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OVERDENKING 
 
IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET... 
 
We mogen weer aan een nieuw jaar beginnen. Hoe gaat u of ga jij dit 
nieuwe jaar tegemoet? Met een begin van een nieuw jaar komt er vaak 
ook nieuwe energie, hoop en kracht. We mogen het oude jaar met alles 
wat er is gebeurd of niet is gebeurd loslaten, maar toch kan het ook pijn 
doen om het verleden los te moeten laten. Het verdriet om wat voor 
soort verlies dan ook kan je niet zomaar loslaten. Dat gaat stapje voor 
stapje. Eigenlijk gaat alles in het leven stapje voor stapje. Sommige 
stapjes gaan onopgemerkt en anderen juist heel bewust. Welke stapjes 
wilt u of jij dit jaar zetten om achter Jezus aan te gaan?  
We zijn allemaal volgelingen van Jezus, maar soms zien we even niet 
welke kant we op mogen gaan. Ik was een aantal weken geleden op 
bezoek bij een gemeentelid. We zaten in de woonkamer en ik zat voor 
het raam het werd al donker en in de straat was de kerstversiering al 
aan. De vrouw zat tegenover mij en zag de kerstverlichting niet, maar 
alleen de donkerte. Toen ik wegging stond ze op om de gordijnen dicht 
te doen en kon ze zien wat ik zag, de mooie lichtjes, die zag ze anders 
niet, omdat ze daar nooit zat.  
Wat ik hiermee wil zeggen is het volgende: Stap voor stap mogen wij 
meer groeien als volgelingen van Jezus, ook dit jaar weer. Zo bewegen 
wij steeds verder naar het licht toe en mogen wij leven vanuit een ander 
perspectief. Het perspectief dat Jezus ons lief heeft en ons ziet, dat hij 
wil dat we groeien en bloeien tot Gods Eer. Dan kan je nog steeds 
donkere momenten ervaren in het leven, alleen mag je ook weten dat er 
altijd iemand is die het met je wil dragen. Ook mogen wij als christenen 
er voor de ander zijn. We kunnen niet altijd zien hoe het met de ander 
gaat, wat er ten diepste in iemands leven omgaat, oordeel daarom ook 
niet, maar probeer openingen te vinden om naast iemand te staan, want 
als je daadwerkelijk naast iemand staat kan je zien wat de ander ziet. 
Dan begrijp je ook beter hoe de ander zich voelt of wat de ander 
meemaakt. Als kudde schapen mogen we zo samen schouder aan 
schouder achter onze Herder aan en mogen we elkaar vasthouden als 
het even niet meer gaat of mogen we samen genieten van de vreugde 
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die ons het leven schenkt. Samen als gemeente mogen we met elkaar 
optrekken, Hem achterna en wie weet wat we dit jaar weer allemaal 
mogen ontvangen aan zegeningen. Ik zou zeggen probeer dit jaar eens 
wat nieuwe zitplaatsen uit bij gemeenteleden die je nog niet zo goed 
kent en wie weet wat voor inzichten je van elkaar mag ontvangen.  
Tsjikke Bloem. 
 

KERKDIENSTEN IN DE MAAND JANUARI 
 
De kerkdiensten zijn te volgen via de kerktelefoon en kerkomroep.nl 
Het bijwonen van de kerkdiensten in januari is helaas niet mogelijk, als 
er wijzigingen zijn in de kerkdiensten wordt dit vermeld via de 
nieuwsbrief. 
 
Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdienst  
10.00 uur Ds. J. Lindeboom  
Collecte Kerk 
 
Zondag 3 januari  
9.15 uur Ds. J. Lindeboom  
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk
  
Zondag 10 januari  
9.15 uur Ds. J. Lindeboom 
Collecten:                                                               Kerk en Pastoraal Werk  
 
Zondag 17 januari  
9.15 uur Ds. J. Lindeboom  
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk
  
Zondag 24 januari  
9.15 uur Mevr. T. Bloem  
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
 
Zondag 31 januari Werelddiaconaat 
9.15 uur Ds. J. Lindeboom  
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 



4 
 

Extra collecte: Werelddiaconaat 
  Denkt u nog aan de collectes zoals die vermeld staan? U kunt dit  
  overmaken op de bekende rekeningnummers, die  achter in Tsjerkenijs  
  staan. Bedankt voor uw giften.  

 
 
KERKDIENSTEN 
Opnieuw zijn we in een situatie gekomen dat veel gesloten is net als aan 
het begin van het jaar. De diensten willen we wel door laten gaan, maar 
dan via de kerktelefoon en de kerkomroep.nl. In de kerk zullen alleen 
de mensen aanwezig zijn, die noodzakelijk zijn om de dienst te houden, 
dus zonder bezoekers. De kerkdiensten zullen zo'n 3 kwartier duren. 
Verder zijn er geen bijeenkomsten in onze gebouwen. 
We hopen dat we volgend jaar weer samen mogen komen om met 
elkaar in de kerk God te loven en te prijzen. 
 
 

  AGENDA (onder voorbehoud) 
  6 januari   Online avondgebed om 19.15 uur 
  20 januari   Ouderlingenberaad om 20.00 uur 
  25 januari   Redactievergadering om 20.00 uur 

 
 
PASTORALIA 
Op dit moment liggen er niet mensen in het ziekenhuis. Toch kennen 
we een aantal zieken, voor wie wij willen bidden. 
Naast deze mensen is een aantal mensen uit onze gemeente en ons dorp 
getroffen door corona. Op dit moment zijn het er best veel. 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. 
--- 
 
PASTORAAT 
In de komende tijd wordt het bezoekwerk weer teruggebracht tot het 
uiterst noodzakelijke. Dit wordt door de pastores gedaan. De 
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ouderlingen en bezoekmedewerkers zullen telefonisch contact met u 
kunnen opnemen. Mocht u behoefte hebben aan gesprek, dan kunt u 
altijd contact opnemen met uw pastor of ouderling. Houdt elkaar vast, 
zie om naar elkaar door eens te bellen met iemand of een kaartje te 
sturen. 
 
 
EEUWIGHEIDSZONDAG 
Het afgelopen kerkelijk jaar hebben we afscheid moeten nemen van een 
aantal mensen, die ons zijn ontvallen. Wij dragen hen op aan onze 
levende God. Toch blijft het gemis en doet het pijn, maar voelt het ook 
goed als hun namen worden genoemd, gelezen of gehoord. De 
herinnering blijft doorgaan. God zal hen niet vergeten! Zij staan in zijn 
hand geschreven. 
  
Dit gedicht van Jan van der Meer is in de dienst voorgelezen: 

Ik mis, ik mis dy sa. 
mear wit ik net te sizzen 
fierder ek net út te lizzen 

ik mis, ik mis dy sa. 
 

Bylden spoekje my mar troch de holle 
se fertelle my oer ús bestean 

it wurd my dertroch ek te folle 
't is foarby want do moest gean 

 
Ik mis, ik mis dy sa. 

mear wit ik net te sizzen 
fierder ek net út te lizzen 

ik mis, ik mis dy sa. 
 

It docht my sear, 
oergriselik sear 

myn triennen wolle net mear komme 
want yn alles bisto net mear. 

 
Ik mis, ik mis dy sa 

it giet my sa troch alles hinne 
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myn tinzen bliuwe mar yn't foarhinne 
ik mis, ik mis dy sa.  

                                                                                 (Jan van der Meer) 
  
 
 
FANÚT DE FLINTER 
Wat een lastige tijd is het inmiddels geworden nu het coronavirus in de 
afgelopen tijd enorm heeft toegeslagen. Ook in ons dorp en in onze 
gemeente is een aantal mensen getroffen. Ineens komt het heel dichtbij. 
Dat kan beangstigend zijn, omdat zoiets ongrijpbaars ook jou zo maar 
ineens te pakken kan hebben. Het overkomt velen, hoewel ze zich aan 
allerlei maatregelen hebben gehouden. In de afgelopen tijd heeft mij dit 
aan het denken gezet over wat dit kan betekenen voor mij als volgeling 
van Jezus. Tot nu ben ik tot het volgende gekomen. Laten we vooral 
blijven doen en ons blijven richten op wat kan. Het is Kerst geweest! 
Het was anders, met minder mensen, dan voorheen. Groots vieren nog 
steeds, maar in klein gezelschap! De eerste Kerst was zeer sober in een 
stal, onhygiënisch en zonder lekkere maaltijden met veel mensen en 
toch is het wel gebeurd, zouden wij dan ook niet een wat soberder Kerst 
kunnen hebben?   
Daarnaast lees je dat Jezus is gekomen om zijn volk redding te brengen 
en daarmee ook de wereld. Hij heeft een hele lijdensweg moeten gaan. 
De pijn en het leed van de wereld heeft Jezus gedragen. Hij ging eraan 
onderdoor, maar heeft de macht van het kwaad niet laten overwinnen. 
God koos in Jezus om dicht bij de mensen te zijn en solidair met hen te 
zijn. Laten wij als volgelingen van Jezus daarom solidair zijn met de 
wereld. Niet de uitzonderingspositie uitbuiten door wel dingen te 
blijven doen, maar mee te lijden. Iemand zei: denk goed na welk signaal 
je afgeeft door open te blijven. Andersom geef je ook een signaal af 
door niet meer met mensen samen te komen, te sluiten en alles via de 
kerktelefoon en kerkomroep.nl te doen. Dan getuig je van de levende 
Heer, die meeleed met de wereld.  
Laten we in deze tijd in het bijzonder ook denken aan de zorgen van 
veel mensen om hun werk, hun bedrijf of anders. Geef uitkomst Heer, 
geef rust, geef vrede. Wees bij uw schepping, die zucht om op adem te 
komen.  
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Tot slot wil ik iedereen bedanken voor hartelijke kerst- en 
nieuwjaarswensen! Via deze weg wens ik iedereen Gods zegen, 
nabijheid, kracht en liefde toe voor dit nieuwe jaar, waarin we hopelijk 
weer met elkaar God de lof mogen toejuichen in gezamenlijkheid. 
Ds. Jelte Lindeboom. 
  
FANÚT FRENTSJER 
Op een donderdagochtend zaten ds. Jelte en ik samen in de consistorie. 
Het was al half 12 geweest en we zaten te praten over de gebeurtenissen 
van het afgelopen jaar. We hadden het over de dingen die we 
persoonlijk hebben meegemaakt, maar ook in het werk. Een gevoel van 
dankbaarheid overstemde mij. Ik ervaar het werken voor de gemeente 
als een voorrecht. Iedere week zijn er momenten waarvan ik mag 
genieten. Dit kunnen momenten zijn tijdens een vergadering als er op 
een ontspannen manier grapjes worden gemaakt, als er tijdens de 
donderdagochtend verschillende mensen langskomen om even een 
praatje te maken of in het pastoraat als mensen mij hun zorgen en 
verdriet toevertrouwen, maar dat we ondanks alles ook kunnen lachen 
en natuurlijk de woensdagochtend waarop ds. Jelte en ik samen het wel 
en wee van de gemeente bespreken en onze boekbesprekingen over 
Exodus houden. Ik wil jullie dan ook bedanken, dat jullie mij de ruimte 
geven om te groeien als persoon en als kerkelijk werker, want dat is met 
elkaar verbonden.  
Via deze weg wens ik u, jullie of jij een goed en gezegend jaar toe, dat 
we vanuit het licht van het kerstfeest het nieuwe jaar tegemoet mogen 
gaan als volgelingen van het Licht!  
Tsjikke Bloem. 
 
 
 
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. Ook halverwege januari komt weer 
een nieuwsbrief met de nieuwste ontwikkelingen.  
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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. 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Lieve mensen, 
Inmiddels zitten we al een paar weken in een strengere lockdown. Het is 
de bedoeling om zo weinig mogelijk contacten te hebben. In ons dorp is 
het de laatste tijd ook behoorlijk tekeer gegaan dit virus. Dat is toch 
schrikken, nu het zo dicht bij komt, nu mensen, die je goed kent, besmet 
zijn. Dat is ook de reden dat ik nu in plaats van Piet, dit stukje mag 
schrijven. Hij is getroffen door dit virus, zoals meerdere gemeenteleden. 
Laten we bidden en hopen dat hij en iedereen weer mag genezen, dat 
het vaccin mag helpen om dit onder de duim te krijgen.  
Voor ons als gemeente betekent dit ook wel het een en ander. Geen 
bezoekers tijdens de diensten. Ook met bezoekers, wat is het een raar 
gevoel en idee, dat je zo ver uit elkaar zit, moet zitten. Je komt dan 
alleen of met z’n tweeën en zo ga je ook weer naar huis. Via de 
computer of de TV kun je diensten volgen, maar dat is toch anders dan 
bij elkaar zijn. En toch ... dit is niet alleen voor jezelf, of je naaste 
familie, die is - hoe klein ook - een bijdrage aan het uiteindelijke 
welzijn van de samenleving en het bestrijden van dit virus. 
Als volgelingen van Jezus mogen wij op zien naar Hem, die gekomen is 
om zijn volk en de wereld redding te brengen. Deze Jezus kwam in alle 
soberheid en kwetsbaarheid en stond naast de kwetsbaren en zieken om 
hen te steunen. Houdt dat vol met elkaar in navolging van Hem. 
Houdt moed en dank God voor dat wat wel mogelijk is, wat kan!  
Via nieuwsbrieven proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te 
houden en wat te bemoedigen. Dat we licht mogen zien in deze situatie. 
Dat wij Gods reddende licht mogen zien in het Kind Jezus!  
Ik wil afsluiten met een mooi kerstlied van Margryt Poortstra. 
 



9 
 

Foar it folk dat yn’e nacht rûn,  
liket it wol ljochtskyndei. 

Dêr’t it tsjuster oan’e macht wie, 
winkt in nije, wûndre wei. 
Jubelje sil alle minsken, 

bliidskip set de toan tenei. 
 

Want it bern is foar ús berne, 
ûnder ús de minskesoan, 

dy’t as kening fan’t ferlerne 
rjochtsje sil op Davids troan. 

As in heit sil hy regearje, 
leafde hat de macht fuortoan. 

                                                                            
Ds. Jelte Lindeboom. 
 
 
DIACONIE 
 
Kerstwijding 
Op 16 december j.l. was de kerstwijding van de plattelandsvrouwen en 
de diaconie. 
Wij kunnen terugzien op een bijzondere dag. ’s Morgens eerst de tasjes 
vullen met broodjes,  ander lekkers en de liturgie voor de kerstwijding. 
Daarna het rondbrengen hiervan. Bij meer dan 100 adressen hebben wij 
een tasje bezorgd. En ‘s middags het luisteren naar de dienst. Als 
diaconie- en plattelandsvrouwenleden  zaten wij in de kerk om voor te 
lezen uit de liturgie. Zo konden we genieten van de kerstliedjes 
gezongen door Dirk Jan, Sjaak en Wally. Voor ons allemaal was dit een 
heel bijzondere beleving. 
Op zaterdag 19 december j.l. hebben wij 55 fruitbakjes gebracht naar 
zieken, mensen die een  dierbare hebben verloren of anderszins een 
moeilijk jaar achter de rug hebben.  
De collecte tijdens de kerstwijding is bestemd voor Syrië. 
 
Ziekenbriefjes/bloemengroet: 
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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 bloemgroet of een 
kaart, dan kan dat via de volgende manieren: 
Jikke, 
Anna  
Trienke  
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! 
 
Werelddiaconaat 
Op zondag 31 januari a.s. staat de dienst in het teken van het 
werelddiaconaat. Of dit door kan gaan, is nog niet bekend. 
Hou hiervoor de nieuwsbrief in de gaten. 
De Diaconie. 
 
BERICHT VAN HET AVONDGEBED 
 
Even terugblikken op 2 december toen hebben we gebeden in de kerk.                                                                      
Was erg fijn, en we willen de bidders thuis hartelijk dankzeggen. Mooi 
dat we zo met elkaar gemeente kunnen en mogen zijn. 
Op 6 januari 2021 om 19.15 uur willen we weer een avondgebed 
houden, maar deze keer online, vanwege de corona maatregelen. 
Wij willen danken voor alle mensen die mooie initiatieven nemen om 
de verbinding met elkaar vast te houden. 
Bidden voor de mensen die door corona worden getroffen, in het 
bijzonder de mensen uit ons dorp maar ook daarbuiten. 
Ook voor de gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen komen 
en dit erg missen. 
Voor mensen met psychische problemen. 
 
Zou u ook thuis weer mee willen bidden, dat is ons tot steun. 
Zo kunnen we Gods koninkrijk een beetje laten zien in deze wereld. 
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Alvast bedankt en een heel goed en vooral 
gezond nieuwjaar. 
Namens:                                                                                                                                                                                                                           
Wietske  
Petra  
Wietske                               
Froukje  
 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Herinrichting kerk 
De voortgang voor de herinrichting van de kerk gaat voorspoedig. De 
definitieve plannen zijn bijna klaar en er is al een vergunning 
aangevraagd voor de verbouwing. 
Momenteel zijn we met de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen 
bezig met de fondswerving. 
Wij hopen op korte termijn jullie kennis te laten nemen van de 
definitieve plannen tijdens een gemeenteavond. 
 
Uurwerk 
De gemeentelijke Stichting Behoud Monumentale  Gebouwen die de 
toren beheerd heeft de laatste tijd veel tijd besteed aan onderhoud van 
de toren en het uurwerk. Hierbij kwam men tot de ontdekking dat de 
ophanging van de klok niet helemaal is zoals deze moet zijn. Samen 
onderzoeken we mogelijkheden om het vertrouwde luiden van de klok 
weer mogelijk te maken. 
 
Oudejaarscollecte 
Op het moment van schrijven worden de bekende enveloppen weer 
rondgebracht. Normaal worden deze medio januari weer bij u 
opgehaald, niets is echter meer “normaal”.  
Wij willen u dit jaar dan ook verzoeken uw bijdrage over te maken via 
NL89RABO 0342 6002 22, graag met de omschrijving 
Oudejaarscollecte. Hierdoor wordt het aantal contactmomenten beperkt  
wanneer wij eind januari de resterende enveloppen gaan ophalen. Voor 
alle gaven welke wij mogen ontvangen alvast onze hartelijke dank.  
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Dankstondcollecte 
Het is al weer enige tijd geleden dat wij mochten dankzeggen voor alle 
gaven en gunsten welke wij het afgelopen jaar mochten ontvangen. Dit 
jaar hoofdzakelijk via de digitale weg, maar we mochten er toch bij 
stilstaan. Traditie getrouw is er tijdens deze viering de dankstond 
collecte. Op ons verzoek om hier aandacht aan te schenken is 
ruimhartig antwoord gegeven. 
In totaal is er het mooie bedrag van € 938,00 binnengekomen, hiervoor 
onze hartelijke dank. 
 
Beleidsplan Kerkrentmeesters 2021 – 2025 
Naast de doorlopende werkzaamheden zijn wij de laatste tijd ook bezig 
met het herschrijven van het beleidsplan, en dan met name voor de 
komende 5 jaar. In het beleidsplan formuleren wij niet alleen waar we 
mee bezig zijn, maar ook hoe wij denken de kerk als een levend 
gebouw te onderhouden. Normaal gesproken wordt zoiets gepresenteerd 
op een gemeenteavond maar we zullen nu op een andere wijze u op de 
hoogte moeten houden.  
 
 
 
DANKBETUIGING 
 

 
 
 
 
 

Tijdens de kerkdienst van 25 oktober 2020 is er gecollecteerd voor 
Moldavië, waar onder meer kinderen blij gemaakt worden met een 
prentenbijbelboekje van Marijke ten Cate. Deze collecte heeft  € 100,00 
opgebracht. Hiervoor onze hartelijke dank. 
Cor. 
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VAN DE REDACTIE …………. 
 
Omdat alles anders loopt zoals we gewend zijn hebben we, 
om  het boekjaar 2020 af te sluiten, de volgende punten: 
 
- Abonnees die zelf het abonnement voor Tsjerkenijs  
  overmaken willen we vragen om dat in orde te maken 
 
- de mensen die via een kwitantie betaalden krijgen de 
  kwitantie nu in een  envelop in de brievenbus met het 
  verzoek om deze zelf te voldoen  
 
- nieuwe abonnees krijgen een machtiging in de brievenbus 
  met het verzoek de machtiging in te vullen zodat wij deze  
  begin januari bij u kunnen ophalen. 
 
Voor vragen kunt u terecht bij Tjip L 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
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