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April 2021

TER OVERWEGING
"Voor alles wat gebeurt, is er een uur, een tijd voor alles, wat er is
onder de hemel.” (Prediker 3: 1) Een bekende tekst voor velen. Zelf ben
ik zeer gecharmeerd van dit bijzondere bijbelboekje. Het staat zo dicht
bij mensen. Het is geen hoogverheven en zweverig praat, niet dat
andere boeken in de bijbel daarmee gedegradeerd worden tot onnodig.
Dit boekje beschrijft wat er gaande is in de wereld om ons heen. Kun je
een pandemie daar ook onder schuiven, vraag ik mij wel eens af.
Afgelopen week las ik naar aanleiding van de verkiezingen voor de
tweede kamer, dat de situatie met zo veel partijen in de kamer niet
nieuw is. In 1918 waren er blijkbaar ook zo veel partijen … en er was
ook een pandemie, de Spaanse griep die voor dood en verderf heeft
gezorgd. Dit alles 103 jaar geleden en nu weer een dergelijke situatie.
Voor alles is een tijd en de geschiedenis herhaalt zich blijkbaar ook
steeds weer.
Het bijzondere is dat een ding zich niet heeft herhaald in de
geschiedenis, namelijk de opwekking. Oké er is een aantal mensen
opgewekt: die jongen door Elisa, de jongen uit Naïn en Lazarus, de
jongeman die uit het raam viel bij Paulus, het dochtertje van Jaïrus. De
opwekking die ik natuurlijk bedoel is die van Jezus. Deze was totaal
anders dan de andere. Het is historisch gezien uniek, alleen al dat er nu
nog over gesproken wordt, dat het gevierd wordt ieder jaar weer. De tijd
was er rijp voor, dat dat moest gebeuren. Jezus zag leed en ellende om
zich heen. Er gebeurde zo veel, dat niet goed was in de ogen van God,
zoals dat in de bijbel genoemd wordt: mensen kwamen om van de
honger en dorst, hadden geen kleding, waren ziek of zaten gevangen.
Niets werd er aangedaan om het kwetsbare leven te beschermen. Dat is
van alle tijden ook nu nog. Mensen worden aan hun lot overgelaten en
krijgen niets, omdat ze niet voldoen aan de eisen. De liefde van mensen
voor mensen is zeer voorwaardelijk: je moet daar en daar aan voldoen
en dan kun je komen om te ontvangen, zoals bij de voedsel- of
kledingbank, of als vluchteling.
Die Jezus is opgewekt! Dat mogen we vieren met Pasen.
2

Ik had een droom! Ik droomde dat we met Pasen in een volle kerk
zaten, afgeladen vol. Eindelijk na ruim een jaar kon iedereen weer
komen. Velen hadden verlangend uitgekeken om Pasen zo weer met
elkaar te vieren. Uit volle borst werden de paasliederen gezongen:
Christus onze Heer verrees, halleluja!! U zij de glorie, opgestane Heer!
Met schrik werd ik wakker. Dat kan toch niet, dat mag toch niet? Het
verlangen is gewekt om toch zijn opwekking te verkondigen, door te
geven! Dat mag met Pasen gebeuren, juicht en looft Hem in woord en
daad! Jezus leeft en ik met Hem!!
Gezegende Paastijd!!!
Ds. Jelte Lindeboom.

Gebaar van liefde
Het ruisen van de zee
de vogels op het veld
de stilte in het bos
God wat is uw schepping
toch oneindig mooi.
Het rumoer rond corona
de roep van wanhoop
muren van eenzaamheid
hoe broos zijn wij mensen
in ons eindig bestaan.
Hoe vinden wij hoop
voor een toekomst
vol vlagen van mist.
Kom ons tegemoet, God
En omarm ons
met een gebaar van liefde.
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KERKDIENSTEN IN DE MAAND APRIL

Vanaf zondag 4 april 1e paasdag is er weer kerkbezoek mogelijk voor
maximaal 30 personen.
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 vrijdagavond 20.00 uur, omdat er maximaal plaats
is voor 30 personen.
Donderdag 1 april
19.30 uur

Witte Donderdag
Viering Heilig Avondmaal
via de kerkomroep
Ds. J. Lindeboom
Avondmaalscollecte

Collecte:
Vrijdag 2 april
19.30 uur

Goede Vrijdag
via de kerkomroep
Commissie Stille Week

Zaterdag 3 april
20.00 uur

Paaswake
via de kerkomroep
Ds. J. Lindeboom

Zondag 4 april
9.15 uur
Collecten:
Extra collecte:

1e Paasdag
Ds. T. v/d Meulen
Diaconie en Pastoraal Werk
Kerk

Maandag 5 april

2e Paasdag
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9.15 uur
Collecten:

Dienstdoende ouderlingen
Kerk en Pastoraal Werk

Zondag 11 april
9.15 uur
Collecten:
Extra collecte:

Themadienst
Diaconie en Pastoraal Werk
Kerk

Zondag 18 april
9.15 uur
Collecten:
Extra collecte:

Slotzondag
Ds. J. Lindeboom
Kerk en Pastoraal Werk
Diaconie

Zondag 25 april
9.15 uur
Collecten:

Ds. J. Lindeboom
Diaconie en Pastoraal Werk

Denkt u nog aan de collectes zoals die vermeld staan? U kunt dit
overmaken op de bekende rekeningnummers, die in verderop om
Tsjerkenijs staan. Bedankt voor uw giften.

AGENDA (onder voorbehoud)
7 april
7 april
19 april
28 april

Avondgebed om 19.15 uur (zie pag. 16)
Moderamen
Inleveren kopij
Kerkenraadsvergadering aanvang 20.00 uur

STILLE WEEK
Pasen 2021! We vieren weer de opwekking van de Heer! Hij leeft!!
Vorig jaar is alles niet doorgegaan, maar dit jaar gaan de diensten in de
stille week digitaal door en op 1ste Paasdag met 30 bezoekers! Op alle
adressen in het dorp worden de liturgiën verspreid om zo als
volgelingen van Jezus met alle dorpgsgenoten op weg te gaan naar het
grootste feest van de kerk: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!
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Op de liturgie staat een link naar de site van de kerkomroep, zoek naar
Minnertsga en klik dan Meinardskerk aan. Ook is het te beluisteren via
de bekende kastjes van de kerktelefoon.
Allen een goede en gezegende Stille Week toegewenst.
beperkingen.

FANÚT DE FLINTER
Via deze weg wensen wij iedereen goede, gezegende en opgewekte
Pasen toe. Dat wij in blijdschap mogen leven door de opgewekte Heer!
Ds. Jelte Lindeboom

PASTORALIA
In de afgelopen tijd is weer een aantal mensen getroffen door corona,
maar ook andere ziekten. Wij vragen jullie allemaal te bidden voor rust,
zegen, wijsheid en kracht voor ons allemaal om vol te houden en om te
zien naar mensen om je heen. Alleen samen kunnen wij dit doen, alleen
samen kunnen we zo gemeente zijn.

De PAASCHALLENGE, zoals vermeld stond in het maartnummer,
gaat NIET door. Het vergt toch te veel organisatie om dit in een heel
korte tijd te plannen.

VERJAARDAGEN IN DE MAAND APRIL
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.

VANUIT DE KERKENRAAD
Er is de afgelopen tijd veel gebeurd rondom de COVID-19 maatregelen.
In de kranten is ook één en ander bekend gemaakt hoe de landelijke
kerk adviseert. Als moderamen en als kerkenraad hebben we daar goed
naar gekeken, omdat het steeds weer kan veranderen. Als mensen weer
kunnen komen in de kerk bij diensten en een paar weken later weer niet,
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dan geeft dat onrust. Daarom heeft de kerkenraad besloten de diensten
weer open te stellen vanaf Pasen. De opwekking van Christus als eerste
begin van nieuw leven, als een nieuwe start met diensten met mensen.
De kerkenraad heeft dit besluit genomen uit verantwoordelijk voor en
aan de gemeente met een beroep op een ieders verantwoordelijk naar
elkaar om je hieraan te houden. We hopen en bidden dat we na de
zomer weer wat gewoner mogen en kunnen leven door onder andere de
vaccinaties. Dit alles uiteraard onder het voorbehoud van hoe het
allemaal verder zal gaan met COVID-19.
Het doet pijn tot slechts dit besluit te komen. Graag had ook de
kerkenraad alles weer normaal gehad, dat we met elkaar het dak eraf
hadden kunnen zingen met Pasen, want dat moet toch gedaan worden?
Helaas hebben we dit moeten besluiten om zo een veilig gevoel aan
allen, die de diensten willen bezoeken, te kunnen geven.
Hier alles nog even overzichtelijk op een rijtje:
Aanmelden

Voorwaarden voor
aanmelding
Gegevens bij
aanmelding
In de kerk

-

Via het telefoonnummer (06-39866952
inspreken op de voicemail of whatsappen) of
via de mail (pkn.msga@gmail.com) kunt u
zich wekelijks aanmelden van maandag tot en
met vrijdagavond 20.00 uur.
- Er wordt geen bevestiging gestuurd.
- Opgave is verplicht! Zonder opgave kunt u niet
komen.
- Bij binnenkomst in de kerk zal uw naam
aangevinkt worden op de lijst.
- Maximaal 30 bezoekers!!
- Vooreerst wordt er nog niet gezongen
U hebt geen klachten zoals: verkoudheid, koorts,
hoofdpijn, keelpijn, spierpijn (zoals het RIVM dat
voorschrijft)
Uw naam en aantal mensen dat komt
-

Bij binnenkomen in de kerk wordt nog eens
gevraagd naar uw gezondheid
Houdt afstand tot elkaar
U doet uw mondkapje op en ontsmet uw
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Besmetting

Tot slot

handen
- Bij de tafel wordt uw naam aangevinkt
- Vervolgens wordt u naar een plaats in de kerk
gebracht (u mag niet zelf een plekje zoeken)
- Uw jas houdt u neemt u mee. Op uw plek
aangekomen mag het mondkapje afgedaan
worden
- Bij het uitgaan zet u het mondkapje weer op
en wacht tot aangegeven wordt dat u naar
buiten mag op aangeven van iemand
Mocht iemand toch klachten krijgen vlak na een
kerkbezoek, laat u testen en meld bij positief resultaat
dit aan een van de kerkenraadsleden, zodat iedereen,
die op dat moment ook in de dienst aanwezig was,
geïnformeerd kan worden extra op te letten op
symptomen. Hierbij wordt uiteraard geen naam
genoemd
- Houdt u aan de algemene maatregelen vanuit
het RIVM
- Wees voorzichtig
- We hopen op deze manier langzamerhand
weer toe te kunnen werken naar meer
bezoekers in de diensten

Tijdens deze zelfde kerkenraadsvergadering van woensdag 10 maart
zijn ook de jaarrekeningen van de diaconie, de zending en de kerk
behandeld. Deze worden in Tsjerkenijs vermeld in verkorte vorm, zoals
deze ook op de website van de kerk komt te staan. Wilt u meer weten of
heeft u vragen neem dan contact op met het bijvoegde telefoonnummer.
Ds. Jelte Lindeboom.

DIACONIE
De Avondmaalscollecte project Bangladesh heeft € 162,50 opgebracht.
De diaconie heeft dit aangevuld tot € 250,00. Aan giften kreeg de
diaconie € 565,00 binnen.
Aan de bloemengroet werd € 30,00 gegeven.
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De diaconie is erg blij met deze opbrengsten en wil u hartelijk bedanken
voor uw bijdragen.
Extra collecte tijdens de biddag op 10 maart was bestemd voor een
beter inkomen voor Ghanese boerinnen.
Veel vrouwen in Noord-Ghana verbouwen maïs, rijst, sojabonen en
pinda’s voor eigen gebruik. Tijdens het regenseizoen rapen ze vier
maanden sheanoten. De sheaboter die je daarvan kunt maken, is heel
gewild in veganistische boter en cosmetica. Een uitgelezen kans voor
arme boerinnen in Ghana om hun leven te verbeteren. De Ghanese kerk
leert hen de kwaliteit te verbeteren. Dankzij een betere samenwerking
en het goed bewaren van de oogst, krijgen ze meer betaald voor hun
noten en boter en verbetert hun leven! Met de opbrengst van deze
collecte steunt Kerk in Actie Ghanese boerinnen om hun leven te
verbeteren.
Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken op de rekening van de diaconie
NL93 RABO 0119300427 o.v.v. boerinnen Ghana.
Heilig avondmaal:
Op Witte Donderdag 1 april a.s. hopen wij het Heilig Avondmaal te
vieren. Helaas mogen er nog geen mensen in de kerk maar thuis kunt u
ook meedoen.
Voordat de dienst begint kunt u vast een stukje brood en een glaasje
wijn klaarzetten. Om zo met z’n allen het avondmaal te vieren.
Tijdens de dienst wordt door de voorganger aangegeven wanneer de
viering begint.
De extra collecte is bestemd voor “Fryslân foar Rwanda”. Zie ook de
flyer bij deze tsjerkenijs.
Als u hieraan een gift wilt geven kan dat op de rekening van de diaconie
NL93 RABO 0119300427 of op de rekening van de zendingscomm.
NL44 RABO 0342650599 o.v.v. “Fryslân foar Rwanda”
Ook kunt u een gift in de brievenbus doen bij de voorzitter van de
zendingscommissie: dhr. K.E. Andringa.
blommengroet@gmail.com
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet?:
Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet
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Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!
Dorcas Voedselactie 2020 is een groot succes
We zijn ontzettend dankbaar voor
het resultaat van de Dorcas
Voedselactie in 2020. Door de
coronamaatregelen konden we de
voedselpakketten dit jaar niet in
Nederland inzamelen. We hebben
ervoor gekozen om de actie toch
door te laten gaan. De producten
kochten we niet hier, maar in de
landen zelf in.
We hadden nooit verwacht dat het door de inzet van een groot aantal
vrijwilligers en de betrokken kerken zo’n groot succes zou worden. We
hebben met de Dorcas Voedselactie in 2020 850.000 euro opgebracht.
In totaal zijn er 25.000 voedselpakketten samengesteld door onze
medewerkers in Oekraïne, Roemenië, Moldavië en Albanië.
Doordat de producten lokaal zijn ingekocht, sloot de inhoud van het
pakket goed aan bij de behoeften van de ontvangers. Dit jaar zijn er
zelfs versproducten aan het pakket toegevoegd zoals groenten, worst en
kaas. Lokale vrijwilligers hebben de pakketten rondgebracht en hebben
er ook een persoonlijke kaart aan toegevoegd.
Door het hoge bedrag dat is binnengehaald konden we naast de inkoop
van de 25.000 pakketten ook programma’s gericht op voedselzekerheid
ondersteunen. Projecten waarin we mensen helpen om in hun eigen
inkomen te voorzien, bijvoorbeeld landbouwtraining en het stimuleren
van samenwerking en omzien naar elkaar.
In november 2020 hebben wij een extra collecte gehouden voor Dorcas.
Deze collecte heeft toen € 584,00 opgebracht.
Vragen over de jaarrekening kunt u stellen aan onze penningmeester
S. Visser.
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Rectificatie…….
In het maartnummer van Tsjerkenijs is het gedicht ‘Op Weg’ niet goed
afgedrukt. Daarom volgt hiernaast nogmaals het volledige gedicht.

Op weg!
We zijn op weg naar Pasen.
Ook in deze zware tijd.
We leven toe naar Pasen.
Ondanks alle narigheid.
We zijn op weg naar Pasen.
Op weg naar een nieuw begin.
We kijken uit naar Pasen.
Met familie, vrienden of gezin.
We zijn op weg naar Pasen.
Naar Jezus die lijdt op Golgotha.
We staan stil bij Pasen.
Waar ik met al mijn zorgen sta.
We zijn op weg naar Pasen.
Ik kijk omhoog naar hem.
We mogen luisteren met Pasen.
En dan hoor ik zijn stem.
We zijn op weg naar Pasen.
Hij zegt tegen de misdadiger aan ’t kruis.
We verwonderen ons over Pasen.
Dat hij mag ingaan in Zijns vaders huis.
We zijn op weg naar Pasen.
Dit grote nieuws geldt nog altijd.
We belijden schuld met Pasen.
Ook wij mogen delen in Zijn heerlijkheid.
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We zijn op weg naar Pasen.
Hopelijk hoor jij ook zijn stem.
We aanbidden God met Pasen.
Luister dan en volg ook hem.
We zijn op weg naar Pasen.
We mogen samen op reis.
We danken God voor Pasen.
Om te mogen leven in zijn paradijs.

H. de H.

KERKRENTMEESTERS
Herinrichting kerk
De uitvoering van de werkzaamheden laat nog even op zich wachten
zodat deze corona proof uitgevoerd kunnen worden. Aan fondsen
hebben we tot nu toe € 17.000,00 ontvangen en we zijn nog in
afwachting van bericht van enkele andere fondsen.
Dakbedekking
Momenteel zijn enkelen van ons druk bezig met de voorbereiding voor
het opnieuw bedekken van de noord en oost kant van de kerk. Volgens
de planning worden deze werkzaamheden in 2023 uitgevoerd maar de
start voor werving van fondsen e.d. moest nu al beginnen. Reden
hiervoor is dat enkele grote fondsen ruim van te voren bekendmaken
wie zij gaan ondersteunen. Er is door ons gekozen om de noord en oost
kant in een keer te doen omdat we dan de kosten voor steigers e.d.
kunnen beperken. De voorlopige begroting is bijna klaar en de kosten
zijn weer aanzienlijk, dit is mede de reden dat we nu al los zijn met de
financiële voorbereiding. U hoort zo spoedig mogelijk meer over dit
onderwerp.
Collectes
In het tweede deel van 2020 is er € 1.750,00 gestort op onze rekening
met als omschrijving compensatie collecten. Een bedrag waar wij zeker
blij van worden. De eindstand van de eindejaarcollecte is op het
moment van schrijven nog niet binnen maar tot nu toe is er ongeveer €
7.000,00 binnengekomen. Waarlijk een bedrag waar je stil van wordt.
Daarnaast hebben we ook van diverse gemeenteleden een extra bijdrage
gekregen betreffende de vrijwillige bijdrage.
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Alles met elkaar hebben de collecten ongeveer evenveel opgebracht als
het jaar 2019, een totaal waar we mee vooruit kunnen en dankbaar voor
zijn.
Uurwerk
Bijna niet te missen was het dat op 8 maart
een nieuwe stellage naar boven getild werd
door de galmgaten. Gedurende de middag
was het geluid van de klokken duidelijk te
horen. De komende tijd wordt het luiden en
juiste tijd op elkaar afgestemd.
Meer nieuws hierover kunt u zien en vinden op de website.
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
Op deze manier brengen de kerkrentmeesters de jaarrekening van 2020
onder uw aandacht daar dit niet in de gemeente-avond mogelijk was.
Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u contact opnemen met dhr. A.
Walda

BERICHTJE VAN HET AVONDGEBED
Op 7 april willen wij ons avondgebed weer houden, om 19.15 uur.
Wij willen danken voor alle fijne dingen die mensen voor elkaar
proberen te doen in deze tijd.
Voor deze wereld, waar zoveel honger en onrecht heerst.
Voor alle mensen die iemand verloren hebben, en de zieken.
Voor de gevangenen, die door gevangenenzorg worden bezocht, en
zodoende in aanraking komen met het evangelie.
We willen bidden voor nieuwe mogelijkheden om weer naar de kerk te
gaan, creatieve ideeen hiervoor.
Voor het pastorale werk wat we maar minimaal kunnen doen.
Voor de gemeente, voor de pastors en het compleet worden van de
ambtsdragers.
Zou u thuis weer met ons mee willen bidden, zodat dit stukje gemeente
zijn God kan eren en loven.
Gods onmisbare zegen toegewenst.
Vriendelijke groet, Wietske, Petra,
Wietske en Froukje.
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GEEN 4 DORPENVIERING!!
25 april a.s. stond de 4dorpen4ing in Sexbierum
gepland.
Gezien de situatie rondom Corona hebben wij als
commissie het besluit moeten nemen om deze
viering ook nu NIET door te laten gaan.
We vinden het jammer maar op dit moment niet verantwoord om met
een groep mensen samen te komen.
We hopen op betere tijden maar vooral spreken wij de wens uit dat we
gezond mogen blijven en dan maken we er op een later tijdstip een
mooie dienst van.
Het geloof waar ik het meest van houd, zei God, is hoop. (citaat van:
Charles Péguy)
Laten we met die hoop verder gaan en hopelijk zien we elkaar bij de
volgende 4dorpen4ing.
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