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OM OVER NA TE DENKEN
“Jezus huilde.” Joh. 11: 35
Dit kortste vers uit de bijbel vertelt ons heel veel over Jezus in betrekking
tot verdriet, lijden en sterven. In de context komt Hij richting Jeruzalem
en hoort dat Lazarus, zijn vriend, gestorven is. Het eerste wat Hij doet is
niet Hem tot leven wekken, maar huilen met allen, die daar zijn en
verdriet hebben om het verlies van Lazarus. Jezus komt niet met grote
daden, maar Hij huilt. Jezus gebruikt geen grote woorden, maar Hij huilt.
Jezus geeft geen oplossingen, maar Hij huilt. In het diepe verdriet huilt
Hij mee met zijn vrienden, Martha en Maria. Jezus huilde! Wat raar
eigenlijk. Hij kon toch alles aan? Hij was toch machtig genoeg? En toch
is het eerste, wat Hij doet: huilen.
In de wereld gaat een virus rond, dat veel verdriet brengt. In de loop van
de geschiedenis zijn veel rampen door ziekten gebeurd. Grote delen van
de wereldbevolking werd weggevaagd. Van de pest weten we dat in
sommige gebieden soms wel 70% van de bevolking kwam te overlijden.
Ook pokken en mazelen waren aan het begin van de jaartelling oorzaken
van grote sterfte. Wat er dan vaak gebeurde was dat de rijken zich
helemaal terugtrokken in een veilig isolement, zodat zij zouden
overleven. Opvallend is dat christenen - ook de rijkeren - dat niet deden.
Zij bleven en hielpen, waar mogelijk. Iemand heeft zijn leven gegeven
voor ons, dus zijn wij geroepen om in vertrouwen te blijven en te zijn
voor hen die het nodig hebben. Een mooi voorbeeld is pater Damiaan,
die - in de vorige eeuw - in een leprozen gemeenschap op een eiland heeft
gewerkt. Uiteindelijk stierf hij zelf, zoals door de eeuwen heen veel
volgelingen van Jezus ook. Je zou kunnen zeggen, dat zij hun leven op
het spel zetten om anderen nabij te staan. Daarmee zie ook direct, dat
volgelingen van Jezus niet immuun zijn voor ziekte. Wat wel duidelijk
is, dat zij als het ware meehuilen met de mensen die getroffen werden.
In deze tijd van corona zitten we midden in een grote uitdaging. We zijn
veel verder met de medische wetenschap; we weten veel meer over
hygiëne en wat dat doet met virussen; de ziekte echter blijft lastig en
moeilijk in kaart te brengen. Hoe nu verder na een half jaar? Ik las
afgelopen weekend in een boek van Tom Wright ‘God en de pandemie’
(blz. 78-79) - dit boek raakt mij juist door deze lijn van verdriet van Jezus,
daar waar in onze tijd we vooral sterk moeten lijken te blijven; ook ik heb
daar wel last van - : “In een tijd van een plotselinge crisis, als de dood
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onze huizen en winkels binnensluipt, als je jezelf misschien wel gezond
voelt, maar toch het virus bij je kunt dragen zonder dat je dat weet, als
iedere vreemde op straat een bedreiging vormt, als we rondlopen met
maskers op, als kerken gesloten zijn en mensen sterven zonder iemand
die bidt aan hun bed - dan is het een tijd om te klagen. Om te erkennen
dat we niet over gemakkelijke antwoorden beschikken. Om te weigeren
de crisis als luidspreker te gebruiken voor wat we sowieso al hadden
willen zeggen. Om te huilen bij het graf van vrienden. Dat is de tijd voor
het woordeloze zuchten van de Geest. ‘Wees blij met wie zich verblijdt,
heb verdriet met wie verdriet heeft’, zegt Paulus. En de wereld huilt nu.
Het is in de allereerste plaats de roeping van de kerk dat nederig onze
plaats innemen onder hen die treuren.”
“Jezus huilde.”
Ds. Jelte Lindeboom.

AGENDA
2 september
3 september
10 september
16 september
17 september
17 september
21 september
24 september

Avondgebed om 19.00 uur in de Meinardskerk
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.
Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in het MFA
Openkerk om 9.30 uur
Om even stil te zijn, voor een gesprekje of wat anders.
Emmaüswandeling om 19.00 uur voor de pastorie
Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur.
Openkerk om 9.30 uur
Om even stil te zijn, voor een gesprekje of wat anders.
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KERKDIENSTEN IN DE MAAND SEPTEMBER
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.
Wij willen iedereen er nogmaals op wijzen dat opgave noodzakelijk blijft
en dit kan tot zaterdagavond 20.00 uur, omdat er maximaal plaats is voor
80 personen.
Indien er meer dan 80 personen zich hebben opgegeven om de dienst te
bezoeken, worden de personen die zich als laatste hebben opgegeven
hierover persoonlijk benaderd.
Zondag 6 september

Geen dienst

Zondag 13 september
9.15 uur

Startzondag en bevestiging
Ds. J. Lindeboom en mevr. T. Bloem
Bevestiging: Anna en Jikke

Collecten:
Zondag 20 september
9.15 uur
Collecten:
Zondag 27 september
9.15 uur
Collecten:

(Jikke zal belijdenis van
haar geloof afleggen)
Herbevestiging: Rintje
Jan, Andries
Afscheid: Gerd
Diaconie en Pastoraal Werk
Themadienst
Diaconie en Pastoraal Werk
Ds. J. Lindeboom
Afscheid ambtsdragers:
Afke en Betty
Kerk en Pastoraal Werk
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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:
6 september
Exodus 12: 1-28
Pesach!
13 september
Exodus 12: 29-51
Bevrijding!
20 september
Exodus 13: 1-16
Geven aan de Eeuwige.
27 september
Exodus 13: 17- 14: 31 Vlucht en vernietiging
4 oktober
Exodus 15: 1-21
Lof aan God!
Gezegende weken!

WINTERWERK
Geschapen om te volgen!
Het thema dit jaar is: 'Geschapen
om te volgen!' Aan de hand van
dit thema gaan wij het winterwerk
en de kerkdiensten invullen. Door middel van dit thema willen wij met
elkaar als volgelingen van Jezus zoeken naar de betekenis van volgeling
zijn. Iedere maand zal een subthema centraal staan. We hopen bij elkaar
te komen in kleine groepjes om met elkaar in gesprek te gaan over die
thema's, maar ook praktisch handen en voeten te geven aan het volgen
van Jezus.
Kleine groepjes
Te midden van de uitdagingen van de huidige situatie in ons land, willen
we vooral denken in kansen. In het winterwerk is het de bedoeling dat we
met elkaar opzoek gaan naar God en Zijn verhaal met ons als mensen.
We mogen elkaar ontmoeten, bemoedigen en er simpelweg voor elkaar
zijn. Wij geloven dat de vorm van kleine groepjes van drie of vier mensen
daarin een krachtig middel is, en praktisch gezien is het een vorm die in
alle beperkingen die er nu zijn wel haalbaar is. Hierdoor vervalt het
reguliere winterwerk, zoals de groothuisbezoeken, de bijbelkringen en de
ontmoetingsgroepen.
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De praktische opzet van de kleine groepjes
We willen graag dat ieder lid van de gemeente van 18 jaar of ouder een
groepje gaat vormen met drie of vier anderen. Deze kleine groepjes gaan
een heel seizoen met elkaar optrekken. Van oktober t/m april komen de
groepjes maandelijks bij elkaar en gaan met elkaar in gesprek door
middel van een handreiking met het thema van de maand. De inhoud van
de handleiding kan iedere maand verschillen. Het zal een combinatie zijn
van een bijbelstudie, gespreksvragen en praktische opdrachten. Iedereen
kan meedoen!
Ieder groepje heeft een contactpersoon waar de handreiking naar toe
wordt gestuurd. Het groepje beslist zelf wie de contactpersoon is en
wanneer ze bij elkaar komen.
Het vormen van de groepjes
Er zijn twee mogelijkheden om kleine groepjes te vormen, namelijk:
A. Vorm zelf een groepje.
B. Geef je als op als individu en de pastores vormen groepjes.
Iedereen kan meedoen! Neem de tijd, bid en denk na met wie je een
seizoen wil optrekken om samen volgeling van Jezus te zijn. Dit kunnen
buren zijn, commissiegenoten, leeftijdsgenoten, vrienden, iemand die je
juist niet zo goed kent, drie of vier generaties of nog een andere
samenstelling.
Heb je een groepje?
1. Stel een contactpersoon aan. Deze persoon geeft het groepje op
d.m.v. het opgaveformulier of via de mail/app van de pastores.
2. Maak een afspraak om maandelijks bij elkaar te komen (bijv.
iedere eerste dinsdagavond van de maand.
3. Vanaf oktober t/m april krijgt iedere contactpersoon een
handreiking met het thema van de maand.
We wensen jullie veel plezier, laat je verrassen!
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FANÚT DE FLINTER!
‘Geschapen om te volgen’ is het thema, dat we deze winter willen
oppakken. Elders staat hierover meer vermeld.
Na deze warme zomerperiode hoop ik van harte dat iedereen veilig thuis
is gekomen of thuis een goede tijd heeft gehad. Zelf hebben wij in de
heetste weken op een camping in Gaasterland gezeten. Lekker ontspannen en veel lezen. Een paar indrukwekkende titels heb ik gelezen.
Nino Haratischwili heeft ‘De kat en de generaal’ geschreven - vertaald
uit het Duits door o.a. Jantje Post uit Wijnaldum. Het is weer - zoals ook
‘Het achtste leven. Voor Brilka’ - een spannende en meeslepende roman
over een familie van de Kaukasus. De gruwelen uit het verleden van de
oorlogen in Tsjetsjenië spelen een belangrijke rol. De kat is een meisje,
die deze bijnaam al vroeg kreeg door haar gedrag en houding op de
binnenplaats van het appartementencomplex. De generaal is een soldaat,
die deze bijnaam ontving na verschrikkelijke gebeurtenissen. Naast de
harde werkelijkheid lees je over de menselijke aspecten van de personen
met ieder zijn zwakheden. Het tweede boek, dat ik wil noemen, is van
Durk van der Ploeg ‘Wek yn de rivier’. De WO II speelt een belangrijke
rol in het leven van twee broers met alle gevolgen van dien. Onmacht en
houvast zijn thema’s die een zeer belangrijke rol in deze zeer mooi
geschreven Friese roman spelen.
Zoals jullie merken laat ik veel open, maar hopelijk wekt het
nieuwsgierigheid om deze boeken eens te bekijken.
Daarnaast heb ik een interessant boek gelezen, waarover ik in de
overweging ook al iets heb geschreven van Tom Wright ‘God en de
pandemie’, het lezen waard.
In een van de nieuwsbrieven van de PKN stonden een paar tips voor
films. ‘Two popes’ (twee pausen) is een film over paus Benedictus XVI
en zijn opvolger paus Franciscus, die ik zelf ook gezien heb. Een mooie,
ontroerende en intrigerende film. Een mooi inkijkje ook in de verkiezing
van de pausen. Deze film is te bekijken op Netflix in ieder geval.
Vrede van God voor de komende tijd,
ds. Jelte Lindeboom.
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PASTORAAL CONTACT
Het pastorale contact bestaat voor een groot deel nog steeds uit
telefoontjes, appjes of mailtjes. Daarnaast worden er in alle
voorzichtigheid ook zo nu en dan weer bezoekjes afgelegd. Uiteraard
alleen als mensen geen coronaklachten hebben, op gepaste afstand en
uitsluitend na een telefonische afspraak. We hopen dat u zich te allen
tijde welkom weet en om contact op te nemen met uw pastor,
wijkouderling of contactpersoon. Wij leven mee met een ieder in zijn of
haar vreugde of verdriet. En we wensen jullie kracht en troost, geduld,
moed en vertrouwen.

RICHTLIJNEN BIJ DE KERKDIENSTEN
Aanmelden
Omdat er vanwege de anderhalvemeterregel nu maximaal 80 mensen in
de Meinardstsjerke kunnen zitten, moeten we gaan werken met een
aanmeldingssysteem. Dat past voor ons gevoel totaal niet bij hoe we kerk
zijn, en beperkt ons in onze gastvrijheid. Maar het kan niet anders. Het
aanmelden gaat als volgt in zijn werk:
Aanmelden

Voorwaarden voor
aanmelding
Gegevens bij
aanmelding
Bevestiging

Per zondag, steeds in de week voorafgaand aan
die zondag.
U kunt zich aanmelden van maandagmorgen tot
zaterdagavond 18:00 uur. Via e-mail:
pkn.msga@gmail.com of via 06-39866952. U
kunt de voicemail inspreken of een whatsapp
bericht sturen met de gegevens zoals ze
hieronder gevraagd worden.
Geen verkoudheidsklachten of koorts.
Uw naam + het aantal personen dat u aanmeldt.
We sturen geen bevestiging. Alleen wanneer er
meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, wordt er
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contact gezocht en komt de reservering op de
reservelijst. Die mensen krijgen dan voorrang op
de zondag daarna.
Gebruiksplan voor de kerk
Er is een gebruiksplan opgesteld, waarin alle voorschriften en afspraken
zijn vastgelegd. Algemene aanwijzingen:
- de toiletten zijn in principe gesloten, houdt daar rekening mee voor u
van huis gaat
- er is geen gaderobe, dus neem de jas mee naar uw zitplaats
- 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.
-Gebruik alleen het middenpad van de kerk en niet de zijpaden.
Veilig kerk-zijn
Op zondagmorgen hebben we alles zo goed mogelijk georganiseerd om
op een veilige manier samen te kunnen komen. Maar ook op andere
momenten dat we als kerk bij elkaar komen, willen we die veiligheid
bieden. Of dat nu bij een vergadering of een bijeenkomst in de kerk is of
bij iemand thuis. Bij een pastoraal bezoek, een vergadering aan huis of
een gespreksgroep bij iemand thuis: overal waar we als kerk samenzijn
gaan we er van uit dat jullie je in elk geval aan de 2 belangrijkste
afspraken willen houden: bij klachten blijf je thuis en we bewaren
anderhalve meter afstand. Zo kan iedereen veilig meedoen. En zingen
kan alleen op een verantwoorde manier in de kerkzaal, niet in een van de
andere ruimtes.

AVONDGEBED
Op 2 september om 19.00 starten we weer met het avondgebed in de
Meinardskerk.
We willen danken voor alle mensen die op vakantie zijn geweest en
veilig zijn thuis gekomen.
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We willen bidden voor hen die ziek zijn.
Voor hen die het moeilijk hebben.
Voor jongeren in deze moeilijke tijd van corona.
Wij zouden het mooi vinden als u thuis met ons mee wilt bidden.
Vriendelijke groet namens: Wietske
Petra
Wietske
Froukje

UIT DE KERKENRAAD
Afscheid, bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers
Op de zondagen 13 en 27 september a.s. vindt het afscheid, de
bevestiging en de herbevestiging van ambtsdragers plaats.
Op zondag 13 september vindt het afscheid plaats van diaken Gerd, de
bevestiging tot diaken van Anna en Jikke en de herbevestiging tot
jeugdouderling van Rintje en de ouderling-kerkrentmeesters Jan en
Andries.
Voorafgaande aan haar bevestiging tot diaken zal Jikke belijdenis van
haar geloof afleggen.
Op zondag 27 september vindt het afscheid plaats van ouderling Afke
en diaken Betty.
Eventuele bezwaren tegen de bevestiging en herbevestiging kunnen
schriftelijk tot uiterlijk 2 dagen voor de bevestiging en herbevestiging bij
de voorzitter van de kerkenraad worden ingediend.
Vacatures ouderling
Het baart ons als kerkenraad de nodige zorgen dat we na de
ambtsdragersverkiezingen nog te maken hebben met 2 vacatures voor
ouderling. Onze beide pastores hebben alle mogelijke moeite gedaan om
hiervoor gemeenteleden bereid te vinden om het ambt van ouderling op
zich te nemen.
Willen we als gemeente volwaardig kunnen functioneren is het wel
noodzakelijk om de kerkenraad in volledige samenstelling overeind te
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houden. Door de vacatures komt vooral het pastoraat in de betreffende
wijken in de knel.
Wij doen dan ook een ernstig beroep op u als gemeenteleden om nog eens
serieus te overwegen om u beschikbaar te stellen voor het ambt van
ouderling. De kerkenraad is graag bereid om u over de ints en outs van
het ouderlingschap te informeren.
Kerkdiensten
6 september is er géén dienst. We hopen daarna weer over te gaan naar
de wekelijkse diensten met de liturgie zoals we die gewend waren.
Namens de kerkenraad, Piet Haagsma.

KAARTEN AMBTSDRAGERS
Op 13 september nemen wij afscheid en verwelkomen wij ambtsdragers.
Helaas is het niet mogelijk om ze direct een hand te schudden of te
feliciteren, daarom vragen wij u een kaart of een brief met een groet erop
mee te nemen. Deze kunt u bij de ingang van de kerk inleveren in een
mand met de naam van de persoon voor wie de kaart/brief geschreven is.

Verslag Kerkeraadsvergadering woensdag 24 juni
2020 in de Twaskar
Opening:
De voorzitter heet ons welkom en leest Handelingen 5 vers 1 t/m 10
met daarna een korte overdenking.
Vaststelling verslag kerkeraadsvergadering 26-02-20:
Verslag wordt onveranderd vastgesteld.
Mededelingen en ingekomen stukken:
Geen.
Stand van zaken verkiezing ambtsdragers:
Diaconie: Jikke en Anna
Kerkrentmeesters: Jan en Andries
(herkiesbaar)
Ouderlingen: Helaas tot nu toe niet vervuld.
Jeugdouderlingen: Rintje (herkiesbaar)
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Na de zomer over nadenken hoe we ermee aan moeten om wijken te
verdelen over de ouderlingen.
13 september is de bevestiging en herbevestiging.
Preekrooster:
Er zijn op dit moment 8 gastpredikanten vastgelegd.
Nog 1 te gaan.
Opzet en organisatie kerkdiensten vanaf 1 juli:
Opgave voor de diensten blijft voorlopig zo met een maximum van 80
personen. Zingen mag dan nog niet.
Idee: Bij sommige liederen een zanger(es) om het wat levendiger te
maken.
Aanpak activiteiten seizoen 2020/2021:
Groothuisbezoek/30 + groep/ Bijbelkring en ontmoetingsgroep vindt
allemaal plaats in huiselijke kring.
Dit is dus niet mogelijk.
Idee is ontstaan bij de pastores om je op te geven persoonlijk of met
meerdere personen om zo groepjes van 4 te vormen die hele
winterseizoen door maandelijks bij elkaar komen om een onderwerp te
bespreken. Hierover wordt nog een mail verstuurd.
Stand van zaken samenwerking MinnertsgaTzummarum/Firdgum:
Zo het nu is zijn de vacatures in Tzummarum/Firdgum niet vervuld.
Het Moderamen is uitgenodigd om hierover met Tzummarum/Firdgum
in gesprek te gaan.
Diaconie:
Verslag onveranderd vastgesteld.
Het ouderenreisje kan dit jaar niet doorgaan. Hiervoor komt zo het nu
lijkt iets anders voor in de plaats.
Avondmaal in juli gaat niet door.
Dorcasactie in supermarkten gaat landelijk niet door.
Er kan dit jaar geld gedoneerd worden.
Contractverlening Tjikke Bloem:
Er hebben gesprekken plaats gevonden met Tsjikke en haar is een
contract aangeboden voor onbepaalde tijd.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Notulen vergaderingen worden onveranderd vastgesteld.
Kerkvisie:
12

Gebouwen. . wat doen we ermee . . .
De sterke punten moeten benut worden zoals de akoestiek van de kerk.
Gebouwen moeten levend worden gehouden door bijvoorbeeld
concerten e.d.
Vraag van de kerkrentmeesters aan de ouderlingen: bij nieuwkomers in
de gemeente na bezoek doorgeven aan de kerkrentmeesters.
Jeugdwerk:
Eerste vergadering is geweest samen met Tsjikke.
Passion is uitgesteld naar 2022.
Oud ijzer heeft € 2500,== opgebracht.
Geslaagden hebben een taartje gekregen. Werd erg gewaardeerd.
Bij bijzondere kerkdiensten gemeenteleden/kinderen betrekken om
invulling aan de dienst te geven.
Pinksterpuzzeltocht was zeer geslaagd.
8 november is er een Themadienst Dwars door Bijbel.
Ouderlingenberaad:
Er is 2 keer via computer contact geweest tussen de ouderlingen, Jelte
en Tsjikke.
Er zijn nieuwsbrieven bij de gemeenteleden langs gebracht.
Rondvraag:
Hoeveel oudelingen/diakenen/kerkrentmeesters zullen er bij een
kerkdienst aanwezig zijn?
1 ouderling van dienst, 1 diaken en 2 kerkrentmeesters.
Aanwezig zijn om 8.45 uur in de kerk.
Sluiting door Jitse.

KINDERKERK
Wij proberen in september beslissingen te nemen over de invulling van
de kinderkerk. Natuurlijk vinden wij het belangrijk om dit ook weer op
te starten. Daarom komen wij binnenkort met de leiding van de
kinderkerk bij elkaar om hier over te praten. Meer informatie volgt
spoedig.

DE BIBLIOTHEEK
Voor in de hal van de kerk staat een boekenkast. Hierin willen wij boeken
verzamelen die door iedereen geleend mogen worden. Op dit moment
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hebben we al een verzameling. Op donderdagochtend van 9:30 uur tot
11:30 uur is de kerk open. Kom gerust een boek of meerdere boeken
brengen of lenen. Of haal voor iemand anders een boek.

EMMAÜSWANDELING
Nu er meer mogelijk is, willen we weer een wandeling organiseren. Wij
komen samen - op 1,5 meter - op donderdag 17 september om 19.00 uur
op het grasveld aan it String, voor de pastorie. Vandaar gaan we op weg
in tweetallen en daar komen we ook weer terug.
Noteer dan ook maar vast de volgende data even: 1 en 22 oktober om
13.30 uur.

DIACONIE
Het team van de diaconie is erg blij dat Jikke en Anna ons willen helpen
met het diaconale werk in Minnertsga.
Gerd en Betty hebben een punt achter dit mooie werk gezet. Wij
bedanken hen hartelijk voor de inspiratie en steun die zij in ons team
hebben gegeven. Wij wensen Jikke en Anna veel succes en vertrouwen
op een goede samenwerking.
Collectes
In de maand juli is er voor de collecten € 255,00 overgemaakt.
Als gift is er € 50,00 gestort en er is € 35,00 overgemaakt bestemd voor
de bloemengroet.
De helft van de collecte die in de kerkdienst van 28 juni is gehouden was
€ 61,50 en de helft van de collecte die in de kerkdienst van 2 augustus is
gehouden was € 155,00.
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 willen u hartelijk
bedanken voor uw bijdragen.
Ziekenbriefjes/bloemengroet:
In verband met het coronavirus zijn eind juni de bloemen gebracht bij
diverse personen (zie tsjerkenijs juli/augustus)
Aanmelding en/of vragen?
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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.
De diaconie wil graag financiële hulp bieden voor de slachtoffers in
Beiroet:

Hulp voor getroffenen explosie Libanon
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden
en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is
beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon
zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de
coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale
kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor
Libanon is zeer hard nodig!
“Mensen zijn in shock en totaal ontredderd,” vertelt Wilbert van Saane,
uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Libanon. "Beiroet lijkt
een oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd en er zijn heel veel
gewonden,” vult zijn vrouw Rima aan. Wilbert, Rima en hun kinderen
waren op het moment van de explosie buiten de stad en zijn ongedeerd.

Dreigend tekort aan voedsel
Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw
probleem op. Ook graansilo´s in de haven zijn zwaar beschadigd.
Wilbert: “Daar maak ik me zorgen over. Nu is men vooral gericht op
medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol. Maar straks is er het
probleem van tekort aan meel.”

Veel hulp nodig
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Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos
geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben
niets meer. Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk
in Actie lid van is, zullen lokale kerken en organisaties op korte termijn
ondersteund worden bij het uitdelen van voedsel, kleding en
hygiënematerialen. Op de langere termijn zal geholpen worden bij het
herstel van gebouwen en traumaverwerking.
Ook de gebouwen van Kerk in Actie partners NEST (Near East School
of Theology), MECC (Middle East Council of Churches) en het
jongerencentrum Manara in de achterstandswijk Bourj Hammoud
(Youth for Christ) zijn beschadigd.

Dit doet Kerk in Actie met uw geld




Noodhulp bieden via ACT, het internationale kerkelijke
netwerk, aan de slachtoffers van de explosie. Zij ontvangen
voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.
Hulp bieden bij het herstel van gebouwen en traumaverwerking.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL93RABO
0119300427 van de Diaconie, o.v.v. “Hulp slachtoffers Beiroet”.
De Diaconie.

BERJOCHT FAN DE SINDINGSKOMMISJE
Sa’t jimme allegearre noch wol witte ha’t yn de lêste sindingsstjinst
(novimber 2019) de suster en in freondinne fan Boukje Fokkema bij ús
west.
Sy ha ús fertelt en foto’s sjen litten fan Boukje har wurk yn Sint
Petersburg. Jonge wezen mei in beheining helpt se troch der foar har te
wezen, aktiviteiten mei har dwaan of troch gewoan mei se te kuierjen. At
wezen 18 jier binne moatte se it weeshûs ferlitte. De measten komme dan
net goed teplak om’t de oergong nei de maatskippij te grut is. Dizze bern
begelied Boukje sadat se op it rjochte paad bliuwe.
Troch de corona is Boukje net mear yn Ruslân. Hjir ûnder kinne jim in
berjocht fan har lêze.
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Har fisum jild net mear en wannear se wer in ny fisum krijt wit se net. Se
fynt dit hiel lestich. Wannear kin se wer nei “har bern” yn Ruslân.
Boppedat fynt se it hiel dreech dat se gjin permanent plak ha’t wer’t se
echt thûs is. Se freget ûs mei en foar har te bidden dat se gau wer in fisum
krijt en wer nei Ruslân kin.
Nieuws van Boukje Fokkema:
Net zoals in Nederland, worden ook in Rusland weer steeds meer dingen
mogelijk en worden alle maatregelen stap voor stap versoepeld. De
grenzen zijn vooralsnog nog dicht, dus wanneer ik die kant weer op kan
gaan is niet duidelijk. Daarbij geldt ook, al gaan de grenzen weer open,
dan heb ik nog geen visum. Bidden jullie mee voor dat het straks weer
mogelijk zal zijn om een visum te kunnen krijgen?
Ik probeer zo goed mogelijk invulling aan de tijd hier in Nederland te
geven. Naast wat werkzaamheden die ik op afstand kan doen, heb ik in
de afgelopen periode verschillende cursussen en (online) trainingen
gevolgd, waaronder een online training voor het werken met ‘children at
risk’: kinderen die vanwege verschillende traumatische ervaringen in hun
kindertijd, het risico lopen om nooit de droom, plan en potentieel te
vervullen dat God voor hen heeft.
De training confronteerde mij weer even met de werkelijkheid m.b.t.
hoeveel kinderen nog steeds wereldwijd in nood zijn, maar niet alleen
kinderen, ook hele gemeenschappen. Eén van de huiswerkopdrachten
was een documentaire kijken over mensenhandel en prostitutie, waarbij
het voornamelijk over kinderen ging. Verschrikkelijke verhalen
passeerden de revue. Er zijn culturen waarin meisjes worden geboren en
de omgeving zegt: “je hebt de jackpot gewonnen”! Niet omdat de ouders
een prachtig geschenk van God hebben ontvangen, maar omdat een
meisje hun financiële garantie voor de toekomst biedt. Ze kunnen haar
altijd op ‘latere’ leeftijd verkopen om de prostitutie in te gaan. Deze
training maakt mij er pijnlijk van bewust, dat we nog een lange weg te
gaan hebben om kinderen wereldwijd te ‘redden’ en te bereiken met Gods
herstellende hoop en liefde. De nood is nog steeds erg groot!
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Deze training was voor mij persoonlijk echt weer even een motivator om
door te gaan met het uitreiken naar kinderen in nood in Rusland, zodat de
levens van kinderen getransformeerd worden met de liefde van God en
er weer hoop op een toekomst gaat ontstaan, of zoals bij Y., die afgelopen
zomer een kamp van Grain of Wheat heeft bezocht en heeft ontdekt dat
ze zoveel meer kan dan ze altijd had gedacht en wat andere
Y. is een vijftienjarig meisje, dat afgelopen zomer naar een kamp van
Grain of Wheat kwam in één van de aangrenzende landen van Rusland.
Vanwege een aangeboren aandoening was haar linker voet niet goed
ontwikkeld en is haar voet een paar jaar geleden tot boven haar knie
geamputeerd. Haar familie heeft geen geld voor een prothese, waardoor
ze met krukken loopt. Ze werd uitgenodigd voor een Grain of Wheat
kamp, om te gaan bergbeklimmen en om te skiën. Ze geloofde in eerste
instantie niet dat ze dit ooit zou kunnen doen. Vanwege haar beperking
verblijft Y. in een internaat en ze begon, samen met andere kinderen, te
oefenen met professionele trainers die Grain of Wheat had aangesteld. In
de zomer ging ze mee op kamp en deed ze dat, waarvan ze altijd dacht
dat het onmogelijk was: bergbeklimmen! De boodschap die deze
kinderen altijd krijgen is dat ze er niet toe doen vanwege hun beperking.
Door deze kinderen op dit soort kampen mee te nemen, leren ze te denken
in mogelijkheden, groeit hun zelfvertrouwen omdat ze ontdekken dat ze
tot veel meer in staat zijn dan ze zelf denken, en bovendien horen ze
tussen de activiteiten door over God, die hen lief heeft en een hoopvolle
toekomst voor hen voor ogen heeft. Y. vertelde na afloop van het kamp
dat ze altijd bang was in het donker, maar nu heeft geleerd om te bidden
voor het slapen gaan en sindsdien met het licht uit durft te slapen.
Ik hoop samen met het team van Grain of Wheat nog vele kinderen te
mogen bereiken!
Boukje Fokkema.
Troch de ekstra collecte fan de tjinst fan novimber 2019 en in
oanfulling fan de sindingskommisje koene we it moaie bedrach fan 500
euro nei Give Hope Bring Life oermeitsje.
Om’t troch de corona der in skoft gjin tsjerke tsjinsten wienen, ha’t de
sinding ek folle minder ynkomsten.
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We wolle graach de jierlikse bydrage oan it ZWO project
(Presbyteriaanse kerk yn Rwanda) en oan Kerk in Actie troch rinne
litte.
Derom wolle we jim freegje de Sindingskommisje net te ferjitten. It mei
ek wol streekrjocht op de bankrekken fan de Sindingskommisje NL44
RABO 0342 6505 99 ta namme fan Diakonie Protestantse Gemeente te
Minnertgea.
Alfêst bedanke ùt name fan de Sindingskommisje.

St. Anne, de 10e fan’e rispmoanne.

Beste gemeenteleden fan Minnertsgea,
Sa as de measten fan jimme wol witte wenje Wopke en ik (Afke) al wer
in jier yn St. Anne. Tsjerklik wiene wy nog altiid ferbûn mei Minnertsgea
omdat ik myn periode fan fjouwer jier as âlderling graach ôfmeitsje woe.
En no is’t safier. Mei in soad nocht ha ik dit wurk foar God en syn
gemeente dien, want sa fiel ik dat.
Ik wit noch goed dat Akke Hooyenga by ús kaam mei de fraach of ik ek
âlderling wurde woe. It earste wat yn my opkaam wie: bin ik wol geskikt?
Mar it moaie wie, yn gebed hie ik freege of’t de funksjes yn ‘e tjserkerie
ynfult mochten wurde. Ik ha der oer neitocht en fûn dat it antwurd “ja”
wie, mar besykje. En ik ha der net spyt fan hân.
It binne fjouwer jier west wer’t ik in protte fan opstutsen ha. Omgong
mei in soad minsken, foaral it wurk yn’e wyk ha ik mei nocht dien. Der
binne hjirtroch in soad kontakten ûntstien, mei de ien mear as mei de oare
en mei sommigen ek net, mar it hat my in soad brocht. Je persoanlik
leauwen wurd dêr troch fersterke. Ik wol dan ek in elts dy’t syn/har doar
en hert foar my iepenstelt hat hertlik tank sizze.
Ek de omgong mei de oare âlderlingen wie ynspireerjend. We ha in soad
by’t ein hân. Alderlingeberie (werby je inoar ûndersteune en stypje),
tsjerketsjinsten foarberiede, gruthúsbesyk jaan ensf. En dan binne der ek
noch de tsjerkeriefergaderingen. Jo komme sa op ‘e hichte fan wat der
allegeare om en ta giet yn alle gelederen fan’e tsjerke.
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Mar no is it tiid om ús oan te slúten by de tsjerklike gemeente fan St.
Anne. De earste yndrukken hjir binne goed en wa wit wat der op ús
fierdere paad komt.
Wat my wol soargen jouwt is dat der gjin opfolging is. Twa tsjerkelike
wyken binne no fakant oangeande wykâlderling. Ik doch dan ek in oprop
oan jimme allegeare, lit it wurk foar ús Hear trochgean! Tink ris nei “bin
ik geskikt” en set jimme yn foar God en syn gemeente yn Minnertsgea!!
Wy winskje jimme fierder Gods seine ta op jimme libbenspaad.
Groetnis, Afke en Wopke

EEN ONVERWACHTE ONTMOETING
In juli waren wij, Bote en Tjitske, een midweek in een hotel in Ermelo.
We hadden de fietsen meegenomen en hebben iedere dag gefietst en
genoten van de prachtige omgeving: schitterende bossen, heidevelden en
ook Harderwijk met z’n watersport en strandjes waren in de buurt.
De eerste avond zaten we te eten. Vlak langs het hotel was een wandelpad
en daarnaast lag een fietspad, dwars door de bossen. Ik keek naar buiten
en zei tegen Bote: ”Kijk eens wie daar loopt, dat is Bert Vernooy”. En de
volgende avond liep hij er weer langs. We zeiden tegen elkaar: “Dan
woont hij hier vast niet ver vandaan”.
En inderdaad, het woonzorgcentrum “Bartimeus” waar Bert woont grenst
aan het hotel waar wij verbleven. ’s Avonds gingen we steeds een eindje
lopen. Dus deze keer op onderzoek uit. “Bartimeus” ligt op een heel groot
terrein, met prachtig aangelegde tuinen en wandelpaden en grote
gebouwen met allemaal appartementen. We hadden geen adres, dus bij
het eerste appartementencomplex in de hal kijken naar de namen op de
brievenbussen. Geen Vernooy. Bij het volgende complex is het raak.
Even aanbellen en dan gaat de deur open. Bert was heel verrast ons te
zien. Hij woont in een mooi appartement, heeft zo nu en dan hulp maar
doet ook nog veel zelf. Hij voelt zich daar goed thuis, is er al weer 6 jaar.
De contacten zijn goed, hij gaat zondags lopend naar de kerk en wordt
bij slecht weer en in de winter gehaald en gebracht. Ook is hij lid van een
muziekcorps, nee, het is geen “Oranje” maar het is heel plezierig met zo
nu en dan een optreden.
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Natuurlijk was Bert ook heel belangstellend hoe het in Minnertsga is. Wij
vertelden over de veranderingen de laatste jaren en hoe het verder gaat.
Het was heel gezellig en er was zo een uur voorbij. Bij het afscheid zegt
hij dat we vooral iedereen in Minnertsga de hartelijke groeten moeten
doen.
Bote en Tjitske

CLUBS
Bedankt!
Wij willen graag iedereen bedanken die ons geholpen heeft bij het
inzamelen van oud ijzer. Door uw hulp hebben we weer een mooi
bedrag bij elkaar verzameld, maar liefst € 2500,-. Hier kunnen we weer
leuke activiteiten van doen. Heel erg bedankt!!
Heeft u nog oud ijzer de container staat er nog,
bij Vrieswijk op het terrein.
Namens Club Minnertsga.

OPROEP OPROEP 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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Nederland Zingt Dag 2020 gaat niet door
Helaas moeten we jullie nu vertellen dat de Nederland Zingt Dag 2020
noodgedwongen wordt afgelast. Vanwege de coronamaatregelen is het
niet mogelijk om een groot evenement te organiseren en ook niet om
samen te zingen.
We vinden het natuurlijk enorm jammer dat de Nederland Zingt Dag niet
door kan gaan. Toch moest deze keuze gemaakt worden, in het belang
van de gezondheid van de bezoekers en alle medewerkenden.
Of de Nederland Zingt Dag in april 2021 wel door kan gaan, is nog
onzeker. We houden alle ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen
nauwlettend in de gaten.
Sjoerd V.
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KLEURPLAAT
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