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OVERDENKING
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die
vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar
in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste
lief als uzelf'. (Gal. 5:12-14)
Deze maand staat in het teken van vrijheid. Op 5 mei vieren we
Bevrijdingsdag een dag waarop we vieren dat we in ons land in vrijheid
kunnen leven. Zonder oorlog, als een democratie en dat we als land
opkomen voor de mensenrechten. Mooi, om zo ook in deze tijd stil te
staan bij deze voorrechten.
In de brief aan de Galaten schrijft Paulus dat ze geroepen zijn om vrij te
zijn. Deze oproep staat dus voor de bekende opdracht om onze naaste lief
te hebben als onszelf. De oproep om vrij te zijn geldt niet alleen voor de
Galaten, maar ook voor ons. Wat houdt het nou in om vrij te zijn? Heeft
dat met een gevoel te maken? Of met de situatie waarin iemand zich
verkeerd? Volgens mij is dit ten diepste niet het geval.
Maar wat houdt deze vrijheid dan in?
Voor mij betekent vrijheid dat ik iedere dag mag beseffen dat ik mag
bestaan, dat God mij heeft geschapen om te leven, zonder ook maar één
voorwaarde.
Voor mij betekent vrijheid dat ik mijn leven niet hoef te vergelijken met
anderen en andere situaties, dat God mij geeft wat ik nodig heb.
Voor mij betekent vrijheid dat ik mag oefenen, mag vallen en weer op
mag staan bij alles wat ik doe, zeg of denk.
Juist door onze vrijheid als christenen kunnen wij groeien als mens, maar
bovenal als beelddrager van Jezus. Door vrij te zijn komt er letterlijk
ruimte vrij om verder te kijken dan onszelf, maar kunnen wij ons juist
richten op onze naaste. Later in dit hoofdstuk schrijft Paulus het volgende
over de vrucht van de Geest.
Maar door de Geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing.
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Op dit moment is alles anders en leeft iedereen met beperkingen waar we
aan moeten wennen. We worden meer beperkt in onze bewegingsvrijheid
en leven meer thuis. Misschien is dit een goed moment om onze vrijheid
te gebruiken om te oefenen in de vrucht van de Geest, zodat we elkaar
kunnen ondersteunen en ook samen onze vrijheid kunnen vieren.
Ik wens u allen een goede maand toe, denk om jezelf en om elkaar!
Tsjikke Bloem.

KERKDIENSTEN
In verband met het coronavirus zijn er geen kerkdiensten in de maand
mei.
Diensten kunt u volgen op NPO 2 vanaf 9.20 uur en op Omrop Fryslân
vanaf 10.00 uur vanuit de Martinitsjerke in Franeker met verschillende
voorgangers.
Ook kunt u via radio Eenhoorn diensten volgen.
Vanuit de Meinardstsjerke willen wij op Hemelvaartsdag (21 mei) en
Pinksteren (31 mei) een viering uitzenden via de kerktelefoon en
kerkomroep.nl. Beide keren beginnen we om 9.15 uur.

AGENDA
6 mei
6 mei
13 mei
21 mei
25 mei
27 mei
31 mei

Zangavond in de Meinardstsjerke via kerktelefoon,
kerkomroep en livestream om 19.30 uur (zie pag. 5)
Avondgebed vanuit huis om 19.15 uur (zie pag. 11)
Zangavond in de Meinardstsjerke via kerktelefoon,
kerkomroep en livestream om 19.30 uur
Viering Hemelvaart via kerktelefoon en kerkomroep om
9.15 uur
Inleveren kopij voor Tsjerkenijs
Zangavond in de Meinardstsjerke via kerktelefoon,
kerkomroep en livestream om 19.30 uur
Pinksterviering via kerktelefoon en kerkomroep om 9.15 uur
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31 mei

Pinkster-puzzel-tocht vanaf 11.00 uur (zie pag.12)

FANÚT DE FLINTER!
Een vreemde gewaarwording om op goede Vrijdag en met Pasen in een
lege kerk een dienst te doen. Toch fijn om zo met elkaar iets van die
bijzondere dagen te kunnen delen. Nogmaals een hartelijke dank aan de
kosters, Eddy Haarsma en Hylke Hoekstra, aan Dirk Norbruis op piano
en orgel, aan Reina Hibma op saxofoon (op de vrijdag) en aan Jaap
Akkerman op trompet (met Pasen). Tussendoor hebben velen nog kunnen
genieten van de zangavonden op woensdagavonden. Verbondenheid, die
zo tot uiting komt en via Tsjerkenijs en de pastorale nieuwsbrieven. Zo
kunnen we de lofzang gaande houden, de godslamp brandende houden.
Corona beheerst het gesprek van de dag. Het beheerst ook het nieuws.
Het beheerst het alledaagse leven. Iedereen wordt er mee geconfronteerd,
waar je ook bent of wat je ook doet. Er is een veel aantal beperkingen.
Morgenavond (21 april) zal iets meer bekend worden over veranderingen
daarin. Wat dat voor ons als kerk betekent weten we nog niet. We gaan
eerst uit van de datum van 1 juni, dat er geen diensten zijn. In de loop van
de tijd zullen we zien wat nog meer kan worden gedaan.
De feestdagen eind april en begin mei zijn anders dan andere jaren. Geen
grote festiviteiten voor koningsdag. Ook de bevrijdingsfestivals zijn
allemaal komen te vervallen. De dodenherdenking op 4 mei is anders
door het thuis blijven. De overheid heeft aangegeven dat de vlag op 4 mei
halfstok mag van zonsopgang tot zonsondergang. We zijn bevrijd van de
macht van een vreselijk regime, de nazi’s, en dat heeft veel mensenlevens
gekost, waar we zeer dankbaar voor mogen zijn. Daarnaast worden nu
nog steeds mensen onderdrukt, leven in onvrijheid. Laten we in de
herdenking van 4 en 5 mei dat gedenken en vieren. Hang de vlag uit op
beide dagen!!
Ook het pastoraat is vreemd, omdat het allemaal via de telefoon,
eventueel via beeldbellen, of via de mail gaat. Hartverwarmende reacties
mochten wij als pastores ook horen op verschillend gebied.
De kerk gaat door! De volgelingen van de levende Heer blijven getuigen
vanuit een diepe verbondenheid met elkaar ondanks de fysieke afstand
die we moeten aanhouden.
Corona houdt ons bezig. Ook ins ons dorp zijn nu gevallen bekend. Wij
wensen hen heel veel sterkte en beterschap. Het was ver weg, maar
intussen al heel dicht bij. In de week na Pasen kregen wij te horen, dat
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een goede kennis uit Axel op de IC in coma wordt gehouden. Je hoort
veel over de Icopnames, maar nu is er een gezicht bij en dat maakt het
heel anders.
Beste mensen bidt voor hen, die zijn overvallen door deze ziekte. Houdt
vol door afstand te houden en de voorschriften op te volgen. Geef elkaar
de ruimte en blijf gezond!
Vrede van God voor de komende tijd,
ds. Jelte Lindeboom.

De kinderen van de gemeente en van de clubs hebben
Palmpaasstokken gemaakt! Hier een aantal mooie creaties,
super goed gedaan 😊

HEMELVAART EN PINKSTEREN!
De goede vrijdag en paasdienst was een bijzonder moment in deze tijd.
Laat het niet in stilte voorbijgaan, was het idee en dat heeft geklonken
via het klokgelui op stille zaterdag en paasmorgen.
De hoogtijdagen in de kerk moeten gevierd worden en daarom willen we
ook Hemelvaartsdag (21 mei) en Pinksterzondag (31 mei) een viering
laten klinken vanuit de Meinardstsjerke via de kerktelefoon en via
kerkomroep.nl. Op deze manier vieren we met elkaar toch deze
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bijzondere dagen. Dat deze hierdoor ook niet voorbijgaan als alle andere
dagen, maar toch extra worden benadrukt door juist dan wel te vieren. De
vieringen beginnen om 9.15 uur.
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:
3 mei
Romeinen 8: 9-11 en 31-39 Vrij zijn!
10 mei
Marcus 16: 9-20
In iedere huiskamer is de kerk
17 mei
Lucas 24: 36-45
Is het echt waar?
21 mei
Lucas 24: 46-53 en Handelingen 1: 1-13 Weg is weg!
24 mei
Johannes 17: 20-26 Bid voor iedereen
31 mei
Handelingen 2
De Geest waait door jou!

ZANGAVONDEN MEI
Voor de komende tijd is er op woensdagavond uitzending, waarbij je kunt
luisteren en genieten van diverse liederen, gespeeld door Dirk Norbruis
en Reina Hibma. Dit wordt uitgezonden vanuit de Meinardstsjerke via de
kerktelefoon, via kerkomroep.nl en via de livestream op de
facebookpagina
van
de
zangavond
namelijk
https://www.facebook.com/ZangavondMinnertsga/; op de avond zelf
vind je daar een livestream.
De data voor mei zijn: 6 en 13 mei en 27 mei zal de laatste vooreerst zijn.
Noteer de data alvast. Het begint om 19.30 uur.

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).
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Tsjikke Bloem en ds. Jelte Lindeboom.

UIT DE KERKENRAAD
Beste mensen,
Er is helaas nog niet veel goed nieuws te melden over de gevolgen van
het coronavirus voor ons kerkelijk leven.
Dit virus houdt ons nog steeds in zijn greep en zet de wereld en ons
mensen op zijn kop. Dit brengt ook grote zorgen, verdriet en spanningen
met zich mee.
De mensheid en de wetenschap zijn tot veel in staat maar zijn in grote
verlegenheid gebracht door het plotseling opduiken van dit virus.
Het zet ons weer met beide benen op de grond en het besef dat we zeker
niet alles in de macht hebben.
Ook zijn er verstrekkende gevolgen voor ons kerkelijk leven. We kunnen
's zondags niet naar de Kerk gaan om samen de eredienst te vieren en
God te loven en te danken. Ook veel bijeenkomsten en activiteiten
kunnen geen doorgang vinden.
We hopen en bidden uiteraard dat er spoedig een versoepeling zal komen
voor de getroffen maatregelen.
Doormiddel van nieuwsbrieven houden onze beide pastores u regelmatig
op de hoogte van de ontwikkelingen en gang van zaken.
Dit alles betekent dat ons leven en ook ons kerkelijk leven nog steeds
zwaar op de proef worden gesteld.
Laten we in deze moeilijke tijd elkaar steunen en sterken en er voor elkaar
zijn.
En iedereen die het moeilijk heeft gedenken in onze gebeden.
En bovenal ons vertrouwen stellen op onze Here God. Hij zal ons nooit
in de steek laten.
We hebben intussen Pasen op een aangepaste wijze gevierd en we zijn nu
onderweg naar Hemelvaart en Pinksteren. Ik wens jullie daarbij het
allerbeste toe en gezegende aangepaste diensten.
Namens de kerkenraad, Piet Haagsma.
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DIACONIE
Er zijn verschillende bedragen overgemaakt op het rekeningnummer van
de Diaconie t.w. € 200,00 o.v.v. van een gift.
€ 295,00 bestemd voor de diaconale collecten die anders in de maand
maart en april in de kerk gehouden zouden zijn.
€ 240,00 voor de avondmaalcollecte van Witte Donderdag 9 april
bestemd voor het project van Kerk in Actie de “Straatmeisjes van
Ghana”.
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de Diaconie, dat kan op
Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427.
Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk
bedanken voor uw bijdragen.
Ziekenbriefjes/bloemengroet:
In verband met het coronavirus zijn eind maart de bloemen gebracht bij
diverse personen (zie tsjerkenijs april).
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!
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet:
Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet.
Ouderenreisje
Ook dit jaar hadden we weer een ouderenreisje gepland, maar door het
coronavirus gaat dat voorlopig niet door. We hopen dat er nog iets
geregeld kan worden dit jaar. We houden u op de hoogte.

8

KERKRENTMEESTERS
Nieuwe stoelen koor
In het vorige Tsjerkenijs noemden wij al dat wij bezig zijn met plannen
tot het moderniseren van de kerk en de Twaskar. Onderdeel hiervan was
de wens om de stoelen die gebruikt worden tijdens concerten e.d. te
vervangen. De drukkerij heeft aangeboden om dit onderdeel te betalen en
van dit aanbod hebben wij graag gebruik gemaakt. De stoelen zijn
inmiddels binnen met daarbij een viertal karren voor de opslag en het
vervoer.
Wij zijn de drukkerij zeer dankbaar dat zij dit voor ons mogelijk hebben
gemaakt.
Renovatie kerk
Het eerste overleg met de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen heeft
plaatsgevonden en zij zijn nu bezig om de plannen om te zetten in
tekeningen en begrotingen. In een volgend Tsjerkenijs hopen wij u meer
te kunnen vertellen.
Subsidieaanvraag
Bij de renovatie van het dak en ander groot onderhoud kunnen wij
gebruik maken van een subsidiepot van de Rijksoverheid. De huidige
subsidiepot loopt tot en met 2021 en daarom zijn we nu al bezig met het
aanvragen van gelden voor de periode 2022 – 2027. Ook hierbij is de
Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen behulpzaam om het
aanvraagtraject goed te doorlopen. Uit deze post kan het reguliere groot
onderhoud deels betaald worden. Voor de aanvraag is het noodzakelijk
dat er een inspectierapport komt en hiervoor is de Monumentenwacht
ingeschakeld. Jaarlijks inspecteren zij al de kerk van binnen en buiten en
aan de eerstvolgende inspectie zullen zij een rapport koppelen voor het
noodzakelijke onderhoud de eerstkomende 5 jaar.
Q code
Binnenkort zal bij het toegangshek een bordje met een Q code geplaats
worden. Aan de hand van dit bord, uw mobiele telefoon en een app krijgt
u dan de gehele geschiedenis van de kerk te zien. Misschien niet zo
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interessant voor ons eigen gebouw maar wanneer u dit bordje in een
andere plaats ziet kunt u ook van deze app gebruikmaken.

BERICHT OVER HET AVONDGEBED
Het zijn andere tijden en dat vraagt ook om andere vormen.
We hebben op 1 april toch ons avondgebed gebeden maar dan via het
scherm en allemaal thuis. Tsjikke las een psalm met ons.
Een bijzondere ervaring en toch ook mooi dat het gebed toch door gaat.
We hebben gedankt voor de creatieve ideeën, die mensen hebben in
deze zo moeilijke corona tijd.
Tulpen die bezorgd werden, andere manieren om mensen te bereiken
ook in de wijken.
Gebeden voor onze regering om wijsheid en kracht.
Voor de zorg, die het nu zo moeilijk heeft, en voor de gezinnen met
kinderen, die het allemaal maar moeten doen in deze tijd, thuis. Voor
onze wereld, de grote crisis.
En ook voor onze kwetsbare ouderen maar zeker ook voor onze
jongeren.
Al met al toch heel waardevol om het op deze manier te doen.
Het volgende avondgebed zal worden gehouden op 6 mei 2020 weer
vanuit huis, via het scherm.
We bidden deze keer voor de mensen in de gevangenis.
Voor kinderen en volwassenen die onveilig thuis leven.
Voor ouderen en gehandicapten. Dat de corona onder controle zal
komen.
Wilt u ook deze keer weer met ons meebidden, dat kan, we beginnen
om kwart over 7.
Laten wij de Heer aanroepen, dat is wat God van ons wil.
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Vriendelijke groet namens: Wietske
Petra
Wietske
Froukje

PINKSTER-PUZZEL-TOCHT
Met elkaar, op afstand, Pinksteren vieren! Dat gaan wij doen
door middel van een puzzeltocht. Hoe?
Meld je aan vóór 29 mei bij Trienke Oegema: 0611260387.
Op Pinksterzondag 31 mei vanaf 11:00 uur krijgt degene die
zich opgegeven heeft een Whatsapp bericht met foto's van
locaties in Minnertsga. Zo maak je een wandeltocht door het
dorp. Als u geen mogelijk heeft om Whatsapp berichten te
ontvangen, dan kunt u alsnog meedoen met een papieren
versie.
Zoek en gij zult vinden! Bij de locatie hangt een vraag of een
feit over Pinksteren. Ga met elkaar in gesprek en los de
Puzzel op!
Gaan jullie de uitdaging aan? Geef je op als gezin, echtpaar
of alleen!
Denk om de afstand en veel plezier 😊
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Met vriendelijke groet,
Het Pinkster-Puzzel-Tocht-Team.

VELDHOVEN, 20 april 2020
Beste lezer,
Bijna een jaar geleden nam ik afscheid van Minnertsga. Per 1 mei 2019
begon mijn avontuur in het verre Brabantse zuiden. Natuurlijk had ik
geen idee waar ik aan begon. Maar niemand kon bevroeden dat we een
jaar later in een ‘intelligente lockdown’ terecht zouden komen. Zo
hebben we opeens allemaal te maken met een virus wat ons dagelijks
leven gedeeltelijk stopzet. Maar ook een virus wat zeer gevaarlijk is en
dat ons angstig en onzeker maakt. En dan maakt het niet uit of je in
Friesland of Brabant woont.
De afgelopen weken kreeg ik vanuit Minnertsga en omgeving bezorgde
berichten. Hoe is het met je? Hoe is het straatbeeld in Veldhoven? Mogen
jullie naar buiten? Op al die vragen kon ik redelijk positief antwoorden.
Met mij gaat het goed. Ik ben gezond, en het virus is enigszins op afstand
gebleven. Binnen onze kerkelijke gemeente hadden/hebben we een aantal
zieken. Maar over het algemeen valt het hier mee.
Afgelopen januari ben ik van Eindhoven naar Veldhoven verhuisd. Met
een beetje geluk heb ik een huis gevonden in de wijk Zeelst, toevallig
ook de wijk waar ik bij de Harmonie speel. Dus dat kwam mooi uit. Ik
vind het prettig dat ik nu dicht bij de mensen en het kerkgebouw woon.
Ik ga bijna elke dag even naar de kerk. Dan ben ik er even uit. Ik kan daar
muziek maken. En ondertussen tref ik heel soms iemand. Op
zondagmorgen en woensdagavond hebben wij kerk-tv uitzendingen.
Onze kerkzaal is omgebouwd tot tv-studio. Samen met mijn collega
wisselen we elkaar af. De uitzendingen worden door onze gemeenteleden
enorm gewaardeerd, en ik vind het zelf ook heel waardevol dit te doen.
Zo voel ik me nuttig in deze tijd van beperkingen.
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Ik word door mijn familie en collega Jelte een beetje op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen in het noorden. Ik ontvang de
Tsjerkenijs ook nog steeds, en dat vind ik fijn. Hoewel de aandacht hier
in Veldhoven ligt, blijft Minnertsga natuurlijk in mijn gedachten dichtbij.
Ook de overlijdensberichten lees ik. Zo zijn er sinds een jaar al veel
gemeenteleden overleden die ik goed kende. Dat zijn berichten die mij
raken en waar ik bij stil sta.
Nog altijd overheerst bij mij de dankbaarheid voor de jaren in
Minnertsga. De ervaringen die ik bij en met jullie heb opgedaan helpen
mij hier in Veldhoven. Ondanks de moeilijke omstandigheden rondom
het coronavirus heb ik het hier naar mijn zin. ‘Ik bin hier te plak’. Ik had
momenteel niet ergens anders willen zijn.
Ik wens jullie alle goeds toe. Houd elkaar in de gaten, houd moed.
Houdoe!
Met Brabantse groetnis, Lieuwe Wijbenga
l.t.wijbenga@ziggo.nl / 06 19356774
(p.s. mijn nieuwe adres is: Hoogepat 22, 5502 HC Veldhoven)

Innen abonnementsgeld Tsjerkenijs 2020
Van degenen die een machtiging hebben afgegeven zal het
abonnementsgeld voor Tsjerkenijs omstreeks 27 mei 2020
worden afgeschreven.
De abonnees die zelf de overschrijving verzorgen kunnen dit
blijven doen zoals ze gewend zijn.
De nieuwe abonnementen die ons gemachtigd hebben,
worden ook op bovenstaande datum afgeschreven, en degenen die
per kwitantie betalen zullen in de loop van het jaar worden bezocht.
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Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen
met Tjip Lolkema, tel. 471427.
De redactie van Tsjerkenijs.
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HUISARTS
Als dorp zijn we met elkaar verbonden. Diverse mensen spelen daarin
een rol. Ook onze huisarts heeft daarin voor de gezondheid een
belangrijke plek. Daarom dit bericht en om samen de leefbaarheid in ons
dorp in gang proberen te houden.
Beste bewoners van Minnertsga,
Het Corona virus brengt ons vreemde en onzekere tijden. Het team van
Huisartsenzorg Minnertsga wil u daarbij zoveel mogelijk ondersteunen.
Wij vinden het belangrijk u te laten weten dat onze zorg voor uw
gezondheid gewoon doorgaat. Wel hebben wij onze zorg anders
georganiseerd, waardoor het misschien lijkt dat wij minder beschikbaar
zijn. Daarom laten wij u weten:
•
U kunt nog steeds alle vragen over uw gezondheid aan ons
stellen: per telefoon 0518-471224, via de mail:
praktijk@dokterpijman.frl.
•
Kom NOOIT rechtstreeks naar de praktijk, maar bel of mail
eerst!
•
Alle vragen worden besproken en beantwoord. Zorg dat u
daarvoor bereikbaar blijft.
•
Voor noodgevallen kunt u (na afspraak) nog steeds naar de
praktijk komen.
•
Voor minder dringende gevallen, of zaken waarvoor u niet
per sé hoeft te komen, proberen we spreekuur bezoeken te
vermijden om zo minder besmettingsgevaar te hebben. Wij
proberen u dan op een andere manier te helpen.
•
Voor alle mensen met luchtwegklachten is er een tijdelijke
speciale spreekkamer ingericht in Tzummarum, waar de
huisartsen van Sexbierum, Tzummarum, Sint Jacobiparochie
en Minnertsga om de beurt spreekuur doen. U KUNT DAAR
ALLEEN TERECHT OP AFSPRAAK.
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