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OVERDENKING
'Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de
mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de
tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de
tijden.' - Augustinus van Hippo, Sermo 80
Dit citaat uit een preek van Augustinus las ik kortgeleden en het trof
mij. Juist nu er zoveel gaande is in de wereld, zakt de moed je wel eens
in de schoenen. Waarom? Waarom moet er zoveel leed zijn in deze
wereld, waarom is er zoveel gebrokenheid? Wat kan ik doen? Kan ik
iets doen? Vragen die bij mij op komen. Het zijn grote vragen waar je
ook niet zomaar een antwoord op kan vinden.
Dit citaat van Augustinus leert mij dat we niet om onszelf heen kunnen,
we moeten in beweging komen en blijven. Bewegen om het goede te
doen, de goede keuzes te maken en elkaar aansporen en inspireren om
het goede te willen doen. Niet enkel en alleen voor onszelf, maar juist
voor de ander, de vreemdeling, diegene die geen liefde kent en hopeloos
en alleen door deze wereld trekt. Dit citaat laat een vonkje hoop zien,
dat we ertoe doen, dat ons leven ertoe doet en dat we mogen geloven
dat we het verschil kunnen maken. Dat onze geschiedenis op aarde niet
herhaald wordt en dat we als mensen niet overgeleverd zijn aan de tijd.
Dat we niet onze schouders op hoeven te halen en zeggen, het is nou
eenmaal zo, we kunnen er niks aan doen.
Het citaat uit de preek van Augustinus gaat namelijk verder. Hij schrijft:
Maar wat doen wij eraan? ... Waarom teleurgesteld zijn, waarom
mopperen op God? Er is een overvloed aan slechte dingen in de wereld
om te voorkomen dat we de wereld beminnen. ... De wereld is slecht,
jazeker, slecht. Maar we beminnen haar alsof ze goed is. Wat is er dan
zo slecht aan de wereld? Want de hemel, de aarde en het water zijn niet
slecht, en alles wat daarin is, vissen, vogels, bomen, ook niet. Al die
dingen zijn goed. Nee, het zijn de slechte mensen die de wereld slecht
maken.
Maar omdat we die slechte mensen zolang we leven, nu eenmaal niet
kunnen ontlopen, moeten we een diepe verzuchting slaken naar God
2

onze Heer, en het slechte verdragen om het goede te bereiken. Laten we
het ons Gezinshoofd niet aanrekenen, want Hij is goed voor ons. Hij
draagt ons, en niet wij Hem. Hij weet hoe Hij zijn schepping moet
besturen. Doe wat hij beveelt, en hoop op wat Hij belooft.
Hopelijk zijn het woorden die u en jou mogen inspireren in deze tijden
van onzekerheid. Graag sluit ik af met de woorden die ik nog niet heb
benoemd, maar die helemaal voor het bovenste citaat behoren te staan:
En daarom zeg ik, broeders en zusters: bid zoveel u kunt.
Tsjikke Bloem.

3

KERKDIENSTEN IN DE MAAND APRIL
Zondag 3 april
9.30 uur
Collecten:
Extra collecte:
De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

5e Lijdenszondag
ds. J. Lindeboom
Diaconie en Pastoraal Werk
Kerk
Siebe
Leiding kinderkerk

Zondag 10 april
9.30 uur
Collecten:
De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Palmpasen, Zendingsdienst
Koffiedrinken na de dienst
mevr. T. Bloem
Kerk en Pastoraal Werk
Fimke
Leiding kinderkerk

Maandag 11 april
19.15 uur

Vesper
Commissie Stille Week

Dinsdag 12 april
19.15 uur

Vesper
Commissie Stille Week

Woensdag 13 april
19.15 uur
Donderdag 14 april

Vesper
Commissie Stille Week
Witte Donderdag
viering Heilig Avondmaal
Ds. J. Lindeboom
Avondmaalscollecte

19.15 uur
Collecte:
Vrijdag 15 april
19.15 uur

Goede Vrijdag
The Passion Kuier; start bij
Parkeerterrein ‘t Alibi

Zaterdag 16 april
20.30 uur

Paaswake
Commissie Stille Week
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Zondag 17 april
9.30 uur
Collecten:
De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

1e Paasdag
mevr. T. Bloem
Kerk en Pastoraal Werk
Femke
Leiding kinderkerk

Maandag 18 april
9.30 uur
Collecten:

2e Paasdag
dienstdoende ouderlingen
Diaconie en Pastoraal Werk

Zondag 24 april
9.30 uur

Slotzondag
ds. J. Lindeboom en
mevr. T. Bloem
Kerk en Pastoraal Werk
Diaconie
Arjan
Leiding kinderkerk

Collecten:
Extra collecte:
De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

STILLE WEEK
Na twee jaar zonder de en met beperking van de stille week zijn we
dankbaar dat we dit jaar van Palmpasen op mogen gaan naar Pasen. De
lijdensweek door, luisterend naar de weg die Jezus is gegaan op weg
naar Pasen, dat we dan uitbundig mogen vieren.
Iedere avond van maandag 11 april tot en met donderdag 14 april is er
een vesper in de kerk. Op Witte Donderdag mogen we het avondmaal
vieren in herinnering aan Jezus’ laatste maal, het paschamaal, de
seidermaaltijd, waarin de bevrijding uit Egypte wordt herdacht.
Vrijdag 15 april is de Passion in Minnertsga deze begint op het
parkeerterrein bij 't Alibi aan de Fjildleane. Iedereen is welkom om mee
te lopen.
Zaterdag 16 april begint de viering om 20.30 uur in de kerk. Wij
gedenken onze doop en horen de verhalen van bevrijding die uitkomen
bij de opwekking van Jezus.
Zondag 17 april vieren we voluit feest, want de Heer is waarlijk
opgestaan, halleluja!!!
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AGENDA
4 april
6 april
6 april
6 april
19 april
24 april
27 april

40-dagenlezing om 19.30 uur in de Twaskar
Ouderenmiddag om 15.30 uur in de Twaskar (zie pag.13)
Avondgebed om 19.15 uur in de kerk (zie pag.15)
Moderamen
Inleveren kopij Tsjerkenijs
Zangavond om 19.30 in de Kerk
Kerkenraad om 20.00 uur in de Twaskar

FANÚT DE FLINTER
Nog een paar weken en dan mogen we met elkaar het grote feest van
Pasen vieren: De Heer is waarlijk opgestaan! Door de diepte van het
lijden naar bevrijding. Een paar jaar waren de beperkingen rond corona,
dat ons leven beheerste. De afgelopen maand kwam daar een oorlog in
Oekraïne bij, wat een ieder enorm heeft doen schrikken. Zo dichtbij is
er een oorlog gaande. Er waren vanuit deze omgeving ook banden met
Oekraïne op diaconaal gebied. Enkele mensen uit onze kerk zijn daarom
ook daar geweest.
De bevolking van Oekraïne lijdt enorm. Bidt voor hen! In deze
omgeving worden vluchtelingen opgevangen, zodat ze tot rust mogen
komen. Verder op wordt ook iets verteld over wat je kunt doen.
Wellicht dat vanuit de gemeente Waadhoeke nog een roep wordt
gedaan op haar inwoners en op onze gemeente hier in Minnertsga.
Ook wil ik jullie vragen te bidden voor de Russische bevolking, die hier
niets mee te maken wil hebben en zo ook slachtoffer wordt van een paar
mensen, die vanuit machtsdenken handelt.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.
Zegen voor de komende tijd!
6

Ds. Jelte Lindeboom.

VERJAARDAGEN IN DE MAAND APRIL
Namens kerkenraad en gemeente van harte gefeliciteerd en
Gods zegen op jullie verdere levenspad toegewenst. Als u
niet in deze rubriek wilt worden vermeld, graag doorgeven
aan de scriba.

UIT DE KERKENRAAD
Beste mensen,
Nu we weer samen mogen komen in de kerk, nodigen wij u van harte
uit om dat ook te doen, wees welkom allemaal, zeker nu in de aanloop
naar Pasen.
Er staan veel activiteiten gepland, en we hopen dat u mee doet om zo
met elkaar toe te leven naar het Paasfeest.
Ondertussen is in de kerk hard gewerkt aan de verbouwing van de
toiletten en de consistorie. Beeld en geluid is verzorgd en schermen in
de kerk waarop de liturgie te volgen is.
Nogmaals er is veel gedaan om de zondagse eredienst goed verzorgd bij
u te brengen. Woorden schieten te kort om de mensen te bedanken die
hier voor gezorgd hebben.
Respect voor de enthousiaste inzet van deze mensen.
Dan is het denk ik goed om nog even te benadrukken dat ds.Lindeboom
een deel van zijn werktijd in de Kerkelijke Gemeente in Uithuizen
werkzaam is. De dagen dat ds. Lindeboom in Uithuizen is, zijn de
maandag en donderdag.
Mocht het door omstandigheden nodig zijn om het anders te doen dan is
dat in overleg aan te passen. De kerkenraad wenst u Gods onmisbare
zegen en ontmoet u graag bij de activiteiten.
Jitse Kuiken.
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DIACONIE
De volgende collectes zijn bij de Diaconie binnengekomen:
Diaconie collecten € 253,35, Diaconie giften € 240,00,
Werelddiaconaat Oeganda € 319,00 en voor de bloemengroet € 70,00.
Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u
hartelijk bedanken voor uw bijdragen.
Samen in actie voor Oekraïne heeft 60 dozen levensmiddelen
opgebracht en € 2.221,85 aan giften. We hebben dit naar de fam.
Nammensma in Sexbierum gebracht. En in week 11 is dit naar Willem
Nammensma in Lviv gegaan, die het daar verder verspreid heeft.
Wij willen het team van Buurtsuper Lolkema en alle vrijwilligers en
gevers, die mee hebben geholpen aan deze geslaagde actie, heel
hartelijk danken!
Heilig Avondmaal:
Op Witte Donderdag 14 april hopen wij het Heilig Avondmaal te
vieren. Dit vieren wij met matzes en druivensap.
Extra collecte: voor de vluchtelingen in Oekraïne hebben we een grote
actie gehouden, maar we moeten andere vluchtelingen niet vergeten. De
extra collecte tijdens het Heilig Avondmaal is daarom bestemd voor
Kansen voor jongeren in Libanon.
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de
problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid,
armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar
ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst.
Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare
tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede
thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale
hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey.
“Veel jongeren hier zijn een doel in hun leven verloren door alle
misère,” vertelt Maher el Hajj, directeur van het centrum. “Wij bieden
hen een veilige plek, ruimte om anderen te ontmoeten, tijd om met de
Bijbel bezig te zijn, maar ook een opleiding waarmee ze praktisch aan
de slag kunnen.”
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Kerk in Actie steunt het werk voor kwetsbare jongeren in Libanon.
Geef in de collecte en steun het werk van jongerencentrum Manara in
Beiroet. Helpt u mee?
Ook kunt u een gift overmaken op de bankrekening van de Diaconie,
rek.nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. Kansen voor jongeren in
Libanon..
Bloemen/kaartengroet:

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:
mail: annatilma88@gmail.com
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!
Een kaart als teken van medeleven
Voor de volgende gemeenteleden die verblijven in zieken- verpleeghuis
of ander woonvorm. Tevens vermelden wij de personen die in een
verzorgingstehuis wonen. Ook voor hen is het prettig om een kaart te
ontvangen als blijk van medeleven.
Hieronder de namen en adressen van de mensen vanuit onze Protestantse
Gemeente Minnertsga:

SLOTZONDAG
Op 24 april zal de slotzondag plaatsvinden waarop ds. Lindeboom en
Tsjikke Bloem samen de dienst zullen leiden in samenwerking met het
kernteam van de kliederkerk. We hopen er een feestelijke dienst van te
maken. Het thema van de dienst is: We hebben allemaal wat!
Dit sluit aan op het jaarthema: Minnertsga in beweging. We zijn één
lichaam met als hoofd Jezus Christus. Maar ons lichaam is ook
gebroken en we doen elkaar ook wel eens pijn of verdriet, omdat we
allemaal niet perfect zijn, maar gelukkig ook niet hoeven te zijn. Meer
informatie over de dienst en deze zondag zal t.z.t. bekend gemaakt
worden.
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PAASMIDDAG
Het is inmiddels alweer 3 jaar geleden dat we onze laatste
ouderenmiddag hebben gehouden. Nu er wat meer vrijheid is willen we
proberen opnieuw een middag te organiseren, deze keer in
samenwerking met de plattelandsvrouwen. We nodigen u uit,
mannen en vrouwen op woensdagmiddag 6 april om 15.30 uur
in de "Twaskar." U kunt zich opgeven door een van de onderstaande
nummers te bellen, ook als u vervoer nodig hebt. We hopen met
elkaar op een mooie en goede paasmiddag.
Tot ziens.
Hammie (853295),
Tiete (471487),
Tjitske (471393).

KERKRENTMEESTERS
Beeld en geluid
We zijn inmiddels overgegaan naar Ziggo en de eerste test uitzendingen
hebben we inmiddels gehad. Het is nog even uitzoeken hoe we het beste
kunnen omgaan met uitzendingen met beeld en zijn druk bezig met het
maken van het vereiste protocol.
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Momenteel kunnen de mensen op onze website de keuze maken tussen
de vertrouwde kerkomroep uitzending met alleen geluid en daaronder is
er de keuze om de dienst via beeld en geluid te volgen.
Er is voor gekozen om beide opties voorlopig aan te houden.
Renovatie kerk
Momenteel zijn de werkzaamheden in de kerk al in een ver gevorderd
stadium. De toiletgroep is al klaar en de opbergruimte voor stoelen e.d.
is al in gebruik. Het wachten is nog op het nieuwe keukenblok.
Eindejaar collecte
De Eindejaar collecte heeft € 6.081,00 opgebracht. We zullen dit bedrag
gebruiken voor de betalingen voor Beeld en Geluid die we gedaan
hebben. Voor dit gedeelte konden we helaas geen fondsen vinden en de
kosten van € 27.500,00 zullen uit de reserves gehaald worden.
Urnenmuur
Tijdens de storm zijn er niet alleen twee bomen omgevallen maar de
laatste boom is boven op de urnenmuur terecht gekomen. Gelukkig was
er nog geen gebruik van de urnenmuur gemaakt maar een groot gedeelte
van de muur zal toch vervangen moeten worden. Helaas zijn we
hiervoor niet verzekerd en is dit ook niet mogelijk om hiervoor een
verzekering te nemen. De hieruit voortkomende kosten zullen dan ook
voor eigen rekening zijn.
Jaarrekening 2021
Tijdens de laatste Gemeenteavond heeft de presentatie van de
jaarrekening 2021 plaatsgevonden. Door alle extra kosten was er
jammer genoeg een verlies over 2021. De kosten voor Beeld en Geluid
konden helaas niet gedekt worden door fondsen en ook de
noodzakelijke vervanging van de kachel in de kerk was niet
meegenomen in de begroting. Beide kosten waren echter wel
noodzakelijk en daarom is ervoor gekozen om ze voor eigen rekening te
nemen.
Collectes
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Nu we weer gezamenlijk de diensten mogen bijwonen en er weer
normaal gecollecteerd kan worden is er weer een stijgende lijn te
ontdekken in de ontvangsten. Hiervoor zijn we dankbaar omdat deze
gelden goed gebruikt kunnen worden het komende jaar. We staan weer
voor grote uitgaven aan o.a. het rooien van de bomen en het vervangen
van het dak aan de noord- en oostzijde van de kerk.
Mochten mensen ons hierin willen steunen dan kunnen zij hun gift
storten op het bekende bankrekeningnummer van het College van
Kerkrentmeesters.

AVONDGEBED
te houden op 6 april 2022 in de kerk om 19.15 uur.
Dit is hoe een avondgebed eruit ziet:
We beginnen met muziek luisteren (Om stil te worden)
Kaars aansteken
Liedboek
(orde van getijdengebed blz. 497)
Lezing:
Prediker 4 vers 1 t/m 8
Stilte
Rondje persoonlijk
Wil je wat met ons delen?
Gebeden
(Inbreng)
We zitten in een kring, en de eerste begint met bidden en zegt amen en
de tweede als de wil bidden, mag maar hoeft niet en zo de kring rond en
we eindigen met het Onze Vader.
Laatste stukje getijdengebed De Here schenke ons Zijn Zegen.
Wij willen danken voor:
*Het mooie weer en de lente die komt
*Voor de boeren die het land weer bewerken
*Voor alle mensen die anderen helpen
*Gevangenen die zeggen:’ Ik heb het gered, omdat er mensen naast mij
zijn gaan staan”
Wij willen bidden voor:
*Frede yn de Oekraïne
*Voor de mensen in de regering die belangrijke beslissingen moeten
nemen
*Voor de jongeren, die hun plek weer moeten vinden
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*Voor de zieken en eenzamen
*Voor de mensen die verdriet hebben
Gaat u thuis ook weer mee bidden, dat zou
prachtig zijn, zodat het werk van onze Heer en
Zijn Koninkrijk mag doorgaan.
Vriendelijke groet,
Wietske, Petra, Wietske en Froukje.
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KLIEDERKERK
Op 20 maart mochten we
weer een mooie
kliedertocht beleven met
als thema: 'De Schepping'.
Met elkaar op pad langs
de 7 dagen van de
schepping. We begonnen
bij de familie van der
Meer. Als kernteam
vonden we het
spannend...onze tweede keer kliederkerk. Zouden er wel mensen
komen? En daar kwamen ze, de mensen!
Pakes en beppes, vaders en moeders en 21 kinderen. Wat hebben we
met elkaar een mooie middag mogen vieren! Samen ontdekken en
elkaar ontmoeten.
We hebben tekeningen gemaakt in het donker, kan dat eigenlijk wel?
Daarom schiep God eerst het licht, zodat de bloemen en planten, dieren
en mensen kunnen leven. In de Twaskar konden de kinderen bloemen
vouwen en bij Maartje en Teakele was er koffie/thee en limonade met
sterrencake en maandrop. Samen hebben we in de natuur gekeken en
geluisterd. Wat konden we zien en horen? Ook hebben we gekeken naar
het water. Wat blijft drijven en zinkt?
Op het schoolplein hebben we
met elkaar een dierenspel gedaan.
Om vervolgens naar het paradijs
(de schuur van familie van der
Meer) terug te keren. Hier kregen
we allemaal nog iets lekker te
eten en te drinken. We bedanken
iedereen die er was voor hun
komst en we verwelkomen jullie
graag weer op
24 april om 9:30 uur in de kerk, voor de volgende kliederkerk en het
vieren van de slotzondag.
Het kliederkerkteam: Doetie, Klaske, Geppy, Maartje, Petra en Tsjikke.
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OEKRAÏNE
Het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de
mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al
jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de meest
kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij hebben onze steun harder
nodig dan ooit. Help mee!
Op de vlucht
De situatie in Oekraïne kan snel verder escaleren. In de afgelopen acht
jaar oorlog zijn al 1,3 miljoen mensen in Oekraïne ontheemd geraakt.
De nood wordt nu alleen maar groter. De vluchtelingenstroom neemt
toe in omvang. Vanuit de dorpen in Oost-Oekraïne vluchten mensen in
groepen naar het westen, op zoek naar veiligheid.
Voedsel, onderdak en transportmiddelen
Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en
partnerorganisaties in Oekraïne, waaronder de Lviv Education
Foundation (LEF). LEF biedt hulp in de Oekraïense dorpen, vangt de
vluchtelingen die onderweg zijn op en voorziet hen van voedsel,
onderdak en transportmiddelen. Daarnaast bieden we in Oekraïne zelf
maar ook aan de grenzen hulp via ons internationale kerkelijk netwerk
ACT Alliiance (Action by Churches Together). Oekraïne heeft onze
steun nu harder nodig dan ooit.
Steun dit werk
Steun dit werk met een bijdrage op rekeningnummer NL89 ABNA
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. noodhulp Oekraïne,
doneer online of collecteer in je kerk. Hartelijk dank!
Wat kun je doen met je kerkelijke gemeente?
 Bid voor Oekraïne: Heer, ontferm U
 Collecteer voor de getroffenen in Oekraïne. Het geld komt
terecht bij partnerorganisaties van Kerk in Actie die mensen
helpen die op de vlucht zijn. Gebruik de collectematerialen:
collecteafkondiging, kerkbladbericht, collectesheet of
collectefilm. Gebruik liturgiesuggesties of de film van de
Zandtovenaar.
 Bespreek met kinderen in je gemeente hun gevoelens bij
oorlog. Gebruik hiervoor deze werkvorm: Praat met je kind over
oorlog. Met de kinderen kun je ook geld ophalen voor de
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noodhulp in Oekraïne door een sponsorbingo te organiseren.
Betrek Rainbow de vredesduif erbij.
 Praat met jongeren in je gemeente over de situatie in Oekraïne
aan de hand van deze werkvorm van Jong Protestant: Komt er
een Derde Wereldoorlog?
 Start een fondsenwervende actie, bijvoorbeeld een
verkoopactie van bloembollen of bloemzaad of bekijk andere
ideeën.
 Zet je kerk open zodat mensen terecht kunnen voor bezinning,
gebed, een kaars branden.
Help Oekraïners of vluchtelingen in Nederland. Heb je een mooie actie
georganiseerd in je gemeente? Laat het ons weten via
tips@protestantsekerk.nl.
Meer ideeën zijn te vinden op:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-oekraine/
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