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VOORWOORD
Zingend geloven
Een van de dingen die ik erg mis is het zingen. Ik ben daarin niet de enige. Als je vraagt
wat de mensen die wel eens naar de kerk gaan het meeste missen dan is dat het zingen.
Zingen inspireert, tilt je op, maakt je blij, het zorgt voor verbinding. Geloven is zingend
geloven. Zingen helpt om de afstand van het redenerende, denkende en soms tobbende
hoofd naar het ontvangende, gelovende en voelende hart af te leggen. Als je het niet kunt
zeggen, zing het dan! Mensen die in een koor zitten kunnen sinds een jaar niet meer
samenkomen. Zij voelen zich soms somber en eenzaam. Iemand zei: ‘Ik raak het contact
met God kwijt als ik niet zing.’
Door te zingen ervaren mensen zich dichter bij God. Misschien ervaart u dat ook zo.
Wanneer je sámen bent en zingt, gebeurt er meer dan de som van de delen. Het verbind je
met God en met elkaar, het zorgt voor verdieping. Er gebeurt iets wat al de delen en al de
deelnemers overstijgt. Daar zijn haast geen woorden voor, maar je weet voor jezelf: hier
gebeurt iets, hier worden we op een hoger niveau getild. Het is alsof we even op een berg
zijn bij het hemelse licht en uitzien over het leven, het dal en de toekomst. De
inspanningen van de klim en het oefenen op een lied worden beloond. En zeker, daarna
daal je weer af en ga je naar huis of aan het werk. Maar gelaafd word je, gevoed door al
die zingende mensen om je heen. Je vindt opnieuw je weg.
Een van nieuwe liederen waar ik in het Liedboek kennis mee heb gemaakt is lied 571: ‘In
stille nacht houdt Hij de wacht.’ Het lied, van de hand van Sytze de Vries, is geschreven
voor de lijdenstijd waarin we ons nog bevinden en dan speciaal voor het slot van de Witte
Donderdag en de overgang naar de Goede Vrijdag. Op internet kunt u onmiddellijk de
tekst en de melodie achterhalen. U zult dan ontdekken dat de verstilde melodie helemaal
past bij de woorden. Het gaat mij nu vooral om de laatste twee coupletten, ze luiden als
volgt: ‘In stille nacht heeft Hij volbracht de doortocht voor ons leven. De nieuwe morgen
van Gods trouw heeft Hij aan ons gegeven. Tot aan het einde van de tijd zal ik zijn
wachtwoord horen: waak dan en bid! Zo blijft Hij mij, en ik Hem toebehoren.’ We zijn op
weg naar Pasen, wakend, biddend én zingend. Pasen is niet het einde, maar het begin van
nieuw leven.
Ds. J. Hilverda
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KERKDIENSTEN WINSUM – BAARD – EASTERLITTENS
ZONDAG 28 MAART
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

PALMPASEN
: 9.30 uur
: Ds. J. Hilverda
: Rood
: KIA Jong Protestant (PaasChallenge), Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur
: Dhr. G. Wijngaarden, Leeuwarden
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Onderhoud

DONDERDAG 1 APRIL
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

WITTE DONDERDAG
: 19.30 uur, met beeld
: Ds. J. Hilverda
: Wit
: KIA Zuid-Afrika, Orgelfonds

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Collecten

: 19.30 uur
: Ds. de Jong Wiersema, Sneek
: Kerk, Onderhoud

VRIJDAG 2 APRIL
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur

GOEDE VRIJDAG
: 19.30 uur, met beeld
: Ds. J. van der Velden
: Paars

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Collecten

: 19.30 uur
: Gemeenteleden
: Diaconie, Kerk

ZATERDAG 3 APRIL
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

STILLE ZATERDAG
: 19.30 uur, met beeld
: Ds. J. Hilverda
: Wit
: KIA Zuid-Afrika, Kerkvoogdij

ZONDAG 4 APRIL
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

PAASZONDAG
: 9.30 uur
: Ds. J. Hilverda
: Wit
: KIA Zuid-Afrika, Onderhoudsfonds
4

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

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

ZONDAG 11 APRIL
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. S. Leene
: Wit
: Stichting de Hoop, Onderhoudsfonds

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur
: Dhr. L. v/d Ven, Aldeboarn
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Onderhoud

ZONDAG 18 APRIL
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. A. Terlouw
: Wit
: Stichting Het Passion, Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur, Themadienst
: Mevr. Zeldenrust, Mantgum
: 4 t/m 11 jaar
: Diaconie, Kerk

ZONDAG 25 APRIL
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. J. Hilverda
: Wit
: Kinderen en Armoede, Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur
: Mevr. L. de Vries, Dronrijp
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Onderhoud
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De kerkdiensten vanuit de Mariakerk in Winsum zijn online, alleen met geluid te
volgen via www.kerkomroep.nl. (Deze diensten gaan door, maar zoals het er nu voor
staat zonder kerkgangers.) Zie ook onze website: www.lankmeamert.nl
In Winsum in de Mariakerk zijn de kerkdiensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Stille Zaterdag op de website van de streekgemeente Lank Meamert te volgen, mét beeld:
www.lankmeamert.nl, steeds vanaf 19.30 uur.
De kerkdiensten vanuit de Anna Tsjerke:
We hebben de datums wel gepland. Afhankelijk van de ontwikkelingen en
maatregelen i.v.m. corona weten we nog niet definitief of de diensten doorgaan.
We kunnen het nieuws in de gaten houden en we moeten elkaar maar op de hoogte
houden en vragen naar de stand van zaken.
Wanneer gaan we weer naar de kerk? Dat is een vraag die we elkaar vaak stellen.
Als moderamen hebben we onderling contact met elkaar. We houden de ontwikkelingen
in de gaten. Mocht het zo zijn dat we het als kerkenraad verantwoord vinden om weer
samen te komen dan berichten we u daarover.
Het moderamen van de Anna Tsjerke.
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UIT DE GEMEENTEN
NIEUWS UIT DE STREEKGEMEENTE “LANK MEAMERT”
Zie voor informatie ook: www.lankmeamert.nl
PASTORIE KLEASTERDYK 2
Pastor(p)raat
Hoe gaat het met u? De vraag is zomaar gesteld, de vraag beantwoorden is een ander
verhaal. Daar is tijd voor nodig en aandacht. Al meer dan een jaar is die ruimte niet als
vanzelfsprekend voorhanden. We kunnen niet zomaar familie en vrienden, buren en
gemeenteleden bezoeken of ontvangen. Daarom bellen we elkaar, sturen een kaartje, of
‘Zoomen’ dat het een lieve lust is. Dat zijn ieder geval de mogelijkheden waarvan we
graag gebruik maken. Maar het is niet altijd eenvoudig, we missen het gewone, lijfelijke,
onbekommerde contact. Hier en daar ontbreekt de concentratie, hier en daar ontbreekt de
vreugde en de gezelligheid.
Gewoon wat bijkletsen op de vereniging, op een feestje, gespreksgroep of tijdens het
koffiedrinken na de dienst, het is er voor velen die daarvan houden, al een hele tijd niet
van gekomen. We denken aan de mensen die ziek zijn, aan hen die eenzaamheid als een
last beginnen te voelen, we leven met hen mee. We denken aan de scholieren, aan de
ondernemers, musici enz., creatief en vol ideeën, wilskracht en doorzettingsvermogen het is zomaar stilgezet. Zorgvuldig opgebouwde bedrijven zien we omvallen. Er zijn de
zorgen over de gezondheid van onze oude ouders of onze jonge kinderen, over de
dagelijkse beslommeringen van ons werk, onze arbeid, het zaaien van de gewassen in het
voorjaar, we bidden dat het vruchtbaar mag zijn! We houden hoop.
De vaccinaties vinden plaats, verandering is in aantocht. Scholen en winkels gaan weer
open, ook de kerk. Hoe houden we die hoop vast? In de kerk lezen we een verhaal en
blijven we hopen, geloven en liefhebben, op afstand maar toch. We blijven ons open
stellen voor het verhaal van Jezus. Dat vergt discipline, geconcentreerde aandacht;
kerkdiensten, muziek, een lied, een meditatie of gebed zijn hele goede hulpmiddelen. We
hebben elkaar nodig. Gelukkig, er is licht aan het einde van de tunnel.
Ds. J.H.
WEL EN WEE
Zieken
Wat de namen van de zieken betreft melden we hier, zonder compleet te kunnen zijn, dat
Joke Bonnema, Mied'igge 39, 8831 XN Winsum ondertussen is geopereerd aan haar heup
en weer thuis is. De operatie is heel goed gegaan, nu volgt de revalidatie. We wensen haar
en allen die ziek zijn sterkte en van harte beterschap!
Jubilea
Het is op 30 maart precies 55 jaar geleden dat Jouke Gillebaard en Tries Jongema in het
huwelijk traden. Het echtpaar woont in Franeker, aan de Franciscushof 52, 8861 MV en
zijn altijd met onze gemeente verbonden gebleven. Van harte geluk gewenst. We wensen
hen een fijne dag en nog vele goede jaren samen!
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Onze felicitaties gaan eveneens uit naar Aise en Anneke Bouma, zij zijn 10 april 35 jaar
getrouwd. Alvast van harte gefeliciteerd. Skrins 4, 8835 KW, Easterlittens.
Jarig
Op 25 maart hoopt mevrouw Trijntje Anema-Reitsma, Iisbaenstrjitte 4, 8831 ZA,
Winsum, haar 90ste verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd. We wensen haar een
mooie dag en een goede gezondheid.
Overleden
Op 2 maart overleed in de leeftijd van 88 jaar, Wilma van Dorp-Lievaart. Samen met haar
man woonde ze aan de Skans 6 in Winsum. De crematieplechtigheid vond plaats op 9
maart. Boven de rouwkaart stonden de woorden: ‘Met bewondering voor haar wilskracht,
dankbaar voor haar betrokkenheid en liefde die wij hebben mogen ontvangen.’ Haar man
en kinderen en de verdere mensen om haar heen hebben dat zo mogen ervaren. We
wensen haar man die ondertussen in verpleeghuis Bloemkamp verblijft, haar kinderen,
kleinkinderen en verdere familie sterkte toe en troost van Godswege en mensen.
Ds. J. Hilverda
DE KERKDIENSTEN
Wanneer gaan we weer beginnen?! Zoals u wellicht via het landelijke nieuws hebt
meekregen is het ondertussen toegestaan om maximaal 30 bezoekers te ontvangen in de
kerk. Ook solozang is weer mogelijk. Als kerkenraad vinden we het tot nu toe niet
verantwoord om bezoekers te ontvangen bij de diensten, hoe graag we dat met u ook
zouden willen. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen blijft nog steeds zorgelijk.
We realiseren ons bovendien dat álle inwoners van onze dorpen naar meer vrijheid en
allerlei bijeenkomsten verlangen. Op dit moment willen we liever niet van de
uitzonderingspositie van de kerken gebruik maken. We voelen ons solidair met de hele
samenleving.
We zijn nu een jaar onderweg, een jaar van beperkingen, improviseren en wachten. Wat
de kerk betreft houden we het vol: kerkdiensten worden via de kerkomroep aangeboden,
de kerkdiensten via Omrop Fryslân goed bekeken. In de maand april is Jorwert aan de
beurt! In Winsum zijn de kerkdiensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille
Zaterdag op de website van de streekgemeente Lank Meamert te volgen, mét beeld:
www.lankmeamert.nl, steeds vanaf 19.30 uur. Voor alle andere diensten kunt u de
kerkomroep.nl gebruiken en diensten hier of elders aanklikken en beluisteren.
Maar met Pasen hopen we toch samen te kunnen komen, als het weer het toelaat
verzamelen we ons zelfs buiten. Om met z’n allen de paasjubel aan te heffen, in ieder
geval te ondergaan. Voor het allerlaatste nieuws verwijzen we u daarom naar de website
van onze gemeente: www.lankmeamert.nl!
Ds. J. Hilverda
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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:
21 februari 2021 Mevrouw J. van der Velden, Baard
28 februari 2021 Mevrouw P. Gillebaard – Jongema, Franeker
07 maart 2021 Mevrouw B. Koning – van der Let, Winsum
14 maart 2021 Mevrouw J. Bonnema - Rusticus, Winsum
COLLECTEOPBRENGSTEN
In de afgelopen 4 weken mocht de diaconie € 135,00 aan giften ontvangen voor de
gestelde doelen. Namens de diaconie: hartelijk bedankt.
COLLECTEN
28 maart 2021 KIA Jong Protestant (PaasChallenge)
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk
jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de PaasChallenge
doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is
gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door
middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal, ontdekken ze
waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.
1 t/m 4 april 2021 KIA Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige
wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40
procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een
organisatie die hen helpt met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden
ook jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve
vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.
11 april 2021 Stichting de Hoop
Mensen worden bij De Hoop gezien. Wij helpen op betrokken en deskundige wijze
kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen
om tot herstel te komen.

9

18 april 2021 Stichting Het Passion
De stichting heeft als doelstelling om vanuit een christelijk diaconaal perspectief
onvoorwaardelijk hulp te bieden aan mensen die aan de rand van de samenleving leven en
aan de instellingen die deze mensen opvangen helpen.
25 april 2021 Kinderen en Armoede
Het PKN-RK samenwerkingsproject “Kinderen en Armoede”, maakt een samenhangende
aanpak van armoede onder gezinnen beter mogelijk. Met het Arm-en-Rijk-spel wordt
gewerkt aan bewustwording, zodat signalen eerder herkend worden. Door samenwerking
met Kindpakket wordt de weg gewezen naar regelingen en hulpverlening. Daardoor kan
zoveel mogelijk worden voorkomen dat kinderen door armoede beperkt worden in hun
ontwikkeling. Uw bijdrage wordt gebruikt voor de tweede oplage van het Arm-Rijk-spel
en het bijbehorende aanbod voor scholing van leerkrachten en vrijwilligers om er mee te
werken.

Het frisse groen op jonge twijgen,
een tere tak met bloesemknop.
De natuur spreekt en zal niet zwijgen,
de lente volgt de winter op.
Pasen schenkt ons weer nieuw leven,
het oude is voorbij gegaan.
Een licht wordt ons gegeven,
om in het donker op te staan.
Pasen opent dichte deuren,
een voorportaal is ons bereid.
Een leven vol van lente kleuren,
een vleugje van de eeuwigheid.
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NIEUWS UIT DE ANNA TSJERKE
Zie voor informatie ook: www.annatsjerke.nl
BERICHT VAN DE KERKENRAAD
Het is nu ik dit schrijf 9 maart 2021.
Via het landelijke nieuws komen aardige berichten binnen.
Er is net weer wat meer mogelijk in onze maatschappij.
Het is een bijzondere tijd. Sommige mensen doen er alles aan om vrij te zijn van een
besmetting. Thuisblijven, minimaal contact. Al was het niet alleen voor jezelf maar ook
om te voorkomen dat je een ander eventueel zou kunnen besmetten.
We gaan nog steeds niet naar de kerk. Of het nu wel of niet mag van PKN, maar als de
regel nog is dat je maximaal één persoon op visite mag hebben, lijkt een kerkgang met 30
mensen niet voor iedereen acceptabel.
Binnenkort is het Paasfeest, Pinksteren en er komen nog meer mooie Bijbelse dagen.
Laten we met z’n allen bidden dat we op de één of andere manier samen deze dagen
mogen beleven.
We kregen ook bericht van PKN dat voorgangers tegenwoordig ook als geestelijk
verzorger aan het werk mogen, dus buiten de kerk in hun functie van voorganger om. Dat
is nieuw, want dat mocht blijkbaar eerst niet. Dit kan voorgangers helpen als ze niet een
100% baan als voorganger kunnen vinden.
We zijn samen met de kerk van Spannum een nieuwe predikant aan het zoeken. Zodra er
nieuws is horen we dat ongetwijfeld van de commissieleden.
Woensdag 10 maart, hadden we als moderamen van de kerkenraad overleg. We deden dat
via internet. Hierboven staat al, we weten niet wanneer we samen weer naar de kerk
kunnen. We bidden dat dat heel gauw is.
We weten dat we niet alleen zijn. David schreef dat in Psalm 16 vers 1 en 2.
Alleen bij de Heer ben ik gelukkig
Bescherm mij, God
bij U ben ik veilig.
Ik zeg tegen u:
U bent mijn Heer,
ik vind mijn geluk alleen bij u.
Tjeerd de Haan
Voorzitter kerkenraad
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ALS DE WERELD
Als de wereld een dorp was met 1000 inwoners
dan zouden er 565 Aziaten zijn, 85 Afrikanen,
210 Europeanen, 80 Zuid-Amerikanen en
50 Noord-Amerikanen.
Als de wereld een dorp was met 1000 inwoners
dan zouden er 700 niet-blanken wonen en 300 blanken.
Er zouden 300 christenen zijn, 159 gekleurd en 141 blank.
Er zouden 700 mensen anders geloven of niet geloven.
Als de wereld een dorp was met 1000 inwoners
dan zouden 700 mensen niet kunnen lezen of schrijven.
500 zouden er hongerig of met onvoldoende voedsel
naar bed gaan.
Als de wereld een dorp was met 1000 inwoners
dan zou de helft van het inkomen ‘verdiend’ worden door
60 mensen. En de overige 940 mensen zouden het
met de andere helft moeten doen.
Wanneer dit de situatie in ons dorp zou zijn,
zou ons dat te denken geven.
Maar het is een feite ons dorp
want het is onze wereld
en zo groot is die ook niet meer….
Uit de Veertigdagenkalender 2021.
Uitgebracht voor het nieuwe project van Eman en Hillie op Java, Indonesië.
De getallen zullen wel niet allemaal helemaal kloppen, maar daar verandert het gevoel
niet door als je dit leest. Dank aan de schrijver.
Tjeerd de Haan
BERICHT VAN DE GEMEENTE TZUM
Het is alweer een paar weken geleden. Maar toch het bericht dat dominee Froukje de
Hoop in de dienst op 17 januari 2021 aan de gemeente van Tzum is verbonden.
Komt u haar naam een keer tegen dan weet u dat dominee de Hoop dominee de Jong heeft
opgevolgd. We wensen de gemeente van Tzum en dominee de Hoop een gezegende tijd
toe.
Tjeerd de Haan
Voorzitter kerkenraad
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ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN
Soms heb je goed nieuws, soms heb je minder goed nieuws.
Als je iets wilt vertellen of andere mensen van de Kerk wilt informeren, schroom
dan niet om een stukje te schrijven voor It Tsjerkebarren.
Helemaal in deze tijd vinden veel mensen het mooi om nieuws van anderen te horen.
PASTORAAT
Als u een gesprek wilt met onze pastoraal medewerker Cees van Rijn of gewoon even
contact wilt hebben met iemand anders van de kerk, wil u dat dan aangeven bij Tietsya
van Wieren? Zij zorgt er voor dat er contact met u wordt opgenomen.
Telefoon 0517 342 177.
MEE LEVEN
Fijn lieve mensen dat wij elkaar op deze plek vrij kunnen ontmoeten. Coronatijd houdt
ons nog behoorlijk beperkt.
Waar wij anders onze ' praatjes' rond kerkdienst en doordeweekse bijeenkomsten gewend
waren, moeten we het nu met o.a. de info via It Tsjerkebarren doen.
Op dit moment weten wij van Marijke Schut dat zij naar een knieoperatie uitkijkt.
Hopelijk zal de behandeling haar van slopende pijn afhelpen. We wensen haar sterkte.
Tevens weten we uit de praktijk dat corona nog flink rondwaart, dit met alle zorg van
dien. We wensen goede genezing en laat vooral weten wanneer er even met een tas
boodschappen aan de deur, geholpen kan worden.
Zo zijn er van die lichamelijke ongemakken die je binnen de muren van de kerk wél aan
elkaar zou vertellen, maar waarmee je nu niet zomaar over straat gaat. We denken aan
elkaar!
Mevr. Jikke Weijer laat ons weten dat zij een aantal dagen in het ziekenhuis in Sneek
opgenomen geweest is. Zij heeft daar een geslaagde darmoperatie ondergaan en is
inmiddels weer thuis. Van harte een goed herstel gewenst Jikke!
In onze stille momenten nemen wij ook onze medemensen mee, die in hun leven, van
geliefden afscheid moesten nemen.
Ook zijn er van die blijde 'zomaar' momenten; een pake en beppe die blij zijn omdat hun
kleinkind (in het ziekenhuis geboren) na een week thuis mocht komen.
Het zijn van die levenspareltjes die zich tot een mooi sieraad aaneen rijgen.
Tot slot, laten we vooral ook onze jonge mensen aan Gods Liefde opdragen.
Hier en daar heerst er onder hen diepe eenzaamheid. Hun zoektocht naar antwoorden liegt
er niet om! Het gevoel buitenspel te raken drijft hen tot aan grenzen en soms daar
overheen. Ook dáár is onze pastorale zorg voor! En daar hoef je niet per se voor bij de
kerk te horen.
Zullen wij gemeente, in deze tijd rond Pasen met elkaar ' waken ' en verlangend uitkijken
naar wat Beloofd is ?
Cees van Rijn
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DIACONIE
Sinds december kunnen wij al niet meer samenkomen tijdens kerkdiensten, een heel nare
tijd en voor veel gezinnen spannend in deze tijd vooral voor degenen die ziek zijn of die
zelf met corona te maken krijgen.
De diaconie wil 50 euro extra overmaken naast de binnengekomen bijdragen van 35 euro
(waarvoor hartelijk dank) voor het Werelddiaconaat waar de collecte op 7 februari jl. voor
bestemd was.
Wij hopen dat wij over niet te lange tijd weer bijeen kunnen komen en wensen u/jullie
gezegende paasdagen toe.
Gebed voor al die keren.
1. Voor alle keren
dat wij onze deuren gesloten hielden
geen aandacht hadden,
vragen wij:
geef ons een nieuwe kans,
God.
2. Voor alle keren
dat we iemand uitsluiten,
buiten onze kring plaatsen,
vragen wij:
doe ons opnieuw beginnen,
geef ons een nieuwe kans,
God.
3. Voor alle keren
dat onze woorden onherbergzaam zijn,
hard, minachtend en veroordelend,
vragen wij:
geef ons een nieuwe kans,
God
4. Voor alle keren
dat de vreemdeling in ons midden
gewond wordt door muren
van wantrouwen en vooroordelen,
vragen wij:
doe ons opnieuw beginnen,
God.
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5. Gij, groter dan ons hart,
geef ons een nieuwe ruimte.
Vernieuw ons hart.
doe ons opengaan voor elkaar
in uw naam.
Amen.
Marinus van den Berg (uit: Medemens 2)
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, 06 49691396 of mail naar voffaber@outlook.com.
JARIGEN
01-04-2021 : Dhr. A. Miedema, Molepaed 4, 8831 XJ, Winsum
13-04-2021 : Mevr. T.W. van Wieren, Kleasterdyk 23, 8831 XA, Winsum
17-04-2021 : Dhr. B.P. Dales, Mied’igge 11, 8831 XN, Winsum
18-04-2021 : Dhr. Tj. De Jong, Sint Japiksdyk 15, 8831 ZN, Winsum
JUBILEUM
02-04-2021 : Fam. de Jong- Fekkes, Stelpdyk 5, 8831 KM, Winsum
(45 jaar getrouwd)
Allen alvast van harte gefeliciteerd.
PAASKAARS
Wij, de commissie Kerk en Eredienst, waren bezig met het regelen van de Paaskaars.
We zijn nu niet in de gelegenheid om zelf een Paaskaars te maken, dus hadden we
besloten om samen een mooie uit te zoeken en deze te bestellen in Almere. Totdat iemand
van ons zei dat het wellicht een mogelijkheid is om de Paaskaars van dit jaar nog een jaar
te gebruiken. We hebben bijna geen Kerkdiensten gehad dit jaar. En wat nog veel
belangrijker is, in de traditie van de laatste jaren maken we zelf de versieringen op de
kaars. Als we nu één zouden kopen breken we daar wel mee. Samenvattend, ons idee is
om dezelfde Paaskaars nog een jaar te gebruiken. Eén van ons voegt dan op de kaars zelf
de jaaraanduiding toe.
We hopen dat we dit jaar nog veel mooie vieringen kunnen hebben met deze paaskaars in
ons midden.
Hartelijke groet
Commissie Kerk en Eredienst
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KERKTUIN
In het najaar zijn we met een enthousiast groepje begonnen met het aanleggen van een
kerktuin. Er is eerst flink gespit en daarna zijn er bollen, planten en struiken geplant.
Het doel is om uit deze tuin, het liefst het hele jaar door, bloemen en groen te kunnen
plukken voor een mooi boeket in de kerk elke zondag. En waar nodig is, delen we graag
wat uit. De tuin ligt aan de achterkant van de Anna Tsjerke.
Stekjes of bollen zijn van harte welkom, er is nog wel wat plek voor.
Als u het leuk vindt om af en toe te helpen met het onderhoud van deze tuin, mag u dat
doorgeven aan Ria de Haan, 06 4870 5396.
Ook zijn we op zoek naar een naam voor deze tuin, dus als u een leuke, toepasselijke
naam heeft, horen wij dat graag.
De Tuincommissie.
VERHUISBERICHT
Beste lieve mensen, ik ga Winsum verlaten…
Er wordt voor mij een zorgchalet bij mijn schoonzoon en dochter geplaatst in Achlum.
Vanaf 15 april wordt dat mijn huis. En zo de Heere wil hoop ik daar nog een goede tijd te
krijgen.
16 jaar Winsum, na het overlijden van Rudi is dat besluit genomen en het is heel goed
geweest. Hele mooie jaren die als een nachtwake voorbij zijn gegaan. Ik wil jullie
allemaal van de Anna Tsjerke en Lank Meamert bedanken voor alle goede contacten,
gesprekken, vul zelf maar in.
Wat moet ik verder nog schrijven. Het ga je allemaal goed en op mijn leeftijd durf ik te
zeggen: De Heere zegene jullie en behoed jullie. De Heere doet zijn aangezicht over jullie
lichten en zij jullie genadig. En de Heere verheft zijn aangezicht over jullie en geeft jullie
zijn vrede. En zo ze in het oude Israël zeiden: tot ziens in Jeruzalem.
Tjerk de Jong
Hitzumerweg 5b
8806 TR Achlum
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BEDANKT
Heel veel kaarten en aandacht kregen wij van jullie, vanuit onze prachtige Anna Tsjerke.
Onze zus en schoonzus Lutske hebben we vorige week in Schraard mogen begraven. Ze
ligt naast haar (en onze) vader en moeder. Een prachtige plek, Lutske had vroeger altijd
een sterke band met moeder.
Cees van Rijn ging voor in de dienst, Tietsya van Wieren was ouderling van dienst en
Lies Stienstra was organist. Cees heeft met de twee kinderen van Lutske en hun naasten
de dienst voorbereid. Lies speelde Abba Vader aan het begin en eindigde met U zij de
Glorie. Liederen die bij het denken van Lutske passen.
Als drie broers van Lutske speelden we samen op de bas, euphonium en cornet enkele
mooie liederen. Zoals Samen in de naam van Jezus en Eén Naam is onze Hope.
Tijdens de dienst bleek ook dat Lutske in staat was om veel actie te regelen. Waar zij was
gebeurde er wat. Dat bleek uit de verschillende verhalen.
Ook al mochten we met niet zoveel mensen bij elkaar de begrafenis bijwonen, voor de
naasten was het een mooi afscheid.
Veilig in Jezus’ armen.
Nogmaals bedankt voor alle kaarten en tekenen van medeleven.
Ria en Tjeerd
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GEZAMENLIJK NIEUWS
ZOA
van noodhulp naar wederopbouw
ZOA is een christelijke noodhulp- en wederopbouworganisatie, die zich vanuit de
Bijbelse boodschap wil inzetten voor mensen die slachtoffer zijn geworden van oorlogen
en natuurrampen, en voor vluchtelingen die alles kwijt zijn.
ZOA is er, helpt mensen weer op de been, zorgt voor eten, een deken of een tent,
biedt hoop en blijft trouw tijdens de wederopbouw, d.m.v. werk, onderwijs en goede
basisvoorzieningen, totdat de mensen zichzelf weer kunnen redden.
De jaarlijkse, landelijke huis-aan huis collecteweek wordt ieder jaar rond eind maart
gehouden, ook al zo'n 10 jaar in Winsum en Baaium. Met de opbrengst hiervan kunnen
veel slachtoffers worden geholpen. Vorig jaar werd deze collecteweek kort van te voren
afgelast vanwege het coronavirus. We zijn een jaar verder, maar ook nu in 2021, heeft
ZOA opnieuw besloten om de huis-aan-huis collecteweek niet door te laten gaan,
vanwege het nog steeds aanwezige virus.
Mocht u ZOA willen steunen met een bijdrage, dan kan dat via de bank, op rekeningnr.
NL02RABO03875 120 12 t.n.v. St. ZOA te Apeldoorn.
Namens ZOA hartelijk dank.

Lies Stienstra-Akkerman
collecte-contactpersoon

40-DAGENKALENDER 2021
Beste mensen,
Middels dit schrijven willen wij iedereen bedanken die een 40dagenkalender met als
thema: ‘Ik ben er voor jou – zeven keer barmhartigheid’ heeft aangeschaft. In totaal zijn er
zo’n 210 kalenders verkocht (in Beetgum, Beetgumermolen, Engelum, Marssum,
Berlikum, Franeker, Winsum en Nieuwe Pekela) en dat betekent een mooi bedrag voor
het werk van Eman en Hillie in Indonesië.
In de 40-dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat
barmhartigheid is: de hongerige eten en de dorstige drinken geven, de naakten kleden, de
vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de
doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van
goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we
door: door barmhartig te zijn en goed te doen.
Wij wensen u en uw gemeente een gezegende tijd op weg naar Pasen.
Hartelijke groet,
Elizabeth Schaaf-Westra
Symen Riedstra
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ENKEL NIEUWS
Allereerst wil ik graag, ook namens Gerrit, bedanken voor alle aandacht op verschillende
manieren, na mijn enkeloperatie en revalidatie. Het was hartverwarmend !
Het is nu alweer meer dan een half jaar geleden dat ik in Nijmegen aan mijn enkel ben
geopereerd, die is toen vastgezet. Ik had al geruime tijd veel pijn en bij het vastzetten zou
dat kunnen worden verholpen als alles naar wens zou gaan. Het was wel een pittig traject,
maar ook wel weer bijzonder. Met een morfine pompje naar huis (een hele rit) en zes weken
geheel op bed. Super fijn dat ik een geweldige mantelzorger(s) had! In totaal drie maanden
met mijn voet in het gips. Gelukkig was er een goede botgroei en mocht ik langzaam met
een walker en krukken lopen en dit geleidelijk afbouwen. Inmiddels loop ik op stevige
schoenen, lukt het weer te fietsen en zit ik zelfs alweer achter het stuur. Natuurlijk zijn er
nog wel wat haperingen, er zitten hele grote schroeven in de enkel en daar heb ik nog last
van dus die moeten er waarschijnlijk weer uit. Ook kan ik niet goed op blote voeten lopen
omdat de stand niet geheel correct is en moet de schoen een hakje hebben, nou met mijn
lengte is dat niet een groot probleem toch? Daarnaast heeft door het jaren lange
compenseren mijn rug en nek een verkeerde stand ontwikkeld. Gelukkig heb ik een goede
fysiotherapeut en gaan we langzaam weer de goede kant op.
Ik ben heel dankbaar en blij dat ik al weer met veel hulp, zover ben en hoop over een halfjaar
als de schroeven er uit zijn, geheel pijnvrij te lopen.
Voor velen is de coronatijd en de regels, heel heftig, in het bijzonder voor de jeugd. Daarom
hoop ik dat we binnenkort elkaar weer kunnen ontmoeten in de kerken en in alle activiteiten
die nog steeds op de plank liggen. Na mijn enkeloperatie en tijdens de revalidatie had ik er
niet zo’n erg in, maar nu komt het verlangen ook weer zo naar boven en is afstand houden
best een klus.
De “enkel-periode” is voor mij, ondanks alles ook een hele bijzonder tijd geweest met vele
waardevolle contacten en gesprekken. Het was regelmatig een kleine gemeente bij ons thuis
(waar twee of meer ….) er werd gehuild, gebeden, gelachen en er was ook zeer zeker
verwondering. Wat fijn dat we zo aan elkaar gegeven zijn en van elkaar mogen genieten.
Er is niet beloofd dat alles altijd voor de wind gaat, dat er ook wel stevige stormen kunnen
zijn. Maar wel Gods nabijheid en een veilige haven, dat besef is al “enkel” goed nieuws!
Hopelijk tot snel en een lieve groet, Froukje Beuckens.
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