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Opmerking:
Groen

VOORWOORD
Voor wie tellen kan op het kerstfeest
Er is een bekend lied dat ons aanspoort tot het tellen van alle zegeningen, één voor één.
Dit lied belooft dan dat degene die telt de liefde van God door alles heen ziet. Laat men
dit tellen even voor wat het is, dan is men van nature snel geneigd de dingen op te
sommen, die het leven minder feestelijk maken. Die vergallen het feest. Het zijn de erge
dingen die ons het afgelopen jaar overkwamen en pijnlijke herinneringen uit vroegere
jaren die bleven meelopen. En van de krant word je ook niet vrolijker. Je bent dan ook
niet altijd in de stemming om feest te vieren.
Maar de kalender laat zien dat het kerstfeest voor de deur staat. Het kerstcadeau schijnt er
ook al geruime tijd te zijn. De krant maakte enkele jaren geleden melding van “De moeder
van alle kerstcadeaus”. De gevreesde dictator uit het land van de wijzen uit het oosten was
opgepakt. Alsof daarmee de ellende uit de wereld is. We weten in deze coronatijd wel
beter.
De moeder van alle kerstcadeaus is nog altijd Maria. Als haar kind geboren is, begint de
onrust pas goed in het evangelie. In Bethlehem is geen plaats voor God en de kindermoord
staat in de steigers. Daarna barst de hel los om dit kind in de greep te krijgen. Maar dit is
de enige die niet in de greep van leugen en duisternis en dood geraakt is. Daarom is Hij de
enige die ons uit die greep verlossen kan. Dat is de boodschap van het kerstevangelie.
Toegegeven, we zijn niet altijd in de stemming dit feest te vieren. Daarom ontvangen we
het gebod dit feest te vieren en ons vrolijk te maken om God. Het zijn de evangelisten, die
als de Levieten in de dagen van Nehemia, tussen het volk doorlopen en zeggen: “Weest
stil, want deze dag is heilig, weest dus niet verdrietig, want de vreugde in de Here, die is
uw toevlucht”. Zo worden we opgeroepen op deze dag slechts in de kribbe te kijken en
deze ene zegen te tellen. Wie dat doet, ziet een plek licht van God. In dat licht ziet men
toekomst voor deze donkere wereld.
Gelooft het evangelie en leeft in vrede.
Ds. Klaas van Marrum
(Wie dit evangelie in hoofd en hart wil opnemen en de tel kwijt wil raken,
leze Johannes 1: 5 en 3: 16; Nehemia 8: 10 – 13 en Psalm 36:10.)
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KERKDIENSTEN WINSUM – BAARD – EASTERLITTENS
De kerkdiensten vanuit streekgemeente Lank Meamert: Baard, Winsum (Mariakerk) en
Easterlittens zijn tot en met 9 januari online te volgen via www.kerkomroep.nl
momenteel zonder kerkgangers.
VRIJDAG 24 DECEMBER
KERSTNACHTDIENST
Baard, St. Gertrudiskerk
: 22.00 uur
Voorganger
: Ds. Joke van der Velden
Om 22.00 uur zullen de klokken luiden en het orgel zal klinken, Ere zei God, met
geluidsversterking. Het orgel wordt bespeeld door Harm Westra, u kunt online
meegenieten. Helaas blijft de kerk gesloten voor publiek.
ZATERDAG 25 DECEMBER
Easterlittens, St. Margrytkerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

1E KERSTDAG
: 9.30 uur
: Ds. J. Hilverda
: Wit
: Leger des Heils, Orgelfonds

VRIJDAG 31 DECEMBER
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

OUDJAARSDAG
: 16.00 uur
: Ds. J. Hilverda
: Wit
: Leger des Heils, Kerkvoogdij

ZONDAG 2 JANUARI 2022
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. J. Hilverda
: Wit
: St. Voedselbanken Leeuwarden,

ZONDAG 9 JANUARI
Baard, St. Gertrudiskerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. R. Reitsma
: Wit
: Kinderen en Armoede, Kerkvoogdij

ZONDAG 16 JANUARI
Easterlittens, St. Margrytkerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. G. Wessels
: Wit
: Eigen Diaconie, Onderhoudsfonds
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Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. K. J. Bijleveld, Boornbergum
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Onderhoud

ZONDAG 23 JANUARI
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. J. Hilverda
: Wit
: Les Amis de Gambie, Orgelfonds

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur
: Mevr. S. Aardema, Menaldum
: 4 t/m 11 jaar
: Diaconie, Kerk

ZONDAG 30 JANUARI
Baaium
Voorganger

WINTERSJONGEN
: 10.00 uur
: Ds. J. Hilverda

Kerkdiensten Anna Tsjerke
Helaas, vanwege alle huidige maatregelen is het voorlopig niet mogelijk om diensten te
houden in de Anna Tsjerke. We verwijzen u graag naar online diensten van
buurgemeenten of diensten die op televisie zijn te volgen (bijvoorbeeld op Omrop Fryslân
of via de EO).
Graag hadden we het Kerstfeest met elkaar in de kerk willen vieren, maar dat zal ook dit
jaar in eigen kleine kring thuis moeten worden gevierd. Laten we de woorden “ Vrede op
aarde en in de mensen een welbehagen” dan op onze eigen plek in de wereld laten klinken
en laten zien door er voor elkaar te zijn en naar elkaar om te zien.
Allen gezegende kerstdagen gewenst!

Voor de meest actuele informatie verwijs ik u naar de websites: www.lankmeamert.nl en
www.annatsjerke.nl.
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UIT DE GEMEENTEN
NIEUWS UIT DE STREEKGEMEENTE “LANK MEAMERT”
Zie voor informatie ook: www.lankmeamert.nl
PASTORIE KLEASTERDYK 2
Beste mensen,
Ook dit jaar zal het tot ons verdriet geen gewone kerst worden. De coronamaatregelen
blijven van kracht en worden zelfs strenger, het belang ons aan de regels te houden steeds
dringender. Voor de kerken betekent dit dat er bijvoorbeeld geen kerstnachtdiensten
gehouden worden. In een volle kerk, we willen immers allemaal samen komen, is het
praktisch onmogelijk om anderhalve meter afstand te bewaren. We volgen de
avondlockdown: ’s avonds na 17.00 uur worden er, tot en met zondag 9 januari, geen
diensten gehouden.
Ook in familiekring moet ernstig nagedacht worden over het aantal mensen dat je wilt
ontvangen. Kerst zal zich afspelen op bescheiden wijze. Uitgaan, mensen bezoeken, feest
vieren, het is ingewikkeld geworden. Kerst speelt zich af in je binnenste, zij die eenzaam
zijn weten daar alles van. Ik hoop dat het ons gegeven is ons in deze dagen te openen voor
het kind in de kribbe. Het zal ons licht zijn op de weg die eenieder van ons heeft te gaan.
Ik wens u vrede en alle goeds voor de dagen die komen, en een hoopvol en gezegend
nieuw jaar!
Met een hartelijke groet van ds. Jurjen Hilverda
Pastor(p)raat
Nu er veel onzekerheid heerst, vraagt deze tijd om nog meer geduld en
uithoudingsvermogen, nog meer wijsheid voor hen die het land moeten besturen. Deze
crisis is een les in traagheid. Niemand weet hoelang het allemaal gaat duren. Geestelijk
kunnen we ons oefenen om weerbaar te zijn, desalniettemin vraagt het veel van ons, van
sommigen nog meer dan anderen. Wat is ons perspectief? Vanuit het geloof zou ik willen
zeggen dat dit altijd geldt: dat er altijd licht is, altijd een lied, altijd een hand op je
schouder (al is het figuurlijk), altijd liefde. En als dat geloof onder spanning komt te staan,
is er een gemeente die de lofzang hoe dan ook gaande zal houden. Op zondag komen we
met een klein groepje voor de onlinediensten nog steeds bijeen.
De mensen die getroffen worden door het coronavirus wensen we alle sterkte toe.
Sommigen onder ons zijn ondertussen behoorlijk ziek geworden. De mensen die wachten
op een operatie die misschien moet worden uitgesteld, ondernemers die financieel
afhankelijk zijn van juist deze periode, zij hebben het extra zwaar. Wij proberen met hen
mee te leven, onze betrokkenheid en ons gebed zijn er voor hen en voor allen die met
verlies te maken hebben.
Overleden
Op 23 november overleed na een kort ziekbed Jannie Bos-Lukkes. Zij woonde naast de
kerk in Easterlittens en was lid van onze gemeente. Vele jaren nam ze deel aan de
ouderengespreksgroep waar ze haar eigen mooie inbreng had. Ze was weduwe van Eelke
6

Bos, uit het huwelijk werden vier kinderen geboren. Het was fijn om met haar van
gedachten te kunnen wisselen over alle mogelijke onderwerpen. Haar gezondheid ging
langzaam achteruit, thuis kon ze gelukkig verzorgd worden. We leven mee met haar
kinderen en kleinkinderen die haar liefde, zorgzaamheid en belangstelling zullen missen.
De crematie vond plaats in besloten kring op 26 november. Jannie Bos werd 89 jaar oud.
Het correspondentieadres van haar dochter: Huylckensteinstrjitte 39, 8835 XL
Easterlittens.
Bij de kerkdiensten
De kerstnachtdiensten gaan niet door. Het is niet verantwoord in deze dagen veel mensen
te ontvangen, hoe graag we ook zouden willen.
Eerste kerstdag is er een kerkdienst in Easterlittens die helaas alleen online via de
kerkomroep.nl te volgen is. Het gelegenheidskoortje zingt voor ons de liederen, thuis
zingen we na hartenlust mee.
De Oudjaarsavonddienst begint om 16.00 uur! Na 17.00 uur houden we ook als kerk
liever geen bijeenkomsten meer. Maar omdat we vermoeden dat er wel behoefte is om in
een dienst dit bewogen jaar af te sluiten, hebben we besloten eerder te beginnen. Ook hier
geldt dat de dienst alleen online te volgen is, via de kerkomroep.nl. Het aardige is dat u
ook later in kunt schakelen. Op onze website vindt u de liturgie.
Nieuwjaarsdienst 2 januari
Koffiedrinken zit er niet in, elkaar een hand geven ook niet, zelfs elkaar een gelukkig
nieuw jaar wensen moet nu op afstand gebeuren. Als u meeluistert ga ik u allemaal de
nieuwjaarsgroeten doen.
NB:
Voor de meest actuele informatie verwijs ik u naar de website: www.lankmeamert.nl.
Op deze site vindt u o.a. de liturgie van de betreffende zondag.
De kerkdiensten vanuit Baard, Winsum en Easterlittens zijn online te volgen via
www.kerkomroep.nl.
Afscheid van Simon Bouma
Op zondag 12 december was Simon Bouma voor het laatst als cantor in ons midden.
Gedurende meer dan twaalf jaar was hij de dirigent van de cantorij, en hij deed dat met
verve. Zijn muzikale gaven waren, niet alleen wat mij betreft, groots te noemen, hij
begeleidde cantorij en gemeente met orgel en piano. Aan vele prachtige diensten heeft hij
meegewerkt. Ik herinner mij Paasvieringen die mede dankzij zijn inzet werkelijk erg mooi
en feestelijk waren.
Toen ik hier voor het eerst kwam kijken, was ik aangenaam verrast door de aanwezigheid
van een cantorij, geleid door deze bevlogen en deskundige cantor met wie ik de loop van
de jaren veel mocht samenwerken. Dank daarvoor! Vanaf 1 januari gaat Simon als vaste
organist van de Doopsgezinde Gemeente in Leeuwarden aan de slag. We wensen hem
daar een hele goede en muzikale tijd toe! Ondertussen zijn we in gesprek met een nieuwe
cantor, want we hopen dat de cantorij natuurlijk gewoon doorgaat.
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. De mensen die onlangs een bloemengroet hebben ontvangen
zijn:
14 november 2021
Mevrouw B. de Zoete, Easterlittens
21 november 2021
Mevrouw H. Visser – Tinga, Winsum
28 november 2021
Mevrouw. N. Tijmersma, Easterlittens
05 december 2021
De heer D. Namminga, Winsum
Fam. G. Valk, Baard
12 december 2021
Mevrouw Y. Tinga, Easterlittens
Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen Griekenland
Van 22 tot 27 november is er in Winsum, Baard en Easterlittens huis-aan-huis
gecollecteerd voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie, die de huisaan-huiscollecte organiseert, helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel,
kleding, zorg en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. Kijk ook op
kerkinactie.nl/griekenland.
Op deze plaats wil ik alle mensen die hebben geholpen met collecteren en alle gulle
gevers van harte bedanken. De collecte heeft in de drie dorpen het mooie bedrag van
€ 834,11 opgebracht.
Namens de diaconie,
Annalies Woudstra
COLLECTEOPBRENGSTEN
14 november
St. Trijntje Beimers
21 november
Mercy ships
28 november
Bahay Aurora
05 december
St. Edukans
12 december
Gezamenlijk Jeugdwerk

€ 65,25
€ 147,05
€ 49,55
€ 42,30
€ 76,00

en we mochten € 100,00 aan giften ontvangen voor de gestelde doelen.
Namens de diaconie: hartelijk bedankt.
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COLLECTEN
19 december 2021 Eigen Diaconie
25 en 31 december 2021 Leger de Heils
Nederland telt 32.000 daklozen. De opvang zit vol en de doorstroom naar een passende
woning duurt veel te lang. Het Leger des Heils wil voor iedereen een eigen plek. Want
met een eigen plek, slaapt niemand meer op straat.
2 januari 2022 Stichting voedselbanken Leeuwarden
De Voedselbank Leeuwarden biedt aan 450 huishoudens ondersteuning door
voedselpakketten om niet te verstrekken aan de allerarmsten in Leeuwarden en directe
omgeving. Uw bijdrage wordt voor het grootse deel gebruikt voor het verstrekken van
voedselpakketten. Daarnaast wordt het gebruikt voor verduurzaming van het pand en de
noodzakelijke aanpassing voor de voedselveiligheid.
9 januari 2022 Kinderen en Armoede
Kinderen en Armoede is een PKN-RK samenwerkingsproject. Armoede bestaat, ook in
gezinnen in Fryslân, en kinderen lijden daaronder. Uit onderzoeken blijkt dat scholen een
belangrijke rol kunnen spelen in het signaleren en aanpakken van armoede. Met het
project Kinderen en Armoede wordt in de klas aandacht besteed aan armoede. Uw
bijdrage wordt gebruikt voor het werken met het Arm en Rijk spel en de bijbehorende
scholing voor beroepskrachten en vrijwilligers. Door middel van bewustwording en het
(beter) herkennen van signalen, kan gericht worden ingezet op de aanpak en preventie van
armoede onder kinderen.
16 januari 2022 Eigen Diaconie
23 januari 2022 Les Amis de Gambie
Door armoede en ziekte hebben 66.000 kinderen in Gambia geen ouders en veilig thuis.
Zij staan er vaak alleen voor en worden aan hun lot overgelaten. Stichting ‘Les Amis de
Gambie’ opende op 14 januari 2009 een kindertehuis voor weeskinderen in Gambia en
zorgt ervoor dat deze kansarme weeskinderen een toekomst hebben, op kunnen groeien in
een liefdevolle familie en zich veilig en met vertrouwen kunnen ontwikkelen tot
evenwichtige volwassenen. We helpen ze met het verwerken van hun ingrijpende
ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van
zelfvertrouwen. We zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen en een vak leren.
En creëren een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn. Daarbij werkt Stichting
Les Amis de Gambie ook aan diverse projecten voor de lokale bevolking, zodat ook zij
een betere toekomst tegemoet gaan. Dit vraagt dan ook om een aanpak met methodes die
nauw met elkaar verbonden zijn, diep wortel schieten in de gemeenschap en gericht zijn
op de toekomst: Een beter leven.
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NIEUWS UIT DE ANNA TSJERKE
Zie voor informatie ook: www.annatsjerke.nl
Wat gebeurde er tussen twee Tsjerkebarrens in….
Op 24 november hadden we ‘s avonds gemeenteavond in de kerk. We zaten in de grote
kerkzaal zodat we gemakkelijk afstand konden houden. Voor de pauze heeft dominee van
Marrum ons dingen verteld over het geloof. Om er een paar woorden uit te pakken is een
beetje lastig omdat het verhaal zelf vrijwel niet is samen te vatten op een half A4. Ik
probeer het toch. Het ging over ‘risico’s van het geloven’, en dan in de positieve zin. Het
ging ook over bidden, dat dat belangrijk is. Dominee gaf voorbeelden van gebed aan God
en dat de gevraagde hulp kwam. Een ander onderwerp vond ik ook mooi. Dominee
vertelde dat er mensen zijn die alles willen of beter nog, alles proberen te verklaren uit de
Bijbel. Maar we kunnen als mensen niet alles uitleggen. Als het inhoudelijk te moeilijk
wordt kunnen we beter zeggen ‘ik zal voor je bidden’
Na de pauze zijn we door het jaarboekje gegaan. In het jaarboekje staan gegevens over de
leden en commissies van onze kerk en over de financiële situatie van het jaar 2020.
De kerkrentmeesters hebben aangegeven dat het dak van de kerk gerepareerd moet
worden. Ze zijn daarmee bezig over het hoe en wat.
Het Friesch Dagblad heeft een nieuwe vorm gekregen. Uit één van de kranten vlak voor
dat de nieuwe vorm werd gebruikt konden we de volgende ‘Gedachte’ lezen (Naar Psalm
8: 4,5) “Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U een
plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat u aan hem denkt,
en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
Iets anders om over na te denken. Onlangs hadden we een vergadering en toen vertelde
één van de aanwezigen wat haar vroeger was geleerd wat ‘Geloven in God’ is. Dat is
“Willekeurig aannemen dat het zo is”. Voor sommigen van ons kan dit misschien wel
helpen om het geloof beter te begrijpen.
Tot slot lazen we een deel van de brief die Paulus een paar duizend jaar geleden aan de
Romeinen, dus de Christenen in Rome, stuurde. Het is hoofdstuk 12 vers 3 tot en met 8.
Het geeft onze plaats aan, denk ik.
Iedereen heeft een eigen functie 3Jullie weten hoe goed God voor mij geweest is.
Luister daarom naar wat ik tegen jullie zeg. Denk niet van jezelf dat je geweldig bent.
Nee, wees verstandig en bedenk goed dat er voor God maar één ding belangrijk is: dat je
gelooft in Jezus Christus. 4Het lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al
die delen hebben een eigen functie. 5Net zo vormen wij samen één lichaam, want we
horen allemaal bij Christus. Maar we hebben wel allemaal onze eigen functie. 6Want God
heeft aan ieder van ons een bijzonder geschenk gegeven. Zo goed is hij voor ons. De één
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krijgt een boodschap van God, een boodschap die past bij ons geloof. 7Een ander heeft een
bijzondere taak in de kerk, en voert die uit als een goede dienaar. Weer een ander geeft
uitleg over God en doet dat goed. 8Iemand die anderen oproept om vol te houden, moet
hen ook echt steunen. Iemand die iets uitdeelt aan anderen, moet niet hopen op voordeel
voor zichzelf. Iemand die anderen hulp geeft, moet dat met aandacht doen. Iemand die iets
goeds doet voor anderen, moet dat met plezier doen.
We wensen elkaar Gezegende Kerstdagen en een gelukkig 2022.
Tjeerd de Haan
Voorzitter van de kerkenraad
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 ds. Klaas van Marrum (06 33434557) of onze pastoraal
medewerker Cees van Rijn? Wilt u dat dan aangeven bij Tietsya van Wieren? Zij zorgt
ervoor dat er contact met u wordt opgenomen. Telefoon 0517-342177.
DIACONIE
Het volk dat wandelt in het duister
zal een groot licht zien, een groot licht.
Hef naar de hemel uw gezicht,
met opgeheven hoofden, luister
Hij komt met vrede, en geen rampen
geen oorlog en geen bitterheid
zal er meer zijn, geen kind dat schreit,
geen laarzen die in het duister stampen
Er is een Zoon voor ons gegeven,
de Zoon van God die Koning is,
die 't licht is in de duisternis,
de weg, de waarheid en het leven.
Een sterke God, die de gebeden
verhoren zal, die overwint.
Eeuwige Vader heet dat kind,
en vorst van eindeloze vrede.
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En alle, alle mensen samen,
die zullen voor Zijn aangezicht
staan zingen in het grote Licht.
En Hij kent allen bij hun namen.
bij Jesaja 9 : 1-6 tekst J.W. Schulte Nordholt uit lied 448 , nieuw liedboek
Wij wensen u Gods Zegen op het Kerstfeest en in het nieuwe jaar
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.
Overlijden schoonzoon Arjan Veurink
We bedanken ieder die ons heeft bemoedigd met een kaartje, bloemetje of ander blijk van
meeleven. Zoveel meeleven heeft ons erg goed gedaan. Temeer daar we ook nog enkele
dagen in quarantaine moesten. Zo voelden we ons wat minder opgesloten. Een lied van
Kees Kraaijenoord spreekt ons erg aan..
U alleen
Wie gaf sterren, zon en maan een plaats?
Wie heeft mensen uit het stof gemaakt?
U alleen.
Wie staat boven onze werkelijkheid,
overstijgt de ruimte en de tijd?
U alleen.
Wie geeft hoop als wanhoop ons benauwt?
Laat nooit los en blijft ons eeuwig trouw?
U alleen.
Wij mogen schuilen onder uw vleugels.
Wij kleine mensen, bij U, grote God.
Wij slapen veilig in uw schaduw.
Wij zijn zo kwetsbaar, U bent de Rots.
Wie houdt heel ons leven in zijn hand?
Wie drukt ons met liefde aan zijn hart?
U alleen.
Hillie en Wim Grit
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JARIGEN
31-12-2021 :
06-01-2022 :
08-01-2022 :
12-01-2022 :
19-01-2022 :
19-01-2022 :
22-01-2022 :

Mevr. T. Wup-Kloek, it Heechhout 6, 8831 ZR Winsum
Dhr. A. de Jong, Stelpdyk 5, 8831 KM Winsum
Mevr. S. Okkinga-Westra, Mied’igge 29, 8831 XN Winsum
Dhr. S. Greidanus, Kleasterdyk 44, 8831 XC Winsum
Mevr. T. Greidanus-Mulder, Kleasterdyk 44, 8831 XC Winsum
Mevr. H. Bergsma-Scharringa, Spannumerdyk 6, 8831 XX Winsum
Mevr. H. Tettero, Lytse Streek 11, 8831 XW Winsum

JUBILEUM
22-12-2021: Fam. Bergsma- Scharringa, Spannumerdyk 6, 8831 XX Winsum
(50 jaar getrouwd)
Allen alvast van harte gefeliciteerd.
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KERSTBIJLAGE
Het sneeuwvlokje
Het was een dag voor Kerstmis en verschrikkelijk koud. Het vroor dat het kraakte. Er lag
een dikke laag ijs in de sloten en er waaide een gure wind. Toch waren er veel mensen
buiten.
Dik ingepakt in hun jassen, mutsen en sjaals liepen ze door de straten naar de helder
verlichte winkels om boodschappen te doen, kerstkransen kopen, kippen, kalkoenen, wijn
en vooral veel cadeautjes voor onder de kerstboom.
In de winkels was het lekker warm, het krioelde van de mensen. Ze waren zo druk bezig
met zoeken naar allerlei dingen dat ze niet merkten dat het buiten steeds donkerder werd
en de hemel inktzwart kleurde. Een eerste sneeuwvlok dwarrelde omlaag. Toen nog één
en nog één, het werden er een heleboel.
Daar was ook een klein sneeuwvlokje bij dat van heel hoog uit de hemel op weg was naar
de aarde. Vrolijk dwarrelde het met de andere sneeuwvlokken mee naar beneden. Onder
hen lag de aarde die langzaam dichterbij kwam. Het sneeuwvlokje zag hoge kerktorens,
grote gebouwen, huizen, winkels en straten. Het hoorde het lawaai van toeterende auto's
en mensen die luid tegen elkaar spraken.
“Is het daar waar wij naar toe gaan?”, vroeg het vlokje verschrikt aan de andere
sneeuwvlokken. “Ja, dat is ons einddoel, daar vlijen we ons neer”, antwoorden de
sneeuwvlokken. “We weten nu nog niet precies wààr we terecht komen. Misschien op de
kerktoren, huizen, straten of het weiland, maar dat hindert ons niet. We hoeven alleen
maar neer te dalen, dat is onze missie”.
Het kleine sneeuwvlokje raakte helemaal in paniek. Het vertraagde zijn snelheid en
probeerde krampachtig op dezelfde hoogte te blijven zweven door nu eens naar rechts en
dan weer naar links te zwenken. Met afgrijzen keek het naar die zwarte lawaaierige aarde:
“Daar wil ik niet heen”, kermde het, “het lijkt een verschrikkelijk oord. Het is er donker,
druk en vol en dan die auto's. Ik wil weer terug naar de hemel waar ik vandaan kom, daar
is het stil en vredig”.
Wanhopig probeerde het sneeuwvlokje zich weer een weg omhoog te banen, botste en
buitelde tegen andere sneeuwvlokken aan die zich verbaasd afvroegen waarom het vlokje
zich zo tegendraads gedroeg. “Je moet naar beneden hoor”, zei een vlok. “je gaat de
verkeerde kant uit”, zei een andere. “Ik wil weer terug naar mijn blauwe hemel.... ik ben
bang om naar de aarde te gaan”..... snikte het kleine vlokje, terwijl het zich verder omhoog
probeerde te worstelen.
De neerdalende vlokken keken meewarig naar het huilende vlokje en vertelden aldoor dat
zoiets onmogelijk was. “Een sneeuwvlok wordt geboren om af te dalen naar de aarde”,
sprak opeens een rustige stem naast het snikkende vlokje. Wanhopig klampte het vlokje
zich aan hem vast. “Ik ben bang.... ik wil weer omhoog naar de hemel... ik... ik wil niet
verstikt of vertrapt worden...”. “Rustig maar, dat gebeurt ook niet”, sprak de dikke
sneeuwvlok. “Ik blijf vlakbij je en houd je stevig vast. Onderweg zal ik je alles uitleggen
over wat er gaat gebeuren en wat onze missie is”.
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Het vlokje droogde zijn traantjes waardoor het uitgroeide tot een stevigere vlok. “Zo zie je
er al een stuk beter uit”, zei de dikke vlok. “Kom nu maar mee dan gaan we samen rustig
beginnen aan de afdaling”. “Luister”, begon de sneeuwvlok, terwijl ze langzaam naar de
aarde zweefden. “De bedoeling is dat wij sneeuwvlokken een wit kleed over de aarde
leggen. Alle gebouwen, huizen en straten zullen door ons worden bedekt waardoor alle
geluiden die je nu hoort zachter zullen klinken. Zie je al die mensen hollen en draven met
hun pakjes, eten, drinken of weet ik wat?” Het kleine vlokje knikte. “Het is nu bijna
donker buiten”, vervolgde de sneeuwvlok. “De mensen willen graag op tijd thuis zijn,
maar wat zij nog niet weten is dat wij vannacht met elkaar zo'n dikke laag sneeuw zullen
vormen dat de mensen voorlopig hun huizen niet meer uit kunnen.
En dan breekt eindelijk het moment aan dat de mensen tijd zullen nemen om zich te
bezinnen, zich zullen realiseren wat het Kerstfeest eigenlijk betekent n.l. dat er
tweeduizend jaar geleden een Kindje werd geboren in een stal om Vrede, Liefde en
Verdraagzaamheid te prediken”.
Floor de Vries

Gedicht
Steek een kaars aan in het duister.
Laat het Licht toe in je hart.
Maak je handen niet tot vuisten.
Streel maar zacht wat is verhard.
Steek een kaars aan in het duister
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je handen uit en luister
naar de mens die naast je staat.
Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst,
laat waar jij bent liefde zijn.
H. Stufkens
Uit: vrede voor jou
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KLEURPLAAT
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KERSTHAPJE MET BRIE EN CRANBERRY
Kleine hapjes doen het altijd goed.
Als borrelhapje, maar ook als amuse of onderdeel van het voorgerecht. Of wat dacht je
van een kersthapjesdiner? Handig als je niet kunt kiezen wat je op tafel zal zetten.
Dit kersthapje met brie en cranberry is super simpel om te maken én heel erg lekker!
Feestelijke goudbruine kerststerren belegd met brie en cranberry.
Ingrediënten
6 plakjes bladerdeeg
1 ei
100 gram brie
2 eetlepels cranberrysaus of cranberryjam
takje tijm
Extra benodigdheden:
Ster koekjessteker
Bereiding
Verwarm de oven voor op 200 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier.
Gebruik een stervormige koekjessteker om sterren uit het bladerdeeg te steken.
Verdeel de helft van de sterren over de bakplaat met bakpapier. Bestrijk de sterren met
losgeklopt ei en leg hier de andere sterren op. Bestrijk dit ook weer met ei.
Verwarm de bladerdeegsterren 8-10 minuten in de oven, tot ze mooi goudbruin zijn.
Snijd de brie in kleine plakjes en verdeel dit over de bladerdeegsterren. Bak dit nog 2
minuten in de oven.
Verdeel hierna een theelepeltje cranberrymengsel over de hapjes. Bestrooi de kersthapjes
tot slot met blaadjes tijm.
Tip: Dit kersthapje kun je goed voorbereiden. Bak de sterren alvast af en bewaar ze in een
afgesloten trommeltje. Maak de sterren vlak voor je ze serveert af met brie en verwarm ze
nog even in de oven.
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JEUGDWERK
Even een verslagje van de 12+ jongerenclub.
We hebben al weer 2 super gezellige avonden met elkaar gehad.
Om eerlijk te zeggen zag ik er best een beetje tegenop omdat ik dit jaar alleen als leiding
aanwezig ben. Daarbij al beppe ben en de taal van de jeugd niet zo goed spreek. Maar na
de eerste avond werd ik zo enthousiast doordat jullie voorstelden om het samen te doen.
De ideeën voor het komende seizoen brachten jullie naar voren en ook wie dat wel met
mij wilden organiseren, SUPER!!!
De eerste avond hebben jullie jezelf op papier gezet, wie ben je wat vind je leuk en waar
hou je van? Dit met behulp van kranten en tijdschriften en dat natuurlijk even persoonlijk
gepresenteerd! Dus allemaal even in het licht gestaan en wat een super leuke groep jeugd
bij elkaar!
Toen het tijd was om naar huis te gaan kreeg iedereen van mij een euro met het doel dit te
vermenigvuldigen in twee, drie……………..hoe gebruik je jouw talent?! We gaan dit
opsparen voor Ytsje Smink die haar inzet voor Gambia. In het volgende Tsjerkebarren
geven we verslag van de opbrengst en hoe elk zijn talent heeft ingezet.
Op de tweede avond werden we door sinterklaas verrast met prachtige surprises, geweldig
wat een inzet en creativiteit! Wat was het gezellig ondanks dat we wel met corona regels
waren belast. Met een sinterklazenspel wisten we aan het einde van de avond pas welk
cadeau we mee naar huis mochten nemen. Joop de vogelverschrikker heeft iedereen wel
even omarmt maar is uit eindelijk op De Nije Herne belandt.
Op 7 januari komen jullie allemaal verkleed op club we luiden dan samen het nieuwe jaar
in . Elk neemt dan een eigen gemaakt hapje mee en ik verzorg een lekker drankje. Ook
wordt de muziek verzorgt door een paar powerboys ! De opdracht, wat jullie eigen idee
was is, jou eerste letter van je naam als thema, dus b.v. Aagje komt als appel, aap of als
……... ? Ik heb er nu al zin in, jullie ook?
Wat ik zo fijn en waardevol vind van deze avonden is dat ik zie hoe belangrijk het is om
samen gewoon even als jeugd van Winsum en omstreken, want ook Spannum en Tzum
zijn van de partij, contact te hebben even lekker kletsen, lachen, lol hebben, dat de mobiel
niet nummer één is. En ik mag daar gewoon getuige van zijn, TOP!
Allemaal hele fijne, gezegende en gezonde kerstdagen gewenst en dat we elkaar in het
nieuwe jaar weer gezellig kunnen ontmoeten !
Groetjes Froukje
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GEZAMENLIJK NIEUWS
Ut it ferline
De eerste gezamenlijke kerkenraad van de Herv. Gemeente en de Geref. Kerk van
Winsum is op de 23e oktober 1978 geweest. Er werd gesproken over de geschiedenis en
het ontstaan van geref. kerken vanaf 1886. Als oorzaken werden genoemd afscheiding en
doleantie. De onverdraagzaamheid en zelfrechtvaardiging tegenover elkaar namen toe.
Ieder ging zijn eigen weg.
In de laatste oorlogsjaren en na die tijd is er veel veranderd in de geref. kerken. Ook in
herv. kerk is na de oorlog veel veranderd, zij is belijdenis kerk geworden. Beide kerken
zitten in een kerkverband. Van hieruit zijn veel rapporten verschenen om elkaar weer te
leren kennen en erkennen. De bekenden boekjes “Samen op weg” en “Te gek om los te
lopen” verschenen in die tijd.
Ook Ds. Y. Slik van de herv. gemeente bevestigd dat de kerk voor de afscheiding en
doleantie ziek was geworden. Het moet mogelijk zijn om samen te werken. De
plaatselijke gemeenten zullen hieraan iets moeten doen.
Hoe kunnen wij als kerken meer een zoutend zout worden. Een licht op de kandelaar. Een
stad op de berg. Er werd gesproken over vele onderwerpen met als conclusie dat we
moeten streven naar één gemeenschap. Het is de opdracht van de Here God dat we allen
één zijn. Ook wordt besloten de gezamenlijke kerstzangdienst samen voor te bereiden.
Wordt vervolgd.
Dhr. Jacob de Jong

Kinderkerstfeest,
Helaas is er net zoals vorig jaar deze kerst geen kinderkerstfeest.
Het is heel spijtig maar volgend jaar gaan we er weer voor!!
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WINTERWERK
Mediteren in de kerk
In het nieuwe jaar hopen we de draad weer op te pakken: vanaf 17 januari zijn er elke
maandagavond (indien de coronamaatregelen het toelaten) van 19.00 uur tot uiterlijk
19.45 uur bijeenkomsten in de Mariakerk. We leren op deze avonden omgaan met onze
onrust en de vele gedachten die we hebben. Christelijke meditatie is een uitdrukking van
een verlangen ‘aanwezig te willen zijn bij de Aanwezige’. De avond begint met een korte
inleiding en enkele simpele oefeningen met de lichaamshouding en ademhaling. U bent
van harte welkom, met of zonder meditatie ervaring!
Ouderengespreksgroep
Dinsdag 18 januari is onze volgende gespreksgroep. Ondertussen hebben we de groep in
tweeën gesplitst: van 10.00 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur zodat we zo
verantwoord mogelijk samen kunnen komen. Het thema van de dag is de lezing die voor
zondag 23 januari op het leesrooster staat en in de kerk wordt gelezen: Johannes 1,35-52.
Voor het zover is zal er ongetwijfeld nog overleg zijn.
De Bijbel, een cursus
De Bijbel is een van de belangrijkste boeken van de westerse cultuur. Voor gelovigen is
het dé autoriteit die laat zien hoe te leven, voor niet-gelovigen is het een van de grote
werken uit de wereldliteratuur. Tegelijk is het een ingewikkeld boek waar soms geen touw
aan vast te knopen is. Hoe vinden wij een weg in deze rijke verzameling van teksten waar
de Bijbel uit bestaat? Naast achtergrondinformatie over de ontstaansgeschiedenis van de
Bijbel gaan we fragmenten lezen uit het oude en nieuwe testament. Is alles even
belangrijk? Is er een rode draad te ontdekken? Dinsdagavond 1 februari 2022 (let op, dit
is een nieuwe datum) komen we voor de eerste keer bijeen. Aanvang 20.00 uur in het
Marialokaal in Winsum.
Inspiratiecafé in Baard
Op 14 oktober jl. hebben we de eerste bijeenkomst gehad met Ronald van Giessen in de
bovenzaal van eetcafé Baard. Het interview met de twee andere inspirerende mensen
hebben we tot nu toe uit moeten stellen. Deze avonden gaan voorlopig niet door. Maar
zodra het café weer open gaat maken we met hen, dat is met Aise Bouma en Marga Claus,
een nieuwe afspraak. U hoort van ons!
Ds. J. Hilverda
Vrouwenavond
Donderdag 11 november hebben we weer een vrouwenavond gehad.
Dit keer niet bij Froukje in de huiskamer, maar in de kerk, zodat we wat meer afstand
konden houden.
Deze avond waren we met z’n zevenen en het was fijn om weer bij elkaar te zijn en
dingen met elkaar te kunnen delen.
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Ook hebben we een gesprek gehad naar aanleiding van Kolossenzen 3 12-17 en daarna
zijn we creatief aan de slag gegaan.
We hebben de avond om half 10 afgesloten met het volgende gebed.
Heer, dank U voor alles dat U ons geeft.
Leer ons onze zegeningen te tellen,
dat wij open zijn voor U,
dat wij open staan voor wat U ons geeft.
Dat wij het herkennen,
in mensen, dingen en omstandigheden.
Dank U dat U ons ziet en kent,
ons draagt en kracht geeft
in alles wat op onze weg is.
Amen.
We hopen op donderdag 13 januari weer een vrouwenavond te houden.

AGENDA
Donderdag 13 januari
Maandag 17 januari
Woensdag 19 januari
Maandag 24 januari
Woensdag 26 januari
Donderdag 27 januari
Maandag 31 januari
Dinsdag 1 februari

19.30 uur
19.00 uur
16.30 uur
19.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Vrouwenavond, Anna Tsjerke
Mediteren in de kerk, Mariakerk Winsum
Meiinoar ite, Anna Tsjerke
Mediteren in de kerk, Mariakerk Winsum
Filmavond, Anna Tsjerke
Inspiratiecafé “Marga Claus”, in Baard
Mediteren in de kerk, Mariakerk Winsum
De Bijbel, een cursus, Marialokaal

Voor de laatste stand van zaken van kerkelijke activiteiten verwijs ik u graag naar onze
website: www.annatsjerke.nl www.lankmeamert.nl
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