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OVERDENKING 
 
Lucas 9: 3 Jezus zei tegen hen: 'Jullie mogen niets meenemen op je 
reis. Geen stok, geen tas, geen brood, geen geld en geen extra kleren.' 
(BGT) 
 
Niets meenemen op reis? Nou, dat zou voor mij een hele opgave zijn. Nu 
ik er even over nadenk zie ik mijzelf iedere vakantie of elk weekendje 
weg, rondzeulen met veel zware tassen, die helemaal volgepropt zijn met 
spullen die ik eigenlijk niet nodig heb, maar toch meeneem. Want je weet 
maar nooit wat er gebeurt, toch? Het geeft een veilig gevoel om voor de 
zekerheid extra kleding of spullen mee te nemen.  
Maar ja, Jezus gaf zijn leerlingen de opdracht om op weg te gaan om het 
goede nieuws te vertellen over Gods nieuwe wereld en ze moesten zieke 
mensen beter maken en ze mochten niets meenemen.  
De leerlingen hadden alleen elkaar en moesten vertrouwen op God en de 
mensen die ze tegenkwamen. Op deze manier gingen ze met open handen 
op reis met het allerbelangrijkste bezit het evangelie. Ze vertelden over 
wat Jezus hen geleerd had over wat daadwerkelijk belangrijk was, God 
eren en de naaste liefhebben als jezelf. Geen schatten verzamelen op 
aarde en de ander vergeven.  
Zomaar op weg gaan met lege handen, naast de ander gaan staan en 
samen het goede nieuws delen.  
Wat is de stand van jouw handen in het leven? Wil jij graag de touwtjes 
in de handen hebben? Vaak besteden we veel tijd en energie om een 
gevoel te hebben dat we ons eigen leven in de macht hebben. We hebben 
de vrijheid gekregen om zelf keuzes te maken om verantwoordelijkheid 
te dragen voor deze aarde en de schepselen op de aarde. Maar als je altijd 
de touwtjes in handen wil hebben loop je de kans dat je handen 
verkrampen en dat het gene wat je in je handen houdt tekort wordt 
gedaan.  
Soms kan het ook voelen dat je met lege handen staat. Dat je jezelf 
minder waard voelt dan de ander, dat je jaloers kan zijn of dat je 
ontevreden bent over het leven. Dat alles uit je handen is gevallen en dat 
je lamgeslagen bent door een situatie. Dat voelt niet fijn, de hemel lijkt 
dan van koper, waar is God?  
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Maar de lege handen mogen zich ontvouwen in open handen, want juist 
met open handen kunnen we iets ontvangen. Namelijk het evangelie! En 
met die handen kunnen we bouwen aan Gods nieuwe wereld, nu, 
vandaag, morgen en de rest van ons leven. Dan kunnen we delen in Zijn 
liefde, geduld en vertrouwen.  
En ach, we blijven mensen, onze handen doen niet altijd de juiste dingen, 
ons hart en onze gedachten gaan soms een andere kant op dan wat goed 
voor ons is...en als ik straks weer eens op reis ga, tja...die tas stop ik denk 
ik toch weer vol, want je weet maar nooit wat er gebeurt toch? Maar 
vandaag probeer ik even stil te staan bij alles wat ik mag ontvangen en 
ook waar mijn vingers zich soms of vaak krampachtig om heen 
slaan...misschien durf ik ze toch één voor één los te laten...zodat er nog 
meer ruimte komt om te ontvangen.  
 
Tsjikke Bloem. 
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KERKDIENSTEN IN DE MAAND MEI 
 
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. 
 
Klik hier voor de uitzending via kerkomroep     
 
Zondag 2 mei  
9.15 uur Ds. J. Lindeboom  
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Kerk 
 
Zondag 9 mei  
9.15 uur mevr. T. Bloem  
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk
  
Donderdag 13 mei Hemelvaart 
9.15 uur Ds. J. Lindeboom  
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk
  
Zondag 16 mei  
9.15 uur Ds. W. v/d Heide  
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk
  
Zondag 23 mei Pinksteren 
9.15 uur Ds. J. Lindeboom  
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Zending 
 
Zondag 30 mei  
9.15 uur Ds.A.M.Dijkstra-v/d  
                                                                       Woude  



5 
 

Collecten: Kerk 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) 
  5 mei Avondgebed om 19.15 uur 
  6 mei        Open Kerk van 9.30 – 11.30 uur 
  20 mei      Open Kerk van 9.30 – 11.30 uur 
  24 mei Inleveren kopij  

26 mei      Kleintje Zangavond vanaf 19.30 uur 
27 mei      Open Kerk van 9.30 – 11.30 uur 
 
 
KERKDIENSTEN  
De kerkenraad heeft het onderstaande besluit genomen uit 
verantwoordelijkheid voor en aan de gemeente, met een beroep op  ieders 
verantwoordelijkheid 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  voorbehoud 
van hoe het allemaal verder zal gaan met COVID-19.  Mocht er meer 
mogelijk zijn dan laten we dat zo snel mogelijk horen. Hier alles nog even 
overzichtelijk op een rijtje:  
 
Aanmelden - 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 dit is inclusief 

kinderen!! 
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- Vooreerst wordt er nog niet gezongen 
Voorwaarden 
voor 
aanmelding 

U hebt geen klachten zoals: verkoudheid, koorts, 
hoofdpijn, keelpijn, spierpijn (zoals het RIVM dat 
voorschrijft) 

Gegevens bij 
aanmelding 

Uw naam en aantal mensen dat komt 

In de kerk - Bij binnenkomen in de kerk wordt nog eens 
gevraagd naar uw gezondheid 

- Houdt afstand tot elkaar 
- U doet uw mondkapje op en ontsmet uw 

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 

Besmetting 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, 
geinformeerd kan worden extra op te letten op 
symptomen. Hierbij wordt uiteraard geen naam 
genoemd 

Tot slot - 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 
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FANÚT DE FLINTER 
Ken je dat spel ‘waar is Wally’? Een grote plaat met allemaal figuurtjes 
en daartussen ergens zit Wally of meerdere Wally's . Het lijkt kinderspel, 
maar dat is het niet, tenminste niet voor volwassenen. Ik vind die platen 
niet zo gemakkelijk, maar het is een heerlijke bezigheid om millimeter 
voor millimeter deze af te zoeken naar Wally('s). Hier zie je voorbeeld, 
maar op internet zijn veel meer voorbeelden te vinden.  

O ja hoe kom ik hier ook alweer op? Laatst werd ik gebeld door een 
gemeentelid met een vraag: waar is Jozef bij het lijden en sterven van 
Jezus? We lezen over Maria, over zijn broers, maar waar is Jozef? Deze 
timmerman had een belangrijke rol rond de geboorte en het opgroeien 
van Jezus en laat hij Maria nu alleen met haar verdriet om haar zoon, die 
werd vermoord? Wat een rare man zou je kunnen denken. Een vraag die 
mij wel aan het denken en zoeken zette. Het leek ook wel zo'n zoekplaat: 
waar is Jozef? En uiteindelijk heb ik hem gevonden. Nee, hij was niet bij 
de kruisiging en opwekking. Nee, hij had daar echt wel bij geweest, 
anders had hij Maria voor de geboorte van Jezus wel verlaten. In de bijbel 
vinden we alleen iets over Jozef bij de geboorte en als Jezus opgroeit, tot 
ongeveer zijn 12de/13de, maar daarna lijkt hij te verdwijnen. De meest 
plausibele verklaring lijkt te zijn, dat hij al wat ouder was, zoals in die 
tijd en omgeving ook niet vreemd was, dat de man een stuk ouder was 
dan de vrouw. En omdat hij al wat op leeftijd was, dat hij dus al was 
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overleden en Maria er daarom alleen voor stond om het verlies van een 
kind te dragen. Dit is een zware weg als je dit overkomt als mens. Ook in 
onze gemeente kennen we mensen, die met een dergelijk verdriet 
rondlopen, omdat de geliefden echt niet meer hier zullen terugkomen. 
Het verschil met Maria is dat zij Jezus weer mocht zien en dat Jezus 
uitzicht heeft gegeven op een – hopelijk – weerzien van elkaar bij de 
Heer. 
Wat een vraag soms al niet kan losmaken. Hierbij nodig ik jullie uit om 
met vragen te komen. We hebben niet altijd een antwoord, of soms duurt 
het even, of soms is er direct een antwoord. Wij weten niet alles, maar 
een vraag stellen is betrokkenheid hebben op dat waar het werkelijk om 
gaat. 
Ds. Jelte Lindeboom. 
 
PASTORALIA 
Een aantal mensen ondergaan onderzoeken en/of zijn in afwachting van 
uitslagen van onderzoeken. Wij bidden iedereen sterkte en kracht toe, 
laten wij als gemeente om hen heen staan.  
 
 
OPEN KERK 
In mei willen we weer de gelegenheid geven om op donderdagochtend 
van 9:30 uur tot 11:30 uur de kerk te bezoeken. Dit kan op de volgende 
donderdagen: 6, 20 en 27 mei. In de kerk kan je een kaarsje aansteken, 
stil zijn, bijbel lezen of bidden. Er zal altijd één van de pastores aanwezig 
zijn voor een gesprek. Ook op donderdagochtend gelden dezelfde regels 
als voor de zondagse-eredienst met als uitzondering de opgave.  
 
KLEINE GROEPEN 
Wat een bijzonder seizoen hebben we achter ons liggen. Een prachtig 
programma is opgezet om met elkaar in kleine groepen in gesprek te zijn. 
De eerste keren zijn geweest in oktober en november. Prachtige 
gesprekken zijn er gevoerd met elkaar. Mooie reacties over de contacten   
hebben we mogen ontvangen. En dan gaat alles op slot en hebben we nog 
niet weer samen kunnen komen. Betekent dit dat het gestopt is? Dat zeker 
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niet. Vol goede moed gaan we het nieuwe seizoen hier mee door, want 
het volgeling zijn van Jezus stopt ook niet en gaat door.  
In het afgelopen seizoen waren 12 groepen actief, maar voor een nieuw 
seizoen roepen we jullie op om mee te doen en van elkaar te leren en met 
elkaar te groeien in vertrouwen op God en Jezus.  
 

 
 
 
VANUIT DE KERKENRAAD 
Betrokkenheid is een belangrijke pijler binnen de groep volgelingen van 
Jezus. En betrokkenheid wordt zeer zeker ervaren door de kerkenraad 
vanuit de gemeente. Steeds weer wordt de waardering uitgesproken dat 
we online diensten kunnen volgen, hoewel het bezoeken van een dienst 
altijd de voorkeur heeft, omdat we elkaar dan ook even in de ogen kunnen 
kijken en zo met elkaar in gesprek kunnen gaan. Er kwam een heel aantal 
reacties van mensen dat ze zich meer betrokken zouden voelen als naast 
het geluid bij de diensten ook beeld zou zijn. In de komende tijd wordt 
dit door een aantal mensen uitgezocht. Er wordt aan gewerkt. Als 
kerkenraad zijn we dankbaar voor zo veel betrokkenheid.  
 
Ook willen we de mensen die de stille week hebben voorbereid en 
uitgevoerd, hartelijk danken. Wat bijzonder was dat om het toch te doen 
en zo doorgang te laten vinden. Wij danken God bovenal, dat we een 
dergelijke week met elkaar mogen vieren, omdat Jezus voor ons 
verzoening en vergeving heeft gebracht. Daar mochten we even bij stil 
staan om weer op te staan voor de levende Heer! Halleluja! Nu op weg 
naar het koningschap van Jezus en dan naar zijn nabijheid door de Geest!  
 
De komende tijd hopen we meer te kunnen en mogen doen. Laten we 
hopen en bidden dat we de kracht en de rust mogen blijven vinden om 
staande te blijven als groep volgelingen van Jezus hier in Minnertsga. 
Daarom wil ik jullie de zegenbede van sint Patrick meegeven, die we in 
de stille week ook iedere dag weer mochten horen: 
De Heer zal voor je zijn om je de juiste weg te wijzen. 
De Heer zal achter je zijn om je te beschermen tegen gevaar. 
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De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan. 
De Heer zal in je zijn om je te troosten als je verdriet hebt. 
De Heer zal naast je zijn als een beschermende muur, wanneer anderen 
over je vallen. 
De Heer zal boven je zijn om je te zegenen. 
Zo zegene je God vandaag, morgen en alle dagen dat je leeft tot in 
eeuwigheid. Amen. 
Ds. Jelte Lindeboom. 
 
DIACONIE 
 
Er zijn verschillende bedragen overgemaakt op het rekeningnummer van 
de diaconie t.w. € 710,00 vrije bijdrage; € 70,00 bidstond collecte voor 
Ghana. Deze is aangevuld door de diaconie tot € 200,00;   
€ 195,00 voor de bloemengroet. 
€ 110,00 voor VANUATU-Rotsvast tijdens de wereld gebedsdag. 
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. 
  
Ziekenbriefjes/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. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet 
 
 
Ouderenreisje 
Ook dit jaar hadden we weer graag een ouderenreisje georganiseerd. 
Maar door het coronavirus, dat er nog altijd is, kan het voorlopig niet 
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door gaan. We hopen dat er nog iets geregeld kan worden dit jaar. We 
houden u op de hoogte. 
 
 
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 
De voorbereidingen zijn weer volop bezig en er is druk overleg met de 
Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen die ons ondersteund in dit 
proces. Zij helpen ons bij de fondswerving en zijn ook betrokken bij de 
bepaling van de begroting. Een dergelijke investering kun je niet meer 
alleen doen en wij moeten gebruik maken van de ervaring die zij hebben. 
De ervaringen bij eerdere samenwerking zijn goed en ook nu voorzien zij 
ons van nuttige informatie. Zoals al eerder gemeld zullen de 
werkzaamheden in 2023 plaatsvinden omdat dit qua fondsen en subsidies 
het beste uitkomt. 
 
Collectes  
De eindstand van de eindejaarcollecte is € 6.935,00 een bedrag waar wij 
vooraf alleen van konden dromen.  Binnenkort zullen wij nadenken over 
de bestemming voor dit bedrag, onze eerste gedachten gaan uit naar de 
herinrichting van de kerk. Mocht u een idee hebben voor de bestemming 
dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 
 
Uurwerk 
De klok luidt bijna weer als vanouds op de ons bekende uren. Volgens 
sommigen heeft de klok een heel ander geluid en dat komt doordat de 
ophanging iets anders is geworden. Er wordt nog druk gewerkt om de 
klok gelijk te krijgen met het uurwerk, de hoop is dat dit de komende tijd 
geregeld gaat worden zodat iedereen weer kan zien hoe laat het is. 
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HEMELVAART 
 

Tot zijn discipelen sprak de Heer: 
ik stijg nu op naar boven! 

Eens zien wij elkander weer. 
Maar eerst wil ik jullie dit beloven: 

 
ik laat je in je arbeid niet alleen. 

Ik zend een kracht bij jullie werk. 
Door de Heilige Geest ben ik om je heen. 

En samen werken we aan Gods kerk. 
 

Het zal zeker niet eenvoudig zijn. 
Er zullen tegenslagen komen. 

En ook veel angsten, strijd en pijn. 
Maar toch zal je in je werk niet schromen. 

 
Mijn Heilige Geest zal jullie leiden. 

En jullie zullen wonderen doen in mijn naam. 
Niets kan mij van jullie scheiden. 
In Gods naam blijven wij tezaam. 

 
Blijf daarom in Jeruzalem. 

Dàn zal je ontvangen de Heilige Geest. 
Daar krijgen alle talen een stem. 

Dit zal te boek staan als het Pinksterfeest. 
 

Jullie zullen gaan over de hele aarde 
met het verkondigen van mijn woord. 
Velen schatten het niet naar waarde. 

Ik kom terug als elk het heeft gehoord. 
 

Dan zal ik wederom nederdalen. 
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En mijn koningschap herstellen hier op aard. 
Ik kom om mijn gemeente op te halen. 

Hun blijft de grote strijd bespaart. 
 

Hen neem ik met mij mee in de wolken. 
En breng mijn kinderen veilig thuis. 

Want Ik ben de Heer van alle volken. 
Zij mogen eeuwig wonen in mijn Vaders huis. 

 
                                                                                                 H. de H. 
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KLEINTJE ZANGAVOND 
De eerste zangavond is in april geweest. Het kan niet zoals we wel zouden 
willen, maar het is fijn dat we zo ook weer mogen geniet van prachtige 
muziek. De volgende keer is op woensdag 26 mei 2021 vanaf 19.30 uur. 



15 
 

Dan zal Dirk Nobruis weer aanwezig zijn samen met Reina Hibma. Wie 
daarnaast nog een bijdrage leveren zullen we dan horen. 
  
 
BERICHT VAN HET AVONDGEBED 
 
Op 5 mei 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 bidden voor: 
De veranderingen die komen met het samengaan van de beide scholen, 
dat er wijsheid mag zijn bij beslissingen. 
Voor Dian in Indonesië, nu er ook nog een tyfoon langs de eilanden is 
gegaan, en er extra hulp nodig is. 
Voor de projecten van Kerk in Actie kunnen we bidden nu voor 
Rwanda waar onze diaconie ook aan mee doet met de bloemzaad actie. 
Jongeren en gezinnen met jongere kinderen, geeft hun kracht. 
Verdraagzaamheid in de samenleving. 
Moed om vol te houden, ook volhardend in onze gebeden. 
Voor alle zieken, in onze gemeente maar ook daarbuiten.. 
 
Bidt u weer met ons mee, zodat we als gemeente verbonden zijn met 
God en met elkaar? Alvast bedankt daarvoor. 
 
Vriendelijke groet, 
                                                                 
Wietske  
Petra  
Wietske  
Froukje  

WIKE BOEK 
PKN GEMEENTE MINNERTSGEA 

In pear entûsjaste gemeenteleden binne op it idee kommen om yn ús 
(tsjerkelike) gemeente in 4-tal wike boeken út te jaan. It doel fan dizze 
boeken is om dochs elkoar te moetsjen yn dizze drege tiid.  
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Elts boek is in wike by in persoan as húshâlding oanwêzich. Yn dit boekje 
kin je op de iene side wat skriuwe sa as in ferhaaltsje as gedicht. Op de 
oare side kin je in eigen stikje skriuwe. We hoopje dat we op dizze wize 
wat kontakt mei elkoar hâlde en as it kin by elkoar komme om in bakje 
koffie te drinken en efkes by te praten. Der wurde begjin maaie 4 boekjes 
de gemeente ynstjoerd mei de titels: 
‘Troch de tiid Oer inoar’, ‘Troch de tiid Meielkoar’, ‘Troch de tiid Foar 
elkoar’ en ‘Troch de tiid Neiïnoar’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yn dizze boekjes stiet ek in beskriuwing hoe’t it wurket en elts boekje 
hat in eigen kontakt persoan! No wurde jimme fansels nijsgjirrich, lit 
jimme ferrasse en yn de nije Tsjerkenijs komt mear info oer dit nije 
aventoer! 
VAN DE REDACTIE  
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   Innen abonnementsgeld Tsjerkenijs 2021 
 

    Van degenen die een machtiging hebben afgegeven zal het 
    abonnementsgeld voor Tsjerkenijs omstreeks 27 mei 2021 
    worden afgeschreven. 

    De abonnees die zelf de overschrijving verzorgen kunnen dit 
    blijven doen zoals ze gewend zijn. 
    De nieuwe abonnementen die ons gemachtigd hebben, 
    worden ook op bovenstaande datum afgeschreven, en degenen  
    die per kwitantie betalen zullen in de loop van het jaar worden  
    bezocht. 
 
    Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen 
    met Tjip, tel. 471427. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLEURPLAAT VOOR DE KINDEREN 
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Collecte 2021 voor ZOA volledig 
digitaal  
ZOA heeft besloten om de huis-aan-huiscollecte, die gepland stond van 
29 maart t/m 3 april 2021, niet in de traditionele vorm door laten gaan 
vanwege de situatie rondom het coronavirus. Collectanten zijn daarom 
niet met de collectebus langs de deuren gegaan. De collecte was en is 
nog volledig online. 
De organisatie dreigt 800.000 euro minder te ontvangen als gevolg van deze 
maatregel, terwijl de nood onder vluchtelingen nog steeds hoog is! Om toch 
noodhulp te kunnen verlenen, zal de collecte dit jaar volledig online 
plaatsvinden. Anna wil ZOA daarbij helpen door u te vragen als 
gemeenteleden een donatie te doen. 
Juist nu  
Anna organiseert normaal de collecteweek in Minnertsga. ZOA: “We willen 
onze verantwoordelijkheid nemen voor de collectanten en helaas is langs de 
deuren gaan nu even geen optie. Maar tegelijk willen we er zijn voor 
kwetsbare mensen die door een oorlog of een natuurramp alles zijn 
kwijtgeraakt! We hopen daarom dat ook mensen in deze gemeente een 
donatie zullen doen. Dit kan snel, makkelijk en veilig.  
Helpt u mee? 
We vragen uw gebed voor wijsheid voor ZOA in deze situatie. Daarnaast is de 
opbrengst van de collecte van groot belang. Met deze donaties kan de 
christelijke hulporganisatie in noodsituaties snel te hulp schieten en mannen, 
vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden ondersteunen. Steun uw naasten in 
nood, help mee op zoa.nl/doneren, maak een bedrag over naar 
NL46INGB0000000550, sms ‘ZOA’ naar 4333 (eenmalig €3,00) of scan 
onderstaande QR-code.  
Bedankt!  
 
 
 

 
 
 
 
 


