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OVERDENKING 
 
I believe in the sun – Even when it’s not shining. I believe in love – Even when I don’t 
feel it. I believe in God – Even when He is silent.  
 
Dit korte, anonieme gedicht werd gevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was door een 
Jood in een muur gegraveerd. Een paar korte zinnen zijn het maar. Een paar woorden die het 
geloof beschrijven van iemand die zich in een verschrikkelijke situatie bevond. Even when. 
Zelfs als. Zelfs als de zon niet meer schijnt en er geen licht is. Zelfs als liefde niet meer lijkt te 
bestaan en iedereen uit haat handelt. Zelfs als God verdwenen lijkt te zijn en zwijgt. Zelfs dan 
geloofde deze Jood in de zon. In liefde. In God. Zelfs dan. 
 
De afgelopen weken hebben we op het nieuws berichten gelezen en gezien over seksueel 
misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Mensen die in het duister leefden, vanwege het gene 
wat hun is aangedaan, die niet durfden te spreken, die zich schaamden, die worstelden met de 
gedachten hoe nu verder? Is het mijn schuld?  
Deze berichten raakten de samenleving, het raakte u, jou en mij. En iedereen raakte het weer 
op een andere manier.  
Misschien raakte het jou, omdat je eenzelfde soort ervaring hebt meegemaakt en dat je die pijn 
weer voelde.  
Misschien raakte het jou, omdat de pijn van de mensen die er over vertellen zo groot was, dat 
het jou ook pijn deed.  
Misschien raakte het jou, omdat je opeens besefte dat een ander bij jou over een grens heen is 
gegaan, waarvan je dacht dat het jou eigen schuld was of dat het wel mee viel wat diegene deed.  
Misschien raakte het jou, omdat je bij jezelf besefte dat je een grens van iemand anders bent 
over gegaan om wat voor reden dan ook.  
 
En in deze pijn en donkerte lijken de liefde, zon en God ver te zoeken. Mogen we ook worstelen, 
zoeken, boos en verdrietig zijn. De tijd en de ruimte zoeken in het hoe nu verder gaat. En in dit 
zoeken en worstelen mogen we een zelfs-dan-geloof ontwikkelen. Want we hebben een God 
die hoort, die ziet en die van deze duisternis weet. Zelfs dan, mag je naar hem toe gaan, alles 
bij hem neerleggen en geloven en hopen, dat hij jou vasthoudt. Dat er mensen op je pad komen 
die jou helpen, die de zon voor je zijn en dat er mensen zullen zijn die jou lief hebben. Er zullen 
weer vonkjes van hoop, geloof en liefde komen!  
 
Dus als je hier mee worstelt, voel je vrij om er over te praten met iemand die je vertrouwt. Dat 
kunnen ook mensen uit de kerk zijn, ouderlingen, clubleiding of één van de pastores.  
 
Want zeker dan willen we er voor jou, voor u en voor elkaar zijn!  
 
Tsjikke Bloem. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDA 
2   februari Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
9 februari Moderamen 
23 februari Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in de Twaskar 
21 februari Inleveren kopij Tsjerkenijs  
 
KERKDIENSTEN IN DE MAAND FEBRUARI 
 
We kunnen weer naar de kerkdiensten met inachtneming van de geldende corona regels, 
zoals we al gewend zijn. 
Dus de handen ontsmetten, mondkapje dragen tot op de zitplaats en de anderhalve meter is 
nog van kracht. 
Zo hopen we de diensten weer te maken tot erediensten om God te loven en te prijzen. 
 
Zondag 6 februari Werelddiaconaat 
9.30 uur ds. J. Lindeboom  
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Werelddiaconaat 
De paaskaars wordt aangestoken door Hylke  
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Zondag 13 februari Themadienst 
9.30 uur ds. v/d Meer  
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Zending 
De paaskaars wordt aangestoken door Femke  
Geen Kinderkerk  
 
Zondag 20 februari  
9.30 uur ds. G. Heneman  
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Sietske  
Kinderkerk Leiding kinderkerk  



 
Zondag 27 februari  
9.30 uur A.M. Dijkstra v/d Woude 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Merith  
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
 
 
 
PASTORALIA 
In de afgelopen tijd hebben diverse mensen een bezoek aan het ziekenhuis moeten brengen 
vanwege opname of onderzoeken. Andere mensen verblijven ernstig ziek thuis met uitslagen, 
die hen uit het veld hebben geslagen. Hier mogen wij ons meeleven benoemen en voor hen 
bidden of je hen kent of niet. Binnen je familie- of vriendenkring of ver daarbuiten  
Dat de woorden van Psalm 36 een schuilplek mogen zijn: “In de schaduw van uw vleugels 
schuilen de mensen [...] want bij U is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht.” 
 
 
 
 

                      VERJAARDAGEN IN DE 
                                                 MAAND  FEBRUARI 

 
 
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. 
 
     
     
     
     
     
     
     

FANÚT DE FLINTER 
Vandaag las ik bij de NOS, dat de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangaf, dat het naar 
het einde van de pandemie gaat. Het schijnt als een griep te kunnen worden bekeken, zoals het 
zich laat aanzien: “beheersbaar als een griep”. Misschien aan het eind van het jaar een 
opleving, maar dat is te overzien. Het betekent dat er perspectief is op een tijd dat we weer 
meer en gewoner samen kunnen komen. God zij dank!  
Met dankbaarheid aan God mag ik deze maand voor 16 uur aan de slag als ambulant 
predikant in Uithuizen, Groningen. Dat betekent dat ik 2 dagen in de week daar zal zijn voor 
pastoraat. Ambulant predikant is een functie die nog niet zo lang in onze kerk is. Het is een 
tijdelijk contract om werkzaamheden te doen in een gemeente, die vacant is of waarvan de 
predikant langdurig ziek is. In overleg met de gemeente wordt er gekeken naar wat daar het 



meest nodig is om te doen. In principe ben ik dan maandag en donderdag voor Uithuizen aan 
de slag en dus dinsdag, woensdag en vrijdag in Minnertsga.  
Fijn ook dat we deze maand weer fysiek diensten kunnen houden om te vieren dat Hij onze 
Schepper is en van alle mensen om ons heen.  
Goede en gezegende diensten, 
ds. Jelte Lindeboom. 
 
WINTERWERK FEBRUARI 
Vanaf deze maand krijgen alle groepjes weer een programma van de pastores. Voor de 
komende maand staat het subthema ‘ruiken’ op het programma. Lieflijke geuren kunnen 
opstijgen, zoals de offers naar de Heer. Ook zo kunnen en mogen we de Heer dienen, loven en 
prijzen.  
Geuren kunnen overweldigen, kunnen stinken of heerlijk ruiken, kunnen waarschuwen of 
bedwelmen. Onze katten kunnen soms intens hun neus in beweging zetten, omdat ze iets 
ruiken. Honden zijn nog sterker met geuren. Dieren zijn daar meer op gericht dan mensen. 
Door allerlei parfums verbergen wij andere geuren, de echte geuren uit ons leven.  
Aan de hand van een bijbeltekst zullen we met elkaar in gesprek mogen gaan.  
De pastores. 
 
DIACONIE 
 
Collectes in december 2021: 
Gewone collecte: €82,00; Giften   € 640,00;  Avondsmaalcollecte voor Minima het Bildt: € 
302,90, de diaconie heeft hiervoor € 1000,00 overgemaakt. 
Collecte tijdens kerstwijding voor Mercy Ships:  € 550,60,  Kinderen in de knel: € 224,30. 
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw 
bijdragen. 
 
 
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: 
Anna  
Trienke of blommengroet@gmail.com. 
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet:  
bankrek.nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. bloemengroet. 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om! 
 
Werelddiaconaat: 
Zondag 6 februari is het werelddiaconaatzondag. 
Het thema is:  Oeganda, goed boeren in een lastig klimaat.  
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte en 
overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese 
Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen 
(landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden 
en houtbesparende ovens, door bomen te planten en de oogst goed op te slaan, beter bestand 
bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen. 
Als u hier een bijdrage aan wilt geven kan dat door een bedrag over te maken op de 
bankrekening van de diaconie, rek.nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. Oeganda. 
De Diaconie. 



 

BERICHT VAN HET AVONDGEBED 
Wij willen woensdag op 2 februari a.s. weer ons avondgebed houden in de kerk om 19.15 uur. 
 
Wij willen danken voor: 

 Alle mensen die wat betekenen voor andere mensen 
 Voor alle vriendschappen 

Wij willen bidden voor: 
 Alle mensen die verdriet hebben 
 Voor alle mensen die ziek zijn 
 Voor vervolgde christenen over de hele wereld  
 Voor mensen die onderdrukt worden 

Wilt u thuis ook weer met ons mee bidden? Dat geeft kracht en verbondenheid, dat is Gods 
wil. 
 
Vriendelijke groet, 
Wietske  
Petra  
Wietske  
Froukje  
 
 
 
 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Beeld en geluid 
Alles wacht nog op het snelle internet van Ziggo om met de uitzendingen te kunnen beginnen. 
In de kerk wordt er al gebruik gemaakt van de nieuwe schermen maar de mensen thuis 
kunnen tot nu toe alleen de dienst beluisteren.  
Momenteel zijn de diensten te beluisteren via de kastjes, via de link van onze website of via 
de kerkomroep. 
Wanneer we overgaan naar uitzending van Beeld en Geluid komt hier verandering in. Via de 
kerkomroep zijn de diensten dan niet meer te volgen omdat we overgaan naar een andere 
dienstverlener. De link op onze eigen website zal aangepast worden zodat mensen via deze 
weg de diensten kunnen volgen. Bij de mensen die nu gebruik maken van de kastjes  zal een 
aanpassing plaatsvinden zodat deze dan ook via dezelfde kastjes de diensten kunnen volgen. 
We verwachten dat er meer mensen zullen zijn die via deze simpele aanpassing de diensten 
willen volgen en deze kunnen zich te zijner tijd melden bij de kerkrentmeesters. 
 
Eindejaar collecte 
Binnenkort komen we weer langs voor het ophalen van de oudejaarscollecte enveloppen. 
Omdat het steeds moeilijker wordt om geld af te storten willen wij u verzoek zoveel mogelijk 
uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL89RABO 0342 6002 22  onder vermelding 
van eindejaar collecte. Bij al die mensen die hier liever geen gebruik van maken zal de 
envelop eind januari of begin februari opgehaald worden. 



 
Renovatie kerk 
Momenteel zijn de werkzaamheden in de kerk al in een vergevorderd stadium. Er moet nog 
wel het nodige gebeuren maar het tempo zit er goed in. Wanneer alles mee zit is de renovatie 
medio februari klaar. 
 
Bomen 
Momenteel zijn we bezig om offertes op te vragen bij een tweetal bedrijven om de bomen te 
verwijderen die het eerst gerooid moeten worden. Omdat aan de zuidkant de meeste bomen 
verwijderd moeten worden hebben wij ervoor gekozen om de gehele zuidkant te verwijderen. 
Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden kunnen plaatsvinden daar we afhankelijk 
zijn van het te kiezen bedrijf en de beperking dat er na medio maart eerst niet meer gerooid 
mag worden vanwege het broedseizoen. 
 
 
 

 
Wij nodigen u van harte uit om op 

 
vrijdag 4 maart 2022 

 
om 19.30 uur in de Twaskar 

 
deel te nemen aan de viering 

 

WERELDGEBEDSDAG 
 

 
 

THEMA IS 'GODS BELOFTE' 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEER IN BEDRIJF! 
Eind januari gaat, met Gods hulp, Mercy Ships terug naar Senegal waar ze in maart 2020 
overhaast, door  corona, vertrokken waren. 
De Africa Mercy (AFM) heeft bijna twee jaar in het dok gelegen op de Canarische Eilanden 
voor allerlei onderhoudswerkzaamheden. 
Nu lijkt het veilig om de missie te herstarten en terug te gaan naar Senegal. 
Ook ik reis begin februari af naar Senegal om daar mee te helpen de operatiekamers “operatie 
klaar” te maken.  Het is het plan om daar 4 weken te blijven en 5 maart naar huis terug te 
komen. 
Eerst moet ik het weekend daar in quarantaine en negatief getest worden, vóór ik toegang 
krijg tot de AFM. 
De eerste twee weken zijn gepland voor het “operatie klaar” maken en na die twee weken 
hopen we de eerste patiënten te kunnen ontvangen. 
Het voelt goed om na de lange wachttijd nu weer “los” te kunnen. 



Mercy Ships heeft grootse plannen!  
In de haven van Antwerpen ligt het nieuwe schip de Global Mercy (GLM) . Ritske en ik 
hebben zaterdag 8 januari j.l. daar een rondleiding gehad. 
Wat een groot schip, wat een mooi schip ook! Nu zijn er vaklui bezig om alles bedrijfsklaar te 
maken. Er is nog veel werk te doen! 
Het is de bedoeling om de Global Mercy (GLM) naar Rotterdam te laten gaan, op 28 februari 
tot 14 maart a.s.  Het plan is om bezichtiging mogelijk te maken. Helaas kan er nu nog geen 
bezoekschema worden gemaakt door de huidige coronaregels. Maar zodra het kan, wordt dat 
via de sociale media bekent gemaakt. Inschrijven voor bezichtiging start dan pas. 
Na Rotterdam vaart de GLM richting Afrika, plan is om later ook naar Senegal te gaan en  
dáár beide schepen naast elkaar te leggen, zodat de verhuizing gemakkelijker zal gaan. 
We wachten het maar af, de plannen moesten wel vaker bijgesteld worden, toch spannend. 
Zelf ben ik blij dat ik nu nog naar de AFM mag gaan, op de GLM zou ik verdwalen. 
Voor mij zou het ook gelijk de laatste keer kúnnen worden, ik ben gestopt met werken in het 
MCL en dan zit er ook aan dit prachtige werk een einde, we gaan het zien. 

Namens Mercy Ships bedankt voor alle bijdragen voor de 
Kerstpot en andere giften en gebeden. 
 
Oant sjen,  
Aafke Wiersma-Lautenbach. 
 

 
POSTZEGELS EN KAARTEN 
 
Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of 
cartridge Kerk in Actie gelooft 
in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en 
ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u 
kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, 
lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, 
postzegels en oud geld in te leveren in de kerk. 
Misschien heeft u het inleverpunt hiervoor wel zien staan in de (toren) van de kerk? Wat kunt 
u nog meer doen? 
 

 Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te 
verzamelen. 

 Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten. 
 Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de 

andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen 
verkoopwaarde maar worden weer gebruikt als knutselmateriaal. 

 Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, 
Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen. 
  

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met: een Zendingscommissielid of kijk 
op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties 

 



 
 


