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OVERDENKING
Pinksteren is een vreemd feest. Het is ongrijpbaar, de geest is ongrijpbaar. Een groep mensen
in een huis, de deuren gesloten en toch ... Afgelopen tijd kwam ik onderstaande tegen in de
Trouw (Frank Mulder,16 mei 2021). Dit is een zeer indrukwekkend verhaal, het is een
pinksterverhaal. Paul Kingsnorth is gegrepen door de Geest. Lees dit maar eens met Pinksteren
nog vers op het netvlies. Er is iets groters aan de hand!
Frank Mulder schrijft:
We moeten niet denken dat we ons uit de milieucrisis kunnen organiseren, is de boodschap die
de Engelse schrijver Paul Kingsnorth al een aantal jaar uitdraagt. De kern van het probleem is
niet op te lossen met een andere politiek, een beter klimaatverdrag of een schonere technologie.
“We zitten midden in de grootste uitstervingsgolf in 16 miljoen jaar tijd. We stevenen af op een
afgrond. Corona zette ons even stil, maar intussen doen we er alles aan om de groeimachine
weer op gang te krijgen. We kennen geen grenzen.”
Kingsnorth besloot met zijn gezin in de Ierse natuur te gaan wonen, om ‘kleine plekjes van
leven en karakter en schoonheid en betekenis’ te cultiveren en om te gaan ‘luisteren naar de
aarde’. Dat klinkt spiritueel, en zo was het ook bedoeld, zegt Kingsnorth in een videogesprek.
“Al sinds ik trektochten maakte met mijn vader door de heidelanden van Zuid-Engeland heb ik
sterk het besef gehad dat er meer is. Een vaag gevoel dat er iets achter de natuur zit, een
schepper, of natuurkrachten die iets willen zeggen. Daar zoek ik nu al jaren naar”.
“Een jaar of acht geleden trakteerde ik mezelf op een zenretraite van een week. Dat was een
verademing. Ruim vijf jaar beoefende ik za-zen en bestudeerde de lessen van de Boeddha. Heel
nuttig en leerzaam. Maar ik miste iets. Er was veel compassie, maar weinig liefde. Ik voelde
een afgrond in mezelf. Ik had die leegte eerder opgevuld met seks, roem, activisme, en nu met
mediteren, maar die afgrond bleef. Ik wilde het eerst niet toegeven, maar ik wilde iets
aanbidden. Geen christelijke God, nee. Zeker niet. Maar wel iets wat groter was dan mezelf.”
Grote natuurgodin
Kingsnorth besloot toe te treden tot een wiccakring. “Wicca is een moderne occulte
heksentraditie, samengesteld uit oude religieuze praktijken en symbolen. Iedereen die toetreedt,
wordt priester van de grote natuurgodin en de gehoornde god. We deden rituelen in het bos, bij
volle maan. Voor veel mensen is het een spel, een verkleedpartij met mantels. Maar als je er
dieper ingaat, dan ontdek je dat magie niet nep is. Ik heb echt dingen zien gebeuren door
spreuken en magische cirkels die we opriepen. Er zijn krachten in de natuur waarvoor je je kunt
openstellen. Maar het zijn niet allemaal goede krachten en je hebt ze ook niet in de hand.”
Ruim een jaar geleden begon Kingsnorth iets vreemds te ervaren. “Ik droomde over Jezus, die
me een boodschap gaf. Mensen om me heen begonnen over Jezus te vertellen. Hij dook op in
boeken die ik las, in emails die ik kreeg. Christus links van me, Christus rechts van me. Het
was zenuwtergend, ik wilde dat helemaal niet. Ik was een heidense priester! Het christendom
was wel het laatste wat me interesseerde. Ik werd… achtervolgd.”
Op een avond, toen zijn wiccakring zou gaan beginnen met een ritueel, voelde Kingsnorth zich
ineens straalberoerd. “Ik had heel erg het gevoel dat ik werd overweldigd door een kracht die
me belemmerde om de tempel in te gaan. Het was me volkomen duidelijk dat ik werd
tegengehouden, en ik wist ook door wie.” Na een paar van dit soort heftige ervaringen kon hij
maar één ding kon doen, en dat was buigen. “Op een avond maakte ik weer zo’n ervaring mee.
Toen het klaar was, wist ik het: ik ben christen.”
Dat was een vreemde gewaarwording, want het christendom had hij nooit serieus genomen. “Ik
zag het als een vermoeide, corrupte religie. Een verzameling morele regels, om God gunstig te

stemmen. Ik wist niet dat het christendom in de wortel iets anders is. Dat het het verhaal is van
de rebellie van mensen tegen God, en over Christus die de relatie weer herstelt, via nederigheid,
armoede en kwetsbaarheid.
“Deze Christus kwam me halen, zo voelt het nu. Ik ben niet tot bekering gekomen door een
rationele overweging. Ik werd overweldigd, zoals C.S. Lewis schrijft, ‘door het gestage
en onverbiddelijke naderbij komen van iemand die ik heel hard probeerde niet te ontmoeten’.
Hoe meer ik er nu over leer, hoe meer dat christelijke verhaal resoneert met alles wat in me zit.
“We willen heer en meester zijn over de aarde, we bouwen een globaliseringsmachine die de
hele wereld kaalvreet, die de oceanen volstopt met plastic en steden vult met miljonairs en
tentenkampen. Magie biedt daar geen antwoord op, want ook magie gaat uiteindelijk, net als de
moderne wetenschap, ook weer over controle, over hoe je de natuur kunt laten buigen naar je
wil. Wat ik niet had beseft, is dat de enige uitweg uiteindelijk bestaat uit nederigheid. Overgave
aan de Schepper.”
Gedoopt in Ierland
Afgelopen januari, terwijl corona over de wereld raasde, liet Kingsnorth zich dopen in de
ijskoude rivier de Shannon. Door een Roemeens-orthodoxe priester. “In een orthodox kerkje in
Ierland, met grotendeels migranten, vond ik een eeuwenoud geloof, een geloof met levende
heiligen en rituelen met een diepe onverklaarbare kracht, die wijst naar God in alles, in de
rivieren en de bergen. Als ik bid, of deelneem aan de eucharistie, dan gebeurt er echt iets, ik
voel dat fysiek.
“Voor wie nederig, radicaal christendom zoekt, is dat bemoedigend. De boodschap van Christus
heeft niks te maken met machtspolitiek. Het is de radicaalste leer van de geschiedenis. We
moeten elkaars voeten wassen, niet de aarde koloniseren. Christus daagde de macht uit, niet
met revolutie of activisme, maar met opoffering. Simone Weil zei het zo: wie het zwaard
opneemt, vergaat door het zwaard; wie het zwaard neerlegt, wordt gekruisigd.”
Dienstbaarheid
Dat is de keuze waar we voor staan, zegt Kingsnorth, in deze wereld van groei en
vooruitgangsgeloof. “We hebben een machine opgetuigd die alles vernietigt, onze zeeën, onze
bossen, onze culturen en onze relaties. We kunnen de machine bestrijden op zijn eigen
voorwaarden, dus met machtspolitiek of activisme, maar dan worden we misschien wel wat we
bestrijden. De andere optie, volgens Weil, is de weg van het kruis, van opoffering, van radicale
nederigheid, zoals we in de Bergrede kunnen lezen.”
Wat dat concreet betekent? “Eenvoudiger leven, minder technologie gebruiken, meer
weggeven, machtspolitiek afwijzen, je naaste liefhebben. En met naaste denk ik niet alleen aan
de buurman, maar ook aan het bos in de buurt. Ik denk dat Weil gelijk heeft en dat we moeten
kiezen uit deze twee opties. Het is rebellie of overgave, overheersing of dienstbaarheid. De
machine of het kruis. Het zijn de enige alternatieven die er voor mij, na 25 jaar schrijven en
actievoeren, nog overblijven.”
Dat veel mensen tegenwoordig juist de tegenovergestelde beweging maken, van christendom
naar een meer niet-religieuze spiritualiteit, weet Kingsnorth wel. Sommige vrienden zijn
teleurgesteld in zijn ommekeer. “Ik ga het gesprek aan, in mijn essays, op mijn weblog. Maar
ik heb hier niet rationeel voor gekozen. Er is een macht in me gekomen en die heeft de afgrond
weggenomen. En het opvallende is: ik ken verschillende mensen die iets vergelijkbaars hebben
meegemaakt. Ik heb echt het gevoel dat de Geest in beweging is in de wereld, juist in deze tijd
van crisis.”
Tsjikke Bloem.

KERKDIENSTEN IN DE MAAND JUNI
Wil je een dienst bijwonen, neem dan contact op met het nummer 06-39866952 (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.
Zondag 6 juni Heilig Avondmaal
9.15 uur Ds. J. Lindeboom
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk
Extra collecte: Avondmaalscollecte
Zondag 13 juni
9.15 uur Ds. J. Lindeboom
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk
Zondag 20 juni Themadienst
9.15 uur
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk

Zondag 27 juni Openluchtdienst bij MFA
9.15 uur Ds. J. Lindeboom
Collecte: Zending
Denkt u nog aan de collectes zoals die vermeld staan? U kunt dit overmaken op de bekende
rekeningnummers, die verderop in Tsjerkenijs staan. Bedankt voor uw giften.

AGENDA (onder voorbehoud)
2 juni Avondgebed om 19.15 uur
21 juni Inleveren kopij
30 juni Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in de Twaskar

FANÚT DE FLINTER
Op weg naar een zomer waarbij we onze vrijheden terug hebben. Dat horen we steeds meer en
luid klinken. In de afgelopen dagen sprak ik een man van 97 jaar in het wooncomplex waar
mijn mem woont. Hij heeft heel wat meegemaakt in zijn leven nog los van alle ontwikkelingen,
die in de maatschappij en op computergebied zijn veranderd. Deze man heeft de tweede
wereldoorlog meegemaakt; hij heeft beperkingen gekend, is opgesloten geweest, zware
verhoren ondergaan. Hij vertelde dat vrijheidsbeperkingen zijn dat je helemaal niet meer kunt
gaan en staan, waar je zou willen. Dat was wat hij toen meemaakte. Over alle beperkingen nu
zei hij: dit is één grote vrijheid en is geen ontnemen van vrijheid. Iedereen kon nog even gaan
wandelen, nog even naar de supermarkt, gewoon buiten zijn. En ja het is niet verstandig nu om
bepaalde dingen te doen, maar dat is geen vrijheidsontneming.
Het zette mij aan het denken en dacht ook even terug aan 4 mei, dat we denken aan hen, die
voor onze vrijheid zijn gestorven. Zij hebben de verantwoordelijkheid opgenomen om te
strijden voor leven tegenover moord en doodslag. Vrijheid gaat niet over tijdelijke beperkingen,
maar over veel meer: over ruimte geven aan elkaar juist ook in tijden van corona, elkaar niet zo
zwaar de maat nemen, maar elkaar liefhebben en ondersteunen.
Is dat ook niet wat we in de opwekking van Jezus mogen zien en ervaren? Is dat ook niet wat
leven op de weg van de heilige Geest is? Is leven met de Geest niet echte vrijheid? Zo maar een
paar vragen om eens over na te denken.
Voor de komende maand wens ik iedereen Gods Geest toe, dat Hij zegen mag brengen in je
leven in het volgen van diensten, in de contacten die er onderling zijn. De Heer is met jullie!
Ds. Jelte Lindeboom.

OPROEP: Wie helpt mij schrijven?

Hoi! Ik wil in december graag op iedere deurmat van Minnertsga vallen, met leuke tekeningen
van kinderen, mooie verhalen en gedichten. Maar ik mis een paar mensen die mij willen
maken...Het is niet zoveel werk om mij te maken hoor, vaak denken de mensen een paar
avonden na over een thema na en dan werken ze dat verder uit. Ze hebben veel plezier en zien
snel resultaat. Ben jij een beetje creatief, vind je het leuk om te schrijven of om mee te denken

om mij te maken? Kom dan in mijn commissie. Meld je dan aan bij de kerkelijk
werker Tsjikke Bloem: 0612571785 of tsjikkemartsjebloem@msn.com
Namens de adventskrantcommissie, de adventskrant.

PASTORALIA
Denk ook aan allen, die ziek thuis verblijven en bidt voor hen en hun familie.

DIACONIE
In de maand april zijn de opbrengsten van de diaconie:
Collecten.
€ 281,80
Giften.
€ 500,00
Bloemengroet € 10,00
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, dat kan op bankrek.nr. NL93RABO
0119300427.
De diaconie is erg blij met deze opbrengsten en wil u hartelijk bedanken voor uw bijdragen.
De diaconie vraagt uw aandacht voor het volgende:

Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar
gewoon op de grond blijven liggen. De acute noodsituatie in India laat de verwoestende
gevolgen van corona zien. Het is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als er niet sneller
wordt gevaccineerd. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar
omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, is het nodig om nú in actie
te
komen.
Samen met kerken wereldwijd staat Kerk in Actie, samen met u, al langer op tegen corona. Nu
slaan ook de samenwerkende hulporganisaties (SHO, waar Kerk in Actie deel van
uitmaakt) de handen ineen met ‘Samen in actie tegen corona’. Het geld dat met deze
landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de
organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld grote
behoefte aan zuurstof, en zorgverleners hebben beschermende kleding en goede
vaccinatiematerialen
nodig.

Onze vraag is eenvoudig en dringend tegelijk: Helpt u mee om de gevolgen van deze
ongekende ramp zoveel mogelijk te beperken? U kunt dat doen door een gift over te maken op
de bankrekening van de diaconie NL93RABO 0119300427, o.v.v. bestrijding corona in India.
Het gedicht van Rikkert Zuiderveld kunt u vinden op www.kerkinactie.nl.
Heilig Avondmaal
Op zondag 6 juni a.s. hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren. Helaas mogen er nog maar 30
personen 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:
Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken in Oeganda
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk
geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlang gruwelijk geweld van het Verzetsleger van de
Heer laat nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen in afgelegen dorpen in NoordOeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten
gaan.
De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze vrouwen om hun
grootste uitdagingen te overwinnen. Samen werken ze aan verbetering. Zo vertelt Sylvia: “De
zorg voor mijn acht (klein)kinderen valt me zwaar. Nu ik meer weet over hygiëne hebben ze
minder last van diarree en malaria. Ook kreeg ik zaden voor soja en groenten. Nu verbouw ik
gezond voedsel en heb ik eigen inkomsten. Ik ben nu lid van een spaargroep. Mijn man en ik
kregen relatietherapie.” Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.
Met deze collecte steunen we via Kerk in Actie het werk van de Mothers’ Union in Oeganda.
Als u hieraan een gift wilt geven kan dat op de rekening van de diaconie NL93 RABO
0119300427 o.v.v. vrouwen Oeganda.Van harte aanbevolen!
Bloemengroet:
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:
Jikke: 0623065036
Anna: 0653907699
Trienke: 0623051212 of
blommengroet@gmail.com
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

De Diaconie.

KERKRENTMEESTERS
Lopende zaken
De voorbereidingen voor de renovatie van het dak en de herinrichtingen van de kerk zijn nog
in volle gang. Waar mogelijk proberen we fondsen te benaderen die ons kunnen helpen de
uitvoer te financieren.
Toekomstige zaken
Als kerkrentmeesters proberen we zoveel mogelijk vooruit te zien om duidelijk voor de geest
te krijgen waar we in de toekomst tegenaanlopen. Welke werkzaamheden zijn noodzakelijk en
wanneer kunnen deze het beste uitgevoerd worden. Hiervoor maken we gebruik van de
begroting en ook is het 5 jarig beleidsplan een handig instrument.
Nu krijgen we echter van de landelijke PKN steeds vaker de wens om naast de jaarlijkse
begroting ook een meer jaren begroting in te leveren voor de kerk en begraafplaats. Wat zij
willen zien is een meer jaren begroting over 20 jaar en dit is een van de onderdelen waar wij de
laatste maanden veel tijd in hebben gestoken. Hoe ziet bijvoorbeeld de ontwikkeling van de
vrijwillige bijdrage eruit, welke investeringen kunnen wij verwachten en wat zijn de
ontwikkelingen qua opbrengsten en uitgaven van de begraafplaats. Nu is 20 jaar wel een hele
lange tijd en de mensheid kan veel, of denkt veel te kunnen, maar kijken in de toekomst hoort
hier niet bij. U zult begrijpen dat wij hier veel gebruik maken van aannames, vermoedens en
verwachtingen.
Daarnaast wil de landelijke PKN graag inzichtelijk hebben hoeveel mensen als vrijwilliger
actief zijn binnen de kerk en wat voor financiële gevolgen dit heeft wanneer deze
werkzaamheden betaald zouden moeten worden. Kortom voor alle werkzaamheden waar wij

een geestelijke beloning voor ontvangen omzetten in een geldelijke beloning. Hiervoor maken
wij gebruik van het blauwe boekje en als je dan begint te tellen hoeveel mensen actief zijn
binnen de kerk en de gemeente dan kom je gauw op een negentig mensen. Dat is een grote
groep actieve mensen die door actief te zijn willen bijdragen aan het vormgeven van onze
gemeente. Wij kunnen en moeten alleen maar dankbaar zijn voor deze inzet.
Al met al is dit naast veel rekenwerk ook heel veel denken over hoe de kerk er over 20 jaar uit
ziet, hoe zien wij ons zelf dan als kerk en gemeente. Een denkproces dat wij niet alleen als
kerkrentmeesters kunnen en moeten doen maar wat voor ons allen van belang is. Hierover na
denken geeft inzicht in hoe ziet men nu de kerk en gemeente maar ook hoe zien wij dit in de
toekomst.
4 mei
Op 4 mei was er geen vlag halfstok op de toren. Dit kwam omdat het niet verantwoord was om
de vlaggenstok naar buiten te brengen vanwege de harde wind. De volgende dag, 5 mei, was de
wind net wat gaan liggen en toen durfde de vlaggenist het wel aan om de vlag naar buiten te
brengen.

ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE
Op zondag 27 juni a.s. om 9.15 uur hopen wij bij mooi (droog) weer een openlucht
zendingsdienst te houden met als voorganger ds. Jelte Lindeboom.
Dit is, zoals eerder gehouden, weer achter de MFA ‘De Doarspfinne’.
Er is koffie voor en na de dienst.
U bent allen van harte welkom.
De collecte is bestemd voor het zendings- en evangelisatie werk.
Tot dan!
Namens de zending- en evangelisatiecommissie,
Sjaak

BERICHT VAN HET AVONDGEBED
Op 2 juni a.s. willen wij ons avondgebed weer houden om 19.15 uur.
Allereerst willen we danken dat wij in alle vrijheid bij elkaar mogen komen op wat voor
manier dan ook om met elkaar te bidden.
We willen danken voor:
Het pinksterfeest, dat de Geest bij ons wil wonen, en ons wil aanvuren om het werk van de Heer
vol te houden.
We willen bidden voor:
De vervolgde christenen over heel de wereld.
Voor de gevangenen en de hulpverleners binnen de gevangenis die hun begeleiden en vertellen
over Jezus en hun later in de maatschappij weer begeleiden.
Voor vrede en verdraagzaamheid op deze aarde, onder mensen en landen

We willen voor allen bidden die in rouw zijn, omdat ze een dierbare hebben verloren, kort of
langer geleden.
Voor de ouderen en de jongeren die zich eenzaam voelen.
Bidt u weer met ons mee, zodat het gebed weer mag klinken tot onze Heer, God wil
ons gebed graag horen.
Alvast bedankt daarvoor.

Vriendelijke groet,
Wietske
Petra
Wietske
Froukje

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 van maar liefst € 1.892,10.
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.
Bedankt!!!
Namens Club Minnertsga.

KLEURPLAAT VOOR DE KINDEREN

