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ROME & PETRUS
Met een gezelschap van 25 personen uit Minnertsga, Tzummarum en omstreken hebben we,
onder leiding van ds. Jelte, een reis gemaakt naar Rome. Ik ga geen reisverslag geven, maar ik
wil deze maand met u overdenken wat een bezoek aan Rome met je kan doen. De stad is
natuurlijk de basis geweest van het Romeinse Rijk. Een imperium wat nog altijd onze huidige
beschaving en rechtstaat beïnvloed. Maar Rome is ook de stad waar volgens de overlevering
de apostelen Petrus en Paulus zijn gestorven. Van daaruit is Rome nu het centrale punt van de
Rooms-Katholieke Kerk, en eigenlijk ook het centrum van het Christendom.
Wij protestanten hebben daar afstand van genomen, maar als je Rome bezoekt ontkom je
natuurlijk niet aan de legenden, aan de verering van heiligen, en met een beetje geduld kun je
de opvolger van Petrus ontmoeten: Paus Franciscus.
Ik ben me momenteel aan het verdiepen in de persoon Petrus. Petrus is een opmerkelijk figuur.
Hij is van simpele afkomst, een visser. Hij heeft een grote mond en denkt niet altijd na voor hij

iets zegt. Ook is hij ontzettend leergierig. Hij loopt voorop in de strijd, en ontwijkt het gevaar
niet. Vaak moet Jezus hem terechtwijzen als hij weer voor zijn beurt spreekt, of Jezus’ woorden
verkeerd opvat. Natuurlijk kennen wij hem als de man die Jezus drie keer verloochend heeft.
Dieper kon hij niet in de put zakken. Maar Jezus haalde hem er weer uit. Jezus zag in hem de
man waarop hij zijn kerk ging bouwen. Dit was de man die toekomst gaf aan de woorden die
Jezus uitsprak en de daden die Jezus deed. (In Rome hebben ze letterlijk op het graf van Petrus
een kerk gebouwd. Er hebben meerdere kerken gestaan, maar de huidige kerk op het graf van
Petrus is de grootste en indrukwekkendste: De Sint-Pietersbasiliek.)
Jezus bouwt op Petrus. Een man met zoveel tekortkomingen. Maar ook zeker een man met veel
talenten. Petrus dacht vaak Jezus te snappen en te kennen. 9 van de 10 keer zat hij ernaast.
Misschien, en dat is wel een aparte gedachte, toen Petrus Jezus verloochende, en zei hem niet
te kennen, misschien had Petrus het toen wel voor het eerst bij het rechte eind. Kende hij Jezus
eigenlijk wel? Misschien sprak Petrus wel de waarheid toen hij zei: ik ken hem niet.
Hoe vaak claimen wij wel niet dat wij God kennen. Hoe vaak beweren wij te weten wat God
wil en denkt. Hoe vaak zitten wij er niet naast? Hoe goed kennen wij Jezus eigenlijk?
We weten hoe Jezus, na zijn opstanding, Petrus met zijn verloochening confronteert. Tot 3 keer
toe vraagt Jezus aan Petrus of hij van hem houdt? Petrus, tot tranen bewogen, geeft hierop
antwoord door te zeggen: U weet toch dat ik van u houd? Een pijnlijke confrontatie, maar ook
een prachtig voorbeeld hoe juist een man die tekort schiet, als voorbeeld dient voor alle andere
mensen. Een heilige is ook maar gewoon een mens. Net zoals u en ik.
Rome, een stad met een geweldige maar ook gewelddadige geschiedenis. Een stad waar je de
drukte vindt, maar ook de rust. De stad waar Petrus niet wegliep toen het er op aan kwam. Een
stad waar ik nog niet uitgekeken ben.
Lieuwe T. Wijbenga

KERKDIENSTEN IN DE MAAND JUNI 2017
Zondag 4 juni
9.15 uur
Collecten
Extra collecte

Pinksterzondag; bevestiging ambtsdragers
Ds. J. Lindeboom
Diaconie en Alg. Kerkelijk Werk
Zending

De paaskaars wordt aangestoken door Manya Joostema
Zingen voor de dienst
Lied 936 Lied van de maand. Dit wordt
voor de dienst gezongen.
Kinderkerk
Marjanne – Welmoed
Maandag 5 juni
10.00 uur

Pinkstermaandag
Pinkpraise, St. Jacobiparochie (zie pag.11)

Zondag 11 juni
Viering Heilig Avondmaal
Ds. J. Lindeboom
10.45 uur
Collecten
Kerk en Alg. Kerkelijk Werk
Extra collecte
Diaconie, Avondmaalcollecte
De paaskaars wordt aangestoken door Jolien van Steinvoorn
Zingen voor de dienst
Lied 936
Kinderkerk
Anke-Nynke - Petra
Zondag18 juni

Kinderdienst (zie pag.12)

09.15 uur

Jeugddienstcommissie

Collecten

Diaconie en Alg. Kerkelijk Werk

De paaskaars wordt aangestoken door

Jochum Jan Kloosterman

Zingen voor de dienst

Lied 936

Zondag 25 juni

Vanaf 10 uur is er gelegenheid om samen koffie
te drinken in de Twaskar

10.45 uur

Ds. J. Lindeboom

Collecten

Kerk en Alg. Kerkelijk Werk

De paaskaars wordt aangestoken door
Zingen voor de dienst

Lied 936

Kinderkerk

Arjen - Klaske

Nynke Joostema

AGENDA
14 juni
19 juni
21 juni

Moderamenvergadering
Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur.
Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in de Twaskar.

In tijden van ziekte en verdriet is het soms moeilijk om staande te blijven. Daarom wil ik jullie vragen
te blijven bidden voor hen om zo iets van Christus te laten zien en merken aan hen en aan onze
dorpsgenoten. Daarin kun je als christen sterk zijn.
Ds. Jelte Lindeboom.

We denken aan de zieken in de gemeente, de mensen die slecht nieuws binnen de familiekring
te verwerken kregen. Ook zij die hier niet bij name worden genoemd. We mogen hun tot steun
zijn door voor hen te bidden, een kaartje te sturen of door een bezoek te brengen.
Vr. groet, Lieuwe T. Wijbenga.

UIT DE KERKENRAAD
Ambtsdragersverkiezingen
Voor de 6 vacatures binnen de kerkenraad zijn inmiddels ambtsdragersverkiezingen gehouden.
Wij zijn bijzonder dankbaar en blij dat wij u kunnen melden dat inmiddels 5 van de 6 vacatures zijn
vervuld.
In de dienst op Pinksterzondag 4 juni a.s. zal het afscheid, de herbevestiging en de bevestiging van
ambtsdragers plaatsvinden.
Afscheid wordt genomen van de diakenen Afke Joostema-Kamstra en Tea van der Mossel-de Roos en
van de jeugdouderlingen Doetie Mennema-de Groot en Klaske Kerlien-Tuinstra.
Herbevestigd zullen worden de ouderlingen Aukje Joostema-Feenstra en Piet Haagsma.
Bevestigd zullen worden tot ouderling het echtpaar Jitse en Froukje Kuiken en het echtpaar Ritske en
Afke Wiersma, tot diaken Sytze Aartsma en tot jeugdouderling Wally Joostema en Aalzen Trinus de
Haan.
Aalzen Trinus de Haan en Sjoke Zwart zullen in deze dienst belijdenis van hun geloof afleggen.
Er resteert nu nog 1 vacature voor diaken.
Eventuele bezwaren tegen de voorgedragen nieuwe ambtsdragers kunnen tot uiterlijk 3 juni bij de
voorzitter of de scriba van de kerkenraad kenbaar worden gemaakt.
Vooruitblik
Op 4 en 5 juni hopen wij het laatste feest van het kerkelijk jaar te vieren, de komst van Gods Heilige
Geest. Wij wensen u allen goede en gezegende Pinksterdagen.
Op 11 juni hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren en voor zondag 18 juni staat er een Kinderdienst
op het programma, waarbij u allen, jong en oud, natuurlijk van harte welkom bent.
Voorafgaande aan de dienst op 25 juni is er om 10.00 uur weer gezamenlijk koffiedrinken in de
Twaskar.
Wij wijzen u nog even op de wisselende aanvangstijdstippen van de diensten in juni.
Herziening besluit kerkrentmeesters
Tijdens de gemeenteavond op 8 maart j.l. werd door de kerkrentmeesters bij de presentatie van hun
jaarrekening voorgesteld om een deel van hun overschot op de jaarrekening beschikbaar te stellen
aan de diaconie. Dit voornamelijk met het doel om meer evenwicht aan te brengen in de opbrengst
van extra collecten.

Omdat het kerkordelijk niet is toegestaan om gelden van het ene naar het andere college over te
hevelen, heeft de kerkenraad inmiddels besloten om het voorstel/besluit van de kerkrentmeesters,
ondanks de goede bedoelingen, terug te draaien en geen doorgang te laten vinden. Wel zal worden
bezien of in het collecterooster voortaan een betere verdeling van extra collecten kan worden
bewerkstelligd.
Bankje en infobord
Het zal u niet ontgaan zijn dat er inmiddels, mede dankzij de opbrengst van de vorig jaar gehouden
bazaar, op de stoep rond het kerkhof een fraai passend bankje met prullenbak is geplaatst en bij de
ingang van de kerk een informatiebord. Via dit bord kan informatie over de kerk en het kerkhof
worden verstrekt. Wij hopen dat zowel het bankje als het bord een nuttige voorziening zullen
vervullen.
Namens de kerkenraad, Piet Haagsma.

DIACONIE
Collecten:
De collecten van de maand mei zijn helaas nog niet bekend.
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:
Betty Dijkstra: 0518-471624
Maartje Wassenaar: 0518-471638
blommengroet@gmail.com
Heilig avondmaal:
Op zondag 11 juni hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren, zittend in de banken.

De avondmaalcollecte is deze keer bestemd voor:
Een nieuwe Hospitaalboot voor de Stichting Amazone Kinderen.
Families in het oerwoud van Bolivia kunnen na een ongeluk of bij ziekte niet even naar de
dokter of naar een ziekenhuis. Die zijn daar namelijk niet!
Daarom brengt een hospitaalboot de medische zorg naar hen toe. Het team geeft ook
voorlichting over het voorkomen van ziektes, over gezonde voeding, over eerste hulp bij
ongelukken.
De oude boot, de Mi Amigo II, is erg vervallen. Aan boord ontbreekt ook een stukje comfort
voor het medische team, dat tijdens de tochten wekenlang op de boot verblijft. Nu ze een boot
hebben gekregen die geschikt is om te verbouwen tot een heus hospitaal, vragen we dringend
om uw steun.
Help ons alstublieft snel om de Esperanza om te bouwen en uit te rusten tot een prachtige
hospitaalboot!
De jungle families kunnen niet zonder uw hulp.
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Pinkpraise 5-6-'17

“Vol van zijn Geest”
Plaats: Plein voor “Groate Kerk,”
St. Jacob
Spreker: Andre van der Meer uit Franeker
Aanvang: 10:00 uur
U bent van harte welkom

Voor en na de dienst is er koffie

CLUB

Het club seizoen van 2016/2017 is afgelopen. Het was mijn eerste seizoen dat ik als clubleidster heb
meegedraaid en ik kan zeggen dat ik het erg leuk vond om te doen en ik verheug me nu
alweer op volgend clubseizoen .
Als afsluiting van de 12+ groep (24 tieners) zijn we een dagje naar Hellendoorn geweest op zaterdag
6 mei. 's Morgens om 8.15 uur moest iedereen zich verzamelen bij het Alibi. Voor vertrek waren er
natuurlijk al afspraken gemaakt wie bij wie in de auto zou gaan zitten en ieder nam plaats in een auto
die naar Avonturenpark Hellendoorn zou rijden. De tassen met lekkernij, het vrolijke humeur en de
zon werden meegenomen naar het park, want wat hebben we het mooi getroffen met het weer, dat
kon niet beter.

De leiding reed niet even snel en ik kwam met de bus iets later aan bij het park. Foppe werd echter
ongeduldig en belde waar ik bleef. Die vertelde hem dat ze met de kinderen bij de ingang van
Slagharen stond te wachten en zich afvroeg waar iedereen toch bleef. Oei dan is er iets niet goed
gegaan, aldus Foppe want Slagharen was niet het pretpark waar we heen zouden gaan, maar op dat
moment werd het hart gerust gesteld want Foppe zag de bus het park opdraaien.
Nadat Trienke de kaartjes had opgehaald bij de kassa werden de kaartjes verdeeld onder de jeugd.
Toen ieder het kaartje in ontvangst had genomen en bekend was hoe laat we bij de ingang moesten
verzamelen ging ieder het park in. Er waren groepjes gevormd en ieder ging zijn/haar eigen weg.
Wij als leiding zijn een restaurant ingegaan om de dag te beginnen met wat cafeïne. Hierna zijn ook
wij erop uit getrokken in het park. En als u denkt dat de leiding het allemaal maar aankijkt dan heeft
u het mis. Ook wij deinsden niet terug voor de attracties. Anna spande de kroon, op wieltjes, in een
boot of over de kop, Anna heeft alle kanten van het park gezien. Anna wou graag iedereen mee nemen
in haar avonturen maar dat ging Rintje toch wat te ver. Op een bootje door het water, de wild water
baan en zelfs de achtbaan daar draaide Rintje zijn handen niet voor om maar om nou te gaan zitten in
een klein bakje dat met volle snelheid rond draaide en vervolgens over de kop draaide of op een bank
te gaan zitten die rare capriolen maakte daar bedankte hij voor, maar wat een geluk Anna kreeg Foppe
en Trienke wel mee en ook enkele jeugd die ons hadden getraceerd vonden het maar cool om met de
leiding in deze attracties te gaan. Dus Anna stond er niet alleen voor.. Tussendoor werd er een maaltijd
genuttigd in de vorm van een friet met een snack en zo werd de reis vervolgd.
De wildwaterbaan kon niet ontbreken op het lijstje. Maar zo hé, wat word je daar
FFFFFFFFFFFF..........................redelijk nat van. Maar goed dat de zon volop scheen zodat je op kon
drogen. Ik vond dit een van de mooiste attracties van het park en liet het me dan ook geen twee keer
vragen om nog een keer met enkele jeugd het water in te duiken. En plotseling was het tijd om deze
mooie dag af te sluiten. Nog even snel een souvenirtje uit het winkeltje halen en op naar de
afgesproken plaats.
Nadat de hoofden waren geteld nam ieder weer plaats in de auto en begonnen we aan de reis naar
huis, terugkijkende op een zeer geslaagde dag met een fantastische groep jeugd in Avonturenpark
Hellendoorn.

Op woensdagmiddag 10 mei was het de beurt aan de kinderen van groep 5/6/7/8 om het clubseizoen
af te sluiten. Om 13.00 uur verzamelden we bij de Twaskar.
Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn, er waren een paar die hadden een voetbaltoernooi en Brenda
had de dag daarvoor een ongelukje gehad op het schoolplein en had daarbij haar pols gebroken, maar
de rest (28 kinderen) van de groepen 5,6,7 en 8 stonden enthousiast klaar met hun zwemspullen in
hun tassen.
Buiten de vaste clubleiding waren er nog enkele ouders bereid om de kinderen naar het zwembad te
vervoeren en mee te zwemmen. Wat super dat jullie dit wilden doen zodat ook deze jeugd een
onvergetelijke middag mochten beleven met hun club.
Na ongeveer 40 minuten te hebben gereden arriveerden we in Joure. Voordat ieder het water indook
werd er nog een lijstje gemaakt met de wensen voor de maaltijd. Er werd door ieder gekozen wat
diegene bij de friet wou hebben qua snack en saus.

Toen was het zover, de badkleding en de duikbrillen kwamen uit de tassen en werden aangetrokken.
Kleding werd netjes opgehangen in de kleedruimtes en dat viel Trienke en mij op, want we hadden
beiden verwacht een kledingexplosie aan te treffen. Echter kon Trienke het niet onderdrukken om
toch even een kleine grap uit te halen. Een bodywarmer van een jongeman en een paar schoenen van
een jongedame werden in het kluisje gestopt. Tsja dat hoort ook een beetje bij clubreisje.
Er werden hier ook spannende avonturen beleefd in de wildwaterbaan, maar je kon je ook uitleven in
het golfslagbad, bubbelbad, etc. De horeca bood ons lekkere limonade, ijsjes en als afsluiter patat!
Ook was er een donkere glijbaan die werd verlicht door allemaal kleine lichtjes. Het was net of je door
de sterren heen gleed. Deze glijbaan had ook de meeste snelheid maar er was een jonge dame die mij
HET geheim toevertrouwde wat je moest doen om nog meer snelheid te maken. Het werd met zoveel
enthousiasme verteld dat het me een glimlach op het gezicht toverde en die glimlach is er die middag
niet meer af gegaan.
Want ook dit was een fantastische groep kinderen met elkaar. Iedereen ging de waterbanen te lijf, er
werd gestoeid in het water, er werd gelachen en genoten. Ook deze middag kwam veel te snel aan
het einde. Na wat te hebben gegeten en nog even in het water te zijn geweest werd ieder bij elkaar
geroepen om te gaan douchen en de kleren weer aan te trekken.
Echter een jongedame en jongeheer die hun schoenen en bodywarmer niet meer konden vinden
hielden de boel een beetje op. Nadat Trienke bekend had gemaakt dat Trienke dit in haar kluisje had
verstopt konden ze de neiging niet onderdrukken om ook een grap met Trienke uit te halen.
Ze verstopten zich in een klein speelhuisje met Jantiena waar het ongelofelijk benauwd was maar
Trienke reageerde niet zoals gehoopt en zijn deze kinderen nu al aan het broeden voor het clubreisje
voor volgend jaar.
Op de terugreis werden er allemaal grappen besproken die er eventueel konden worden uitgespookt
op clubkamp en zo kwamen de herinneringen van vorig clubkamp ook weer even naar boven. Daar
werd duidelijk met veel plezier naar terug gekeken.
De kinderen verheugen zich nu alweer op het volgende clubseizoen en ik sluit me geheel bij hun
mening aan. Echter hebben we wel meer leiding nodig.
Dus wil je helpen? Geef het door aan Trienke Vrieswijk. 06-11260387.
Ik heb het heel erg fijn ervaren om deel te nemen als clubleiding en heb het met heel veel plezier
gedaan. Daarom zal ik ook volgend jaar hier weer bij aanwezig zijn.
Bij deze wil ik nogmaals alle clubleiding heel erg bedanken voor de fijne clubavonden en voor het vele
werk wat ze doen achter de schermen om alles in goeie banen te leiden om de kinderen fijne
herinneringen te bezorgen en ze iets bij te brengen van het geloof/ samen zijn/delen/ actualiteit.
En jeugd van Minnertsga, ik zie jullie heel graag weer terug in het volgende seizoen.
Clubleidster,

Jantiena!

4 DOARPEN4ING 2017
Op snein 30 april hawwe wy mei rom 200 minsken in moaie en
feestlike
4
doarpentsjinst
belibbe.
Dizze kear mochten wy gebrûk meitsje fan de kas fan de famylje
Jukema
yn
Easterbierrum.

It tema wie
“Leve de Koning”.
It feest begûn al by de doar, dêr stiene twa
lakeien de minsken
wolkom te hjitten mei in romerke oranjebitter
of
limonade.
Dan is it 2 oere, eltsenien hat de kielen smart, in
plakje fûn, en al
efkes
nei
Ichthus
harke.
De feestlike 4ing is
begûn.
We hawwe mei
elkoar songen, bidden, dankt, lêzen út de bibel, harke nei in
spegelferhaal
en
in
gedicht.
De muzikale begelieding wie yn hannen fan Ichthus.
Nei ôfrin wie der noch tiid foar in bakje kofje of thee of in beker
limonade mei soesjes en koekjes, om dit barren op in feestlike
wize mei elkoar of te sluten en noch efkes nei te praten.
De kollekte wie foar World Servants Tzum, de opbringst is
€511,63.
Eltsenien tige tank foar jim oanwêzigens, gulle gift foar it goeie doel en meiwurking.

De 4 dorpendienstcommissie
Fokke, Anneke, Anja, Adeline, Corrie, Lenie, Aafke en Olga.

Bijbelgenootschap komt met Alef Doeboek
Voor wie z’n (klein)kind op een speelse manier met de Bijbel wil laten kennismaken, is er nu het
Alef Doeboek. Dit knutsel-, lees- en spelletjesboek van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
bevat onder meer een quiz over de verhalen van Jezus.

‘Met deze quiz ontdekken kinderen al jong welke indrukwekkende verhalen Jezus vertelde. Zo leren
ze schatgraven in de Bijbel’, zegt NBG-bijbelwetenschapper Roelien Smit, die betrokken is bij het boek.
‘Via verhalen, weetjes en proefjes komen ze er bijvoorbeeld achter wie Ester was, waar het gezegde
“een Babylonische spraakverwarring” vandaan komt en hoe ze zelf een zegelring kunnen maken. Zo
zorgen we ervoor dat de Bijbel gaat leven voor kinderen.’

Leervoorkeuren
Het Alef Doeboek bevat bijbelverhalen, kleurplaten, spelletjes, tests, puzzels en strips, maar ook
proefjes en weetjes. Deze diversiteit aan werkvormen is afgestemd op de verschillende
leervoorkeuren van kinderen: lezen, doen en ontdekken.
Het Alef Doeboek is een speciale editie van Alef, het NBG-bijbelblad voor kinderen van circa 7-12 jaar.
Uitgever is Royal Jongbloed. Het boek is voor € 5,95 verkrijgbaar in de boekhandel en via
bijbelgenootschap.nl/alef.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Griet Haarsma.

JUBILEUM

Donderdag 8 juni zijn
onze ouders, pake en beppe

Jan Meersma
en
Roelie Meersma-Pafforaad

50 jaar getrouwd
psalm 31 : 2a

Waar wij heel dankbaar voor zijn!
Kinderen en kleinkinderen
Hermanawei 56, 9047 JD Minnertsga

DANKBETUIGINGEN

Lieve mensen,

Zoveel liefde en steun aan ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen wat het ook zij.
Al het medeleven, voor en na de operatie van Abe en de behandelingen die nog volgen, geeft ons de
moed en kracht, om door te gaan in deze onzekere tijd.
Daarvoor onze oprechte dank.

Abe en Bettie Posthumus en kinderen.
_________________________________________________________

Wy wolle eltsenien tank sizze foar al it meilibjen, tiidens it siikwêzen en mei it ferstjerren fan ús leave
mem, beppe en oerbeppe

Sijke Haarsma-de Boer

It hat ús allegjer tige goed dien dat sa folle minsken de tanktsjinst by wenne ha of in kaartsje stjoert
ha.

De bern en bernsbern.

_____________________________________________

UITZENDING RADIO EENHOORN
4 juni
11 juni
18 juni
25 juni

PKN Gemeente, Menaam
Vrije Evangelische Gemeente, Franeker
PKN gemeente, Dronryp
CGKv (fusiegemeente), Franeker

Al deze diensten zijn te beluisteren op zondagmorgen om 9.30 uur en worden uitgezonden
via de kabel en de ether op 107.5 Mhz

