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TER OVERWEGING 
  
Kom, heilige Geest, 
spreek altijd tot mijn hart. 
En als U toch zwijgt, 
laat dan uw zwijgen tot mij spreken. 
Wat zonder U loop ik gevaar 
mijn eigen inzicht te volgen 
en het te verwarren met wat u mij leren wilt. 
(Bernardus van Clairvaux) 
  
Het is onwezenlijk, de euforie van Pasen is achter ons en nu over tot de orde van de dag. Het 
was een bijzondere stille week. De rust en de stilte, die we mochten zoeken en vinden, 
brachten ons tot een jubelstemming. Door de dood heen naar het leven. Iemand vertelde bij 
een rouwgesprek, dat de emoties goed in de hand te houden waren, omdat het goed was, dat 
zijn moeder nu uit haar lijden was verlost. Op het moment dat de hond thuis vrolijk op hem 
toespringt, beseft hij dat het gewoon doorgaat en dat hij toch eigenlijk in zijn wereld een 
beetje stilstond. Het is zoeken naar de juiste weg. Dat doet mij denken aan die twee mensen 
op weg naar het dorpje Emmaüs. Ineens worden ze geconfronteerd met een vreemdeling, die 
van niets weet. Ineens het besef: alles gaat blijkbaar voor anderen gewoon door.  
  
In deze periode op weg naar Hemelvaart en Pinksteren lopen we een beetje verloren. Wat 
moeten we nu? Gaan we over naar de gewone zondagen of bereiden we ons voor op de komst 
van de Geest? Pinksteren is voor heel veel mensen een lastig feest. Wat is de Geest, wie is Hij 
en wat doet Hij? Natuurlijk kennen we de verhalen uit de bijbel over die allereerste 
pinksterdag: als vlammetjes op het hoofd van de leerlingen, ineens allerlei talen spreken, de 
bespottingen van omstanders dat ze waarschijnlijk gewoon dronken zijn en dan dat hele 
getuigenis van Petrus.  
  
Je hoort van diverse mensen, dat ze het fijn vinden om vol te zijn van geloof, maar moet dat 
allemaal erbij: preken, de dingen niet meer in de hand te hebben, tongentaal enzovoorts. 
Voorbereiden op Pinksteren is meer dan alleen die dingen. Het gaat dan om goed te kijken 
naar jouw gaven en hoe je die in kunt zetten voor de volgelingen van Jezus. Het is je 
openstellen voor de Geest, die jou dat wil laten zien. Ieder heeft gaven. In de kerk ook bij ons 
wordt heel erg gelet op vacatures. We schieten in de stress als we de vacatures niet in kunnen 
vullen. Immers als er vacatures zijn, dan wordt veel werk niet gedaan. En dan gaat de 
gemeente ten onder. Mijn vraag is: laat God dat gebeuren?  
  
Hoe kun jij je voorbereiden op de Geest van God? Stel je open, heb dus geen mitsen en 
maren. Daar zijn we erg goed in om allemaal blokkades op te werpen. Alleen al door je zelf in 
te schatten als: dat kan ik niet, daar ben ik niet goed genoeg in. Ook dat is een blokkade voor 
de Geest. Gods Geest gaat over muren en door grenzen heen. Laat het soms maar gewoon 
gebeuren en bid om openheid en wijsheid, om herkenning en vrede. Op dit moment kun je 
dagelijks iets doen op weg naar Pinksteren. Het is al begonnen, maar je kunt nog wel 
instappen. Via de volgende link krijg je geregeld iets om mee bezig te zijn in voorbereiding 
op Pinksteren: https://www.eo.nl/artikel/50-rituelen-pasen-naar-pinksteren. Vijftig dagen van 
Pasen naar Pinksteren, de 50ste paasdag, waarop God weer bij de mensen komt met kracht, 
troost en bemoediging.  
Fijne tijd, gezegende hemelvaartdag! 
ds. Jelte Lindeboom. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KERKDIENSTEN IN 
DE MAAND MEI 
 
Zondag 1 mei dhr. T. v/d Meulen 
9.30 uur Koffiedrinken na de dienst 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Hilde  
 
Zondag 8 mei  
9.30 uur Mevr. T. Bloem 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk  
De paaskaars wordt aangestoken door Jins  
 
Zondag 15 mei  
9.30 uur Ds. J. Lindeboom 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Eeke  
 
Zondag 22 mei                                    4-Dorpendienst bij fam.  
14.00 uur                                                      Bruinsma, Hoarnestreek  
                                                                      46 te Sexbierum (pag. 11) 
 
Donderdag 26 mei Hemelvaart 
9.30 uur Ds. J. Lindeboom 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Kerk  
 
Zondag 29 mei  
9.30 uur Ds. W. v/d Heide 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Jesse  
 
  

AGENDA 
3 mei               Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
23 mei Inleveren kopij Tsjerkenijs 
25 mei Ouderlingenberaad om 20.00 uur in de Twaskar 



29 mei Zangavond om 19.30 uur in de kerk met het mannenkoor  
                          Pro Rege uit Dokkum 
 
FANÚT DE FLINTER 
Alles komt weer tot rust na het winterseizoen. De mensen gaan er weer op uit. Het wordt weer 
wat warmer. Een aantal mensen gaan al op vakantie voor de zomerdrukte uit; een goede tijd 
en veilige reizen. De kinderen hebben een vakantie. De examenkandidaten bereiden zich voor 
op de examens. Voor jullie heel veel sterkte en rust.  
Het betekent ook even terugkijken op het seizoen en straks weer de eerste aanzetten voor het 
volgende seizoen te geven.  
De eerste week van mei is herdenken van hen die vielen voor onze vrijheid en vieren dat wij 
vrij mogen zijn. Met de oorlog in Oekraïne in gedachten wordt dit wel heel actueel. Laten we 
daarom bidden om vrede en veiligheid voor iedereen: in Oekraïne, maar ook op andere 
plekken waar gevochten wordt over de ruggen van een bevolking, die gewoon wil leven en 
genieten van het goede. 
In de eerste week van mei (1-8 mei) heb ik een weekje vrij samen met de kinderen. Collega 
Tsjikke Bloem of de wijkouderlingen zijn in geval van nood bereikbaar. 
Gezegende diensten. 
Ds. Jelte Lindeboom.  
 
FANÚT FRENTSJER 
We mogen terugblikken op een bijzondere stille week met uiteindelijk het vieren van Pasen. 
Mooi om te zien dat zoveel mensen bij de vespers betrokken waren en natuurlijk bij 'The 
Passionkuier'. Persoonlijk vond ik het fijn om dit mee te maken, want door corona heb ik dit 
gedeelte van het kerkelijk jaar nog niet mee kunnen maken in Minnertsga. Of tenminste de 
afgelopen jaren was het heel anders dan verwacht.  
En nu breekt er een moment aan waarin alles weer wat in een rustiger vaarwater komt. Ik ben 
van plan om een paar dagen naar het klooster op Schiermonnikoog te gaan. Een moment om 
op te laden, om alles van de afgelopen tijd even te laten bezinken en ook weer gevuld te 
worden door God. Tenminste dat zijn op dit moment mijn verlangens en de reden dat ik er 
voor kies om naar een klooster te gaan. Ik ben heel erg benieuwd hoe het zal zijn. Wie weet 
schrijf ik in het volgende tsjerkenijs iets over mijn bevindingen.  
Ik wens jullie een goede maand toe, waarbij de opstandingskracht van Jezus door mag 
werken! 
Tsjikke Bloem. 
 
 
 
 
KLEINE GROEPJES 
Het afgelopen seizoen konden de kleine groepjes voor het grootste gedeelte elkaar ontmoeten. 
Goed om te horen dat veel mensen genieten van die ontmoetingen en dat elk groepje weer zijn 
eigen rituelen ontwikkeld. Sommige mensen lunchen met elkaar of anderen dineren iedere 
keer met elkaar. We sluiten dit seizoen af op woensdag 18 mei. Meer informatie volgt. We 
hopen elkaar te ontmoeten en ook uit te wisselen wat de ervaringen waren, zodat we het 
volgende seizoen hier weer verder mee kunnen! Met elkaar in beweging zijn en blijven, dat is 
één van de doelen die we hebben als gemeente van Jezus Christus. Zo hopen we ook in 
beweging te blijven door weer nieuwe groepjes te vormen.  
 
 



UIT DE KERKENRAAD 
Beste mensen, 
Op het moment van dit schrijven zijn we midden in de stille week. 
Het is hartverwarmend op te zien hoeveel mensen zich inzetten voor het werk in de kerk. 
Weer een prachtige liturgie en iedere avond nieuwe mensen die de liturgie verzorgen. 
En toch wil ik uw aandacht vragen voor het volgende: 
Binnenkort hebben we in de gemeente de ambtsdragers verkiezingen, een aantal zittende 
kerkenraadsleden nemen afscheid, en dat is goed na een zittingsperiode die door covid een 
jaar langer heeft geduurd dan voorheen. 
Ook deze taak is een onderdeel van gemeente zijn en we vragen dan ook als er een beroep op 
u wordt gedaan, denk dan niet dat is niks voor mij. 
Dus zeg niet nee, maar doe mee. 
Samen de taken verdelen ieder naar zijn of haar talenten, zo kunnen we samen gemeente zijn, 
in en door de kracht van de opgestane Heer . 
Door het wonder  van Pasen mogen wij leven in de wetenschap dat Jezus voor ons aan het 
kruis is gestorven, maar waarlijk is opgestaan. Halleluja. 
Jitse Kuiken. 
VERKIEZINGSPROCEDURE AMBTSDRAGERS 
Ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters worden voorgedragen door de gemeente. Alle 
gemeenteleden van 18 jaar en ouder worden  in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor te 
dragen. U ontvangt een overzicht van de ambten die vacant zijn. Verkiesbaar zijn: belijdende 
leden tot zeventig jaar en doopleden vanaf 18 jaar die hun geloof in de bevestigingsdienst of 
op een ander moment willen belijden. 
Met het kerkblad van mei ontvangt u een formulier waarop u per vacature een kandidaat kunt 
invullen en u ondertekent het formulier. 
Op de zondagen 8 en 15 mei kunt u uw voordracht inleveren in de voorkerk of eventueel ook 
bij de fam. Kuiken. Uit de voordrachten stelt de kerkenraad per ambt een lijst samen. Hoe 
vaker een kandidaat genoemd wordt hoe hoger hij/zij op de lijst komt te staan. Mocht de 
kerkenraad het nodig achten dan mag zij kandidaten aan de lijst toevoegen. Vervolgens gaat 
de kerkenraad de kandidaat-ambtsdragers bezoeken. De namen van gekozen kandidaat-
ambtsdragers worden twee keer bekend gemaakt bij de mededelingen voorafgaande aan de 
zondagse kerkdienst. Bezwaren kunnen tot een week na de laatste bekendmaking schriftelijk 
worden ingediend bij de kerkenraad. 
DIACONIE 
Collectes: 
In de maand maart zijn de volgende bedragen binnen gekomen: 
Diaconie giften: € 190,00,  Diaconie collectes:  € 146,15,   Bidstondcollecte voor Bangladesh 
€ 490,00 en voor de bloemengroet 
€  60,00. 
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 bedanken voor uw bijdragen. 
Bloemengroet/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: 
blommengroet@gmail.com  
We hebben een vaste groep vrijwilligers die de bloemen bezorgen. Lijkt u dat ook wel wat om  
vreugde te brengen bij iemand die dat nodig heeft? Geef u dan op bij Anna.  
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet?: 



Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet 
67+ reisje: 
Dit jaar hopen we weer een 67+ reisje te organiseren. Voorlopig hebben we ergens in de 
maand september, in gedachten. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk. 
Heeft u nog suggesties waar we met z’n allen naar toe kunnen? Geef het dan door aan een van 
de leden van de diaconie. Wij willen graag weten waar uw voorkeur naar uit gaat. 
De Diaconie. 
AVONDGEBED 
Berichtje van het avondgebed dat zal worden gehouden op dinsdag 
3 mei 2022 in de kerk om 19.15 uur. 
 
Deze keer zingen we lied 624: 1 en 2 
Bijbellezing is Prediker 4: 9 t/m 17 
 
Wij willen danken voor:  

 Alle mooie initiatieven met de stille week 
 Voor alle mensen die hulp bieden om andere mensen in nood te helpen 

 
Wij willen bidden voor: 

 Voor alle vluchtelingen vanwege oorlog of ander geweld 
 Foar wiisheid en moed foar alle minsken dy’t belutsen binne by de oorloch yn 

Oekraïne. 
 Foar krêft en treast en saamhorigheid foar alle slachtoffers. 
 Voor het zoeken naar nieuwe ambtsdragers in onze gemeente. 
 Voor alle zieken die in ziekenhuizen, revalidatie of thuis zijn 

 
Willen jullie thuis ook weer meebidden, dat zou geweldig zijn. 
God wil gebeden zijn, en het gebed is erg krachtig. 
 
Een warme groet, 
Wietske  
Petra  
Wietske  
Froukje 
 
 
 
 
4DORPEN4ING 
De voorbereidingen voor de 4dorpen4ing zijn in volle gang, we hopen er een mooie 4ing van 
te kunnen maken.  



Het thema is: “Kom tot bloei”.  

 
‘New Sound’ onder leiding van Trudy Baard zal muzikale medewerking verlenen. Ook is er 
ruimte voor samenzang, gebeden, lezingen en gedichten.  
De dienst is op 22 mei 2022, ’s middags om 14.00 uur bij fam. Bruinsma, Hoarnestreek 
46 te Sexbierum.  
Als activiteit vooraf is er de mogelijkheid om vanaf de Terskflier een mooie wandeling door 
de natuur te maken, de start hiervan is 13.30 uur. We zouden het fijn vinden als u onderweg 
een bloem plukt, meenemen uit eigen tuin mag natuurlijk ook. Met deze bloemen hopen we 
fleurige boeketten te maken, samen maken we er een kleurig geheel van. Minder mobiele 
mensen kunnen natuurlijk direct naar de Hoarnestreek gaan. Tijdens de dienst is er een 
collecte voor de onkosten en een collecte voor het goede doel. Het goede doel van dit jaar is: 
Stichting Mama Afrika (hulp in Gambia), meer informatie volgt op een later moment. Na de 
dienst is er de mogelijkheid om met elkaar na te praten onder het genot van een kopje 
koffie/thee of limonade met iets lekkers.  
We zien jullie graag op 22 mei in Sexbierum.  
Hartelijke groeten,  
Adeline, Fokke, Akke, Tjerk, Corrie, Annemieke en Olga. 
ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE 
De zendingsdienst van afgelopen 10 april betreffende ons nieuwe classis project in Moldavië, 
heeft het mooie bedrag opgeleverd van 390,00 euro. 
Hiervoor allen dank, wij kunnen terug zien op een mooie dienst. 
 
Onze eerstvolgende zendingdienst zal op zondag 12 juni in de feesttent  zijn tijdens het 
Dorpsfeest. 
Wij zien jullie dan graag om 10.00 uur. 
De collecte hiervoor zal nog worden aangegeven in de juni editie van Tsjerkenijs. 
Sjaak Weiland. 
 
 
 
 
GOEIE FREED 
 



In jún om nea wer te ferjitten!! 
 
 
 
 
De hiele wike it krûs by de tsjerke! 
Yndrukwekkend. 
In tocht troch it doarp mei it krûs op de skouders. 
De skouders mei syn allen der ûnder, letterlik en 
figuurlik!! 
Tige tank allegearre dy’t meiwurke hawwe 
om dit mooglik te meitsjen. 
Sûnder jimme wie dit net slagge.  
 
Gr., De jeugdâlderlingen, Aalzen, Marjan, 
Wally en Rintsje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAN DE REDACTIE 
 
    
 
    Innen abonnementsgeld Tsjerkenijs 2022 

 
    Van degenen die een machtiging hebben afgegeven zal het 
    abonnementsgeld voor Tsjerkenijs omstreeks 25 mei 2022 
    worden afgeschreven. 

    De abonnees die zelf de overschrijving verzorgen kunnen dit 
    blijven doen zoals ze gewend zijn. 
    De nieuwe abonnementen die ons gemachtigd hebben, 
    worden ook op bovenstaande datum afgeschreven, en degenen  
    die per kwitantie betalen zullen in mei/juni worden bezocht. 
 
    Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen 
    met Tjip Lolkema, tel. 471427. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KLEURPLAAT HEMELVAART 
 

 
 


