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VOORWOORD
Waar een Woord is, is een weg.
In Nijmegen kun je een bijzonder museum bezoeken. Het heet muZIEum. Omdat je er een
persoonlijke rondleiding krijgt, is het goed van te voren een afspraak te maken. Voor die
rondleiding laat een vriendelijke mevrouw je al even oefenen. Met je ogen dicht en met
behulp van een blindenstok laat ze je een klein parcoursje aflopen. Dat is even
wennen. Daarna brengt ze je naar de catacomben van het muZIEum. Je mag je stok
meenemen. Ze vertelt dat je straks iemand zult ontmoeten. Deze persoon is blind. Omdat
inmiddels het licht al uit gedaan is, zul je hem niet zien. Die blinde man leidt je dan door
zijn duistere wereld.
Het licht gaat uit. Je houdt je ogen wijd open, maar het heeft geen zin. Het is aardedonker.
Je ziet nergens ook maar het allerkleinste lichtpuntje. Dan hoor je een stem. De stem stelt
zich voor en stelt je gerust. Hij nodigt je uit voor een tocht door zijn donkere wereld. Je
vraagt je af hoe dat moet. Want je durft in dit donker nauwelijks een stap doen. Je kent er
ook de weg niet. Is er wel een weg? Het is zelfs lastig om er je evenwicht te bewaren.
Onzekerheid troef. Maar de stem is er. En de stem zegt dat hij de weg kent. De stem leidt
je over een pad naar zijn huis, van de kamer naar de keuken, via de gang naar de tuin, een
brug over naar de supermarkt. Steekt met jou een drukke weg over en brengt je naar een
terras voor een drankje. Je krijgt in het donker precies dat drankje waarop je gehoopt had.
Na je tocht gaat het licht weer aan en zie je de stem die jou geleid had.
Deze ervaring in het muZIEum kun je ook mee maken in het gewone leven. Door allerlei
omstandigheden kan zo het licht uitgaan. Je ziet het niet meer zitten. Je ziet er geen gat
meer in. Je ziet nergens meer een lichtpuntje. Nergens is houvast. De psalmen kennen dit
leven. Lees ze maar. Laat de woorden in je bezinken. Het schijnen alleen maar woorden.
Maar als je goed luistert, ga je de stem herkennen. Je gaat ontdekken dat deze woorden
vlees en bloed kregen in een stem. Waar had je die stem al eerder gehoord? Precies, in het
evangelie! Die stem leidt daar door de duisternis van een lijdensweg van kruis en graf. Ga
jij je in jouw duisternis richten op die stem, dan wordt deze je steeds vertrouwder, stelt je
gerust en wijst je tot je verbazing door de oude psalmwoorden de weg. Zelfs daar waar jij
geen weg ziet, blijkt toch een weg.
De schriften nodigen je uit deze weg te volgen. Blijf die door de duisternis heen
uitwandelen, totdat de dag komt dat je de stem zult zien, van aangezicht tot aangezicht.
Ds. Klaas van Marrum
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KERKDIENSTEN WINSUM – BAARD – EASTERLITTENS
ZONDAG 24 APRIL
Baard, St. Gertrudiskerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. H. Post-Knol
: Wit
: Light for the World, Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur, Fryske tsjinst
: Dhr. H. Gilliam, Pingjum
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Onderhoud

ZONDAG 1 MEI
Easterlittens, St. Margrytkerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

: 11.00 uur
: Ds. H. Strubbe
: Wit
: Farm Friends, Orgelfonds

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. K. v. Marrum
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Onderhoud

ZONDAG 8 MEI
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

: 9.30 uur, Heilig Avondmaal,
koffiedrinken na de dienst
: Ds. J. Hilverda
: Wit
: Noodhulp Nigeria KIA, Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur
: Dhr. P. Speelman, Folsgare
: 4 t/m 11 jaar
: Diaconie, Kerk

ZONDAG 15 Mei
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. J. van der Velden
: Wit
: Diaconaat Nederland KIA, Orgelfonds

4

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur, m.m.v. de Lofstem uit Wjelsryp
: Ds. C.P. Meijer, Zwolle
: 4 t/m 11 jaar
: Diaconie, Diaconie

ZONDAG 22 MEI
Baard, St. Gertrudiskerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. J. Hilverda
: Wit
: Eigen Diaconie, Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 09.30 uur
: Dhr. B. Smedes, Surhuisterveen
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Onderhoud

DONDERDAG 26 MEI
Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

HEMELVAARTSDAG
: 09.30 uur, Gezamenlijke dienst
: Ds. K.van Marrum
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Diaconie

ZONDAG 29 Mei
Easterlittens, St. Margrytkerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. J. Hilverda
: Wit
: Vluchtelingen Werk Noord Nederland,
Onderhoudsfonds
: 9.30 uur
: Dhr. L. v/d Ven, Aldeboarn
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Onderhoud

De kerkdiensten vanuit streekgemeente Lank Meamert: Baard, Winsum (Mariakerk) en
Easterlittens zijn ook online te volgen via www.kerkomroep.nl

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
Ik schrijf mijn kopij in de Goede Week. Vanaf donderdag zijn er de vieringen in de kerk
die uitlopen op het feest van Pasen. Het lijden van de wereld en het lijden van Christus
zijn niet het laatste. Dat is wat wij met Pasen vieren, de overwinning van het leven op de
dood. God en de wereld, hemel en aarde zijn voorgoed met elkaar verbonden. Omdat ons
geloof soms behoorlijk op de proef wordt gesteld, worden ons teksten en liederen
aangereikt die we volop tot ons nemen. Het samen zingen verrijkt op een geweldige wijze
ons geloofsleven.
Ondertussen worden de activiteiten op het gebied van vorming en toerusting afgesloten.
Na de zomer starten we met een nieuw programma. Een van de onderdelen die zeker door
zal gaan is het inspiratiecafé. Vanwege corona hebben we de laatste twee avonden uit
moeten stellen. Ze krijgen, zo is het plan, een vervolg. Verderop in het kerkblad treft u
nog een aankondiging van een reisje naar Oost-Groningen op 21 mei. Bij voldoende
deelname gaat die door!
In het vorige kerkblad meldde ik het al maar van 23 april t/m 1 mei heb ik enkele dagen
vrij. Mocht u in deze week een beroep willen doen op een predikant, dan kunt u contact
opnemen met Sjoukje Terpstra tel. 0517341481/ 0630115049.
Bijlage bij It Tsjerkebarren
Bij het kerkblad treffen de gemeenteleden van Lank Meamert een boekje met de titel
‘Ongelooflijk’. Het is geschreven door een van onze gemeenteleden, ds. Joke van der
Velden. Tijdens haar studieverlof in 2010 ging haar onderwerp over prikkelende vragen
rond geloven met dit boekje als resultaat. Ze ontdekte dat ze nog een hele doos met deze
boekjes had. Je kunt ze dan weggooien maar we bedachten dat ze op deze manier wellicht
nog een mooie bestemming kon krijgen. Veel leesplezier toegewenst!
Meeleven
Voor mensen die ouder worden is wachten steeds meer een deel van hun leven. Hoe
minder je kunt, hoe vaker je moet wachten. Wachten staat op gespannen voet met het veel
gehoorde ‘Ik kom zo…’. Marinus van den Berg schreef in zijn boekje ‘Als leven wachten
wordt’ de volgende tekst die uitnodigt tot bezinning en ongetwijfeld herkenning oproept:
Als je ouder wordt is het vaak zo:
het wordt stiller om je heen,
niemand noemt nog je voornaam,
velen zijn al vertrokken,
je voelt je alleen op een perron,
er is minder belangstelling,
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veel gebeurt er buiten je om,
je dagen worden anders,
de nachten langer.
Als je ouder wordt verzucht je soms:
hoe lang nog,
zo hoeft het niet,
oud worden is mooi,
iedereen wil het,
maar oud zijn.
Mijn God, aan de rand van dit leven,
waar het soms stil is en verlaten,
waar soms weinig mensen zijn,
waar vaak slechts vreemden zijn,
waar ik me soms zo alleen voel wees Gij mijn steun.
Wees voor mijn leven een bron
waaruit ik kan putten.
Help mij te geloven
dat ik altijd zal leven bij U.
In het bezoekwerk ontmoeten we mensen voor wie het leven wachten is geworden. Die
afhankelijk zijn geworden van de zorg en aandacht van anderen. We denken aan mensen
die ziek zijn, rouw dragen, alleen zijn komen te staan, verpleegd worden, of moeten
wachten op de uitslag van een operatie of een onderzoek. We leven mee met de familie
Koning nu Tineke Koning ernstig ziek is geworden. Op het moment dat ik dit schrijf gaat
het gelukkig nog redelijk goed met haar. Frou Koning woont met haar man Henk aan de
Hegeterp 16, 8831 XT in Winsum. Marten Hiemstra, Pier Winsemiusleane 24, 8831 XL
Winsum, zou eindelijk geopereerd worden aan de heup maar moet nu eerst intensieve
medische zorg ondergaan vanwege een aandoening aan de huid. We wensen hen, en
degenen die we hier nu niet bij name noemen alle sterkte toe, en moed en kracht van
Godswege en mensen.
Jubileum
Op 14 april waren Lolke Pruiksma en Gré Wispelweij 50 jaar getrouwd. Wij feliciteren
hen van harte met deze heugelijke dag! Hun adres is de Omrin 10, 8831 ZD Winsum.
Met een hartelijke groet van ds. Jurjen 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. De mensen die onlangs een bloemengroet hebben ontvangen
zijn:
20 maart 2022
Mevrouw S. Namminga – Duindam, Winsum
27 maart 2022
Mevrouw T. Anema – Reitsma, Winsum
03 april 2022
De heer D. van Mourik, Winsum
10 april 2022
Mevrouw T. Koning, Winsum
COLLECTE OPBRENGSTEN
20 maart:
KIA Werelddiaconaat
27 maart:
Fries Vredesplatform
03 april:
Eigen Diaconie
10 april:
Stichting Present Leeuwarden

€ 19,65
€ 77,65
€ 39,95
€ 100,00

Namens de diaconie: hartelijk bedankt.
COLLECTEN
24 april 2022, Light for the World
Sinds 2004 zijn onze projecten in Afrika mede ondersteund door partners uit Nederland.
Tussen 2010-2020 werd Light for the World in Nederland vertegenwoordigd door de
Nederlandse organisatie SeeYou Foundation. Stichting SeeYou werd in 1982 opgericht
als Dark & Light Blindcare, werd in 2010 lid van Light for the World, maar heeft per
2021 haar lidmaatschap beëindigd en haar naam veranderd in Stichting SeeYou. Light for
the World blijft samenwerken met partners in Nederland. We zijn dankbaar voor de
samenwerking met Stichting SeeYou in het project ‘We Are Able! – giving voice to
people with disabilities’ dat onder leiding staat van ZOA, waarbij Light for the World
uitvoeringspartner is in Zuid-Soedan en Oeganda.
1 mei 2022, Farm Friends
De Lease Koe helpt Afrikaanse boerinnen.
Voor kleine boeren in Afrika is het lenen van geld voor een nieuwe koe onbetaalbaar.
Daarom heeft Farm Friends de Lease Koe bedacht. Via z’n coöperatie krijgt de boer een
drachtige Lease Koe. Zodra de koe melk gaat geven wordt de aanschafwaarde van € 750
via het melkgeld terug betaald. Daar doen de meeste boeren twee jaar over. Na twee jaar
zijn de koe en het kalfje eigendom van de boer. Het terugbetaalde geld wordt gebruikt
voor de aanschaf van de volgende Lease Koe. Zo wordt uw gift jaar in jaar uit gebruikt
om een boerin aan een koe en kalf te helpen.
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Op www.farmfriends.nl is in de jaarverslagen te lezen wat er met giften gebeurt. Zo kan
iedereen het succes van de Lease Koe volgen.
8 mei 2022, Noodhulp (Nigeria) KIA
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor
geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar
de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond
kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en
hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij
mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's.
15 mei 2022, Diaconaat (Nederland) KIA
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen.
Kinderen kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer
gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook
wel ‘het Jeugddorp’ wordt genoemd, gelooft men sterk in de helende kracht van een
stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28
gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.
22 mei 2022, Eigen Diaconie
De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen
die dit nodig hebben, zowel financieel als sociaal ondersteunend. Binnen onze gemeente
krijgt dit vorm door o.a. de zorg voor en hulp aan vluchtelingen, de (nood)hulp en
attenties aan gemeenteleden en hen buiten de gemeente voor wie dat nodig heeft.
29 mei 2022, Vluchtelingen Werk Noord Nederland
VluchtelingenWerk Noord-Nederland biedt vluchtelingen een oplossing als andere wegen
zijn afgesneden en wil vluchtelingen helpen in sociaal schrijnende situaties. Zij lenen geld
uit het Humanitair Fonds als andere mogelijkheden voor hulp zijn uitgeput. Met de
financiële bijdrage kunnen acute problemen snel worden opgelost. Daarbij zijn kleine
bedragen vaak al van grote betekenis. Indien het niet reëel is dat een vluchteling het
bedrag terug kan betalen, wordt de lening omgezet in een schenking. Dit is in circa 5%
van de hulpacties het geval. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het Humanitair Fonds
Noord-Nederland.
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NIEUWS UIT DE ANNA TSJERKE
Zie voor informatie ook: www.annatsjerke.nl
SINDS HET VORIGE TSJERKEBARREN
Nu ik dit schrijf hebben we sinds het vorige Tsjerkebarren geen vergadering van de
kerkenraad van de Anna Tsjerke gehad.
De officiële corona maatregelen zijn globaal voorbij. Sinds een hele poos, 2 jaren?,
hadden we op 30 maart weer een gezamenlijke kerkenraadsvergadering met de gemeente
Lank Meamert. Dat hebben we twee keer per jaar, één keer in het voorjaar en één keer in
het najaar. We bespreken dan onder andere de gezamenlijke diensten en de daarbij
horende preekroosters, en het winterwerk. En ook andere gezamenlijke dingen, zoals op
het gebied van het gezamenlijke jeugdwerk.
Ook het startweekend kreeg aandacht. Dat is voor komende zomer ingepland voor het
weekend van 23, 24 en 25 september.
Zoals het nu staat gaan we ook weer Simmersjongen samen met de dorpen in de
omgeving. Het staat gepland op 28 augustus 2022. Meer details hebben we nog niet, zodra
die er zijn worden deze bekendgemaakt.
Er zijn nog andere agendapunten en ook tussen de agendapunten door wordt er onderling
veel gepraat. We werken natuurlijk heel functioneel maar de koffie en thee en het
bijpraten moet ook zijn plek hebben.
Dan nog een paar andere onderwerpen. Op 27 maart hadden we in de Anna Tsjerke een
doopdienst. Tineke en Kiefer, Frans en Ytsje lieten hun kindjes Elise en Brent dopen.
Gera en Wouter zijn geen lid van de Anna Tsjerke maar wilden graag mee doen met hun
broer en zus en lieten hun dochter Tess ook in de Anna Tsjerke dopen. Speciaal voor deze
dienst was er een ouderling uit hun kerk in Easterein aanwezig. Dat was feest. Tineke,
Frans en Ytsje deden in dezelfde dienst ook belijdenis.
We hebben vanwege de corona onder andere de stoelen in de kerk nog wel wat uit elkaar
staan. En we hebben de collecte nog bij de uitgang. In het algemeen gaan we toch wel
weer terug naar de manier van kerkdienst vieren zoals voor corona. Toch zijn er mensen
die nog een apart gevoel van kwetsbaarheid hebben vanwege corona. Daar moeten we
rekening mee houden.
De diensten die we vieren zijn vaak mooie diensten. We zingen, bidden, krijgen uitleg,
luisteren naar de Bijbel, we krijgen een Zegen, we mogen collecte geven, we mogen
aandacht aan elkaar schenken en met elkaar praten, er is koffie. Een kerkdienst is vaak een
rustmoment in een week vol drukte. Weet dat we allen zijn uitgenodigd om op zondag
naar de kerk te komen
Met vriendelijke groet, Tjeerd de Haan
voorzitter van de 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
Reimer Faber zou een nieuwe enkel krijgen. Tijdens de operatie bleek dit kunstje niet
haalbaar. Aan het einde van de rit zou Reimer alleen maar nog grotere problemen krijgen.
Hij is voor herstel nu weer thuis en zal later toch opnieuw geholpen moeten worden.
Ale Lycklama à Nijeholt is een dag of tien opgenomen geweest in het MCL. Gelukkig
konden ze daar een diagnose stellen. Dit betekent wel dat hij nog een lange weg te gaan
heeft.
Dick Regeling heeft nu zijn tweede chemokuur achter de rug.
We wensen deze drie mannen geduld, uithoudingsvermogen en een positieve kijk toe. En
we hopen dat ook degenen die om hen staan de nodige kracht van Boven ontvangen
waardoor ze zelf steun ervaren zodat ze steunpilaren kunnen zijn.
Intussen zijn er ook nog anderen die onderzoeken of een pittige kuur ondergaan. Ook hen
wensen we Gods kracht en zegen toe. Voor hen die in deze periode iemand moeten missen
of juist in deze tijd herinnerd worden aan een verdrietig afscheid bidden wij dat zij troost
zullen ervaren van Hem die de Trooster genoemd wordt.
DIACONIE
De diaconie heeft weer enkele giften gedaan:
Een bijdrage aan de Bijbelvereniging van 50 euro voor het verstrekken van gratis Nieuwe
Testamentboekjes in heel veel talen in zakformaat.
Voor een paar projecten in de Veertigdagentijd van Kerk in Actie met als thema: Alles
komt Goed?! hebben wij 50 euro per project overgemaakt.
Dit geldt voor het project Rwanda. In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de
inwoners van landbouw. Maar met gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig
rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese
diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze
leren hen veeteelt en groenten en fruit te verbouwen met betere landbouwtechnieken. Na
de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun
kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

11

Het project in Moldavië.
Door de hoge werkloosheid werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouders
blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In twee
opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare
kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij het
huiswerk. Ouderen kunnen in het opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd,
gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche.
Het project in Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet (Libanon) zijn
de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek
aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere
toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara. Dit centrum geeft
jongeren psychosociale hulp en helpt hen trauma's te verwerken. Jongeren krijgen
huiswerkbegeleiding en kunnen vak training volgen. Alle komt goed?! Dankzij de liefde
en aandacht die de jongeren in het Manara Youth Center krijgen, durven zij hierin te
geloven!
In de hal van onze kerk staat een Biblebox met gratis het Nieuwe Testament in zakformaat
die in heel veel talen is uitgebracht. Bij ons zitten er het N.T. in Gewone Taal, in de HSV
en yn it Frysk yn. Veel mensen zijn, juist in deze tijd, op zoek naar de zin van het leven. Ú
mag doorgeven dat het échte leven te vinden is in de Bijbel. In het Woord van God, dat
spreekt van eeuwige vrede! Denkt u nu: ik wil er iemand blij meemaken schroom niet om
een exemplaar mee te nemen.
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
30-04-2022: Dhr. W. Grit, De Nije Herne 10, 8831 ZS Winsum
27-05-2022: Mevr. J. Swart- Celinska. De Langebaan 2, 8835 XP Easterlittens
JUBILEUM
01-05-2022: Fam. Lycklama à Nijeholt- van der Sluis, Sulverstrjitte 3, 8831 ZL Winsum
(35 jaar getrouwd)
29-05-2022: Fam. Greidanus-Weijer, Sulverstrjitte 7a, 8831 ZL Winsum
(25 jaar getrouwd)
Allen alvast van harte gefeliciteerd.
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KLEURPLAAT
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GEZAMENLIJK NIEUWS
EXCURSIE
Dagtocht naar Oost-Groningen
Op zaterdag 21 mei maken we opnieuw een reis naar Winschoten. We worden ontvangen
in de middeleeuwse Marktpleinkerk. Daarna maken we een wandeling door de stad. Tot
aan de 2e Wereldoorlog kende Winschoten een grote joodse gemeenschap. Onder leiding
van de stadsgids gaan we op zoek naar sporen die herinneren aan het Joods verleden. Na
de lunch rijden we door het prachtige Groninger land naar het oude vestingdorpje
Oudeschans. De kosten worden geraamd op € 50,- pp. (reis, koffie, lunch). Voor
informatie: ds. Jurjen Hilverda, tel. 0517-234271 / email: jhilverda@planet.nl. Opgave
graag zo spoedig mogelijk!
SCHULDHULPMAATJE
SchuldHulpMaatje uitgevoerd door de Stichting Lyk is ryk.
Waadhoekers die kampen met (dreigende) schulden kunnen een beroep doen op hulp van
een SchuldHulpMaatje. Die zet dan samen met hen alle inkomsten, uitgaven, schulden en
betalingsachterstanden op een rij. Als dit overzicht er is, gaan ze samen aan het werk voor
de oplossing. Het Maatje kan bij voorbeeld helpen bij het afspreken van
betalingsregelingen en weet eventueel de weg naar professionele hulpverlening of de
officiële schuldsanering. Het liefst komt SchuldHulpMaatje echter al in actie vóór dat
nodig is. Juist mensen die (nog) geen schulden hebben, maar wel moeite hebben de
eindjes aan elkaar te knopen, worden aangemoedigd zich te melden. "Wacht niet tot je in
het rood staat” is het motto, maar vraag op tijd hulp om je inkomen en uitgaven beter op
elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld als je weet dat je het zuiniger aan moet doen omdat
binnenkort jouw financiën of jouw gezinsomstandigheden veranderen maar geen idee hebt
hoe je een aangepast budget moet maken.
Heeft u hulp nodig vanwege (dreigende) schulden? Wacht niet langer en zoek contact met
coördinator Adriaan Stap. U kunt hem bellen (06 282 32 190), mailen
(coordinator@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl) of een bericht sturen via de site
schuldhulpmaatje.nl/locatie/waadhoeke. Hij komt dan vrijblijvend bij u op bezoek en
koppelt u mogelijk aan een Maatje die als vrijwilliger werkt, dus het kost je niets.
Schroom niet om die stap te zetten, het kan je veel ellende besparen.
Is het u bekend dat iemand in de knel zit om rond te komen en waarschijnlijk hulp nodig
heeft en accepteert dat iemand hen helpen kan breng dit berichtje dan onder hun aandacht.
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ZOA
van noodhulp
tot wederopbouw
De landelijke huis-aan-huis collecte voor ZOA, die eind maart werd gehouden in Winsum
en Baaium, heeft het mooie bedrag van € 387,34 opgebracht.
Ook werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te doneren via de QR-code op de
collectebus.
Wilt u meer informatie over het werk van ZOA, en waar het geld aan wordt besteed, dan
kunt u dit vinden op www.zoa.nl.
Namens ZOA, hartelijk dank aan alle gevers en collectanten
Lies Stienstra-Akkerman, collecte-contactpersoon
AGENDA
Maandag 25 april
Donderdag 5 mei
Zaterdag 21 mei
Donderdag 2 juni

09.30 en 19.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

Bijbelkring, Anna Tsjerke
Breien en haken voor Gambia
Dagtocht naar Oost-Groningen
Breien en haken voor Gambia

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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ADRESSEN
Predikanten:

Kerken:

Ds. J. Hilverda, Kleasterdyk 2, 8831 XB Winsum
Tel. 0517-234271. E-mail: jhilverda@planet.nl
Ds. K. van Marrum, Swachlumerleane 2, 8843 KL Spannum
Tel. 06 33434557. E-mail: k.vanmarrum@knid.nl
Hervormde Streekgemeente Lank Meamert
Scriba: Dhr. S. Greidanus (0686657850)
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 (0623936783)
E-mail: scriba.annatsjerke@gmail.com
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 (0623560827)
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 (0623560827)
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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