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Maart 2021

OVERDENKING
Wanneer je vast,
zwaai dan de luiken
van je strakke denkbeelden wijd open en
laat een frisse wind naar binnen stromen
Wanneer je vast,
speur je naar de wortels
die je ziel verharden
en hak ze uit
tot je minzaam een ieder
tegemoet kan komen.
Wanneer je vast,
schep dan een nieuwe orde in je wereld
zodat je lotsverbonden raakt
met ieder mens
die brood of recht ontbeert.
Deel in die mate
dat zijn honger wordt gestild.
Wek hoop die
dagelijks en voor ontelbaren
een weg aanlegt naar Pasen.
Kris Gelaude
Uit: Voor wie verstilling zoekt, impressies en gedachten.
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KERKDIENSTEN IN DE MAAND MAART
De kerkdiensten in maart zijn te volgen via de kerktelefoon en
kerkomroep.nl
Bezoekers tijdens kerkdiensten in maart zijn helaas niet mogelijk, als er
wijzigingen zijn in de kerkdiensten wordt dit vermeld via de
nieuwsbrief.
Zondag 7 maart
9.15 uur
Collecten:
Extra collecte:

Zendingsdienst
3e lijdenszondag
Ds. J. Lindeboom
Kerk en Pastoraal Werk
Zending

Woensdag 10 maart
19.30 uur
Collecten:
Extra collecte:

Biddag
Ds. J. Lindeboom
Kerk en Pastoraal Werk
Diaconie

Zondag 14 maart
9.15 uur
Collecten:

4e lijdenszondag
Ds. J. Lindeboom
Diaconie en Pastoraal Werk

Zondag 21 maart
9.15 uur
Collecten:
Extra collecte:

5e lijdenszondag
mevr. T. Bloem
Diaconie en Pastoraal Werk
Kerk

Zondag 28 maart
9.15 uur
Collecten:

Palmpasen
Ds. J. Lindeboom
Kerk en Pastoraal Werk

Maandag 29 maart

Vesper
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19.15 uur

Commissie Stille Week

Dinsdag 30 maart
19.15 uur

Vesper
Commissie Stille Week

Woensdag 31 maart
19.15 uur

Vesper
Commissie Stille Week

Donderdag 1 april
19.15 uur
Collecte:

Witte Donderdag
Viering Heilig Avondmaal
Ds. J. Lindeboom
Avondmaalscollecte

19.15 uur
Vrijdag 2 april

Commissie Stille Week
Goede Vrijdag

Zaterdag 3 april
20.30 uur

Paaswake
Commissie Stille Week

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)
3 maart
5 maart
10 maart
19 maart

Online Avondgebed om 19.15 uur
Wereldgebedsdag om 19.30 uur via de Kerkomroep
(zie pag.15)
Online Kerkenraadsvergadering aanvang 20.00 uur
Inleveren kopij (zie pag. 16)

DE STILLE WEEK
In deze week voorafgaande aan Pasen (4 en 5 april) houden we weer de
vespers van maandag tot en met vrijdag, aanvang 19.15 uur. Op
donderdag vieren we het avondmaal, hiervoor kun je alvast wat
druivensap of wijn klaarzetten om mee te vieren dat Jezus met zijn
leerlingen zich voorbereiden op het Pesach, het feest van de uittocht uit
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de slavernij in Egypte. En uiteraard vieren en gedenken we het offer dat
Jezus met zijn leven bracht op vrijdag.
Tijdens de viering op zaterdag gedenken we ook onze eigen doop. Deze
viering begint om 20.30 uur.
Ook deze vieringen zijn te volgen via kerkomroep.nl.

PASTORAAT
Graag willen wij in contact staan met alle mensen in de gemeente. In
deze tijd lukt dat niet op de gewone manier door even langs te komen.
En toch … op andere manieren kunnen we elkaar wel ontmoeten in
stemgeluid of in het echt. Wat wel kan is elkaar bellen. Dat doen wij als
pastores geregeld. Ook kunnen we elkaar blijven ontmoeten tijdens een
wandeling met elkaar. Wandelen en praten geeft een zekere rust, je
hoeft elkaar niet steeds aan te kijken, je kunt tijden het lopen je
gedachten goed ordenen. Als we wandelen, dan doen we dat een beetje
aan de rand of we spreken af op een andere plek. Ook vragen wij jullie
om ons te benaderen als er iets is. Wij willen er juist dan voor je zijn.
In geval van noodzaak, zal een bezoek aan huis gebracht kunnen
worden door één van de pastores. Wij bidden voor jullie en dragen
jullie op aan onze Heer.

FANÚT DE FLINTER
Wat een roerige week hebben wij achter de rug. Eerst horen dat mijn
heit, Wieger Lindeboom, positief op corona is getest, vervolgens is hij
heel snel achteruitgegaan en overleden op maandag 15 februari 2021.
Die dag hoorden we ook dat mijn mem positief was getest. Gelukkig
heeft zij geen klachten gehad en mocht zij bij de begrafenis zijn. Als
broers en zussen hebben we veel contact gehad, fysiek bij elkaar, maar
ook via videobellen, whatsapp en gewoon bellen. Ook mem is daarbij
niet vergeten, het was haar soms wel eens te veel, maar deed haar erg
goed. En als klapper een telefoontje uit Red Deer, Canada. Een oudpredikant van Surhuisterveen – de vader van mijn oudste vriend bij wie
ik veel over de vloer kwam -, die belde en bad met mij en de volgende
dag ook met mem. En wat een reacties uit de gemeente in de vorm van
appjes, mailtjes, kaarten. Het heeft ons zeer goed gedaan. Bedankt voor
alle lieve reacties!!
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En wat een geweldige collega heb ik in Tsjikke getroffen, dat zij zondag
de 21ste de dienst kon overnemen. Dank je wel zeer gewaardeerde
collega! Wat een warme reacties mochten wij zo ontvangen!!
Nu in de week van de vakantie moet er toch een en ander gebeuren. Het
is ook fijn en het doet goed om proberen de gewone gang van zaken
weer wat op te pakken. Een verlies, ziekte, weinig te besteden hebben
zijn allemaal gebreken waar wij als mens tegen aanlopen. Het gaat
allemaal om iets dat wij vinden dat anders moet, omdat het niet perfect
is. We hebben wel gemerkt dat een mens niet perfect is en niet perfect
hoeft te zijn. Alleen dan kunnen we ons ook openstellen voor een ander
om tot hulp te laten zijn. God heeft ons aan elkaar gegeven om elkaar
tot hulp te zijn, een tegenover in wie je je kunt spiegelen, maar ook
kwetsbaar mag opstellen. Pijn en verdriet mogen er zijn, maar hoeven
niet de overhand te houden, omdat je troost en kracht van God en van
elkaar mag ontvangen. Prachtig die werken van barmhartigheid, die
Jezus ons heeft gegeven. Dat is de weg van liefde van God, de weg van
het Licht voor de wereld, de weg door de pijn en de moeite heen naar
leven voor en met de Heer!
Goede en gezegende diensten!
Ds. Jelte Lindeboom.

PASTORALIA
In de afgelopen maand is een aantal mensen wel opgenomen geweest in
het ziekenhuis, maar hebben aangegeven, dit niet te melden. Toch
willen wij dit zo doen, dat een ieder voor hen kan bidden. God weet om
wie het gaat als de gebeden opstijgen naar Hem.
We willen ook hen die thuis verblijven opdragen aan de eeuwige God,
die omziet en nabij wil zijn:
Bidt voor alle zieken, verdrietigen en eenzamen in je omgeving. Dat zij
moed en troost krijgen om de weg te gaan, die voor hen ligt.

40-DAGENTIJD
De weken op weg naar Pasen mogen een tijd van bezinning zijn op hoe
wij ons opstellen ten opzichte van God en van de mensen om ons heen.
Dit kun je alleen doen, maar ook in een gezamenlijke trektocht naar het
feest van de opwekking van Jezus!
6

Bij de nieuwsbrief heeft ieder een overzicht gekregen met alle
activiteiten voor de weken voorafgaande aan de 'stille week'. Iedere
dinsdag een wandeling, iedere woensdag een vesper, die begint om 9.15
uur en is te beluisteren via kerkomroep.nl.
De 40dagenwandelingen zijn op de dinsdagen 9 maart om 13.30 uur, 16
maart om 19.15 uur en op 23 maart om 13.30 uur. Jullie zijn van harte
uitgenodigd.

LUISTERVERHALEN
Iedere woensdagmiddag om 15.00 uur wordt er een stuk van het verhaal
van Tamar voorgelezen. Op dit moment is het erg spannend, Tamar is
getrouwd met Er, de zoon van Juda, maar Er is geen goede man,
ondertussen leert Tamar iets over de God waarin Juda geloofd, iets in
haar verlangt ernaar om meer over die God te weten te komen... luistert
u mee? Je kan de verhalen ook terugluisteren via de kerkomroep, en
anders is het niet erg dat je een stuk mist, je komt zo in het verhaal.

VANUIT DE KERKENRAAD
Op 23 februari jl. hebben we weer een persconferentie gehad van de
minister-president Rutte en minister de Jonge. Naar het zich laat
aanzien, wordt de lockdown met drie weken verlengd met onder andere
de avondklok vanaf 21.00 uur. Er is veel voorzichtigheid rond het
openstellen van allerlei dingen. Dat is heel erg vervelend, maar we
hebben verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Er gaan stemmen op om
de samenleving op te delen in groepen, die dan gescheiden van elkaar
leven. Dat is geen samenleving meer. Verantwoordelijkheid gaat samen
met een verdeling van de lasten en de lusten van en voor elkaar. De
kerkelijke gemeente kan daar een voorbeeld van zijn. Wij hebben
allemaal wat, we zijn allemaal raar en toch zijn we broertjes en zusjes,
zo klinkt een lied van Elly en Rikkert. Daarin horen we ook dat elkaar
de ruimte gegeven mag worden, omdat God dat ook aan ons geeft.
Gelukkig hebben we als gemeente juist allerlei mogelijkheden om
dingen wel te doen. De diensten kunnen doorgaan via de kerktelefoon
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en de kerkomroep.nl en we kunnen vergaderen via de
vergaderprogramma’s op de computer. Wat een zegen is de digitale weg
op zo'n moment. Daarnaast hebben we ook de telefoon, waarmee we
met elkaar in contact kunnen blijven. Laten we ons richten op wat
KAN! Laten we onze energie daaruit halen! Dat de Heer ons mag
zegenen met een positief gemoed, dat Jezus ons zijn liefde mag blijven
geven, dat de Geest ons steeds weer bijstuurt op de weg van Jezus voor
liefde, vrede en rust om Hem te verkondigen en Hem na te volgen.

PAASCHALLANGE
Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30
van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op
zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga
je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je
zit middenin het verhaal van Pasen.
Coronaproof
De PaasChallenge van 2021 is een coronaproof QR-codespel waarbij
deelnemers in groepjes van twee personen (of meerdere personen mits
uit één huishouden) mee kunnen doen. Even weg van je beeldscherm,
Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier.
Voor wie?
De PaasChallenge 2021 is geschikt voor iedereen, alle leeftijden kunnen
meedoen. Wel is het speciaal geschikt voor tieners in de leeftijd tussen
10 en 18 jaar. Ook mensen van buiten de kerk zijn welkom. Het spel is
voor iedereen goed te spelen zonder voorkennis.
Door wie?
De PaasChallenge 2021 is gemaakt in co-creatie met de Protestantse
Kerk in Delfgauw.
Wanneer?
Van woensdag 31 maart tot zondag 4 april zal er een route uitgezet
worden.
Meer informatie volgt, wij houden jullie op de hoogte via de
nieuwsbrief in maart.

8

DIACONIE
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De giften voor de Diaconie in januari zijn € 1355,00.
De opbrengst van de Werelddiaconaatcollecte van 31 januari voor
Ethiopië is € 270,00.
Aan de bloemengroet is € 35,00 gegeven.
Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u
hartelijk bedanken voor uw bijdragen.
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
blommengroet@gmail.com
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet:
Bankrek.nr. diaconie: NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!
Paasgroeten actie:
Elk jaar is er de paasgroeten actie, van Kerk in Actie, voor de
gevangenen in Nederland.
Onze gemeente doet daar ook meestal aan mee. Dit jaar kan het helaas
niet op de gebruikelijke manier, dat heel veel mensen een kaart sturen
naar een gevangene. Daarom heeft de Diaconie dit jaar 100 kaarten
besteld. En elk lid van de Diaconie heeft een aantal kaarten voorzien
van een tekst en naam. De kaarten zijn teruggestuurd naar Kerk in
Actie, zodat zij de kaarten rond Pasen, kunnen sturen naar
gedetineerden en tbs’ers.
De Diaconie.

Aksje Minnertsgea yn de blommen
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De simmer liket noch fier fuort, mar komt earder as wy tinke. Dêrom
wolle wy as PKN Gemeente Minnertsgea/Sindingskommisje/Diakonij
jo fêst yn de stimming bringe.
Jim kinne pûdsjes ‘bij-freonlike blommesied-mingsel’ by ús keapje. De
sindingskommisje hat foar in tal jierren Rwanda as projektlân. Dêrom
liket it ús in goed idee om de hiele opbringst fan dizze aksje oan ús
projekt yn Rwanda te jaan.
Dogge jo ek mei?
Der is kar út trije ferskate mingsels mei elk mear as 20 ferskillende
blommesoarten, sadat der op elke grûnsoart genôch blommen ta bloei
komme kinne:
 Flinter-mingsel – hjir komme sawol flinters as bijen op ôf,
prachtich om te sjen
 Bernetún-mingsel – mei leger groeiende blommen, dy’t net
giftich binne. Gjin soarch dus dat lytse bern de blommen plukke
en yn de mûle stopje.
 Bije-mingsel - it mingsel dat it meast rjochte is op bijen, mei ek
prachtige blommen.
It sied wurdt levere troch in renommearre sied-kweker, mei fansels
sied-ynstruksje en is genôch foar 3 m2 (ôfhinklik fan it soarte fan sied).
Hâld it april nûmer fan Tsjerkenijs yn de gaten, dan komme wy hjirop
werom.
Yn Rwanda wurde se blij
Troch ús sied foar de bij
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Fryslân foar Rwanda
Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in
Rwanda. Het is één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts
acht keer groter dan Friesland en bovendien even groen. Maar
waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het
land van duizend bergen. Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan
de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda!

BERICHT VAN HET AVONDGEBED
Het avondgebed dat zal worden gehouden op 3 maart 2021 om 19.15
uur weer via het internet thuis.
We willen dit keer danken voor de mooie online diensten, geeft toch
een stukje binding in onze gemeente. En alle fijne dingen die wel
kunnen, het schaatsen en plezier van kinderen en volwassenen van de
afgelopen tijd.
Wij willen bidden voor de betrokkenheid van mensen op elkaar dat we
elkaar als gemeente en mens nog wel zien staan en contact zoeken.
Wij willen bidden voor deze wereld, waarin zoveel aan de hand is……..
En voor de familie Lindeboom. Nu Jelte zijn heit is overleden en zijn
mem ook ziek is.
Voor alle mensen die ziek zijn en voor hen die zich eenzaam voelen.
Wilt u thuis ook weer met ons mee bidden. Dat zou fijn zijn, dat het
gebed door meer mensen wordt gedragen, kan alleen maar tot zegen
zijn, voor onze God.
Vriendelijke groet,
Wietske, Petra,
Wietske, Froukje.

KERKRENTMEESTERS
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Giften
In december mochten wij diverse giften ontvangen tot een bedrag van €
2.500,00, een gift was specifiek voor het jeugdwerk. Wij willen de
gevers hartelijk dankzeggen voor hun bijdrage.
Oudejaarscollecte
Op dit moment zijn diverse kerkenraadsleden bezig om de enveloppen
weer op te halen bij de mensen, mochten ze nog niet bij u zijn geweest
dan kunt u altijd nog de envelop inleveren bij Anno Walda. Ook is het
mogelijk de bijdrage over te maken via NL89RABO 0342 6002 22,
graag met de omschrijving Oudejaarscollecte.
Kerkarchief
Het kerkarchief van zowel de voormalige
Gereformeerde kerk als die van de voormalige
Hervormde kerk lagen tot voor kort opgeslagen
in de kerk. Dit was niet de meest ideale situatie
en daarom is besloten de stukken te verzamelen
en is Gerrit Bouma gevraagd deze te sorteren op
basis van criteria van Tresoar. Op donderdag 4
februari j.l. zijn de eerste dozen overgebracht
naar Tresoar.
Alle stukken blijven eigendom van onze
gemeente en de bewaartermijn is in eerste
instantie 25 jaar.
Op de website kunt u hier meer over lezen.
Collectes
Niet meer samen kunnen komen tijdens kerkdiensten laat zijn sporen na
in de samenleving, in het kerk zijn en in het verbonden zijn met elkaar.
In grote dankbaarheid zien we dat veel mensen toch iedere maand of
periodiek gelden overmaken ter compensatie van de gemiste collectes,
zo blijft het mogelijk voor ons om door te gaan met onze
werkzaamheden.Wij hopen dat u hier de komende tijd mee door gaat en
ons blijft steunen bij onze werkzaamheden, u kunt u bijdrage storten via
NL89RABO 0342 6002 22, graag met de omschrijving collecte.
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WERELDGEBEDSDAG
De Wereldgebedsdag zal dit jaar
ook weer plaatsvinden, op 5 maart
2021 om 19.30 uur en zal te volgen
zijn via de kerkomroep.
Het thema is dit jaar:
VANUATU-ROTSVAST
Vanuatu is een groep eilanden in de
Grote
of
Stille
Oceaan.
Ongeveer ten Noorden van Australie
en ten Oosten van New Guinea.
Sinds 1980 is het een onafhankelijke
republiek.
Daarvoor behoorde een deel bij
Engeland en een deel bij Frankrijk.
Toen heette dit gebied: de Nieuwe Hebriden.
Dit gebied heeft veel te lijden van orkanen en de bijbehorende
tsunami’s. Ook in 2020 richtte een orkaan veel schade aan.
Op het platteland is niet genoeg werk voor de jonge mensen en zij
trekken veel naar de steden. Maar daar is voor niet iedereen passend
werk en er is grote werkeloosheid. Projecten op het platteland,
waardoor jonge mensen daar werk zouden kunnen vinden, zijn hard
nodig.
Overdenking: Thema: ROTSVAST
Het bijbel gedeelte, waar het thema van de viering uitkomt is Mattheus
7:24-27.
Zou u weer met ons mee willen vieren?
Het is echt bijzonder, dat over de hele wereld 24 uur achter elkaar wordt
gebeden.
Vriendelijke groet, Wietske L.
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Van de redactie ………..
In verband met de Stille Week is de inleverdatum voor de kopij niet
op maandag 22 maart maar verschoven naar vrijdag 19 maart a.s.

15

