gaat om ziektes die zich alleen openbaren als beide ouders
‘drager’ zijn van hetzelfde foutje in hun DNA. De test kijkt naar dragerschap van vele tientallen ernstige
ziektes tegelijk. Het meest bekende voorbeeld is taaislijmziekte (cystische fibrose). Als man en vrouw
samen een ‘dragerpaar’ zijn, hebben ze een kans van 1 op 4 om een kind met zo’n aandoening te
krijgen. Als je dat al vóór de zwangerschap weet, kun je daar rekening mee houden bij het krijgen van
kinderen. Sommige paren kiezen er dan misschien voor om geen kinderen te krijgen. Anderen

misschien om een kind te adopteren. Of een kind te krijgen met zaad van een donor. Of toch zwanger
te worden maar dan in de zwangerschap laten onderzoeken of het kind het foutje van beide ouders
heeft geërfd – en in dat geval mogelijk besluiten de zwangerschap te laten afbreken. Het doel van de
test is paren met een kinderwens in staat te stellen zulke keuzes te maken. De test zelf is niet
belastend; er is alleen wat bloed voor nodig van beide partners. De Groningse test kost 950 euro,
alleen paren met een medische indicatie krijgen dat vergoed (zie verdere info door op internet te
zoeken op: Dragerschapstest UMCG).
Deze nieuwe test leidt ook tot nieuwe discussie. Hoe ver gaan we in het voorkomen van de geboorte
van kinderen met ziektes en handicaps? Zijn straks alleen ‘perfecte kinderen’ nog welkom in de
samenleving? De onbezorgde zwangerschap bestaat al niet meer, moet nu ook de kinderwens worden
gemedicaliseerd? Of vinden we die test juist een goed idee omdat daarmee veel ernstig leed bij
kinderen en hun ouders kan worden voorkomen? Zou die test voor alle paren met kinderwens moeten
worden vergoed?
Spreker op deze avond is prof dr Irene van Langen,
genetica in het Universitair Medisch Centrum Groningen

hoogleraar klinische
(UMCG).

Zij kan ons niet alleen helpen deze nieuwe ontwikkeling
maar ook om met elkaar na te denken over de vele vragen
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.45 uur.
ruimschoots gelegenheid voor vragen en discussie.
uitgang staat een collectebus voor de onkosten
Iedereen hartelijk welkom!

beter te begrijpen,
die dit oproept.
Na de pauze is er
Toegang vrij; bij de
van de avond.

Organisatie: Werkgroep Bijzondere Thema Avonden Barradeel, een initiatief van de Protestantse
Gemeenten van Sexbierum/Pietersbierum, Oosterbierum/Wijnaldum, Tzummarum/Firdgum en
Minnertsga. Contact: Wybo Dondorp Tzummarum 06-11184355 wybodondorp@gmail.com

