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OVERDENKING 
 
Op weg: diepte- en hoogtepunten     Genesis 44: 30- 45: 11 
Op weg naar Pasen, een lange weg van een kleine zeven weken, doet 
ons beseffen, dat wij maar klein zijn, heel klein en nietig. In de uitleg 
bij de thora van Jonathan Sacks komt een prachtig beeld naar voren. Het 
gaat over de twee scheppingsverhalen: de eerst wordt de mens als 
laatste gemaakt en bij de tweede als eerste. Dat wordt zo uitgelegd: de 
mens is geschapen om te leven op de weg van God. Als de mens het 
goed doet, kun je zeggen, dat het als eerste geschapen zijn goed is. Doet 
de mens het slecht, dan kan God altijd zeggen, dat zelfs de vlieg eerder 
geschapen is dan de mens.  
Dat is een lastige situatie. Ik als mens doe het vaak niet goed. Dat 
manco hebben we allemaal en dat noemen we zonde. In de thora wordt 
dat woord geregeld gebruikt. Het Hebreeuwse woord betekent eigenlijk 
misser: je mist het doel, dat God met jou als mens heeft, namelijk een 
medeschepper van ruimte voor een ander. De ‘misser’ is dus eigenlijk, 
dat je ruimte van een ander inpikt. Over dat soort missers gaat het in de 
weken voor Pasen. We doen het allemaal zo goed, vinden we zelf. Voor 
de missers van een ander hebben we veel oog, maar je eigen? Durf je 
die wel te zien? En als je dat ziet, hoe kijk je dan naar jezelf?  
In de stille week lees ik de volgende tekst op Witte Donderdag: “Hij 
(Jezus) heeft ons aangekeken: de een na de ander. Telkens bleven zijn 
ogen even hangen op elk van onze gezichten. En zoals wij iedere trek 
rond zijn mond, elke rimpel om zijn ogen kenden, zo kende Hij die van 
ons. We kennen elkaar al zo lang, maar Hij keek verder, dieper dan de 
oppervlakte reikte zijn blik en elk van ons was alleen met zijn 
gedachten: Wat denkt Hij? Hoe zou Hij mij noemen? “Dwaas”, 
“verrader”, “lafaard”, “zwakkeling”, “mislukkeling”?” Durf je zo naar 
je zelf te kijken? Zelf doe ik dat wel, ook met pijn en moeite, maar het 
is goed dat te doen. Je mislukkingen onder ogen zien, is een eerste stap 
tot verandering (bekering) in zeggen en doen. Het is geen gemakkelijke 
weg. Kijk maar naar Juda, die dan met zijn broers teruggehaald is bij 
Jozef. Vol angst en beven staan ze daar tot Jozef zich bekend maakt. 
Dan volgt verbijstering en ontzetting. Jozef heeft vergeven, want Juda 
zei dat hij in de plaats van Benjamin zou blijven; anders zou Jakob 
dood gaan van verdriet. Zo liet hij zien dat hij veranderd was. 
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Dat stukje over hoe we naar onszelf kijken hierboven stopt niet, maar 
gaat verder: “En toen Hij (Jezus) de ronde met zijn blik gedaan had, 
ontkende Hij de namen, die wij onszelf in zijn ogen gegeven hadden 
niet, maar voluit, royaal gemeend zei Hij: “Ik hou van je”.  
En nu ik me dit herinner, zou ik het een avond lang, een leven lang 
willen herhalen: Ik hou van je. Ik hou van je; om het uiteindelijk te 
kunnen geloven.”  
Dit is misschien wel het grootste paasgevoel, dat je zou kunnen 
overkomen: door de diepte heen gaan, door de pijn, de frustratie, de 
walging, je eigen aanblik in de spiegel niet kunnen zien en dan deze 
woorden horen. Het kan niet waar zijn ... het mag niet waar zijn ... en 
dan hoop je op vergeving, op misschien verzoening. 
Henri Nouwen heeft gewerkt met - in onze ogen - lichamelijk 
onvolkomen mensen. En juist van hen heeft hij dit geleerd: ik hou van 
je! Zoals God ondanks alle rotzooi, die zijn volk, die de leiders van zijn 
volk, die ook David heeft gemaakt, bleef zeggen: jullie zijn mijn volk, 
Ik hou van jullie!  
Dat is als mens niet te begrijpen en schier onmogelijk om te doen. Het 
kan niet zijn: zand er over en het is weg. Het kan best een flinke periode 
zijn voor er na de vergeving eer verzoening mogelijk is. Alleen God 
heeft het goedgemaakt tussen Hem en de mensheid. Nu is het aan ons, 
met vallen en opstaan, struikelend op weg te gaan naar Pasen! Op weg 
naar de opgewekte Heer!  
Mij stokt de adem met bovenstaande over mijzelf en Jezus in het hoofd 
als lied 624 wordt gezongen: Christus onze Heer verrees. Door lijden en 
strijd bracht Hij verzoening. 
Gezegende tijd op weg naar de bevrijding in Christus! 
ds. Jelte Lindeboom. 
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KERKDIENSTEN IN DE MAAND MAART 
 
Zondag 6 maart Fryske Tsjinst 
9.30 uur ds. J. Lindeboom  
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Henk  
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Woensdag 9 maart Bidstond 
9.30 uur mevr. T. Bloem  
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte Bidstondcollecte  
 
Zondag 13 maart  
9.30 uur ds. C. Glashouwer  
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk
  
De paaskaars wordt aangestoken door Irene  
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Zondag 20 maart  
9.30 uur ds. J. Lindeboom  
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Eva  
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Zondag 27 maart KSG dienst 
9.30 uur  
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Jeugdwerk  
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AGENDA 
 
28 februari       40-dagenlezing om 19.30 uur in de Twaskar 
2   maart  Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
4   maart          Wereldgebedsdag om 19.30 uur in de Twaskar 
7   maart          40-dagenlezing om 19.30 uur in de Twaskar 
9 maart  Gemeenteavond in de Twaskar na de dienst 
14 maart          40-dagenlezing om 19.30 uur in de Twaskar 
20 maart          Kliederkerk om 15.00 uur (zie pag. 11) 
21 maart          40-dagenlezing om 19.30 uur in de Twaskar 
21 maart  Inleveren kopij Tsjerkenijs 
23 maart  Ouderlingenberaad om 20.00 uur in de Twaskar 
28 maart          40-dagenlezing om 19.30 uur in de Twaskar 
4 april              40-dagenlezing om 19.30 uur in de Twaskar 
 
 
 
FANÚT DE FLINTER 
Bewogen jaren hebben we gehad. Dankbaar dat we weer wat gewoon 
mogen werken in de kerk. In een aantal fasen gaat alles weer open. Wel 
wordt vanuit onze landelijk kerk opgeroepen om zorg te blijven houden 
voor de kwetsbaren onder ons.  
Vorig jaar heb ik eind oktober iets vertelt over wat er gaande is met 
mijn stem. Inmiddels zijn alle onderzoeken afgerond en is duidelijk wat 
er gaande is. Mijn stem is instabiel omdat een zenuw, die de rechterkant 
van mijn tong en de rechterstemband aanstuurt tijdens de operatie 20 
jaar geleden geraakt is, waardoor deze niet volledig functioneert en de 
linker stemband dat overcompenseert. Na een scan is er verder niets 
gevonden, dan alleen dit. Ik ben doorverwezen naar een logopedist om 
oefeningen te gaan doen om de spieren daar weer meer te activeren. Het 
blijkt een zwakke plek te zijn, maar er is wat aan te doen. Dat is ook iets 
om dankbaar voor te zijn. 
Goede en gezegende diensten en (weer) fijne samenkomsten in de 
komende weken. 
ds. Jelte Lindeboom. 
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PASTORALIA 
In de afgelopen weken is een aantal mensen uit onze gemeente weer 
naar het ziekenhuis geweest voor onderzoeken, operaties of andere 
behandelingen. Het zijn spannende momenten geweest. Daarom mogen 
we een aantal van hen noemen. Allen - ook hen die wij hier niet noemen 
-, die ziek zijn, het moeilijk hebben, willen we aan onze Heer opdragen. 
40-DAGENLEZINGEN 
Dit jaar willen wij weer beginnen met de voorbereidingen voor de 
zondagen op weg naar Pasen. In de samenkomsten luisteren we naar 
een bijbeltekst en overdenken dit, waarna we onze ervaringen met 
elkaar mogen delen. We komen samen op maandagavond vanaf 19.30 
uur tot ongeveer 21.00 uur in de Twaskar. Op de avond krijg je de 
bijbelteksten (neem zelf even een pen mee).  
De volgende data kun je alvast noteren:  
28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart en 4 april. 
 
Tsjikke Bloem en Jelte Lindeboom. 
 
                             
                      
 

DIACONIE 
 
De volgende collectes zijn in januari bij de diaconie 
binnengekomen: 
Avondmaal collecte voor Leprastichting  € 235,00;  Giften   € 585,00,  
Bloemengroet  €  60,00.    
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u 
hartelijk bedanken voor uw bijdragen. 
 
Bidstondcollecte 
Woensdag 8 maart is de bidstond voor gewas en arbeid. Dan willen wij 
graag de extra collecte bestemmen voor Bangladesh. 
Bangladesh - Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen 
In Bangladesh koken de vrouwen veel op houtovens. Deze zijn duur, 
gebruiken veel hout en de rook veroorzaakt gezondheidsproblemen. Een 
vernieuwd kooktoestel veroorzaakt minder rook, maar zet bovendien de 
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helft van het verstookte hout en groenafval om in biochar. De vrouwen 
vermengen dit met organische mest van hun vee en verkopen de biochar 
als natuurlijke bodemverrijker. De biochar vergroot de 
bodemvruchtbaarheid en houdt water langer vast - een groot voordeel in 
droge periodes. De biochar levert daardoor een belangrijke bijdrage aan 
een hogere voedselproductie. Heel belangrijk in een land waar de 
voedselvoorziening ernstig bedreigd wordt door overstromingen of juist 
door droogte. 
Als u hier een bijdrage aan wilt geven kan dat ook door een bedrag over 
te maken op de bankrekening van de diaconie, rek.nr. NL93 RABO 
0119 3004 27 o.v.v Bangladesh. 
 
Paasgroetenactie 2022 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit 
jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse 
gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in 
Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk 
dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt Gods licht uit dat 
schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren gedetineerden als 
geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt 
alles weer nieuw.” 
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.  
Op zondag 27 februari zijn er kaarten uitgedeeld. U kunt daar één van 
onderstaande teksten opschrijven (of een eigen tekst). 
Suggesties om als groet op de paasgroetenkaart te schrijven:  
· U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet  
   vergeten.  
· Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.  
· De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.  
· Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.  
· Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots  
   sinds mensenheugenis.  
· Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.  
· Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen.  
· Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede  
  moed.  
· Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt.  
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. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem.  
· De Heer zal alle tranen uit hun ogen wissen.  
. Ik wens u Gods zegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is de bedoeling dat u uw naam op de kaart zet. Zonder naam is het 
geen hartelijke groet; kaarten zonder naam worden mogelijk niet 
uitgedeeld in de gevangenissen, maar geen adres of woonplaats 
vermelden. 
U kunt de kaart op zondag 6 maart weer inleveren in de kerk of brengen 
bij een van de diakenen. De diaconie verstuurd dan de verzamelde 
kaarten in een envelop naar het betreffende adres en zij zorgen voor de 
uitdeling in de gevangenissen. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker 
als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie 
deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende 
groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis 
als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.  
De kaarten die niet op tijd zijn verstuurd kunnen we volgend jaar 
gebruiken. Dus wel graag inleveren. 
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op 
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u 
paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank! 
Ziekenbriefjes/bloemengroet: 
Aanmelding en/of vragen? 
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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, mail:  
Trienke: 0623051212 blommengroet@gmail.com 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om! 
De Diaconie. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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 vergevorderd 
stadium. Er moet nog wel het nodige gebeuren maar het tempo zit er 
goed in. Wanneer alles mee zit is de renovatie medio maart klaar. 
 
 
Bomen 
De eerste rij bomen zijn inmiddels gerooid en we hopen op minder 
stormachtig weer zodat de rest gerooid kan worden. Het eerste aanzicht 
is even wennen omdat je iets vertrouwds mist als je langs de kerk komt. 
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Velen zijn opgegroeid met de bomen rond de kerk, navraag heeft 
geleerd dat deze bomen in 1940 geplant zijn en dus 81 jaar het beeld 
bepaald hebben. 
Zonder bomen komt de kerk wel geweldig mooi in beeld maar het zal 
toch even wennen zijn. 
In de Algemene Kerkenraad is afgesproken dat de keuze voor 
herplanting gedragen moet worden door de gemeente en de beslissing 
genomen zal worden op een gemeenteavond. Op 9 maart is er een 
gemeenteavond maar wij willen graag wat meer voorbereidingstijd en 
willen dit onderdeel graag verschuiven naar de gemeenteavond in 
november. 
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BERICHT VAN HET AVONDGEBED 
 
Wij willen ons avondgebed weer houden op 2 maart 2022 om 19.15 in 
de kerk. 
 
Wij lezen dan Prediker 3: 16/22 
 
Danken voor: 
* Voor de activiteiten die we weer kunnen gaan organiseren 
* Voor Aafke Wiersma die op Mercy Ships verblijft in Senegal 
 
Bidden voor: 
* Foar rêst en wiisheid foar de wereldlieders 
* Voor geloof, hoop & liefde: 
   voor de wereld 
   voor ons land 
   voor ons dorp 
   voor onszelf 
* Voor  vervolgde christenen 
* Voor de zieken 
 
Dit zijn de gebedspunten, zou u thuis ook weer kunnen en willen 
meebidden? 
Zodat dit stukje verbondenheid met elkaar en met onze Heer hier ook 
gedeeld kan en mag worden. 
 
Vriendelijke groet, 
Wietske  
Petra  
Wietske  
Froukje  
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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' 
 

 
 
 
 
 
UIT DE REGIO 
 
Wijnaldum, 
 
Samenzang in de Dorpskerk. 
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Na een lange periode van de corona pandemie 
komt er meer ruimte in de samenleving, 
we mogen weer zingen in de kerk. 
Op 20 maart a.s. staat de Andreaskerk weer open voor de ‘Sing In’. 
We hopen elkaar weer te ontmoeten. 
Aanvang 19.00 uur 
Info: 0517591445. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collecteweek ZOA:  
vrijwilligers in actie voor slachtoffers van oorlogen en rampen. 
 
In de week van 28 maart tot en met 2 april 2022 collecteren 
vrijwilligers in Minnertsga voor stichting ZOA. De hulporganisatie 
vraagt aandacht voor de meer dan 83 miljoen mensen die 
momenteel op de vlucht zijn voor oorlogen, natuurgeweld of 
onderdrukking. Dat is ruim 1 procent van de wereldbevolking! De 
opbrengst van de collecte wordt ingezet op plekken waar de nood 
het hoogst is. 
Hulp ter plekke  
Stel je voor dat je door een oorlog of natuurramp alles kwijtraakt. Ieder 
jaar overkomt dit tienduizenden mensen. De medewerkers van ZOA 
vangen hen ter plekke of in een buurland op en voorzien in de meest 
noodzakelijke goederen. Ook na een ramp blijft ZOA om te helpen 
totdat ze weer op eigen kracht verder kunnen. 
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Geeft u ook? 
In Minnertsga wordt dit jaar een collecte voor ZOA georganiseerd. Met 
de opbrengst van de collecte kan ZOA mannen, vrouwen en kinderen in 
crisisgebieden ondersteunen. De collectanten hopen u dan ook aan de 
deur te ontmoeten. Heeft u geen geld in huis, of loopt u de collectant 
mis? Geven kan ook door de IQR-code op de collectebus of een 
wervingskaart te scannen. Alvast bedankt! 
Anna Tilma  
(Collecte contactpersoon ZOA Minnertsga). 
 
 
 
 
 
KLEURPLAAT 
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