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TER OVERWEGING
Mattheüs 25: 35-36
“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie
gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik
was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik
zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
Tijdens de zes zondagen op weg naar Pasen lezen we iedere zondag een
van de werken van barmhartigheid. Deze werken zijn zes in aantal in
deze tekst, maar er zijn zeven, namelijk het begraven van de doden.
Paus Innocentius III heeft deze in 1207 toegevoegd naar aanleiding van
de tekst uit Tobit 2: 7: “Zodra het donker was geworden, dolf ik een
graf en begroef mijn volksgenoot.” Op schilderijen zijn deze door
schilders vaak getoond. Zij hebben mensen aangezet tot actie. Mensen
voelden zich geroepen om dit te doen voor Jezus.
Je ziet dit in de loop van de tijd in de kloosterordes steeds als
belangrijke leidraad terugkomen. Ook in onze tijd is dit nog steeds
aanwezig. Het Leger des Heils heeft als motto ‘Samen leven doe je niet
alleen’. Een heel directe aansporing om dat te doen, waar Jezus toe
oproept, namelijk die woorden uit Mattheüs 25. Als volgelingen van
Jezus worden we hier steeds toe geroepen. Dat is heel praktisch: eten
geven, drinken geven, kleding geven, opnemen van vreemdelingen,
zieken en gevangen bezoeken.
Als Jezus dit zo noemt, dan is dat niet alleen bedoeld voor een selecte
groep mensen: jij wel en jij niet. Mensen zijn door God gemaakt. Heel
de schepping is gemaakt door de Heer. Die Heer is op zoek naar relatie
met mensen. Hij staat niet op afstand toe te kijken. Die Heer heeft
gevoeld en geleden in Jezus, die op aarde heeft rondgelopen, mens was
onder de mensen. Hij ging contacten aan met gewone mensen, met
mensen, die misschien door de samenleving uitgekotst lijken te worden.
In de bijbel zijn dat de hoeren, de tollenaars. Het zijn de mensen, die het
minste van het minste werk doen. Het zijn de mensen, die niet over het
hoofd gezien mogen worden of zoal Jezus het zegt: “Alles wat jullie
gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan”. Zoals Jezus voor de
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mensheid heeft gedaan door zelfs zijn leven te geven. Zou jij dan niet
minstens iets kunnen doen voor Hem?
Deze woorden zijn in volledige overeenstemming met de belijdenis van
Gods volk: “Luister Israël! De Heer is onze God, de Heer is één”. Het
is ook in overeenstemming om de zwaksten in de samenleving niet te
vergeten, namelijk de wees en de weduwe, die steeds weer geholpen
moeten worden, denk maar aan Ruth en Noömi. Het is in overstemming
met het vreemdelingschap van mensen, die de roep van God volgden,
zoals Abram en Lot. Lot bleef vreemdeling voor de mensen van Sodom
hoe hij zijn best ook deed. Laten we oog hebben voor hen en hen juist
een thuis geven, omdat Jezus hen een veilige haven wil geven.
Ds. Jelte Lindeboom.

KERKDIENSTEN IN DE MAAND FEBRUARI
De kerkdiensten in februari zijn te volgen via de kerktelefoon en
kerkomroep.nl
Bezoekers tijdens kerkdiensten in februari zijn helaas niet mogelijk, als
er wijzigingen zijn in de kerkdiensten wordt dit vermeld via de
nieuwsbrief.
Zondag 7 februari
9.15 uur
Collecten:
Extra collecte:

Heilig Avondmaal
Ds. J. Lindeboom
Kerk en Pastoraal Werk
Avondmaalscollecte

Zondag 14 februari
9.15 uur
Collecten:

Themadienst (zie pag. 14)
Diaconie en Pastoraal Werk

Zondag 21 februari
9.15 uur
Collecten:

1e lijdenszondag
Ds. J. Lindeboom
Kerk en Pastoraal Werk

Zondag 27 februari
9.15 uur

2e lijdenszondag
E.P. Muilwijk-Huis
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Collecten:
Diaconie en Pastoraal Werk
Extra collecte:
Kerk
Denkt u nog aan de collectes zoals die vermeld staan? U kunt dit
overmaken op de bekende rekeningnummers, die in de colofon van
Tsjerkenijs staan. Bedankt voor uw giften.

AGENDA (onder voorbehoud)
3 februari
10 februari
22 februari
24 februari

Online avondgebed om 19.15 uur
Online moderamen aanvang 20.00 uur
Inleveren kopij (zie ook colofon)
Kerkenraadsvergadering aanvang 20.00 uur

KERKDIENSTEN
Helaas blijft de situatie nog zoals die ook in de nieuwsbrief beschreven
was. Toch blijven we diensten uitzenden die ongeveer driekwartier
duren. Zo hopen we met elkaar verbonden te blijven door Woord en
gebed. Luister mee via kerkomroep.nl. Op de website van PKN
Minnertsga kunt u de liturgie van de dienst vinden.

FANÚT DE FLINTER
Eind februari begint de voorbereiding op Pasen. We gaan een weg
omhoog naar de verheerlijking van de levende Heer. Een weg naar
bevrijding van alles wat ons bindt. Een weg naar vrijheid in de Heer,
met Jezus en hulp van zijn Geest. Vanuit de beklemming van corona
mogen we daar juist naar kijken en de blijdschap over die God, die
meelijdt met mensen, voluit beleven. Dank Heer voor Jezus! Dank dat
ook wij als kleine mensjes U mogen volgen. Dat wij mogen leren van
mensen in de bijbel, zoals de mensen in Babel, dat wij maar miniscuul
zijn in uw ogen en toch zo waardevol. U willen wij loven en prijzen.
Wij willen dankbaar zijn dat U, Jezus ons heeft bevrijd!
Gods liefderijke zegen en kracht voor deze maand!
Ds. Jelte Lindeboom.

PASTORAAT
Juist nu, in deze tijd is het van belang om contact met elkaar te houden.
Als gehele gemeente zijn we verantwoordelijk voor het omzien naar
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elkaar. De actie 'belfreonen' loopt goed, er is al een aantal koppels die
met elkaar bellen. Gewoon even praten, even horen hoe het gaat, kan in
deze tijd al een groot verschil maken in het leven van mensen.
Schroom niet om in deze tijd zelf contact op te nemen met de
wijkouderlingen of de pastores. Er is altijd een luisterend oor.

PASTORALIA
Op dit moment liggen er niet mensen in het ziekenhuis.
Een aantal mensen uit onze gemeente en ons dorp getroffen door
corona. Sommigen zijn hersteld, anderen verblijven in quarantaine,
weer anderen hebben een lange nawerking van deze ziekte. Bidt voor
hen en draag hen op aan de barmhartige Eeuwige.

VEERTIGDAGENTIJD
Graag willen wij als pastores je meenemen op weg naar Pasen, het feest
van de bevrijding. Wat er precies gaat komen weten we nog niet
helemaal, maar bij de volgende nieuwsbrief komt hierover de nodige
informatie van diverse activiteiten. Waar je aan kunt denken?
Bijvoorbeeld teksten, gedachten, wandelingen, maar ook hoe we de
stille week kunnen invullen (dit doen we in samenspraak met de
commissie Stille Week).

NIEUWSBRIEVEN
De laatste maanden zijn diverse nieuwsbrieven verstuurd. Wij hopen
jullie op deze manier tussendoor een beetje op de hoogte te houden om
zo met elkaar verbonden te blijven en te bemoedigen. Ook halverwege
februari komt weer een nieuwsbrief met de nieuwste ontwikkelingen.
Inmiddels hebben we veel mailadressen ontvangen, waarvoor dank!
Mocht u zich nog niet hebben gemeld voor de digitale nieuwsbrief, dan
kunt
u
zich
melden
via
ons:
Tsjikke
Bloem,
tsjikkemartsjebloem@msn.com
en/of
ds.
Jelte
Lindeboom,
jlindeboom8@gmail.com Het kan zijn dat de nieuwsbrief de eerste keer
in de spambox komt, daar kunt u deze aanvinken als niet-spam en
verplaatsen naar de inbox.

VASTEN: EEN UITDAGING
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De tijd op weg naar Pasen is ook een tijd van bezinning, nadenken over
wie ik ben, hoe ik in het leven sta, wat ik met het volgen van Jezus doe
in mijn leven. Dat is best wel een dingetje om daar naar te kijken bij
jezelf. Pasen is het feest van de bevrijding van alles wat bindt. Jezus
heeft jou vrij gemaakt van zonde, van verslaving, van blijven hangen in
allerlei dingen.
Hierbij wordt je geroepen de uitdaging aan te gaan om los te komen van
dingen, die je binden. Vanaf woensdag 17 februari tot Pasen. Let wel de
zondagen vallen daarbuiten. Wij leven na de opwekking van Jezus 2000
jaar geleden en dat vieren we iedere zondag ook in deze tijd. Echter ook
dan kan het met mate. Leef bewust, geloof bewust! Leef bewust in
geloof naar Pasen toe.
Wil je meedoen? Meld je aan, dan kunnen we elkaar ook
bemoedigingen en aanmoedigen om het vol te houden. Als je een
smartphone hebt, kun je dit melden via whatsapp aan ds. Jelte
Lindeboom, 06-37354345.

LUISTERVERHALEN
Toen Tamar Juda zag aankomen met een ezel aan zijn hand, beladen
met balen en een mooi tapijt, pakte ze haar schoffel en rende weg naar
het uiterste puntje van haar vaders land. Misselijk van angst stond ze
met haar rug naar het huis te werken in de hoop dat hij hun deur voorbij
zou gaan en dat hij een ander meisje voor zijn zoon zou zoeken. Toen
haar voedster haar riep, deed Tamar net alsof ze haar niet hoorde en
schoffelde verbeten verder. Tranen verblindden haar ogen.
Weten hoe het verhaal verder gaat? Luister dan iedere woensdag om
15:00 uur naar de kerkomroep of via de kerktelefoon. In februari zullen
we het verhaal van Tamar lezen uit het boek van Francine Rivers – Een
spoor van genade. De schrijver brengt bijbelverhalen tot leven en duikt
echt in de achtergrond van de verhalen en verbindt dat met een vleugje
romantiek.

Bestaat God?
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Het bestaan van God is allang bewezen!
Zoek de Bijbel er maar op na.
Het is alleen een kwestie van lezen.
over vergeving, verlossing en gena!
Het bestaan van God is allang bewezen!
En dat van zijn langverwachte zoon.
We hebben het in Jesaja al kunnen lezen.
En dat hij reeds zetelt aan ’s Vaders troon.
Het bestaan van God is allang bewezen!
Erover lezen, dàt is wat wij kunnen doen.
Het gaat over de waarheid en de weg ten leven.
Dat geldt voor nu en dat gold toen.
Het bestaan van God is allang bewezen!
We kunnen het wel blijven bekritiseren.
Maar als we het al niet willen lezen
dan sluiten wij elke mogelijkheid tot bekeren.
Het bestaan van God is allang bewezen!
Johannes sprak in geheime taal.
Opdat wij God niet uit angst zullen vrezen.
Maar oprecht geloven in het Bijbels verhaal.
Het bestaan van God is allang bewezen!
Ook archeologen vonden veel uit die tijd.
En de verhalen van zij die werden genezen,
getuigen hiervan en berusten op waarheid.
Het bestaan van God is allang bewezen!
Wij mogen straks wonen in zijn komende rijk.
Zijn zoon is voor ons uit de dood verrezen.
Zo gaf Hij van zijn liefde voor ons mensen blijk.
H.de H.

DIACONIE
De collectes in november 2020:
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Diaconie collectes € 199,00; stortingen aan Diaconie € 550,00;
Dorcas collecte € 584,82 en voor de bloemengroet € 38,00.
De landelijke deur aan deur collecte voor vluchteling kinderen
op Lesbos (Griekenland) heeft in Minnertsga € 1002,60 opgebracht.
Namens deze kinderen willen wij de collectanten heel hartelijk
bedanken voor hun inzet.
De collectes in december 2020:
gewone collectes Diaconie 6-12-2020 €151,60; stortingen aan
Diaconie € 600,00; collecte voor de minima € 609,50, de Diaconie
heeft hiervoor € 1000,00 overgemaakt; kerstpot Syrië € 400,00;
collecte Kinderen in de knel € 77,00, de Diaconie heeft hiervoor €
200,00 overgemaakt.
Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u
hartelijk bedanken voor uw bijdragen.
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 0.a. via de volgende manier:.
blommengroet@gmail.com
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!
Avondmaal
Zondag 7 februari willen we graag het Avondmaal vieren. Helaas
mogen er geen mensen meer 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 Bangladesh.
Water staat Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh
de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het
rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot
gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar
zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je
huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand
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van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten,
zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.
Eén van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht:
medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampen
preventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie
partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten
leven.

Als u hier een bijdrage aan wilt geven kan dat door een bedrag over te
maken op de bankrekening van de Diaconie, rek.nr. NL93 RABO 0119
3004 27 o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh.
De Diaconie.

BERICHT VAN HET AVONDGEBED
Op 3 februari 2021 willen we om 19.15 uur weer een avondgebed
houden, maar weer online, vanwege de corona maatregelen.
Wij willen danken voor alle mensen die elkaar bemoedigen en de naaste
een kaartje sturen of een belletje doen.
Bidden dat iedereen het vol mag houden in de komende tijd.
Voor alle mensen in onze gemeente die ziek zijn of een familielid,
partner of kind hebben die ziek is.
Voor onze pastors die hun werk ook op een bijzondere manier moeten
doen in deze coronatijd.
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Zou u ook thuis weer mee willen bidden, want het gebed is krachtig.
Zo kunnen we Gods koninkrijk een beetje laten zien in deze wereld.
Vriendelijke groet,
Wietske Lautenbach, Petra Abma.
Wietske Spoelstra, Froukje Kuiken

KERKRENTMEESTERS
Klok
Vanaf 15 december j.l. was het niet meer verantwoord de klok te luiden.
Bij nader onderzoek bleek de gehele ophanging versleten. De toren is
eigendom van de gemeente Waadhoeke. Deze heeft op haar beurt de
toren “ondergebracht” bij de stichting behoud monumenten
Waadhoeke. Deze stichting ontvangt jaarlijks een onderhoudsbudget
van de gemeente. Voor restauraties en grote onderhoudsplannen is de
stichting afhankelijk van subsidies van diverse stichtingen en van
overheidssubsidies. Nu de luidinstallatie van onze kerk gerestaureerd
moet worden is de stichting afhankelijk, zo als gezegd, van die
subsidies. De aanvraagprocedures voor deze subsidies heeft een lange
doorloop tijd. Gevolg hiervan is dat de restauratie van de luid
installatie, op zijn vroegst in 2022 zou kunnen plaatvinden. Met een
eventuele uitloop naar 2023. Dit is niet wat wij maar ook het dorp
willen.
Wij zijn als Kerkrentmeesters op 16 dec. j.l. in overleg gegaan met het
bestuur van de stichting. Uit het overleg bleek dat dat restauratie tussen
de € 15.000,= en € 17.000,= (excl.) moet kosten. Dit bedrag kon de
stichting niet “ophoesten”. Wij zijn met elkaar tot de afspraak gekomen
dat ook wij onderzoek doen naar hoe wij een deel van deze kosten
kunnen financieren.
Het onderzoek heeft een positief resultaat opgeleverd. Het college van
KRM staat garant voor € 7.500,=,. Dit bedrag komt vanuit de financiën
van de begraafplaats. Tevens staat de drukkerij garant voor € 2.500,=.
Met deze toezegging is de stichting in overleg gegaan met de gemeente
Waadhoeke. Uitkomst hiervan is dat men heel content was en is met
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ons aanbod en dat zij (stichting en gemeente Waadhoeke) garant staan
voor het resterende bedrag. Inmiddels is er opdracht gegeven tot
restauratie. De exacte datum wanneer gestart wordt, wordt binnenkort
duidelijk.
Statiegeld actie
In samenwerking met de
Dagwinkel starten wij
een statiegeld actie. De
opbrengst zal bestemd
worden voor verbouw van
de toiletruimte met een
invalidetoilet
en
het
realiseren
van
een
keukenblok
in
de
consistorie.
Zie
bijgaande folder die wordt
opgehangen
in
de
Dagwinkel.
Inmiddels hebben ook al twee fondsen positief gereageerd op onze
aanvraag voor een subsidie toekenning.

Statiegeld actie
voor de verbouw van de toiletvoorziening
met een invalidetoilet in de Meinardskerk.
De huidige toiletvoorziening is nodig aan vervanging toe
en er ontbreekt een invalide toilet.
Graag willen wij in de kerk die faciliteiten bieden die
nodig zijn bij bv. kerk-, zang en uitvaartdiensten en bij
concerten.
Ook wordt er een kleine keuken geplaatst zodat de kerk
ook in de toekomst voor andere bijeenkomsten kan
worden verhuurd.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!!!
De Protestantse Gemeente
Minnertsga
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Stoelen
Deze stoelen (zie foto) zijn nog te koop
voor € 2,00 per stuk. Er zijn
gemeenteleden die dachten dat de
stoelen voor in de kerk te koop waren
maar dat is dus niet zo. Het zijn de
bruine stoelen welke gebruikt werden
bij concerten e.d.
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Collecteweek ZOA - 29 maart t/m 3 april 2021.
Wij zoeken nog collectanten! Meld je aan via
annatilma88@gmail.com
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