Tsjerkenijs
Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga
Jaargang 19 nummer 2 februari 2017
1

OVERDENKING
In het gebied van Dekapolis werd iemand bij Jezus gebracht die doof
was en gebrekkig sprak, en men smeekte hem om deze man de hand op
te leggen. Jezus nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn
vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg een
blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat
betekent: ‘Ga open!’ Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los
en hij kon normaal spreken. (Marcus 7: 31-35)
Effata!, wat betekent: Ga open!
Hier staat het enkelvoud, waar wij misschien een meervoud zouden
verwachten: ga open! Er moeten toch twee oren geopend worden en een
mond? Maar Jezus richt zich niet tot de oren van de doofstomme. Hij
richt zich tot de man zelf. Deze mens moet geopend worden.
Deze dove is meer dan iemand met dove oren. Hij is zelf doof. De
geslotenheid is niet alleen iets wat zijn oren aangaat, maar zijn hele
mens-zijn. Zijn hart is onbereikbaar geworden.
Vóór Jezus staat in al zijn kwetsbaarheid en hulpeloosheid een mens die
in feite afgesloten leeft van de gemeenschap. Hij kan geen normale
contacten leggen en zelfs de eenvoudigste communicatie verloopt
moeizaam. Staat deze ene man misschien niet symbool voor alle
mensen in de wereld die zich afgesloten hebben voor God?
Er staan in vers 33 en 34 maar liefst zeven werkwoorden. Al die acties
gaan uit van Jezus: hij neemt de man apart, steekt zijn vingers in zijn
oren, spuwt, raakt zijn tong aan, ziet op naar de hemel, zucht. En dan
komt het: Hij spreekt tot de dove. Kan de man dit al verstaan? Is
‘Effata’ het eerste wat de man hoort? Op het moment waarop Jezus zijn
mond opent, wordt ook de doofstomme geopend: zijn oren gaan open,
zijn mond gaat open, zijn hart gaat open, hijzelf gaat open.
Het gehoor van de dove gaat ‘open’, daarmee bedoelt de schrijver dat
hij van nu af aan openstaat voor stemmen van andere mensen. En hij
kan weer goed spreken; hij kan eindelijk contact leggen en op een
normale manier communiceren met zijn medemensen. Zijn genezing
heeft hem niet alleen lichamelijk gezond gemaakt, maar hem ook de
mogelijkheden gegeven als een herboren mens te leven.
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Er staat in vers 35, dat zijn oren geopend werden en dat zijn tong werd
losgemaakt, en daarop volgt: ‘en hij kon normaal spreken’. Niet zijn
mond sprak goed, maar hijzelf. Pas nu hij goed spreekt, is hij weer
voluit zichzelf. Hij kan goed spreken, omdat Jezus goed gesproken
heeft: in het enkelvoud. Het enkelvoud in het bevel van Jezus maakte
deze man weer tot een unieke persoonlijkheid. Hij is niet langer
slachtoffer van zijn oren. Zijn oren zijn weer instrumenten die hem
gehoorzamen. Omdat Jezus hem aansprak, is hijzelf voortaan
aansprakelijk voor wat zijn oren doen.
Jezus behandelt geen oren, ogen of monden. Jezus van Nazareth
behandelt alleen maar mensen.
Lieuwe T. Wijbenga.

OVERZICHT KERKDIENSTEN FEBRUARI 2017
Werelddiaconaat
Vanaf 10 uur is er gelegenheid om samen
koffie te drinken in de Twaskar
Ds. J. Lindeboom
10.45 uur
Collecten
Diaconie en alg. Kerkelijk Werk
Extra collecte
Diaconie Werelddiaconaat
De paaskaars wordt aangestoken door Jesse Hoekstra
Zingen voor de dienst
Lied 560 Dit is het lied van de maand die
voor de dienst deze maand wordt geleerd.
Kinderkerk
Rintje - Elizabeth
Zondag 5 februari

Zondag 12 februari
Viering Heilig Avondmaal
Ds. J. Lindeboom
10.45 uur
Collecten
Kerk en alg. Kerkelijk Werk
Extra collecte
Diaconie Avondmaalcollecte
De paaskaars wordt aangestoken door Sam Lindeboom
Zingen voor de dienst
Lied 560
Kinderkerk
Marjanne - Welmoed
Zondag 19 februari
10.45 uur

Foarjierssindingssnein

Ds. J. Lindeboom
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Collecten
Diaconie en alg. Kerkelijk Werk
Extra collecte
Zending
De paaskaars wordt aangestoken door Joukje Kloosterman
Zingen voor de dienst
Lied 560
Kinderkerk
Anke-Nynke - Petra
Zondag 26 februari
Ds. G. Muilwijk
10.45 uur
Collecten
Kerk en alg. Kerkelijk Werk
De paaskaars wordt aangestoken door Maya Joostema
Zingen voor de dienst
Lied 560
Kinderkerk
Arjen - Klaske

AGENDA
1 febr.
8 febr.
15 febr.
20 febr.
22 febr.
26 febr.
3 maart

Avondgebed om 19.15 uur in de Twaskar
Thema-gemeenteavond om 19.45 uur in de Twaskar
Moderamenvergadering aanvang 20.00 uur
Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur
Kerkenraadvergadering aanvang 20.00 uur in de Twaskar
Zangavond m.m.v. Young Christian Singers aanvang 19.30
uur in de Meinardskerk
Wereldgebedsdag om 19.30 uur in de Twaskar

FANÚT DE FLINTER
Moving forward: vooruit bewegen. Dit is de ondertitel van de beweging
Momentum, die anders in de samenleving wil staan. Zij wil zich richten
op een positieve insteek naar de ander toe door te verbinden, vrijheid,
maar ook compassie. Het zijn grote woorden, maar daar moet het niet
bij blijven. Dit zijn werkwoorden, woorden die je moet doen! Woorden,
die voor een christen vanzelfsprekend zouden kunnen zijn. Compassie
hebben met de mensen, die weinig hebben, die vervolgd worden, die
honger lijden, die geweld ondergaan. Ik las laatst een uitspraak van een
Canadese voorganger: kerken die zeer begaan zijn met mensen buiten
de kerk zullen veel effectiever zijn, dan kerken, die alleen begaan zijn
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met de enkele leden binnen de kerk. Compassie is dan een woord, dat
daar bij hoort. Zelf wil ik het iets minder scherp stellen: begaan zijn met
mensen buiten en binnen de kerk, die het moeilijk hebben. De stap naar
buiten is daarbij wel zeer belangrijk. Dit hoeft niet altijd ver weg te zijn.
Misschien is dat wel de gemakkelijke weg. Dan ben je zelf er niet in
betrokken. Dichtbij wordt al moeilijker, omdat je de mensen kent. Dan
moet je kleur bekennen: ik wil Jezus volgen in zijn betrokkenheid op en
medelijden met mensen. Dat is je zwakte neerleggen, dat is echte
compassie! Dat is je zelf niet belangrijker achten dan een ander. Dat is
naast iemand gaan staan. Dat is ‘moving forward’ op weg naar de
nieuwe wereld van God!
Goede en fijne diensten tot eer van God.
Ds. Jelte Lindeboom.

ZIEKEN
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.

PASTORAAT UIT DE WIJKEN 1, 2, 3 & 7
& persoonlijk bericht van de Kerkelijk Werker
Vanwege het overlijden van ôns hait heb ik me in de maand januari
teruggetrokken uit mijn werkzaamheden in de wijken. Ik heb de
afgelopen maand geen berichten binnen gekregen van zieken of
ziekenhuisopnamen. Het kan zijn dat deze berichten me zijn ontgaan of
dat men mij de ruimte gaf om me op mijn persoonlijke omstandigheden
te concentreren. Ik hoop vanaf nu weer gewoon mijn werkzaamheden in
de wijken op te pakken.
Ik had in deze Tsjerkenijs een ieder willen bedanken voor de
kerstkaarten die ik uit Minnertsga mocht ontvangen. Maar dat is
eigenlijk alweer achterhaald. Kerst ligt voor mijn gevoel al weer
maanden achter mij. Toch, bedankt voor een ieder die mij met een
kerstkaart heeft verblijd.
5

Het overlijden van ôns hait op zondag 1 januari 2017 heeft de hele
tijdsgeest voor mij veranderd. Ik heb het gevoel dat ik in een ander
tijdperk leef. En daar moet ik aan wennen.
Ik heb het in de kerkdienst van zondag 22 januari ook al even genoemd:
het kan zijn dat ik in mijn werkzaamheden soms iets anders ben, dat ik
net even anders reageer dan u gewend ben. Schrik daar niet van, dat
hoort er nu eenmaal bij. Het gaat over het algemeen goed met mij en
mijn familie.
Dank voor alle kaarten, berichten, e-mails, app’s, telefoontjes en
bezoeken na het overlijden van ôns hait. Het is mij en mijn familie tot
grote steun geweest, en zal dat ook blijven. Dank hiervoor!
Maar los van die aandacht, worden we ook gedragen door de muziek:
‘O naam, eeuwige ademtocht, een sterveling ben ik, als eens mijn eigen
adem stokt, dan draagt mij uw muziek.’ (Nieuw Liedboek 512: 7).
Vr. groet, Lieuwe T. Wijbenga.

UIT DE KERKENRAAD
Thema-gemeenteavond:
Op woensdag 8 februari 2017 om 19.45 uur zal in de Twaskar een
bijzondere gemeenteavond worden gehouden rond het thema: Toekomst
van onze Kerk/onze gemeente en de samenwerking met andere
gemeente(n).
Door de krimp van de bevolking, de vergrijzing, de ontgroening en de
ontkerkelijking neemt het aantal leden van onze gemeente gestaag af.
De verwachting is dat dit proces zich in de komende jaren zal
voortzetten. Het is daarom van belang om ons als gemeente eens te
bezinnen op de vraag wat hiervan de gevolgen (kunnen) zijn voor de
toekomst van onze gemeente.
De hiervoor genoemde ontwikkelingen kunnen ook van invloed zijn op
de wijze waarop wij meer en meer zijn aangewezen op samenwerking
met andere gemeente(n). Op dit moment hebben wij al een vrij
intensieve
samenwerking
met
onze
buurgemeente
Tzummarum/Firdgum en zijn wij in gesprek met de andere oudBarradeelgemeenten. De vraag hierbij is hoe deze samenwerking zich in
de toekomst verder zal kunnen ontwikkelen. Verdere uitbreiding van de
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samenwerking of moet zelfs worden gedacht aan een federatie of fusie
van gemeenten.
Al met al reden genoeg om ons als gemeente eens te bezinnen op onze
toekomst en de samenwerking met andere gemeente(n). Wij willen dit
thema in groepsverband behandelen aan de hand van een aantal vragen
en/of stellingen.
Omdat het hier om een belangrijk onderwerp gaat is het van groot
belang dat door zoveel mogelijk gemeenteleden aan de thema-avond
wordt deelgenomen. Omdat het om de toekomst gaat doen wij ook een
speciaal beroep op de jongeren om aan de thema-avond deel te nemen.
Wij begroeten u graag op woensdag 8 februari a.s. om 19.45 uur in
de Twaskar.
Ambtsdragersverkiezingen:
De ambtsdragersverkiezingen zullen dit jaar plaatsvinden in de maand
maart a.s.
Met Tsjerkenijs van maart zal u een formulier worden uitgereikt waarop
u kandidaten kunt voordragen voor de openstaande vacatures. De
ingevulde formulieren kunt u dan op een tweetal zondagen in maart
inleveren in een bus in de voorkerk.
Piet Haagsma.

DIACONIE
Collecten:
De opbrengst van de 3 diaconale collecten van de maand december was
€ 420,11.
De extra collecte van 25 december 1e kerstdag bestemd voor Kerk in
Actie o.v.v. Kinderen in de knel heeft € 306,70 opgebracht.
Aan de bloemengroet is in december € 49,00 gegeven.
De opbrengst van de 2 diaconale collecten van de maand januari was €
202,75.
De opbrengst van de collectebusjes over het 2e halfjaar van 2016, die
sommige kerktelefoonluisteraars thuis hebben staan, heeft € 127,98
opgebracht.
Mw. Gel Miedema heeft voor dit bedrag een bestemming bedacht, t.w.
Stichting Evelin Moralis in Bolivia.
Deze stichting valt onder de Stichting Por Todo El Mundo in Groningen
en is opgezet door het echtpaar Cesar Mogalis Corrales en Evelin
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Morales Castellon en een fries Trinke Miedema van oorsprong uit
Buitenpost.
Zij geven speciaal onderwijs aan een groepje van 6-8 leerlingen, wat
zich steeds verder uitbreidt. Daarnaast zijn ze begonnen met begeleid
werken op een zorgboerderij en verzorgen zij dagopvang, alles
afhankelijk van leeftijd en niveau. De diaconie heeft deze € 127,98
aangevuld tot € 250,00.
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk
bedanken voor uw bijdragen.
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
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!
Werelddiaconaat:
Op zondag 5 februari is het de zondag van het Werelddiaconaat met
als thema:
MEER INKOMEN VOOR NOORD-MOLUKSE
NOOTMUSKAATBOEREN

Nootmuskaat is de belangrijkste
inkomstenbron voor meer dan de helft
van de bevolking op de NoordMolukken.
Vanwege problemen met een schimmel
hebben boeren in deze Indonesische
provincie echter moeite om een goede
kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door
de slechte kwaliteit krijgen de boeren
nu een lage prijs voor de nootmuskaat.
Kerk in Actie
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draagt al enkele jaren bij aan het organiseren en trainen van boeren.
Vrouwen krijgen daarbij in het bijzonder aandacht, omdat zij minstens
de helft van het werk doen, maar vaak achtergesteld zijn en minder loon
ontvangen.
Op zondag 5 februari collecteren we voor het wereld diaconale werk
van Kerk in Actie, zoals het werk van Swantara.
Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
Werelddiaconaat. Hartelijk dank!
Heilig avondmaal:
Op zondag 12 februari hopen wij weer Heilig Avondmaal te vieren aan
tafels in het koor.
De avondmaalcollecte is deze keer bestemd voor het Ziekenpastoraat
van de ziekenhuispredikanten in het UMCG te Groningen.
De collectes en bijdragen zijn de komende jaren harder nodig dan ooit.
Zoals u wellicht hebt vernomen gaat het UMCG zich steeds meer
richten op complexe zorg. Complexe zorg betekent niet alleen dat de
medische en verpleegkundige zorg ingewikkelder wordt. Patiënten
zullen vaker te maken krijgen met levensvragen, ethische afwegingen
en spirituele nood. Het UMCG vindt het belangrijk dat ook de zorg op
dit gebied voldoende aanwezig en van goede kwaliteit is. Daarom zal
formatie geestelijke verzorging uitgebreid worden.
We willen de collecte bestemmen voor de geestelijke verzorging in het
Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG. Ook daar vindt de
ontwikkeling naar complexe zorg plaats. Naast meer aandacht voor de
geestelijke noden van ouders is ook meer expertise op het gebied van
geestelijke verzorging aan kinderen en jongeren hard nodig. Met de
collectes en donaties kan de geestelijke verzorging in het
kinderziekenhuis worden uitgebreid.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken, alvast hartelijk
bedankt voor uw bijdrage.
De diaconie.
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KERKRENTMEESTERS
Beamteamleden gezocht
Na lang zoeken is er een nieuw lid voor het beamteam gevonden, maar
we komen in ieder geval nog een persoon te kort en daarom willen we
graag het team verder uitbreiden.
Mocht je een steentje willen bijdragen aan een kerkdienst en heb je
enige ervaring met het werken met een computer dan is deze
vrijwilligersfunctie je op het lijf geschreven.
Wij zoeken kandidaten tussen de 12 en 100 jaar, dus voel je niet te oud
om je aan te melden.
Geef je belangstelling bij voorkeur door aan een van de
kerkrentmeesters Sierk Muller (sierkmuller@kpnmail.nl) of Jan
Schotanus (jscholtanus@hetnet.nl).
Oudejaarscollecte
Rond de feestdagen heeft iedereen de oudejaarscollecte ontvangen en
bij de meesten zal de envelop inmiddels opgehaald zijn. Mocht dit nog
niet het geval zijn kan de bijdrage ook overgemaakt worden op
bankrekeningnummer NL89 RABO 0342 602 22 onder vermelding van
“oudejaarscollecte”.

AVONDGEBED
Het volgende avondgebed zal worden gehouden op 1 februari a.s. om
19.15 in de Twaskar.
We willen bidden voor deze wereld, alle onrust en voor
verdraagzaamheid. En voor alle jongeren die het moeilijk hebben om
hun staande te houden.
Zou u thuis ook mee willen bidden dat zou goed nieuws zijn, het gebed
is een krachtig middel, en God wil graag worden gebeden en aanbeden.
Alvast onze hartelijke dank voor uw gebed.
Op 18 januari hebben we in verband met de week van het gebed een
extra avondgebed gehouden in de Twaskar. Het idee dat mensen in
Nederland allemaal met en voor elkaar bidden is toch een geweldige
stimulans. We mogen weten dat God ons draagt en voor alle mensen en
in alle tijden er voor ons wil zijn.
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Wat hebben wij toch een geweldig Heer.
Vriendelijke groet, Wietske, Petra, Alice, Wietske en Froukje.

UITNODIGING VOOR ALLE 55-PLUSSERS
Op vrijdag 17 maart a.s. is er weer een middag voor alle 55-plussers
van onze gemeente in samenwerking met Tzummarum. Vorig jaar zou
ds. Hille Vlasman uit de Trynwâlden komen en ons iets vertellen over
psalm 23. Hier had hij een boekje over geschreven en inmiddels is er
opnieuw een boek van hem uitgekomen met de titel: "Vaar naar diep
water", ook mooi geïllustreerd. U hebt hier vast kortgeleden iets van in
de dagbladen gelezen. Omdat ds. Vlasman vorig jaar door
omstandigheden verhinderd was hebben we hem opnieuw uitgenodigd.
Noteert u alvast deze datum in uw agenda en meer informatie volgt in
Tsjerkenijs van maart. Hammie, Tiete en Tjitske.

CONTACTDAMES WIJK 3
Sinds het najaar van 2016 heeft Albertine Posthumus de plaats als
contactdame ingenomen van Anke-Nynke Laudenis. Hierbij wil ik
Anke-Nynke bedanken voor haar inzet binnen de gemeente. Albertine
veel plezier gewenst bij dit belangrijk stukje kerkelijk werk.
Albertine zal vooral de bezoeken aan de Skoalstrjitte verzorgen.
Wijkouderling Afke Klaver.

Wereldgebedsdag: vrijdag 3 maart 2017 om
19.30 uur in de Twaskar, Minnertsga
Eerlijk? Wat is eerlijk?
Deze vraag houdt ons bezig als we vinden dat ons onrecht werd gedaan.
“Wat is eerlijk?” vragen ons jonge en oudere Filippijnse vrouwen die in
een groep uit verschillende kerken een gebedsviering ontwierpen, voor
ons en de hele wereld. Want in ruim 170 landen op de wereldbol
buigen, op deze eerste vrijdag in maart, vrouwen en mannen zich
biddend over dit onderwerp: Doet de landeigenaar uit Matteüs 20,1-16
zijn arbeiders recht, als hij besluit om allen hetzelfde loon te betalen,
ondanks de uren die ze hebben gewerkt? Is het eerlijk dat in de
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Filippijnen een paar grote landeigenaren het meeste land bezitten en de
landarbeiders van hen afhankelijk zijn? Is sociale ongelijkheid op zich
al oneerlijk? In de Filippijnen zijn er weinig superrijke en heel veel
arme mensen. Ook in ons land groeit de kloof tussen rijk en arm. De
gelijkenis uit Matteüs 20 gaat over het koninkrijk van God. Zegt het
ook iets over hoe we op aarde met geld en welstand omgaan? Kunnen
we de wijnboer uit de gelijkenis gewoon nadoen, of spreekt de bijbel
hier van een andere dimensie?
U bent van harte uitgenodigd over deze vragen na te denken tijdens de
wereldgebedsdagviering. We maken daarbij gebruik van de liturgie uit
de Filippijnen en gaan, samen met een aantal mensen afkomstig uit de
Filipijnen, zingen, bidden en kijken naar hun dans.
Namens het voorbereidingscomité,
Wietske Lautenbach-Visser.
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U bent van harte welkom op vrijdag 3 maart om 19.30 in de Twaskar
om samen de Wereldgebedsdag te vieren. (www.wereldgebedsdag.nl)

KERSTSTUKJES
Woensdag 21 december is het bloedheet in de
Twaskar: 23 jongeren van de clubs zijn keihard
aan het werk om kerststukjes te maken voor
gemeenteleden.

Na
een
kleine
versnapering brengt
de
jeugd
de
bloemstukjes rond in
het dorp.
Graag zouden wij
iedereen
een
maar dat is helaas niet

zelfgemaakte kerstversiering brengen,
mogelijk.
Namens de clubs en de leiding wensen wij iedereen een gelukkig
en gezond 2017 toe.
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Clubstriid!
Op vrijdag 3 februari is het weer tijd
voor de jaarlijkse strijd tussen
jeugdclubs van verschillende dorpen.
Aan één van de opdrachten van de
'clubstriid' is een goed doel
gekoppeld. In deze opdracht wordt
geprobeerd om zoveel mogelijk geld
op te halen voor het goede doel.
De opbrengst van de 'clubstriid' gaat
dit jaar naar het goede doel
WATCH Nederland.
Kunnen we rekenen op uw steun?

Let the battle begin!

De playbackshow die gepland stond voor vrijdag
10 februari gaat niet door i.v.m. te weinig deelname.
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Bijbel in ’t kort: eerste hulp bij Bijbellezen
Voor wie meer wil weten over de Bijbel, maar er niet mee
vertrouwd is, is er nu een handig boekje in zakformaat: Bijbel in ’t
kort. Hiermee helpt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
beginnende Bijbellezers op weg.
Bijbel in ’t kort bevat een inleiding op de Bijbel, een overzicht van de
inhoud, een beschrijving van bekende Bijbelse personen en een lijst met
wat de Bijbel zegt over thema’s als ‘liefde’ en ‘vriendschap’. Ook staat
er een leesrooster in voor 21 dagen om zelf in de Bijbel te lezen.
Bijbel in ’t kort is verkrijgbaar in de boekhandel en online te bestellen
via
de
website
van
het
Royal
Jongbloed:
http://www.royaljongbloed.nl/product/9789089121042/bijbel-in-t-kort

Meest gezochte woord op debijbel.nl: liefde
Het meest gebruikte zoekwoord op debijbel.nl, de bijbelwebsite van het
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), was in 2016 'liefde'.
De meest gelezen Bijbeltekst was Galaten 5:13. Ook het meest gelezen
achtergrondartikel was het topic over Liefde.

Syrisch Bijbelgenootschap blijft aan het werk in Aleppo
Ondanks de oorlog heeft het Syrisch Bijbelgenootschap veel Bijbels en
Bijbelse materialen kunnen verspreiden; meer dan tien keer zoveel als
in 2010, vóór het conflict uitbrak.
Het
Nederlands
Bijbelgenootschap
steunt
het
Syrisch
Bijbelgenootschap. Met hulp van donateurs maakte het NBG in 2016 de
verspreiding van 5.000 Bijbels in Syrië mogelijk.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
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Contactpersoon: Griet Haarsma.
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UITZENDING RADIO EENHOORN
5 februari
12 februari
19 februari
26 februari

PKN gemeente, Menaam
RK Kerk, Franeker
PKN gemeente, St. Annaparochie
(Gideonkerk)
PKN gemeente, Dronryp

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.
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