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OVERDENKING
Wat een feest!
Het kan weer! In de tweede week van juni mogen we weer het dorpsfeest vieren!! Wat een
feest!
Hoe mooi is het om met elkaar te genieten van het versieren van de straten, spelletjes spelen,
het luchtkussen en de zweef! Maar ook met elkaar dansen en genieten van de muziek. We
sluiten de feestweek af met een tentdienst. Mooi om God ook te zoeken en te loven! Want
dankzij Hem kunnen we feestvieren, mogen we iedere dag leven met Hem! We hebben heel
wat te vieren de afgelopen maanden. Pasen, Hemelvaart met de doop van Fenna en natuurlijk
Pinksteren! Het feest van de uitstorting van de heilige Geest. We mogen vieren dat de heilige
Geest in ons midden is en dat we hierdoor verbonden zijn met God.
Wat een feest is het leven dan ineens. Een feest dat wij mogen genieten van alle fijne dingen
die we van God mogen ontvangen: heerlijk eten, fijne vrienden, collega's, familie, weer een
jaar erbij enzovoorts. Zo verbind je je aan elkaar door met elkaar te vieren en met elkaar te
delen van het goede, het vrije en blije. De mens mag blij en vrolijk zijn. Dat is een gave van
de Geest, omdat we het mogen krijgen van de Heer. Misschien is dat wel wat in het boek
Prediker bedoeld wordt. Denken wij niet veel te ingewikkeld? Vullen wij niet te veel in voor
God? De Geest van God gaat toch wel door en stopt niet, waar wij een halt neer zetten.
Wat een feest! Hoe mooi is het om weer te genieten van mensen, die blij zijn. Blij dat ze weer
dingen kunnen doen zonder beperkingen. Blij dat ze leven in een land zonder oorlog. Blij dat
ze genoeg hebben om te leven en te genieten. Wat een feest dat jij ook blij mee kunt doen.
Ik noemde Prediker al. Hij schrijft over alles wat er gebeurt in het leven van mensen. Ook dat
de mens blij mag en kan zijn. Dat dat misschien ook wel iets van Pinksteren is: blijdschap
door de heilige Geest ook als het soms even tegenzit. Zoals in een lied uit het liedboek:
Soms groet een licht van vreugde,
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donk're regen
Een mild en klaar seizoen.
Na de stilte en misschien wel leegte na Hemelvaartsdag mag het warm worden, vol van de
liefde van God, juist naar elkaar toe. We zijn lichaamsdelen, die elkaar zo nodig hebben om
een lichaam te worden. Dat is de Geest, die het bij elkaar brengt, die verbindt. Mensen, die
kunnen genieten van een dorpsfeest en elkaar opzoeken, elkaar de ruimte geven, is een
menselijke uiting van wat de Geest doet: Hij geeft ruimte aan ieder om elkaar ruimte te geven
voor Hem en aan elkaar. Ruimte geven geeft blijdschap. Dan zweef ik op de wind, gedragen
door uw Geest in de kracht van uw liefde. Wat een feest!
Tsjikke Bloem en ds. Jelte Lindeboom.

KERKDIENSTEN IN DE MAAND JUNI
Zondag 5 juni
9.30 uur
Collecten:
Extra collecte:
De paaskaars wordt aangestoken door
Zondag 12 juni
10.00 uur

1e Pinksterdag
mevr. T. Bloem
Koffiedrinken na de dienst
Kerk en Pastoraal Werk
Kerk
Eva

Collecte

Zendingsdienst in feesttent
bij mfa (zie pag. 11)
ds. J. Lindeboom
Moldavië

Zondag 19 juni
9.30 uur
Collecten:
Extra collecte:
De paaskaars wordt aangestoken door

Themadienst
Diaconie en Pastoraal Werk
Jeugdwerk
Sietske

Zaterdag 25 juni
19.00 uur

Kerkelijke bevestiging en inzegening van het
huwelijk van Johan en Jikke.
Als gemeentelid bent u allen van harte welkom in
deze dienst.

Zondag 26 juni
9.30 uur
Collecten:
De paaskaars wordt aangestoken door

mevr. A. Dijkstra–v/d
Woude
Kerk en Pastoraal Werk
Merith

AGENDA
1 juni
15 juni

Avondgebed om 19.15 uur in de kerk
Moderamen om 20.00 uur in de Twaskar

Met opmerkingen [TB1]:

20 juni
29 juni

Inleveren kopij Tsjerkenijs
Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in de Twaskar

FANÚT DE FLINTER
Wat is het spannend voor veel jongeren in deze tijd na de examens, nu zij moeten wachten op
de uitslagen. Er kan een stap worden gezet naar een toekomst met vervolgstudie en meer
zelfstandigheid. De keuzes zijn allemaal gemaakt daarvoor. Wat een bijzondere tijd is dat als
ik er zo aan terugdenk. Geniet ervan, want je mag nog lang genoeg werken. En dan …
zomervakantie, heel lang. Misschien lekker op vakantie gaan of een baantje zoeken om wat te
verdienen voor allerlei leuke dingen. De groep waar je in zat gaat heel verschillende kanten
op. Een aantal jaren liep je met elkaar op, maar nu gaat ieder z'n eigen weg verder.
De vakantietijd is eigenlijk al aangebroken; een aantal mensen is al op vakantie (geweest)
anderen gaan nog, dichterbij of verder weg. Wees voorzichtig en geniet van alle indrukken,
die je opdoet en we hopen dat iedereen weer veilig thuis mag komen na een periode van rust.
Het kerkelijk seizoen is ook tot rust gekomen en zal in september weer aangezwengeld
worden. Natuurlijk gaat een aantal dingen gewoon door, onder andere de diensten. Goede en
gezegende diensten tot eer van God aangedreven door zijn Geest.
Ds. Jelte Lindeboom.

FANÚT FRENTSJER
Zoals jullie in het vorige Tsjerkenijs hebben kunnen lezen ben ik een paar weken geleden naar
het klooster op Schiermonnikoog geweest. Het was goed om er even helemaal uit te zijn, geen
verantwoordelijkheden te hebben en te genieten van de natuur. En natuurlijk het kloosterleven
een klein beetje te ervaren. Het blijft een bijzondere gedachte dat dit bestaat, dat er mensen
zijn die zich helemaal toewijden aan gebed en het leven in een gemeenschap. Het deed mij
beseffen dat het zeer waardevol is om echt even stil te zijn. Op deze manier kom je dichter bij
je ziel, bij je hart. Dat is belangrijk voor mij, maar ik denk voor ieder mens. Je moet af en toe
even naar binnen keren om te ervaren hoe het daadwerkelijk met je gaat. Er een paar dagen
alleen maar zijn, meegevoerd op het ritme van gebeden, in de rust en de stilte van de mooie
natuur! Heerlijk, echt een aanrader. Mocht je binnenkort op Schiermonnikoog zijn, om 17:15
uur en 19:00 uur mag iedereen die dat wil binnen in de kapel de vesper mee vieren. Of ga een
keer een aantal dagen... ??
Tsjikke Bloem.

PASTORALIA
Wij willen jullie vragen te blijven bidden voor de zieken in onze gemeente en ons dorp. Dat
zij zich gedragen mogen weten door deze gebeden.
.
Heer, zegen het werk van de artsen en het andere personeel, geef rust waar nodig en genezing
waar mogelijk.

Verslag Kerkenraadsvergadering op woensdag
23 februari 2022 in de Twaskar
Opening:
De voorzitter leest Psalm 67b en gaat voor in gebed.
Verslag 27 oktober 2021:
Onveranderd vastgesteld.
Mededelingen en ingekomen stukken:
Ds. Lindeboom heeft zijn werk in Tzummarum op prettige manier afgesloten.
Vanaf 1 maart op zondag weer 2 van iedere geleding in de bank.
Collectes weer met de ponk.
2e Paasdag wordt de dienst verzorgd door ouderlingen.
Rooster aftreden:
Aukje herkiesbaar als we geen vervanging vinden.
Froukje aftredend
Jitse aftredend als ouderling maar gaat nog een periode van 2 jaar door als voorzitter.
Ritske en Afke herkiesbaar
Marjan aftredend.
Frederik aftredend
Sietse herkiesbaar.
Zending en evangelisatiecommissie:
Jaarrekening.
Jeugdwerk:
Bezig met voorbereiding van Passion.
Kruis is klaar. Gemaakt door Lieuwe en Jappie
De Passion vindt plaats op Goede Vrijdag.
Kliederkerk is nu plaatsvervanger voor de clubs.
Misschien na de zomervakantie jeugd weer persoonlijk benaderen.
Diaconie:
Notulen onveranderd vastgesteld.
Sjoerd Visser geeft uitleg bij jaarrekening.
Kerkrentmeesters:
Notulen onveranderd vastgesteld.
Jaarrekening wordt doorgenomen.
Oudejaarscollecte graag ophalen tussen 15 januari tot
1 februari.
Op gemeenteavond gemeente laten beslissen over eventuele herplant nieuwe bomen.
Ouderlingen:
Notulen onveranderd vastgesteld.
Missie en Visie:
Jitse Kuiken geeft korte uitleg.
We komen hier de volgende vergadering op terug.
Rondvraag:
4 maart Wereldgebedsdag in de Twaskar.
Doopdiensten: bespreken op Moderamen.
40 dagen lezingen op 5 avonden in Twaskar.
Esterikken op marktplaats: Anna
Sluiting door Anna uit Nieuw gebedenboek van Toon Hermans.

DIACONIE

Collectes
In de maand april zijn de opbrengsten van de diaconie:
Avondmaal collecte donderdag 14 april: Kansen voor jongeren in Libanon € 263,00;
Collectes € 365,50 en giften € 515,00.
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 danken 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:
Anna
Trienke blommengroet@gmail.com
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!
De Diaconie.

KERKRENTMEESTERS
Iepen Tsjerke 2022
Van 2 juli t/m 10 september is op de zaterdagmiddag de kerk weer open vanwege Iepen
Tsjerke 2022.
Dit jaar zijn er foto’s te bekijken van G.J. Zuidema en G. Jensma, ook zijn er schilderijen te
bekijken van T. Zuidema.
Renovatie dak
Rond 30 mei wordt begonnen met de opbouw van de steigers ten behoeve van het vernieuwen
van het dak aan de oost- en noordzijde van de kerk. Kort daarna zullen de werkzaamheden
beginnen. De fondsenwerving is bijna afgerond en we zijn dankbaar dat weer zoveel fondsen
ons steunen bij het realiseren van deze vernieuwing van het dak. Ook deze keer blijft er echter
voor de kerk een redelijk deel van de kosten als eigen bijdrage, op dit moment is dit deel een
kleine € 50.000. Hier is de afgelopen jaren rekening mee gehouden en wij hebben hiervoor
gespaard. Mensen die ons willen steunen kunnen hun gift storten op het bekende
bankrekeningnummer, graag wel met vermelding “vernieuwing dak”. Alvast onze hartelijke
dank.
Schoonmaakgroep
Na jarenlang de coördinatie van de schoonmaakgroep gedaan te hebben heeft Klaske haar
taak moeten neerleggen. Hierbij willen wij haar bedanken voor al het werk wat zijn gedaan

heeft. Als vervanging voor Klaske hebben wij Thea en Lenie bereid gevonden de coördinatie
verder te verzorgen.
Gebruik materiaal in de kerk
Wanneer er gebruik gemaakt moet worden van tafels en stoelen in de kerk dan kunnen deze
gehaald worden uit de ruimte naast de consistorie. Wel een dringend verzoek deze na gebruik
weer naar deze ruimte te brengen.
Ook wanneer andere zaken gebruikt worden in de kerk ten behoeve van diensten deze na
afloop gelijk weer opruimen. Helaas blijft dit te vaak achterwege zodat de schoonmaakgroep
deze spullen moet opruimen en zij weten vaak niet waar dit naartoe gebracht moet worden.
Resultaat dat het onder de toren gezet wordt en dat geeft een rommelig beeld bij binnenkomst.
Beeld en geluid
Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar het bekijken van onze kerkdiensten, niet
alleen op de zondag maar ook gedurende de week wordt er vaak teruggekeken naar diensten.
Het is een verandering voor velen en niet altijd even gemakkelijk om dit op de juiste wijze
voor elkaar te krijgen.
Wanneer er problemen zijn met het bekijken van de diensten neem dan contact op met Cor,
hij kan u verder helpen met de installatie zodat u verder voortaan eenvoudig kunt aansluiten
bij de diensten.

ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE
De aankomende zendingdienst op zondag 12 juni a.s. zal worden gehouden tijdens het
dorpsfeest in de tent bij het MFA.
Ds. Jelte Lindeboom zal hier in voor gaan en CMV ‘Oranje’ verleent
medewerking.
Aanvang is 10:00 uur.
Programma,
Er is koffie vooraf vanaf inloop 9:30 uur.
Het beloofd een feestelijke dienst te worden .
Na deze dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken, aansluitend is er de
mogelijkheid om een consumptie bij de bar te nuttigen, vervolgens is iedereen uitgenodigd
om ongeveer 12:00 uur deel te nemen aan de lunch (soep en broodjes).
Ook voor de kinderen word het gezellig gemaakt.
De opbrengst van de collecte in deze dienst is bestemd voor ons gezamenlijk Classis project
in Moldavië.
Komt allen en tot ziens.
Namens de commissie, Sjaak.

BERICHT VAN HET AVONDGEBED
Wij willen ons avondgebed houden op woensdag 1 juni 2022 in de kerk om 19.15 uur.
Wij willen zingen lied 118: vers 1 en 2
Lezing uit Prediker:5: 1 t/m 8
Wij willen danken voor:
# Onze vrijheid
# Onze jongeren en hun inbreng in de gemeente
Wij willen bidden voor:
# Voor ontferming foar slachtoffers fan oorlogen
# Bidden voor ernstige zieken

# Bidden en danken dat er vreugde, blijheid en saamhorigheid door ons
dorpsfeest mag zijn
# Voor de jongeren die examens hebben
# Dat Gods liefde zichtbaar mag worden door ons, maar ook in de
mensen om ons heen
# Voor de ouderen die in moeten leveren
Juli en augustus houden we vakantie en hopen dan op 7 september ons volgend avondgebed
weer te houden.
Vanaf deze plaats willen we ieder een fijne en gezegende vakantie toewensen.
BIDT U WEER MET ONS MEE?
Een warme groet,
Wietske
Petra
Wietske
Froukje

Wy Trouwe!
Op sneon 25 juny sille wy elkoar
it JA-wurd jaan.
Wij freegje de seine oer ús houlik om 19.00 oere yn
de Meinardstsjerke fan Minnertsgea.
Jo binne fan herte útnoege om hjirby oanwêzich te wêzen.
Groetnis fan Johan en Jikke.

KLEINE GROEPJES (een terugblik)
Het afgelopen seizoen hebben we toch nog een aantal keren samen kunnen komen. We zijn
bezig geweest met het thema 'Minnertsga in beweging’ aan de hand van het lichaam. De
zintuigen komen allemaal voor in de bijbel en ook onze hand en onze voet. In een
gezamenlijke afsluiting hebben we ontdekt dat sommigen wat vaker dan anderen bij elkaar
zijn geweest. De intimiteit binnen een kleine groep is groter, je deelt meer en ieder komt meer
aan het woord. De groepjes blijven nog een seizoen zo doorgaan. Aan het eind van volgend
seizoen willen we proberen nieuwe mensen te vragen en nog meer groepjes te maken.

We hebben afgesloten met een korte viering. We hebben gehoord over Elia, die alleen dacht
over te blijven van de profeten, maar God was bij hem en met hem. In de kleinheid licht veel
kracht en bemoediging om elkaar te steunen en aan te moedigen met de hulp van God en zijn
Geest.
De pastores, Tsjikke Bloem en Jelte Lindeboom.
Onderstaand gedicht is gemaakt door een gespreksgroep naar aanleiding van het maandthema
”Het hart”.
Deelnemers: Griet, Tineke, Tini, Titia, Marja en Ytsje.

HARTENLUST
Ik zag een ster aan de hemel
helder als kristal
geen wolk kon haar bedekken
zij straalde overal
Ik zag een vogel vliegen
op weg naar de horizon
het was de kracht van haar vleugels
die haar zover brengen kon
Ik zag een hart op het strand staan
met een vinger getekend in het zand
symbool van de liefde die langzaam
door de wilde wind werd verband
Maar sterker dan de wind die waait
is de liefde op het strand gebleven
want het hart had reeds liefde gezaaid
al bestond ze zelf maar heel even
Die liefde straalt als een ster
vogels dragen haar naar vele landen
zodat mensen verlangen van ver
naar liefde getekend op stranden
Liefde...aan elkaar gegeven
dan kun je naar hartenlust leven!

