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OVERDENKING
Nieuw!
Zo nu en dan eens iets nieuws willen hebben, kopen of zo, zit in ons
allemaal wel. Aan de andere kant alles bij het oude laten is ook wel fijn.
Op dit moment is er veel hang naar het oude vertrouwde. Het duurt al
zo lang. We kunnen niet meer. Alweer dat we niets mogen. We zijn
ongeduldig en aan de andere kant gaat het allemaal weer veel te snel,
alweer een jaar voorbij.
De huidige samenleving jaagt ons ook op. ‘Vandaag voor 23.00 uur
besteld, morgen in huis’ is een slogan, maar ook een manier van leven
geworden. En wee je gebeente als het wat later binnenkomt dan de
afgesproken tijd in je mail.
Als alles dan even stil wordt gezet, is dat lastig. Ja, in eerste instantie
gaan we ervoor: we zullen alles anders doen; zo gauw we weer kunnen,
zijn al die mooie woorden en gedachten verdwenen en gingen we voluit
alles doen. Het moet toch?
Ik kwam een tekst uit Kolossenzen 3: 12 tegen: “Omdat God u heeft
uitgekozen, omdat u heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden
in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en
geduld”. Wat opvalt is dat wij heiligen worden genoemd en dat de
vruchten van de Geest worden genoemd. De vruchten van de Geest zijn
allemaal bewuste acties, bewuste keuzes. Het zijn geen snelle zaken, die
dan voorbijkomen. Het zijn zaken van aandacht en rust. Het zijn
karaktertrekken van God. Wij worden heiligen genoemd, mensen met
karaktertrekken van God. Daar mag je in oefenen, steeds weer, iedere
dag. Jullie zijn heilig, omdat Ik heilig ben. Ik ben de Heer. Dergelijke
woorden lezen we steeds in het boek Leviticus. Om heilig te zijn, zul je
wel in actie moeten komen. Je verschuilen achter ‘dat is nou eenmaal
mijn karakter’, kan niet meer.
Alles in een keer veranderen kan niet. Laten we dan eerst eens oefenen
in geduld. Geduld met de situatie, met mensen, met jezelf en met God.
We willen allemaal wel eens wat nieuws. Laten we dit nieuwe dan maar
eens doen. Dat is ook groeien in geloof, hoop en liefde.
2

Een mooi, heilig, hoopvol, gelovig en liefdevol nieuw jaar vol zegen
van de Heer!
Ds. Jelte Lindeboom.

KERKDIENSTEN IN DE MAAND JANUARI
Bezoekers kunnen helaas niet aanwezig zijn tijdens de kerkdiensten in
januari, als er wijzigingen zijn wordt dit vermeld via de nieuwsbrief. De
kerkdiensten zijn wel te volgen via de kerktelefoon en/of kerkomroep.nl
Zaterdag 1 januari

Geen dienst

Zondag 2 januari
9.30 uur
Collecten:

Ds. J. Lindeboom
Diaconie en Pastoraal Werk

Zondag 9 januari
9.30 uur
Collecten:

C. Akkerboom
Kerk en Pastoraal Werk

Zondag 16 januari
9.30 uur
Collecten:

Ds. J. Lindeboom
Kerk en Pastoraal Werk

Zondag 23 januari
9.30 uur
Collecten:

Mevr. T. Bloem
Diaconie en Pastoraal Werk

Zondag 30 januari
9.30 uur
Collecten:
Extra collecte:

Heilig Avondmaal
Ds. J. Lindeboom
Kerk en Pastoraal Werk
Avondmaalscollecte

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.
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KERKDIENSTEN
Opnieuw zijn we in lockdown gegaan.
De diensten willen we wel door laten gaan, maar dan via de kerkomroep
(hopelijk met beeld en geluid). In de kerk zullen alleen de mensen
aanwezig zijn, die noodzakelijk zijn om de dienst te houden, dus zonder
bezoekers.
We hopen dat we binnenkort weer samen mogen komen om met elkaar
in de kerk God te loven en te prijzen.

AGENDA (onder voorbehoud)
5 januari Avondgebed s’middags om half 4 in de kerk
19 januari Ouderlingenberaad om 20.00 uur in de Twaskar
24 januari Inleveren kopij Tsjerkenijs

FANÚT DE FLINTER
In dit nieuwe jaar is er voor mij als predikant een nieuwe situatie
ontstaan. Na de afsluitende dienst op 12 december in Tzummarum – het
was moeilijk, maar zeer goed om dit zo te doen – is de losmaking per 1
januari een feit. Ondertussen mag ik crisispastoraal werk in Sint
Annaparochie doen. Daarnaast zit ik ook in de pool voor ambulant
predikanten. Hoe dat allemaal zal gaan, laat ik maar gewoon komen.
Via deze weg wensen wij iedereen folle lok en seine foar 2022! Dank
voor alle wensen, die wij mochten ontvangen.
Met jullie wil ik graag een stukje uit een couplet delen als wens voor
het komende jaar. Het is uit lied 442, ‘Op U mijn Heiland blijf ik
hopen’.
‘Blijf in uw liefde ons bewaren,
Waar om ons heen de wereld woedt.
O, mochten wij uwe troost ervaren:
Doe intocht, Heer, in ons gemoed!’
Ds. Jelte Lindeboom.

PASTORALIA
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De afgelopen tijd is er een heel aantal zieken in het ziekenhuis geweest.
De meesten mochten thuiskomen, andere mensen zijn nog in
afwachting van onderzoeken. Als gemeente staan wij om de mensen
heen die worstelen met ziekte, pijn en verdriet. We kunnen samen
bidden, een kaart sturen of desgewenst een bezoekje brengen.

OPEN KERK
Iedere donderdagmorgen is de kerk weer open. Je bent welkom om
even in stilte te zitten. Even een kaarsje aan te steken voor iemand, die
het nodig heeft, even tot rust komen, even in de kerk zijn. De pastores
zijn aanwezig. Met hen kan gesproken worden op dat moment.
De open kerk beginnen we met een kort ochtendgebed: een paar
liederen beluisteren, een bijbeltekst lezen en stilte en gebed. Ook daar
mag je aan deelnemen.
Waar: Meinardskerk
Wanneer: van 9.30 uur tot 11.30 uur startend met gebed
Voel je welkom, wees welkom!
De pastores.

EEUWIGHEIDSZONDAG GEDACHTENIS
Tijdens de dienst op 21 november jl. zijn de onderstaande namen
genoemd van de mensen die ons dit jaar zijn ontvallen. Mensen
waaraan wij herinneringen hebben, mensen die we missen.
Tijdens de dienst hebben we dit lied geluisterd van de band LEV. Een
mooie tekst waarin we onze hoop en troost mogen vinden:
Eens
Zal het vrede zijn
Komt er echt een eind
Aan oorlog en aan strijd

Eens
Vlucht er niemand meer
Haalt U de muren neer
Verenigt U ons weer
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Eens
Wordt elke traan gewist
Stilt U het gemis
Van wie hier niet meer is

Eens
Kijken wij omhoog
En staan wij oog in oog
Met Vader, Geest en Zoon

Eens
Lijdt geen mens meer pijn
Zal alles beter zijn
Zijn wij voor altijd vrij
Eens
Is de spiegel weg
En wat U heeft gezegd
Begrijpen wij dan echt

Eens
Haalt u ons naar huis
Vindt iedereen een thuis
Wie moe is rust dan uit
Eens
Zien wij Uw heerlijkheid
Vult Uw aanwezigheid
De ruimte en de tijd

© Tekst & muziek: Jelmer & Christa van der Veer, Stichting LEV
Music 2016

WINTERWERK JANUARI
Helaas kunnen de kleine groepjes niet doorgaan, zoals wij dat graag
zouden willen. Maar Jezus volgen kan op zoveel verschillende
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manieren en dat gaat ook altijd door. In januari staan onze ogen
centraal:
Doen
Het is zo belangrijk om elkaar te blijven zien en om gezien te worden.
Dit kan door iemand te bellen die je al lang niet gesproken hebt of een
kaartje te sturen met bemoedigende woorden.
Films kijken
Als we het toch over kijken hebben: Er staan een aantal goede films op
Netflix met een christelijke boodschap of die inspirerend zijn. Een paar
tips:
- I still believe (biografische film over gospelzanger Jeremy
Camp)
- Hacksaw Ridge (Historische fictie)
- The Fundamentals of caring
Tot rust komen en ontvangen
Daarnaast kan het fijn zijn om zelf rust te nemen door God te zoeken en
tot jezelf te komen. Dit kan onder andere door Lectio Divina:
1. Lectio/lezing
Lees de tekst (bovenaan pag. 9) langzaam en (zo mogelijk) hardop en
luister naar wat je hoort. Lees de tekst in stilte nog een paar keer. Sta al
lezend stil bij woorden of zinnen die je raken of bij je haken.
2. Meditatio/overweging
Stel jezelf de vraag: wat roepen deze woorden of zinnen bij mij op? Hoe
raken ze aan mijn eigen leven? Welk licht laten ze daarop vallen?
‘Herkauw’ met deze vragen wat je gelezen hebt.
3. Oratio/gebed
Spreek het verlangen dat de tekst in je oproept uit naar God.
4. Contemplatio/beschouwing
Verwijl een tijdje in stilte in de liefdevolle aanwezigheid van God.
‘Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting
daarvan volharden’. Rom. 8:25.
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Wandelen met een podcast – bidden onderweg
Wandel in de schepping en luister ondertussen muziek, enkele verzen
uit de Bijbelteksten van de dag en vragen om de link te maken met je
gewone leven. Wandel daarna in stilte verder en geniet van alles wat je
ziet.
De podcasttip!
De volgende podcast wil ik jullie tippen: Moderne Profeten
Deze podcast gaat over de verhalen van acht hedendaagse profeten uit
de christelijke traditie. Ze dagen ons uit om niet mee te doen met dat
wat onze tijd lelijk maakt, maar om schoonheid te zoeken, waarheid en
barmhartigheid. De eerste podcast gaat over Martin Luther King. Deze
uitspraak van hem komt naar voren:
I've been to the mountaintop, and I have seen the promised land.
But I may not get there with you.
Door de gebrokenheid en het lijden in deze wereld kunnen we niet altijd
alles meemaken of doen zoals we dat graag zouden willen? Hoe ga je
hiermee om?
Op deze manier hopen we toch iets te kunnen bieden om met het
onderwerp van de maand januari bezig te zijn.
De pastores.
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.

DIACONIE
Kerstwijding van diaconie en plattelandsvrouwen
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We hebben vrijdag 17 december weer een mooi kerstfeest mogen
vieren. Deze keer in de kerk, die sfeervol was versierd.

Er is een prachtig vrij verhaal verteld. En de bekende kerstliederen zijn
gezongen onder begeleiding van Wally Hoekstra en met medewerking
van Dirk Jan Zoodsma en Wally Joostema.

Collectes in oktober:
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Collecte voor Israel zondag €157,50. Diaconale collectes € 214,10.
Werelddiaconaatcollecte
bestemd voor Hondoeras € 1.383,07;
Bloemengroet € 15,00.
Collectes in november:
Kerk in actie, huis aan huis collecte voor vluchtelingen kinderen in
Griekenland € 1.015,00.
Voor alle collectanten onze hartelijke dank voor het mooie bedrag dat
jullie hebben opgehaald.
Dorcas actie € 1.159,30. Gewone collectes € 97,85. Giften € 770,00.
Bloemengroet €10,00.
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, dat kan op
bankrek.nr. NL93RABO 0119 3004 27
Wij zijn als diaconie heel erg blij met deze opbrengsten en willen u
hartelijk bedanken voor uw bijdrage.
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: 0653907699
Trienke: 0623051212 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!
Heilig Avondmaal
Op zondag 31 januari 2022 hopen wij weer het Heilig Avondmaal te
vieren.
We weten nog niet of dit i.v.m. de corona maatregelen door kan gaan.
Houd daarom de nieuwsbrief in de gaten.
De Diaconie.
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KERKRENTMEESTERS
Informatie omtrent Verjaarsdagsfonds
Jappie Hoekstra heeft meer dan 25 jaar de coördinatie van het
Verjaarsdagsfonds gedaan maar heeft nu aangegeven dat hij per 1
januari hiermee wil stoppen. Namens de gehele gemeente willen wij
Jappie hartelijk danken voor al het werk dat hij hiervoor heeft gedaan.
Blij zijn we dat Ineke Walda de coördinatie wil overnemen.
Ook hebben Ida J, Klaske en Elizabeth aangegeven te willen stoppen
met het rondbrengen en ophalen, ook deze dames willen we hartelijk
danken voor hun werkzaamheden. In Patricia, Hilda en Piety hebben we
gelukkig al aanvulling gevonden.
Mevrouw K. Thomas zorgt ervoor dat iedere bezorger de verjaarsdags
groet krijgt.
Naast de coördinatie zorgde Jappie ook voor het buitengebied. Voor
het buitengebied van Minnertsga zijn wij op zoek naar twee
vrijwilligers, iemand die graag eens fietst of een wandeling maakt.
Aanmeldingen voor het buitengebied maar ook voor in Minnertsga
kunnen zich aanmelden bij Ineke (0518-471856) op de Stasjonsstrjitte.
Het Verjaarsdagsfonds wordt gebruikt voor extra uitgaven van de kerk,
denk bijvoorbeeld aan de nieuwe installatie Beeld en Geluid in de kerk
en ons nieuw te bouwen invalidetoilet. Dankzij de rondbrengers en
ophalers komt er ieder jaar ongeveer € 2.500,00 binnen voor deze
doelen.
Beeld en geluid
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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 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.
Eindejaarscollecte
Binnenkort kunt u de wel bekende brief weer verwachten voor de
eindejaarscollecte 2021. Omdat het steeds moeilijker wordt om geld af
te storten willen wij u verzoeken zoveel mogelijk uw gift over te maken
op bankrekeningnummer NL89RABO 0342 6002 22 onder vermelding
van eindejaarscollecte. Bij al die mensen die hier liever geen gebruik
van maken zal de envelop eind januari opgehaald worden.
Renovatie kerk
Begin januari zullen de renovatiewerkzaamheden starten. In de 1e week
van januari zal er zoveel mogelijk gesloopt worden en daarna begint in
de 2e week Bouwbedrijf Willem Reitsma uit Tzummarum met de
werkzaamheden aan de toiletten en consistorie. Vanwege het ontbreken
van de toiletten zullen er noodvoorzieningen getroffen worden.
Bomen
We hebben het rapport binnengekregen en daaruit blijkt dat een
twaalftal bomen op korte termijn verwijderd moeten worden en de
resterende bomen de komende 10 jaar. We zijn begonnen met het
opvragen van offertes voor de eerste twaalf bomen maar vanwege dit
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traject en het broedseizoen zullen de werkzaamheden vermoedelijk in
het tweede deel van 2022 plaatsvinden. Van de bomen die verwijderd
zullen worden staan er 5 op een rij aan de zuidkant van de kerk en de
resterende bomen staan verspreid rondom de kerk. Ons plan is om de
verwijderde bomen niet direct te vervangen maar hiermee te wachten
tot een latere datum. Eerst zullen wij als gemeente moeten bepalen wat
wij willen.
Beamer
Wij zijn blij dat het beamteam uitgebreid gaat worden met Jan J en
Aalzen, nu is er weer een team van 6 enthousiastelingen die onze
diensten wil begeleiden.
Naast de wekelijkse kerkdiensten zijn er ook bijzondere diensten
(bijvoorbeeld rouwdiensten) waarbij gebruik gemaakt kan worden van
de aanwezige schermen. Deze diensten vinden overdag plaats en gezien
de samenstelling van het beamteam zijn wij op zoek naar een drietal
senioren die tijdens deze diensten de apparatuur willen bedienen. Voor
verdere informatie kunt u contact opnemen met Cor H.

KLIEDERKERK
Op zondag 7 november hebben we
onze eerste kliederkerk mogen
vieren! Er waren veel kinderen
met hun ouders of pakes en beppes
of andere belangstellenden. Dat is
juist wat de kliederkerk zo mooi
maakt, dat iedereen welkom is en
dat elkaar ontmoeten centraal
staat. Met de ark van Noach als
thema hebben we samen de
kleuren van de regenboog
gemaakt,
memorie
gespeeld,
dierenmaskers gemaakt en de ark
van Noach met ijscostokjes
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gemaakt. Daarna konden we het verhaal horen en hebben we samen
gebeden aan de hand van skittels. Rood: wat maakt je boos, Oranje:
voor wie wil jij bidden, Geel: wat maakt je blij, Groen: bidden voor de
aarde en de natuur, Paars: voor de toekomst. We sloten af met een
zegenlied. Wij als kliederkerkteam zijn erg tevreden over deze eerste
keer! Op 16 januari stond de volgende kliederkerk gepland, helaas kan
die niet doorgaan. We wachten de maatregelen af en houden jullie op
de hoogte.

BERICHT VAN HET AVONDGEBED
Het gebed zal worden gehouden op woensdagmiddag 5 januari a.s. om
half 4 in de kerk.
Het is goed dat het klinkt juist in deze tijd, want God wil gebeden zijn.
Wij willen danken voor:
*Alle mensen die proberen warmte en liefde te brengen op wat voor
manier dan ook.
*Voor jonge mensen die belijdenis doen of hebben gedaan.
*Voor vriendschappen.
Wij willen bidden voor:
*Voor onze regering en alle hulpverleners
*Rust en wijsheid in deze tijd.
*Alle mensen die ziek of verdrietig zijn
*Eenzaamheid door lockdown vooral onder de jongeren.
*Voor onze pastors, die beperkter bezoeken en activiteiten kunnen
doen.
*Financieel gedupeerden
*Dat wy elkoar bysteane yn dizze krisis.
Zou u thuis met ons mee kunnen en willen bidden?
Bidden geeft kracht en troost.
Gezegende kerstdagen en een goed en
warm nieuwjaar toegewenst.
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Tijdens de kerkdienst van 31 oktober 2021 is er gecollecteerd voor het
Nederlands Bijbelgenootschap en heeft het mooie bedrag van € 129,50
opgebracht. Hiervoor onze hartelijke dank.
Cor
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KLEURPLAAT
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UIT DE REGIO
Rembrandt: zijn kunst en verbondenheid met de Bijbel
Lezing door ds. Jan Henk Hamoen
Datum: Woensdag 26 januari 2022.
Aanvang: 19.45 uur, ontvangst met koffie/thee om 19.30 uur.
Locatie: De Terskflier, Tjerk Hiddesstrjitte 25-27, 8855 CA Sexbierum.
Kosten: Collecte voor de onkosten bij de uitgang.
Rembrandt van Rijn geldt als één van de grootste schilders in de
Europese kunst en in vele musea is zijn werk aanwezig. 2019 is
uitgeroepen tot Rembrandtjaar omdat hij 350 jaar daarvoor is overleden.
Drie jaar geleden is er veel aandacht aan Rembrandt besteed en dat gaan
wij deze avond ook doen.
We richten ons met name op zijn
verbeelding van Bijbelverhalen.
O.a. op ‘de verloren zoon’. Deze
werd door Rembrandt geschilderd
voorafgaand
/
in
zijn
overlijdensjaar, nadat zijn zoon
Titus is gestorven. Ook staan we
stil bij ‘het Joodse bruidje’. Had
Rembrand een speciale band met
joden? En van wie leerde hij dat
spel met licht en donker?
Kortom: veel te ontdekken!
Dr. Jan Henk Hamoen heeft zich
in de loop der jaren intensief
bezig
gehouden
met
de
verhouding kunst en religie.
de terugkeer van de verloren zoon
Houdt u rekening met de coronaregels die dan gelden!
Van harte uitgenodigd namens de werkgroep Vorming & Toerusting
van de PKN gemeente te Sexbierum/Pietersbierum,
Aukje v.d. S
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