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VOORWOORD
Geloven in tijden van crisis
‘De crisis waarin we ons bevinden gaat voorlopig niet voorbij, de ernst wordt echt
zichtbaar en voelbaar. Wij zullen er mee moeten leren leven.’ Deze woorden stonden in
een column die ik las in de krant. De columniste wilde een antwoord geven op de vraag
hóe je daar dan mee moet leven, nu de veilige zekerheden één voor één wegvallen, die van
de luxe en welvaart, de routine en het alledaagse gemak. We hebben behoefte aan een
antwoord want we komen er achter dat het uitzicht op de lange termijn, het plannen
maken voor de komende maanden, de decembermaand en verder, behoorlijk ontbreekt: de
corona maakt het bijna onmogelijk. De wereld staat stil, routine is ver te zoeken, de
economie gaat achteruit, de meningen over hoe het beter kan en moet buitelen over elkaar
heen, de emoties lopen steeds vaker hoger op, ons lontje wordt steeds korter.
In zo’n tijd leven we dus, hoe moet je in zo’n tijd leven? De columniste, Welmoed Vlieger
is haar naam, geeft daarop een antwoord, het is niet een eenvoudige en dat kan ook niet,
daarvoor gebeurt er te veel met onszelf, ons geloof en leven, de familie en de
gemeenschap. Maar zij zal ons misschien verder kunnen helpen. Zij staat met ons in een
lange geloofstraditie en vond een weg te midden van de overvloed, de brij aan gedachten
en gevoelens in deze volle tijd. Zij vond een citaat van de Joodse schrijfster Etty Hillesum
en die ging als volgt: ‘Je moet ondanks de vele mensen, de vele vragen, altijd een grote
stilte met je meedragen, waarin je je steeds terugtrekken kan, ook te midden van het
grootste gewoel en midden in het intensiefste gesprek.’ Etty Hillesum schreef dit in haar
dagboek tijdens de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Zij droeg een stilte met
zich mee die geen vluchthaven was voor de werkelijkheid. Maar deze innerlijke stilte
hielp haar om zich te verhouden tot de tergende onzekerheid, het verdriet en het lijden om
haar heen. Het was haar ankerpunt geworden, de diepste grond van haar bestaan om in te
rusten. Om er te kunnen zijn voor de ander, en de dialoog, het gesprek en de liefde niet uit
de weg te gaan.
Als alles om ons heen verandert of wegvalt, als alles lijkt verloren is dit wat overblijft, dit
het antwoord dat we krijgen, het antwoord op de vraag hoe te moeten leren leven in zo’n
tijd als de onze: en dat is de mogelijkheid van de stilte, om je in stilte terug te trekken.
Etty Hillesum wist dat dit voor haar geen lege stilte was, geen vlucht, geen lege leegte,
maar een leegte die beschikbaarheid uitstraalde, een leegte gevuld met kracht en liefde,
met rijk zijn in God.
In de Bijbel heeft die stilte een bijzondere naam gekregen, die van de Aanwezige met een
hoofdletter, de naam die betekent: ik zal er zijn, altijd, eeuwig. In die naam licht een
beschikbaarheid op, die wij in alle drukte zo vaak over het hoofd zien. Hij ziet ons
gelukkig niet over het hoofd. Nu tot onze schrik onze wereld stilstaat, blijkt er ineens
ruimte te zijn voor iets anders, voor stilte en voor God, een uitnodiging om als nieuwe
mens op weg te gaan. Beschikbaar, niet zonder hoop, open en vrij.
Ds. Jurjen Hilverda
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KERKDIENSTEN WINSUM – BAARD – EASTERLITTENS
ZONDAG 22 NOVEMBER
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

GEDACHTENISDIENST
: 9.30 uur
: Ds. J. Hilverda
: Wit
: Edukans, Orgelfonds

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur
: Dhr. H. Wiersma, Scharnegoutum
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Diaconie

ZONDAG 29 NOVEMBER
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

1E ADVENT
: 9.30 uur
: Ds. J. Hilverda
: Paars
: Vluchtelingenwerk, Onderhoudsfonds

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: Ds. T.T. Osinga, Franeker
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Onderhoud

ZONDAG 6 DECEMBER
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

2E ADVENT
: 9.30 uur
: Dhr. U. Zwaga
: Paars
: Trijntje Beimers, Onderhoudsfonds

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur
: Dhr. C. v Rijn, Sneek
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Onderhoud

ZONDAG 13 DECEMBER
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

3E ADVENT
: 9.30 uur
: Ds. J. Hilverda
: Roze
: St. Support Fryslân, Kerkvoogdij
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Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. A.J. Fraanje, Drachten
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Onderhoud

ZONDAG 20 DECEMBER
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

4E ADVENT
: 9.30 uur, Fryske tsjinst
: Ds. L. Westra
: Paars
: Bahay Aurora, Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur
: Mevr. S. Aardema, Menaldum
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Onderhoud
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UIT DE GEMEENTEN
NIEUWS UIT DE STREEKGEMEENTE “LANK MEAMERT”
Zie voor informatie ook: www.lankmeamert.nl
PASTORIE KLEASTERDYK 2
Hoe vinden we onze weg in een wereld die in crisis en verwarring is? Beschikken we over
voldoende geestkracht? In de meditatie hielden me deze vragen bezig. De vrede die God
de mensen geeft helpt me om met een hoopvolle blik naar deze wereld te blijven kijken,
zelfs als die wordt verscheurd door geweld en conflicten. Een van de taken van de kerk is
iets van die vrede uit te stralen en uit die vrede te leven. Een mooi moment bij
bijvoorbeeld de avondmaalsviering is de vredegroet, voor je aan tafel gaat wens je elkaar
de vrede van Christus. Je aanvaardt elkaar in hem. Dat is een oefening, elke keer mogen
we ons die vrede die we om niet ontvangen, eigen maken. Nu we langzaamaan toeleven
naar advent en kerst, moeten we extra nadenken hoe we dat deze keer vorm gaan geven.
We mogen elkaar immers nu niet aanraken, we mogen met niet al te veel mensen samen
komen. Misschien hebt u daar ook wel ideeën over. We vinden het fijn als u die zou
willen delen.
Met een hartelijke groet van ds. Jurjen Hilverda
DE KERKDIENSTEN
Een van de manieren om gevoed te worden in het geloof, de hoop en de liefde, is de
kerkdienst. Tot nu toe kunnen we nog steeds samen komen, maar als zelfs dat niet meer
kan, blijven we via de kerkomroep toch verbonden, via de website van kerkomroep.nl. We
mogen niet zingen, maar omdat we de beschikking hebben over enkele hele goede zangers
en een goede muziekinstallatie ontdekken we dat stil worden en luisteren ook mooi zijn en
een nog belangrijker functie krijgen. Ook de cantorij kan toch meedoen: de liederen die de
leden instuderen worden opgenomen zodat ze op de betreffende zondag in de dienst
beluisterd kunnen worden. Nog steeds mogen we maximaal 30 mensen in de kerk
ontvangen, daarom blijft het van belang dat u zich (zeker bij bijzondere diensten) van
tevoren opgeeft. Dat kan bij Pieter van Gunst (0613780866) of via de email:
secretariaat@lankmeamert.nl. Ook als u zich onverhoopt niet hebt opgegeven, maar graag
komt: doen! Meestal is er nog wel een plekje vrij, tot nu toe…
Zondag 22 november
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we de namen van de mensen die in
het afgelopen jaar zijn overleden. Bij elke naam steken we een kaarsje aan, aan de
Paaskaars. De Paaskaars symboliseert het licht van Christus dat blijft schijnen, zelfs in de
diepste duisternis. Dit jaar zijn er tot nu toe drie namen die genoemd moeten worden. Het
gaat om Tsjippie Jouwsma-Runia die op 29 april jl. overleed in de leeftijd van 98 jaar en
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om Wiebe Siebe Janse die op 22 juni van dit jaar overleed in de leeftijd van 62 jaar.
Ook noemen we de naam van Ypie Slager-van der Weij die nog niet zo lang geleden,
op 22 oktober jl. overleed. Zij werd 75 jaar oud.
Gedenken
Huis aan huis worden in Winsum, Baard en Easterlittens briefjes verspreid om mensen te
attenderen op de mogelijkheid op de vrijdag voor zondag 22 november een kaarsje aan te
steken. Een mooi initiatief van de Anna Tsjerke waar we graag aan meedoen. Verderop in
het kerkblad leest u er meer over.
Advent
Zondag 29 november is de eerste zondag van de Advent. In deze periode, die vier weken
duurt, bereiden we ons voor het feest van kerst. Naarmate het buiten steeds donkerder
wordt, steken we in de kerk een kaarsje aan tot er uiteindelijk vier kaarsen branden en het
helemaal licht zal zijn. In de rubriek ‘Getijden van het jaar’ in het Liedboek vindt u bij de
Adventstijd enkele werkelijk schitterende liederen die ons helpen om toe te leven naar de
geboorte van het Christuskind, een feest om echt naar uit te zien, juist in donkere tijden.
Mijn favoriete lied blijft lied 445. Daarover de volgende keer meer.
WEL EN WEE
Alweer een tijdje terug was Hil Visser (De Omrin 7, Winsum) gevallen waarbij ze haar
pols brak. Gelukkig gaat het weer de goede kant op. We denken ook aan degenen die al
vele maanden thuis zijn en er niet echt op uit durven. De mensen die door corona of de
maatregelen rond dit virus extra worden getroffen wensen we alle kracht en moed toe, van
Godswege en mensen.
OVERLEDEN
Op 22 oktober overleed Ypie Slager-van der Weij. Samen met haar man woonde ze aan de
Pier Winsemiusleane 20, 8831 XL in Winsum. Al een poosje ging haar gezondheid
achteruit, na een korte periode van herstel werd ze niet meer beter en overleed in het
ziekenhuis in Leeuwarden. De crematieplechtigheid vond plaats in besloten kring. Zij was
met haar man 53 jaar getrouwd. Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren: Ypie,
Wiebe en Corrie (‘yn neitins’). Mevrouw Slager stierf in de leeftijd van 75 jaar. We
wensen haar man, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies te dragen.
GESPREKSGROEPEN
U zult begrijpen dat de meeste activiteiten op het gebied van Vorming en Toerusting tot
nader orde worden opgeschort. De kerkdiensten gaan gelukkig (nog) wel door. Ook de
kleasterkuiers op de woensdagochtend in Jorwert vinden voorlopig nog doorgang. Als
kerkenraad hebben we onlangs in de Mariakerk vergaderd. Deze ruimte was voldoende
groot om op verantwoorde wijze bijeen te kunnen komen.
Ds. J.H.
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DIACONIE
Bloemengroet
Iedere zondag staat er een vers boeket bloemen in de kerk. Het boeket maakt deel uit van
het feest van de liturgie. Omdat onze kerken door de week meestal gesloten zijn, brengen
we de bloemen na de dienst als groet van de gemeente bij iemand die bijvoorbeeld jarig is
geweest of naar een zieke. Gelukkig hebben we nog steeds een wekelijkse kerkdienst en
kunnen we bloemen wegbrengen. De mensen die onlangs een bloemengroet hebben
ontvangen zijn:
18 oktober 2020
Mevrouw D. Janzen-Bakker
25 oktober 2020
De heer A. Terpstra, Baard
1 november 2020
Mevrouw T. Folkerts, Easterlittens
Mevrouw R. Visser-Faber, Winsum (fruitbakje)
8 november 2020
Fam. Meijer-Huisman, Easterlittens
COLLECTE OPBRENGSTEN
18 oktober
KIA Kinderen in de knel
25 oktober
Eigen diaconie
01 november
St. Faridpur
08 november
Save the Children

€
€
€
€

56,50
30,00
68,45
28,35

Namens de diaconie, hartelijk bedankt.
COLLECTEN
22 november 2020 Edukans (gedachtenisdienst)
Edukans werkt aan grote én kleine onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren in
ontwikkelingslanden. We zorgen voor goed opgeleide leraren, veilige scholen, betrokken
ouders en passende beroepsopleidingen. We werken aan gelijke kansen voor jongens en
meisjes en staan klaar voor kinderen in nood. Omdat onderwijs de kans van hun leven is!
In Malawi leeft 80% inwoners op het platteland, met landbouw als belangrijkste bron van
inkomsten. Niet verwonderlijk dat de klimaatverandering juist voor deze toch al arme
bevolking desastreuze gevolgen heeft. De aantasting van de natuur vindt in alarmerend
tempo plaats en leidt tot ontbossing, waterproblemen en een steeds minder vruchtbare
bodem. Het is belangrijker dan ooit dat je op school leert bewust om te gaan met je
omgeving. En hoe je later de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd kan bieden.
Edukans verbetert het onderwijs op 20 scholen in Malawi, waarbij in de lessen structureel
aandacht is voor natuur en milieu. Dit zorgt niet alleen voor milieubewuste leerlingen, de
complete gemeenschap rond de school profiteert van de duurzame school.
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29 november 2020 Vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in
Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse
samenleving.
6 december 2020 Trijntje Beimers
Twee missieposten in een zuidwestelijke uithoek van Tanzania: de Rukwa Provincie.
Gesticht in 1967 (Kilangala) en 1977 (Kantembo) door de Friese verpleegkundige Trijntje
Beimers die er haar leven lang werkte. Bloeiende gemeenschappen, van betekenis voor
een wijde regio. Ze bieden gezondheidszorg en vaktraining, vangen moederloze baby's op,
en verkondigen het evangelie. En dat laatste was volgens Trijntje Beimers het
allerbelangrijkste. Vanuit Friesland en ook vanuit Canada kwam er financiële steun en
waren er vele warme contacten. En dat bleef zo, ook na Trijntje's dood in 2006. Nu zetten
de Stichting Trijntje Beimers (STB) en het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) zich
samen in voor de ontwikkeling van de missieposten, met als einddoel zo groot mogelijke
financiële onafhankelijkheid. Bij Kilangala zijn nog twee andere Nederlandse stichtingen
betrokken: ProTanz bouwt er een basisschool en SOLKO stimuleert de landbouw.
13 december 2020 Stichting Support Fryslân
Uw bijdrage wordt gebruikt voor het project Support Kids. In de ogen van Support
Fryslân heeft elk kind recht op een maatje. De meeste kinderen vinden zelf zo’n
maatje, maar sommigen kinderen hebben daar hulp bij nodig. Support Kids is een
maatjesproject van Support Fryslân voor kinderen in de bovenbouw van het
basisonderwijs die moeite hebben met hun sociale omgeving. Voornaamste doel is het
vergroten van hun sociale (zelf)redzaamheid, vergroten en versterken van hun sociaal
netwerk en het stimuleren van hun deelname aan de samenleving.
20 december 2020 Bahay Aurora
De Filipijnen is een prachtig land, maar kampt ook met grote tegenstellingen tussen rijk
en arm. Het grootste deel van de bevolking leeft in armoede. Het gevolg hiervan is dat
10% van de Filipijnse kinderen afhankelijk is van wat het straatleven hen biedt, zij kunnen
vaak niet naar school en moeten zelf geld verdienen om in leven te blijven. Velen van hen
hebben geen thuis meer en slapen ook op straat. Zij kennen niet het voorrecht van
verzorging en bescherming. Bahay Aurora is een kindertehuis in Baras waar dergelijke
straatkinderen worden opgevangen.
De diaconie wil u indien mogelijk vragen om een bijdrage voor de genoemde doelen.
Dat kan in de kerk, maar als u dat prettig vindt, kan het ook nog steeds
door een bedrag over te maken op: NL35 RABO 0149 0347 84 t.n.v. Diakonie
Streekgemeente Lank Meamert. U kunt erbij vermelden of uw bijdrage bestemd is voor
een specifiek doel. U kunt ook een bedrag overmaken bestemd voor de algemene
diaconie. Wij zullen de inkomsten dan verdelen over de diverse doelen.
Wij hopen op uw gulle bijdrage! Hartelijk dank namens de diaconie
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MEERIJDEN NAAR DE KERK IN BAARD/EASTERLITTENS
U kunt bellen met iemand die hieronder vermeld staat.
Akke Sieswerda, tel.nr. 341711, Ida Bouwma, tel.nr. 341952
NIEUWS UIT DE ANNA TSJERKE
Zie voor informatie ook: www.annatsjerke.nl
Eén van de laatste weken hadden we een dienst waarin mooie dingen werden verteld.
Dat gebeurt uiteraard veel vaker.
Nu vertelde de voorganger dat we ons wel eenzaam kunnen voelen, maar dat we nooit
alleen hoeven te zijn. God biedt ons zijn liefde aan. De genezing van het dochtertje van
Jaïrus kwam aan de orde en ook de genezing van de vrouw die de mantel van Jezus
aanraakte. Het geloof van deze beide mensen was belangrijk bij deze wonderen.
De lezing ging ook over psalm 146. Zingen voor God. Mensen hebben niet eeuwig leven,
vertrouw op God. De verzen 3, 4 en 5 geven ook aan dat God ons helpt. Lees en zing maar
mee.
Met vriendelijke groet, Tjeerd de Haan
Voorzitter Kerkenraad.
1.
Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.
3.
Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.
5.
Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in ’t verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!

2.
Reken niet op mensenwaarde,
want bij mensen is geen baat.
Aarde wordt een mens tot aarde,
als zijn adem uit hem gaat.
Ligt niet alles wat hij wil
met zijn laatste adem stil?
4.
Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.
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Dag allen,
Het blijft een bijzondere aparte tijd. Als ik deze tekst schrijf is het 5 november.
De onderhandelingen over de Brexit tussen Groot-Brittannië en Europa lijken niet
helemaal meer vast te zitten. In Amerika is er veel te doen over de verkiezingen, er zijn
daar heel veel mensen die de democratie in stand willen houden. In Turkije worden dagen
na de aardbeving nog mensen levend teruggevonden onder het puin.
Om de ziekenhuisopnames zo snel mogelijk terug te laten lopen zijn de corona
maatregelen iets aangescherpt om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden.
Onze regering doet hun best om mogelijke nadelige gevolgen van corona zoveel mogelijk
voor te zijn. Er zijn bedrijven die steun krijgen om te voorkomen dat ze moeten stoppen
en er werkloosheid ontstaat. In Friesland loopt het aantal corona gevallen terug.
Easterein heeft een nieuwe dominee, mevrouw Vlaming.
Wat dichter bij huis hebben we elke zondag de mogelijkheid om naar de kerk te gaan. Dat
mag gelukkig, met maximaal 30 mensen. In gedachten vieren we het Avondmaal, als
corona het toelaat gaan we weer echt Avondmaal vieren. Dan gaan we ook weer zingen,
het eerste lied zal een geweldig gevoel geven.
Lies speelt elke zondag op het orgel. Prachtig.
We zijn heel blij met onze beamer en beameraars om prachtige liederen te kunnen horen.
En blij met de dominees die de liederen kiezen. Als we zondags dienst hebben zitten we
verspreid over de hele Kerkzaal. Henk heeft twee extra luidsprekers opgehangen, ook
achterin de zaal is de dominee nu perfect te verstaan.
Marieke Grendel wordt op 15 november bevestigd als Scriba. We hopen dat er anderen
zijn die zich aanmelden als ouderling.
Deze week hebben we de solvabiliteitsverklaring aangevraagd bij PKN. Eigenlijk vragen
we vanuit financieel oogpunt om toestemming om een dominee voor 33,3% te zoeken en
te beroepen.
We gaan samen met Spannum-Edens een dominee zoeken. Als u denkt dat u een
geschikte dominee voor onze Kerk weet wilt u dat dan voor 26 november 2020 doorgeven
aan iemand van de Kerkenraad?
We wensen onze zieken beterschap en Gods Zegen. We wensen elkaar Gods Zegen. Belt
u gerust iemand anders van de Kerk als u vragen heeft, boodschappen nodig bent of
gewoon een praatje wilt maken.
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God waakt over ons. Als we blij zijn.
God waakt over ons. Als we niet blij en niet verdrietig zijn.
God waakt over ons. Als er hele erge dingen in onze familie en omgeving gebeuren.
Met vriendelijke groet,
Namens de Kerkenraad
Tjeerd de Haan
DIACONIE
Dat de collecten dit jaar nogal wat lager uitvallen dan andere jaren zal u niet vreemd in de
oren klinken. De nood in de wereld is dit jaar nog groter dan andere jaren door de corona.
Er komen dus heel veel verzoeken binnen van organisaties die ook hun inkomsten naar
beneden zien kelderen. Als u ons wilt helpen om de nood een klein beetje te verkleinen
kunt u misschien overwegen om een gift te storten op rekening van de diaconie:
NL71 RABO 0371 0605.40.
De collecteopbrengst voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie heeft opgebracht
€ 96,40 en is door de diaconie aangevuld tot € 150,00. Dit was een project voor de zusters
van Rwanda.
De Dankstondcollecte heeft € 58,56 opgebracht dit is bestemd voor de Dorcas
voedselactie.
VERJAARDAGSBUSJES
Beste dames,
Willen jullie de verjaardagsbusjes inleveren? Graag vóór 15 december.
De opbrengst heeft de kerk zeker nodig in deze onzekere tijd.
Alvast bedankt!
VERVOER NAAR ANNA TSJERKE
Schikt het u niet om zelf naar de Anna Tsjerke te komen voor de kerkdienst(en) op
zondag? En zoekt u iemand waar u mee kunt rijden?
Bel gerust naar Froukje Faber, 0517 - 341332. Of mail naar voffaber@outlook.com
JARIGEN
26-11-2020 : Dhr. M. Reer, Hegeterp 53, 8831 XT Winsum
30-11-2020 : Mevr. J. Weijer, De Omrin 1a, 8831 ZC Winsum
27-11-2020 : Dhr. G.J. Gillebaard, De Terp 9, 8831 ZG Winsum
JUBILEUM
28-11-2020:

Fam. Beuckens- Okkema, Tsjerkebuorren 5, 8831 XH Winsum
(35 jaar getrouwd)

Allen alvast van Harte Gefeliciteerd!
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GEZAMENLIJK NIEUWS
Classispredikant van PKN, Wim Beekman stuurt onlangs op Hervormingsdag, een extra
brief. Hierbij de inhoud, die is voor ons allen Pastorale brief Koudum, Hervormingsdag 31
oktober 2020 .
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis
Fryslân, Wij gaan door een bewogen tijd. Het afgelopen voorjaar hebben we kerken
gesloten en samenkomsten afgezegd. Later konden we voorzichtig weer met vieringen
beginnen, en anderszins samenkomen. Afgelopen maand werden we opnieuw beperkt in
de kerkdienst en in de andere vormen van ons kerkzijn. Steeds hebben we samen gezocht
hoe we het kerkelijk leven gaande houden, wat wij kunnen doen en wat we zullen laten.
We hebben met digitale vieringen, televisiekerkdiensten en later met fysieke kerkdiensten
op kleine schaal de Godslamp brandend gehouden. Via internet hebben we elkaar gezocht,
gevonden en bemoedigd. Met telefooncirkels en nieuwsbrieven hebben we elkaar in het
oog gehouden, en waar nodig daadwerkelijk hulp verleend aan elkaar en aan anderen.
Ik ben onder de indruk van de zorgvuldigheid van kerken en gelovigen in deze tijd. In
onze gebouwen en bijeenkomsten hebben we zo goed mogelijk geprobeerd elkaar en
anderen te beschermen. De voorzichtigheid en behoedzaamheid hebben zich in onze
harten en gedachten genesteld.
We voelen ook zorg dat het kerkelijk leven schade zal lijden door het virus. Door de
beperkingen die ons belangrijke vormen van kerkzijn uit handen hebben genomen. Of
door onze schroom of de dingen die we nog wel kunnen doen, veilig en verantwoord zijn.
En we voelen ons onzeker over morgen en onrustig door de veranderingen van vandaag.
In onze vrees, soms ook wankelmoedigheid, hebben wij gevoeld hoe ons geloof ons
kracht geeft en vaste grond in een tijd van onzekerheid. Hoezeer de hoop ons draagt dat
God ons zal bewaren en behoeden in ons bestaan met allen die ons lief en dierbaar zijn.
Hoe de liefde ons bindt aan elkaar. En hoe groot ons verlangen is dit alles weer
onbevangen met elkaar te beleven en te vieren.
Meer dan ooit besef ik in deze bewogen tijd hoe belangrijk de kernen van ons kerkelijk
leven zijn: samen, beperkt misschien, de kerkdienst volhouden; met elkaar de Bijbel lezen
en bidden; naar elkaar omzien in pastoraat en diaconaat. Van harte hoop ik dat wij, ieder
op onze eigen plaats en op eigen wijze, deze kernen van het kerkzijn zullen volhouden.
Dat we hiermee elkaar en anderen zullen bemoedigen en bewaren, in het vertrouwen dat
God ons daarin behoeden en sterken zal.
Wat de toekomst brengen moge Mij geleidt des Heren hand
Moedig sla ik dus de ogen Naar het onbekende land.
Aan u allen mijn hartelijke groet, Wim Beekman, classisdominee Classis Fryslân
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GEDENKEN
Op zondag 22 november 2020, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wordt in veel
kerken stilgestaan bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Ook in Winsum in
de Anna Tsjerke en de Mariakerk gedenken wij degenen die ons zijn voorgegaan. Hun
namen worden genoemd en voor hen wordt een kaars aangestoken. Er wordt ook een
kaars aangestoken voor hen die niet bij name worden genoemd, maar die we meedragen in
ons hart.
Misschien steekt u als u op vakantie bent ook weleens een kaarsje aan voor een geliefde in
een kerk en zou u dat ook hier willen doen. Het kan zijn dat u de drempel van de kerk op
zondag te hoog vindt.
Daarom willen we op vrijdagmiddag 20 november de kerken openstellen.
Van 17.00 tot 18.30 uur kan iedereen binnenlopen om een kaarsje aan te steken voor
iemand die men wil gedenken.
In Winsum kunt u terecht in de Anna Tsjerke. De kerken van Baard en Easterlittens, die
samen met de Mariakerk deel uitmaken van de gemeente Lank Meamert, doen ook mee en
zijn op datzelfde moment geopend.
Er klinkt dan sfeervolle muziek en iedereen die dat wil, kan een lichtje aansteken ter
gedachtenis aan iemand die hem of haar lief is. Het is er rustig en u kunt even gaan zitten
of meteen weer weg gaan.
We vragen iedereen wel om rekening te houden met de geldende veiligheidsmaatregelen.
Iedereen is welkom, of je nu veel, weinig of helemaal niets met het geloof hebt.
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Mensen hebben mensen nodig,
om elkaar te dragen,
om elkaar tot leven te brengen.
Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen,
om samen te werken aan welzijn en geluk.
Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde God van gerechtigheid.
Wek dan die Kracht in ons,
doe die Liefde in ons ontvlammen,
die ons omkeert naar elkaar,
die ons doet zorgen voor elkaar.
Dat wij U liefhebben
Dat wij onze naaste beminnen
Dat wij onszelf kunnen beminnen.
Marinus van den Berg
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ADRESSEN
Predikanten:

Kerken:

Ds. J. Hilverda, Kleasterdyk 2, 8831 XB Winsum
Tel. 0517-234271. E-mail: jhilverda@planet.nl
Hervormde Streekgemeente Lank Meamert
Scriba: Dhr. S. Greidanus (342329)
p/a secretariaat, De Haven 5, 8831 ZP Winsum
E-mail: secretariaat@lankmeamert.nl
Streekdiaconie banknr. NL 35 RABO 0149 0347 84
Streekcollege van kerkr.meesters banknr. NL 41 RBRB 0845 1759 12
Koster Winsum: Jan en Jolanda Poelstra (342978) (0610314199)
E-mail: kosterwinsum@lankmeamert.nl
Koster Easterlittens: dhr. P. van Gunst (341642)
Koster Baard: mevr. C. Reitsma-Pijlman (342453)
Website: www.lankmeamert.nl
Anna Tsjerke - Gereformeerde Kerk Winsum e.o.
Scriba: Marieke Grendel
E-mail: scriba@annatsjerke.nl
Kosterij: Contactpers. mevr. Z. Lycklama à Nijeholt (341792)
E-mail: koster@annatsjerke.nl
Kerk: Banknr. NL 18 RBRB 0852 2045 58/
Banknr. NL 32 RABO 0371 0017 81
Diaconie: Banknr. NL 71 RABO 0371 0605 40
Zending en Evangelisatie: Banknr. NL 09 RABO 0371 0025 83
Website: www.annatsjerke.nl

Redactie:

Mevr. B. Greidanus, De Haven 5, 8831 ZP Winsum (342329)
E-mail: brigitte.greidanus@home.nl
Mevr. F. Zuidema, De Nije Herne 4, 8831 ZS Winsum (342191)
E-mail: fam.zuidema@ziggo.nl
Mevr. A. Greidanus, Sulverstrjitte 7a, 8831 ZL Winsum (341854)
E-mail: ans.greidanus@home.nl
Mevr. A. Woudstra, Noarderfinne 2, 8835 XT Easterlittens (342226)
E-mail: alcwoudstra@gmail.com

Redactieadres:

Mevr. B. Greidanus, De Haven 5, 8831 ZP Winsum (342329)
E-mail: brigitte.greidanus@home.nl
Indien u It Tsjerkebarren hier of daar wel eens een keer leest en
u zou het voortaan zelf ook wel willen ontvangen, neem dan
contact op met één van de redactieleden.
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