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maart

Kerkelijke adressen
Pastoraat:
Scriba:
Contactpersoon bezoekwerk:
Ledenadministratie:

Koster februari
Boekhouder:
Protestantse Gemeente:
Prot. Gem. St. Jacobiparochie:
Diaconie:
Zendingscommissie:
Website:
Beamerdienst:
Bloemendienst:

Ds. D. Visser, tel. 06 81107529
e-mail: visserdouwe97@gmail.com
T. Meindertsma, tel. 491882
e-mail: meindertsma.tine@gmail.com
H. de Haan-Bilker, tel. 491759
e-mail:hannekebilker@hotmail.com
Jettie de Jong, tel. 491323,
e-mail: jettie74@gmail.com
Willem Beimers, tel. 491705
K. Braaksma, tel. 491882
NL43 RABO 0151 3856 29
NL32 INGB 0000 8001 79
NL31 RABO 0142 8108 51
NL67 RABO 0198 2877 04
www.pknsintjacobiparochie.nl
liturgiepknstjacob@gmail.com
Tietie Klaver, tel. 491798
e-mail: tietie.klaver@hotmail.com

Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen
MCL:
H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Nieuw Mellens:
Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden
Noorderbreedte Revalidatie:
Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden
Parkhoven:
Dorhoutstraat 2-24, 8933 CX Leeuwarden
De Batting:
Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen
Felicitatie-/deelnemingskaarten
Berichten rond geboorte, huwelijk, jubilea, of overlijden van dorpsgenoten
kunt u doorgeven aan Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718. Zij zorgen
dan voor een felicitatie- of deelnemingskaart.
Volgende Kerknijs
Het volgende Kerknijs verschijnt D.V. 4 april as. Kopij graag voor
vrijdagavond 27 maart inleveren bij Carien Mennegat-Zwaan,
tel. 412770, of per mail: kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com.
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KERKDIENSTEN
1 maart

9.30 uur
Oud. van dienst
Collecte

Gospelgroep De Regenboog, Dokkum
D. Wijbenga
Voorjaarszending

8 maart
Na de dienst
koffiedrinken.

9.30 uur
Oud. van dienst
Collecte

Ds. D. Visser
E. de Groot
1e Missionair werk, 2e Kerk

15 maart

9.30 uur
Oud. van dienst
Collecte

Dhr. P. Glas, Ens
B. Koopal
1e 40-dagen, 2e Kerk

22 maart
Kinderdienst

9.30 uur
Oud. van dienst
Collecte

Ds. D. Visser
T. Meindertsma
1e Binnenlands diaconaat, 2e Kerk

29 maart

9.30 uur
Oud. van dienst
Collecte

Ds. Nijendijk, Midlum
A. Keizer-van Vaals
1e 40-dagen, 2e Diaconie

5 april

9.30 uur
Oud. van dienst
Collecte

Ds. J. Bakker, Feanwalden
D. Wijbenga
1e JOP, 2e Kerk

aanvang

wat
Controle financiële verslagen
Tienerkerk
Kleine kerkenraad én Club
Gemeenteavond
Club; survival in Minnertsga
Kinderdienst
Stiltewandeling
Bijbelcafé
Fietsactiviteit Tienerkerk

AGENDA
datum
10 maart
15 maart
17 maart
18 maart
20 maart
22 maart
29 maart
31 maart
4 april

19.30 uur
19.30 / 20.00 uur
9.30 uur
14.00 uur
20.00 uur
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KINDERKERK
Een teken van leven
Deze maand gaan wij met de kinderkerk bezig
met het 40-dagen project van kind op zondag.
Dit heeft het thema: Een teken van leven.
Wij lezen deze periode verhalen over Mozes, en
vullen het projectboek in dat elke week mee
gaat naar de kinderkerk. Deze gaat ook altijd
weer mee terug de kerk in. Het boek ligt deze
periode in de kerkzaal, ook u mag altijd een
kijkje nemen in het boek om te zien wat de
kinderen er in hebben geschreven.
De laatste zondag voor Pasen, 5 april gaan de
kinderen ook weer een Palmpaasstok maken.
Groeten, de kinderkerkleiding

Bijbelkieswijzer helpt bij bijbelkeuze
In de Maand van de Bijbel introduceerde het NBG de Bijbelkieswijzer.
Deze online kieswijzer helpt mensen aan de hand van vragen om te
ontdekken welke bijbelvertaling het best bij hen past. De Bijbelkieswijzer
is te vinden op debijbel.nl/kieswijzer.
De NBG-directeur: ‘De Bijbel is in allerlei Nederlandse vertalingen te
lezen. Mensen vragen zich af waarom er zoveel vertalingen zijn, en wat er
nou écht staat in de Bijbel. Immers, soms klinkt een bepaalde bijbeltekst
in de ene vertaling heel anders dan in de andere. Lang niet altijd begrijpen
bijbellezers hoe dat komt. Ook merken we dat veel mensen zoeken naar
een voor hen geschikte bijbelvertaling. Als je de kieswijzer doet, krijg je
daar advies over én leer je aan de hand van voorbeelden veel over de
gemaakte vertaalkeuzes. Zo ontdek je op een leuke manier dat iedere
vertaling een uniek venster op de tekst opent.’
[4]

Het rooster van de kinderkerk ziet er als volgt uit:
wanneer
8 maart
Exodus 4:18- 31

15 maart
Exodus 6:2-9 + 6:28-7:7

22 maart
Exodus 7:8-25

29 maart
Exodus 9:13-35

Wat

door wie

Op weg naar Egypte
Yda en
Mozes gaat naar Egypte, met zijn staf in Famke
de hand. Egypte is geen fijne plek.
de Groot
Mozes wil daar helemaal niet naartoe.
Gelukkig hoeft hij niet alleen. Zijn vrouw
en kinderen gaan met hem mee. En zijn
broer Aäron komt hem in de woestijn
tegemoet.
Hoor je me?
Elène de
God praat met Mozes. Mozes praat met Groot
het volk. Maar het volk luistert niet.
Mozes moet van God met de farao gaan
praten. Maar Mozes durft niet. Samen
met zijn broer Aäron durft hij wel!

Laat mijn volk gaan!
Mozes en Aäron vragen de farao hun
volk te laten gaan. De staf van Mozes
en Aäron verandert op de grond in een
slang. De farao haalt zijn magiërs. Zij
gooien hun staf op de grond en die
veranderen ook in slangen. De zee
verandert in bloed. Maar farao laat het
volk niet gaan.
Kracht van boven
Er zijn al heel wat plagen geweest in
Egypte: kikkers, muggen, steekvliegen,
zieke dieren en zweren. Vandaag lezen
we dat Mozes opnieuw naar farao gaat.
Hij voorspelt verschrikkelijke hagel die
alles kapot zal maken.
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Binke
Koopal

Evelyn
Beimers

TER OVERDENKING
Afgelopen zondag (1 maart) was de eerste zondag in de veertigdagentijd. De traditioneel kerkelijke lezing voor die zondag is
het verhaal over de verzoeking van Jezus in de woestijn. Matteüs
en Lucas vertellen dit verhaal zeer uitgebreid. In het evangelie naar
Marcus is er slechts een korte vermelding. In hoofdstuk 1:12-13 staat
geschreven: “Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. Veertig
dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd
gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden
voor hem.” Dit is het hele verhaal, althans bij Marcus. Matteüs en Lucas
hebben het over drie verschillende verzoekingen waarbij de duivel telkens
met Jezus in discussie is. Marcus heeft het daar helemaal niet over. Hij
heeft het ook niet over de duivel maar over de satan. Twee woorden,
duivel en satan, uit twee verschillende talen. Duivel komt van het Griekse
‘diabolos’ en dat betekent letterlijk ‘de door elkaar werper’. De duivel zet
alles op zijn kop, maakt recht wat krom is. Het woord satan komt uit het
Hebreeuws. Het betekent ‘tegenstander’. De satan is die kracht, die je voelt
wanneer je wel een bepaalde kant uit zou willen maar het gaat niet, het wil
niet. Dat Jezus, nog voor hij begonnen is om hoe dan ook iets van zich te
laten zien en te laten horen, tegenkrachten oproept, is geen wonder. Er is
verzet. Dat koninkrijk van God waar Jezus voor staat, dat krijgt niet zonder
slag of stoot een plaats op deze aarde. Dat koninkrijk van God roept verzet
op. Dat gaat met veel leed gepaard en in het geval van Jezus gaat hij aan
de keuze van dat koninkrijk zelfs kapot. Toen de satan uiteindelijk – op
Golgotha – alles onder uit de kast haalde was Jezus een gebroken mens.
De twee andere evangelisten, Matteüs en Lucas hebben dus veel meer te
vertellen over de verzoeking van Jezus in de woestijn maar ze hebben één
ding niet wat Marcus wel heeft en dat is de vermelding van de wilde
dieren. Is dat een neutrale uitdrukking om aan te geven, dat Jezus’ dood
eenzaam was, omdat hij veertig dagen geen mens tegenkwam en dan wordt
het toch wel erg stil? Hij was alleen met de dieren? Het is goed om precies
te lezen wat er staat: “... Hij leefde er te midden van de wilde dieren...”.
Jezus was in de woestijn te midden van de wilde dieren. Hij hoorde op dat
moment bij hen. Hun leefwereld was zijn leefwereld. Hun strijd om het
bestaan was op dat moment Jezus’ strijd om het bestaan. Want ook voor de
wilde dieren blijft de woestijn een barre plaats. Van een wrede schoonheid.
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Op jezelf teruggeworpen sta je daar. Het is een lege plek. Maar ook zo
leeg, dat er niets instaat tussen jou en ... God! En als het dan zo leeg is en
er niks instaat tussen jou en God, krijg je wellicht ook een scherp zicht op
God. Jezus ziet in de lege wereld waarin hij staat, waarin hij één met de
dieren is, waarin hij misschien wel verbijsterd zich gerealiseerd heeft hoe
alleen hij ervoor staat, dat het toch niet zo is. “Engelen zorgden voor
hem”, staat er. Wanneer je het veel uitgebreidere verhaal over de verzoeking in de woestijn bij Matteüs leest, dan kun je ook lezen, dat de engelen
voor Jezus zorgden. Maar daar staat het aan het eind van het twistgesprek
met de duivel. Als Jezus de duivel afdoende heeft terecht gewezen. Als hij
dus werkelijk heeft stand gehouden in de verzoekingen. Dan staat er, dat
de engelen kwamen om voor hem te zorgen. Het lijkt dan haast wel een
beloning voor iemand die heeft volgehouden. Het mag dan bij Marcus veel
korter zijn maar is het niet mooier omdat het menselijker is? Of Jezus
volgehouden heeft, staat er niet. De engelen komen ook wel zonder dat het
zo is. Helpen hem er wellicht doorheen.
Ja, het is maar een klein stukje bij Marcus. Het is nauwelijks ingevuld. De
kale feiten worden gepresenteerd. Het wordt ingevuld met onze gedachten
over Jezus. Wat wij over hem denken in deze weken voor Pasen. Over zijn
lijden en sterven. Over zijn strijd en zijn eenzaamheid. Over dat hij er was
en is voor ons. Met gedachten over onszelf. Over onze momenten van
eenzaamheid. En dat we wel zouden willen, dat de engelen voor ons
zorgen. En dat we het zo misschien ook weleens ervaren hebben!
Veertigdagentijd dus, de tijd voor Pasen. Zes zondagen tot en met de
Palmzondag op 5 april. Voor die zondagen is het project van Kind op
Zondag “Een teken van leven”: verhalen uit Exodus, te beginnen met de
roeping van Mozes in de woestijn tot en met de uittocht uit Egypte. Zelf
hoop ik voor te gaan op zondag 8 maart en op zondag 22 maart. Wat
betreft die laatste zondag, dat wordt een dienst voor jong en oud. Kinderen
hebben in de voorjaarsvakantie van alles met klei gemaakt rond het thema
“Een mooie wereld voor iedereen”. Er waren maar liefst 40 kinderen. We
hadden een prachtige morgen o.l.v. beeldend kunstenaar Jet Twijnstra. De
kinderen hebben veel moois gemaakt. Alles ging in de oven en de resultaten zijn te zien in die dienst op 22 maart. Daarvoor hebben we hetzelfde
thema en hopelijk zijn er dan ook veel van de ‘jonge kunstenaars’ met hun
ouders.
[7]

Bijbelcafé is er weer en wel op dinsdag 31 maart. In ‘t Beerdhuus. Om
20.00 uur en het is de laatste keer voor de (lange) zomerstop.
Op 18 maart is de gemeenteavond. Daar vindt u elders wel meer informatie over. Een belangrijk punt, en ga ik ook meer over zeggen: we hebben
gewoon weer mensen nodig om de gemeente qua organisatie en bestuur te
dragen. Met dankbaarheid kunnen we zeggen, dat nog steeds een aantal
mensen met veel inzet het kerkelijk werk doet maar er is opvolging nodig.
En dat hangt van u af: zo simpel is het. Ja natuurlijk uiteindelijk van God
en we mogen bidden, dat God het mensen in het hart geeft om met alle
vrijmoedigheid zich in te zetten voor het kerkelijk werk.
Vanuit de gemeente heb ik niet concreet iets te melden. We leven in deze
dagen met veel nieuws over het Corona virus. Ik schrijf dit een week voor
u het leest en dan kunnen er wel weer allerlei nieuwe ontwikkelingen zijn.
Twee uitersten van reacties lijken mij niet op hun plaats: paniek of bagatelliseren. De aanwijzingen van de autoriteiten maar opvolgen, nuchterheid
en natuurlijk ons gebed voor mensen, getroffen werkers in de gezondheidszorg en zij, die ons regeren.
En laten we zo als gemeente van Christus ook verder bidden voor elkaar,
meeleven met elkaar en zo ook dit keer weer mijn hartelijke groeten aan u.
ds. Douwe Visser

TIENERKERK TIENERKERK TIENERKERK TIENERKERK
Hallo jongens en meiden,
Let op: zondag 15 maart is er weer tienerkerk!
Schrijf het op in je agenda en dan zien we jullie graag!
Groeten Douwe en Douwe
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VAN DE KERKENRAAD
Verslag vergadering grote kerkenraad op dinsdag 11 februari 2020.
* Welkom aan allen (Elène de Groot is met kennisgeving afwezig).
* N.a.v. het actuele weertype - harde wind - leest ds. Douwe Visser uit
Handelingen 27 waarin Paulus op zijn reis naar Rome geconfronteerd
wordt met storm en uiteindelijk op Malta aanspoelt. Aanvankelijk
vriendelijk, daarna met grote argwaan bekeken maar uiteindelijk als door
een wonder als een soort godheid door de bewoners van Malta vereerd,
mag Paulus er een genezing verrichten.
* We lopen alle “gemarkeerde” punten van en acties n.a.v. de vorige
vergadering nog even langs zodat we er zeker van zijn dat alles klopt en is
uitgevoerd.
* De kinderactiviteit in de voorjaarsvakantie en alle acties die daarmee
samenhangen (kinderdienst op 22 maart) worden onder de loep genomen
en op elkaar afgestemd.
* Het wel en wee van onze gemeente en de door onze predikant afgelegde
bezoeken worden besproken.
* De Gemeenteavond is op 18 maart 2020; inloop vanaf half 8. Die inlooptijd kunt u gebruiken om een praatje te maken, een kopje thee of koffie te
nuttigen maar het is ook bedoeld om vragen in te dienen, e/o de verslagen
nog even door te nemen. De financiële verslagen liggen t.z.t. in de hal van
de kerk en kunnen meegenomen worden. Het jaarverslag en het verslag
van de gemeenteavond 2019 zijn als pakketje aan dit Kerknijs toegevoegd.
De start van de gemeenteavond is om 20.00 uur. Het is de bedoeling dat
we open met elkaar in gesprek gaan en dat iedereen zich vrij voelt om zijn
of haar zegje te doen.
* De bezetting van de avondmaalsdienst wordt besproken.
* 10 maart 2020 bekijkt de kerkenraad de financiële verslagen van
diaconie, zending en kerk.
[9]

* De jaarrekening van de kerk wordt dit jaar samengesteld door
administratiekantoor de Grijs uit Nij Altoenae.
* De kerkrentmeesters buigen zich over de vraag of er voor organist en
predikant een scherm kan komen, zodat ook zij de dienst in
beamerweergave kunnen volgen.
*De zoektocht naar een nieuwe ouderling-kerkrentmeester gaat verder.
* Er is een brief rondgebracht zodat leden die nog niet gereageerd hebben
op het verzoek hun vrijwillige bijdrage te betalen, een extra herinnering
ontvangen.
* Op 4 april is er een fietsactiviteit voor de tienerkerk. De leiding is blij
met de leden - het zijn er dit jaar enkele - die er zijn.
* Het is nog niet gelukt iemand te vinden die de taak van preekvoorziener
van Yda Beimers wil overnemen. De zoektocht gaat door en de scriba
probeert ondertussen met Yda het een en ander op te starten, zodat er wel
begonnen wordt met het zoeken naar predikanten die in 2021 in onze
gemeente kunnen voorgaan.
* Dominee Visser komt met data voor de ontmoetingsbijeenkomsten zodat
kerkenraadsleden de organisatie ervan ter hand kunnen nemen.
* De voorbereidingen voor het jubileum van dominee Visser zijn in volle
gang.
* Na de jubileumdienst op 19 april is het tijd voor een weekje rust en
ontspanning voor onze predikant en zijn echtgenote.
* Er worden afspraken gemaakt over dat wat er in het Kerknijs vermeld
gaat worden (stiltewandeling, activiteiten) en de data voor enkele commissievergaderingen en de nieuwe kerkenraadsvergaderingen worden vastgesteld. Die laatste zijn:
[10]

17 maart 19.30 uur, korte vergadering voor de kleine kerkenraad.
14 april kleine kerkenraad
19 mei 2020 grote kerkenraad
We beginnen steeds om 19.30 uur.
Douwe Wijbenga sluit de vergadering af met het voorlezen van een
gedicht over gemeente zijn.

OPBRENGST COLLECTEN

Inzage
De boekhouding van de kerk over 2019
ligt bij mij thuis ter inzage
op donderdag 12 maart vanaf 20.00 uur.
Klaas Braaksma
Oosteinde 68
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VAN DE DIACONIE
Bijzondere collecten
Zondag 8 maart 2020 Als kerk naar de mensen toe, missionair werk.
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om
zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie
uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met
pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk
laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan.
Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de
context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een
nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het
evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt.
De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.
Collecteer mee, of collecteer voor een pioniersplek in uw eigen omgeving.

Zondag 15 maart 2020 voor Zuid-Soedan 40-dagencollecte.
Opstaan en opnieuw beginnen... In Zuid-Soedan weten veel inwoners daar
alles van. Ze doen niet anders. Een twintig jaar durende oorlog maakte dat
veel mensen regelmatig alles kwijt raakten en weg moesten vluchten. In
2011 splitste Zuid-Soedan zich af van Soedan. Mensen waren dolblij, maar
anderhalf jaar later laaide het geweld opnieuw op. Sindsdien zijn 50.000
mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen
in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. Zij leven jarenlang in
vluchtelingenkampen. Het lijkt wel eens hopeloos en ver van ons bed.
Zuid-Soedan is immers niet een land waarnaar wij op vakantie zullen gaan.
Houdt het daar nu nooit op? Willen wij nog wel opstaan en in actie komen
voor een land, waar zoveel nare berichten van komen? Waar 5,5 miljoen
mensen iedere avond met honger naar bed gaan. Waar grote delen van de
oogst mislukken, waterbronnen opdrogen en voedselprijzen stijgen, waar
ze klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Ja, het is lastig, want de
ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp: een combinatie van droogte,
armoede en gewelddadige conflicten.
Kerk in Actie is door haar goede kerkelijke contacten in Zuid-Soedan goed
in staat hulp te bieden, maar daarvoor is uw bijdrage van groot belang.
Iedere zuid-Soedanees die dankzij uw steun kan opstaan uit armoede en
geweld, is het waard! Dank u wel!
[12]

Zondag 22 maart 2020 Nederland – Diaconaat
Vakanties met aandacht
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten
ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van
een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit
grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht
klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij
de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor.
Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Sta op en doe mee, zodat
we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vakanties met aandacht. Hartelijk dank!

Zondag 29 maart 2020 40-dagencollecte
Ghanese straatmeisjes staan op uit de armoede en leren een vak
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen
tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is
het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren
weinig kans op werk. Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken.
Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat
ook wel eens fout uitpakken.
Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge
kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid
bent en de taal niet spreekt, kan dat tegenvallen. Joyce volgde eerst nog
wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen
het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren.
Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen
kapsalon, waar zij nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar
kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg.
Door uw bijdrage aan de collecte in onze kerk kunnen meer straatmeisjes
in Accra de kans krijgen om in tien maanden een vak te leren: naaien,
[13]

WIE wil de diaconie komen versterken?
Na een dubbele termijn wil Trynke graag een poosje taakvrij.
Informatie over de werkzaamheden?
Vragen bij Trynke , tel.nr. 06 31640045.

sieraden maken, of het kappersvak. Ze worden nog minstens twee jaar
daarna begeleid om hun bedrijf tot een succes te maken.

Zondag 5 april 2020 Palmpasen
Collecte JOP Jongeren doorleven het paasverhaal.
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt
de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant,
ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de
PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen
jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het
paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht,
eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt
zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst
2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee.
Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de
kerk kan (blijven) betrekken.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 52 ABNA 041 41 41
415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd.
Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Minke Stork
[14]

Klubstriid – Y-games!!
Op vrijdag 7 februari hadden we weer een spannende klubstriid (heet
nu Y-games) avond!! Net als vorige jaren gingen we met allerlei
opdrachten de strijd aan tegen andere clubs uit de regio!
Het thema deze keer was ‘Streetwise’. We kregen hierbij allerlei
vragen, opdrachten en iets creatiefs om te doen. Zo kregen we een
vragenronde met allerlei woorden uit de straattaal, moesten we een
rebus oplossen, hebben we schilderijtjes gespoten met graffiti en aan
het eind gezamenlijk nog een echte rap gemaakt!!
Ook ontbraken de opdrachten om door het dorp te gaan – altijd weer
favoriet - niet!! Er moesten spullen worden verzameld, spullen worden
geruild en lege flessen worden gehaald.
De laatste twee opdrachten waren bedoeld om geld in te zamelen voor
het goede doel. Dit jaar was gekozen voor de YMCA-kampen, waar
kinderen naar toe kunnen die door omstandigheden nooit met vakantie
kunnen.
Helaas hebben we geen prijs gewonnen, maar samen met de kinderen
en leiding een super sportieve, gezellige avond gehad!!
Binke Koopal

Data van de club:
- 17 maart
- 20 maart survival in Minnertsga
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KERKELIJKE STAND
De bloemengroet
De afgelopen maand zijn de bloemen bij de volgende
gezinnen gebracht.

Namens iedereen bedankt voor de bloemen en de bezoekjes, Tietie Klaver

Huwelijksjubileum

Verjaardagen 70+

Kerkdiensten Zorgcentrum ‘Beuckelaer’
De diensten worden gehouden op zondag om 19.00 uur in het restaurant.
wanneer
8 maart
15 maart
22 maart
29 maart

voorganger
H. van Twist-Posthuma
Ds. F. Visser-van Enkhuizen
Ds. G. Muilwijk
Ds. H.J. Delwig
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kerkenraad
Nij Altoneae
Protestants
Protestants
Vrije Evangelie

Uitzendrooster Radio Eenhoorn - De uitzending begint om 9.30 uur.
wanneer

plaats

gemeente

8 maart
15 maart
22 maart
29 maart

Berlikum
Winsum
Sint-Jacobiparochie
Tzum

Koepelkerk
PKN Gereformeerde kerk
PKN
PKN

Schuil maar bij Mij
Ik ken je angst en pijnen
Ik weet waarom jouw hart zo bloedt
Jouw zorgen waren ook de Mijne
Daarom begrijp Ik jou zo goed
Schuil maar bij Mij
Je hoeft niet meer te huilen
Ik voel me zo met jou verwant
Bij Mij kan je vandaag nog schuilen
Kom toch naar Mij, geef Mij je hand
Schuil maar bij Mij
Ik zal wel voor je strijden
Je hoeft niet meer alleen te gaan
Ik zal je troosten, helpen, begeleiden
Ik heb alles al voor jou gedaan
Schuil maar bij Mij
Ja, dat is mijn verlangen
Jij en Ik, dat is wat Ik begeer
Dan zal je rust en vrede gaan ontvangen
Kom, twijfel nu niet langer meer.
Thea den Hoedt
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Uitnodiging
‘Stap voor Stap’

Dag allemaal,

Sinds een aantal jaren organiseren de Protestantse Gemeenten van Berltsum, Bitgum c.a.,
Menaam, Dronryp e.o. en Ried-Skingen c.a. een tweetal meditatieve wandelingen per
seizoen in de serie Stap-voor-Stap. Elke wandeling vindt plaats in een ander dorp.
We beginnen deze activiteit met een korte viering in de kerk en wandelen daarna ongeveer
een uur. De wandeling bestaat uit drie Stappen.
De eerste helft van de wandeling willen we met elkaar kennismaken en/of bijpraten.
Het tweede gedeelte van de wandeling wandelen we in stilte om ons te bezinnen op een
tekst en het derde gedeelte van de wandeling willen we elkaar deelgenoot maken van onze
gedachten en ervaringen tijdens het bezinningsmoment.
We sluiten het geheel af met een kopje koffie en thee in het dorp waar we te gast zijn.
Voor de voorjaarswandeling (de tweede wandeling van dit seizoen) heb ik u, gemeente van
Sint-Jacobiparochie, gevraagd om gastgemeente te zijn. Ik ben blij dat mijn verzoek is
ingewilligd. Op 29 maart 2020 zal deze tweede wandeling plaatsvinden.
We beginnen om 14.00 uur in ’t Beerdhuus te Sint-Jacobiparochie met de korte
viering, daarna is de wandeling. Na de wandeling is er een kopje koffie of thee in
’t Beerdhuus. Ook u als gastgemeente bent van harte uitgenodigd met ons mee te
doen.
We hopen op een mooie en inspirerende wandeling.
Met vriendelijke groet,
Ali Stork, kerkelijk werker
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U wordt van harte uitgenodigd voor een ledenbijeenkomst van de PCOBafd. het Bildt op woensdag 25 maart 2020 om 14.30 uur in de Bining.
Op deze middag komt dhr. Veldman uit Heerenveen met prachtige
natuurfoto’s over het Voorjaar!
Er wordt een bijdrage van € 3,- incl. consumpties, gevraagd.
Leden en gasten zijn van harte welkom.
Het bestuur

Noteer ook alvast de datum voor het reisje: woensdag 29 april
Voor dit geheel verzorgde reisje wordt € 60,- gevraagd.
De bestemming is Giethoorn.

Beste lezers,
Het is weer gelukt! 20 pagina’s
met allerlei nieuws, verdieping
en betrokkenheid.
Veel leesplezier en een
hartelijke groet van de redactie

Creatieve ochtend
We komen iedere 14 dagen op maandag
bij elkaar. Deze maand op de 2e, 16e en
30e. Contactpersoon Marianne Hoekstra,
tel. 0518 491450
of mariannenauta@planet.nl.
Reserveringen kunnen gemaild worden.
Belangrijk om door te geven: datum, tijd,
aantal personen, koffie, thee, koek/cake,
borrelhapje.
Hebt u vragen, tips, op- of
aanmerkingen m.b.t. het gebruik van
de kerkzaal, of vergaderruimtes:
mfc.stjacob@gmail.com.
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De kleuren in de kerk
Het paars is ons een teken
Van ootmoed en van rouw
Tot wij na deze weken
Het wit zien van Gods trouw
Het wit spreekt van Gods daden
Die Hij verricht met macht
Gods lichtende genade
Verdrijft de zwarte nacht
Het rood doet mensen spreken
Gods schenkt aan ons Zijn Geest
Een vuur, een tong, een teken
De kleur van Pinksterfeest
Het groen doet ons bezingen
De hoop die in ons leeft
Dat God aan alle dingen
Een nieuwe toekomst geeft

[20]

Aangedragen door een gemeentelid

