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VOORWOORD
Vakantie
Het gevoel alsmaar door te gaan, het gevoel dat je geleefd wordt, het gevoel dat het
nieuws je langer bezighoudt dan je lief is en je sommige dingen niet meer goed kunt
verdragen… Als dat zo is, als je merkt dat er dit met jou aan de hand is, is het tijd om een
stap terug te doen. Ik hoop dat dit lukt, de zomer mag een tijd zijn om tot ontspanning te
komen en even wat anders te doen. Ook als je thuis blijft, ook als de omstandigheden van
je werk of je gezondheid het niet toe laten om vakantie te houden.
Vakantie is afgeleid van het Latijnse woord vacare, en dat betekent vrij zijn of leeg zijn.
Vacare Deo betekent vrij zijn voor God. ‘Alleen bij God vindt mijn ziel rust’ zegt de
dichter van psalm 62. Neem in je drukke of te drukke bestaan de tijd om die woorden in te
laten dalen, zonder je af, al is het maar een paar minuten en kom op adem. Dan kom je
wellicht op een laag die je lang niet had vermoed, de grond van het bestaan, waarop je rust
en altijd weer naar terugkeert, naar God die er altijd is. Voorbij je verstand en al je
gedachten, voorbij je al dan niet terechte zorgen en angsten. De vakantie is er om sores
van ons af te laten glijden, en leeg te worden. Je hoeft er niet eens voor op reis. En wat
blijkt: de leegte heeft een bodem, zoals elke put een bodem heeft. ‘Ik zal niet wankelen’
dichtte David in diezelfde psalm.
Ik las een verhaal van een man die op een dag door zijn leraar werd uitgenodigd om zijn
drukke leventje achter zich te laten en bij hem in zijn kluizenaarswoning in het bos te
komen wonen. “De man ging op weg, maar nam een enorme hoeveelheid bagage mee:
zijn hobo en allerlei andere spullen die hij dacht nodig te hebben. Hij sjouwde ook een
grote plunjezak mee vol oude pijn, en koffers vol ideeën, oordelen en vooroordelen waar
hij aan gehecht was. Tijdens zijn reis naar de kluis van zijn leraar overnachtte hij in de
bossen. En telkens verscheen er dan een dief met een witte baard die iets van zijn bagage
meenam. Uiteindelijk kwam hij bij zijn leraar aan met enkel nog de kleren die hij droeg.
Het eerste wat hij deed was de leraar zeggen dat er in de bossen een dief rondwaarde die
‘s nachts toesloeg. De meester draaide zich om en gaf iemand de opdracht daar
onmiddellijk iets aan te gaan doen. Maar toen zag de leerling een witte baard uit de
broekzak van de meester hangen, er stak ook een stukje riet uit van de hobo die van hem
gestolen was!”
Wat is de boodschap van dit verhaal? De boodschap is denk ik dat als je te druk bent en te
veel meesjouwt, er iemand is die je kan helpen. Hij helpt om je gehechtheden aan je
bezittingen en aan je oordelen over de ander en jezelf los te laten. Door los te laten en leeg
te worden is er ruimte om te ontvangen wat je in alle drukte anders misschien niet lukt. De
zomer mag daarvoor een mooie gelegenheid zijn. Op reis bezoek ik graag kerken en
kloosters. Als ik dan bijvoorbeeld in een eeuwenoude kerk ga zitten, ervaar ik soms wat
de dichter van psalm 62 ook schreef: ik kom tot rust, bij God. Bij God vindt mijn ziel rust
en vrede.
Ds. Jurjen Hilverda
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KERKDIENSTEN WINSUM – BAARD – EASTERLITTENS
ZONDAG 24 JULI
Easterlittens, St. Margrytkerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

: 9.30 uur
: Mevr. C. Akkerboom
: Groen
: Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân,
Onderhoudsfonds

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. J v. Veen, Sneek
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Onderhoud

ZONDAG 31 JULI
Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

GEZAMENLIJKE DIENST
: 9.30 uur
: Dhr. C. van Rijn, Sneek
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Diaconie

ZONDAG 7 AUGUSTUS
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. J. Hilverda
: Groen
: Lepra Stichting, Onderhoudsfonds

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

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

ZONDAG 14 AUGUSTUS
Easterlittens, St. Margrytkerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

GEZAMENLIJKE DIENST
: 9.30 uur
: Ds. Hilverda
: Groen
: Eigen Diaconie, Kerkvoogdij

ZONDAG 21 AUGUSTUS
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

: 9.30 uur, Koffiedrinken na de dienst
Gezamenlijke dienst met Hilaard, Húns en Leons
: Ds. J. Hilverda
: Groen
: Stjoer Fryslân, Kerkvoogdij
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Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. Scheurs, Hegebeintum
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Onderhoud

ZONDAG 28 AUGUSTUS
SIMMERSJONGEN
Burmaniawei 4, Iens
: 10.00 uur, Bij de familie Noordmans
M.m.v.
: Blazersgroep
Verdere info zie gezamenlijk nieuws in it Tsjerkebarren
ZONDAG 4 SEPTEMBER
Easterlittens, St. Margrytkerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

: 9.30 uur
: Dhr. U. Zwaga
: Groen
: Simavi, Orgelfonds

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

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

ZONDAG 11 SEPTEMBER
Baard, St. Gertrudiskerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

: 9.30 uur, Koffiedrinken na de dienst
: Ds. J. Hilverda
: Groen
: Stichting De Ondergrondse Kerk, Kerkvoogdij

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur
: Mevr. N. de Jong-Wiersema, Sneek
: 4 t/m 11 jaar
: Diaconie, Onderhoud

ZONDAG 18 SEPTEMBER
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. G. Eppink
: Groen
: Budgetmaatje Fryslân, Orgelfonds

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur, Fryske tsjinst
: Dhr. H. Giliam, Pingjum
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk en Onderhoud
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ZONDAG 25 SEPTEMBER
Winsum, Mariakerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

STARTZONDAG
: 9.30 uur, Gezamenlijke dienst
: Ds. J. Hilverda
: Groen
: ?, Onderhoudsfonds

ZONDAG 2 OKTOBER
Easterlittens, St. Margrytkerk
Voorganger
Liturgische kleur
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. A. Terlouw
: Groen
: Eigen Diaconie, Onderhoudsfonds

Winsum, Anna Tsjerke
Voorganger
Kindernevendienst
Collecten

: 9.30 uur
: Ds. A.T. Gorter, Harlingen
: 4 t/m 11 jaar
: Kerk, Diaconie

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
Voor dit stukje verwijs ik u naar de meditatie van dit zomernummer. Omdat 11 juli de
inleveringsdatum voor de kopij van het kerkblad is, en ik dit schrijf op 10 juni, kan ik
geen actueel nieuws melden. Maar ik hoop dat het goed met u gaat en u een beetje kunt
genieten van de zomer. Graach oant sjen!
De kerkdienst op 21 augustus
Zondag 21 augustus hopen we voor het eerst in de geschiedenis een kerkdienst met
Hilaard, Húns en Leons te houden. Zoals u weet ben ik ook predikant van deze drie
dorpen. Het leek ons, naar mijn voorstel, een goed idee een keer een gezamenlijke dienst
te houden en de gemeentes die grenzen aan de onze hartelijk te begroeten. Na afloop van
de dienst die in de Mariakerk in Winsum wordt gehouden, is er koffie. Ik trakteer…
Met een hartelijke groet van ds. Jurjen Hilverda
WEL EN WEE
We wensen allen die ziek zijn, allerlei onderzoeken moeten ondergaan of wellicht
geopereerd moeten worden alle sterkte toe en waar mogelijk van harte beterschap!
TSJERKEPAAD 2022
Gelukkig kan de organisatie van het Tsjerkepaad dit jaar weer gewoon doorgaan.
Vanaf 2 juli openen de Mariakerk in Winsum en de Sint Margaretha kerk in Easterlittens
de deuren eens in de twee weken op zaterdagmiddag. Dat is dus op 2 – 16 – 30 juli , 13 –
27 augustus en 10 september. De Gertrudiskerk in Baard is van 2 juli tot en met 10
september élke zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur open.
De vrijwilligers die bekend zijn met het Tsjerkepaad ervaren deze middagen altijd als zeer
verrassend en gezellig. Wie graag een middagje gastvrouw of gastheer wil zijn in de kerk
van Winsum kan zich opgeven bij Ida Bouwma, tel. 341952. Zie voor meer informatie op
www.tsjerkepaad.nl
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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:
19 juni 2022
De heer D. van Mourik, Winsum
26 juni 2022
De heer M. Hiemstra, Winsum
03 juli 2022
Mevrouw S. O. van der Bij, Winsum
10 juli 2022
Ds. G. Wessels, Stiens
COLLECTE OPBRENGSTEN
19 juni Kerk en Landbouw
26 juni Rode Kruis
03 juli Eigen diaconie
10 juli Cordaid Memisa

€ 59,60
€ 21,90
€ 41,80
€ 26,30

Namens de diaconie: hartelijk bedankt
COLLECTEN
24 juli 2022, Platform levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân
Kleurrijk Fryslân bestrijdt met steun van alle kerken binnen de provincie vooroordelen en
discriminatie t.o.v. allochtonen. Kleurrijk Fryslân realiseert dit door mét de minderheden
samen te werken aan de opbouw van een Kleurrijke Iepen Mienskip. Dit werk vraagt
onderhoud . Uw steun is daarbij zeer welkom. Kleurrijk Fryslân wil na de coronacrisis
extra aan de slag om zoveel mogelijke gemeenschappen en organisaties te betrekken bij
nieuwe activiteiten. Protestantse Kerk is bestuurlijk actief in het bestuur van Kleurrijk
Fryslân.
7 augustus 2022, Lepra Stichting
Effectief in leprabestrijding. Al ruim 50 jaar zetten we ons met hart en ziel in voor de
strijd tegen lepra. En niet voor niets, want onze inzet is effectief gebleken. Dankzij
vroegtijdige opsporing, behandeling en genezing. Dankzij preventieve behandelingen van
naaste contacten waarmee we bij hen lepra met maar liefst 60% kunnen voorkomen.
Dankzij voorlichting en training van gezondheidswerkers om lepra tijdig te herkennen en
discriminatie en uitsluiting tegen te gaan.
14 augustus 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
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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.
21 augustus 2022, Stjoer Fryslân
Uw bijdrage wordt gebruikt voor het project Support Kids. In de ogen van Support
Fryslân heeft elke jongere recht op een maatje. De meeste jongeren vinden zelf zo’n
maatje, maar sommige jongeren hebben daar hulp bij nodig. Deze hulp kan Stjoer bieden.
Stjoer koppelt sociaal zwakkere of eenzame jongeren aan vrijwilligers. Het maatje spreekt
regelmatig af met de jongere, helpt de jongere zelfredzamer te worden en draagt bij aan
een gezond sociaal netwerk. Daarnaast motiveert het maatje de jongere om deel te nemen
aan de samenleving.
4 september 2022, Simavi
Alle vrouwen en meisjes moeten hun recht op water en sanitatie kunnen opeisen, met als
doel gendergelijkheid en rechtvaardige en duurzame oplossingen. Wij leggen de focus op
het verbeteren van deze situaties in verschillende regio’s van Afrika en Azië. Vrouwen en
meisjes zijn onze prioriteit en hun stem en behoeften staan centraal bij alles wat we doen.
11 september 2022, Stichting De Ondergrondse Kerk
SDOK dient vervolgde christenen over de hele wereld en verbindt christenen in Nederland
met hen. SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die
zich inzet voor vervolgde christenen. We werken vanuit ons geloof in Jezus Christus en
laten ons daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel.
18 september 2022, Budgetmaatje Fryslân
Er is in toenemende mate sprake van problematische schulden. Volgens recent onderzoek
zijn één miljoen Nederlanders niet in staat hun maandelijkse rekeningen te betalen en zijn
daarnaast ongeveer vijf miljoen Nederlanders niet in staat om onverwachte
inkomensdalingen op te vangen. Naar verwachting zal het aantal mensen met
problematische schulden als gevolg van de corona-crisis verder stijgen. Deze mensen
hebben naast professionele hulpverlening ook behoefte aan concrete aanvullende en
morele steun bij hun financiële problemen. Budgetmaatjes, onder andere uit PKN en RK
kerken, kunnen deze steun bieden. Uw bijdrage wordt gebruikt voor de coördinatie van
het project en voor ondersteuning van de Friese maatjes en is opgezet vanuit de
samenwerking van de PKN Classis Fryslân, de Arme Kant Fryslân en Solidair Friesland.
2 oktober 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.
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NIEUWS UIT DE ANNA TSJERKE
Zie voor informatie ook: www.annatsjerke.nl
Het is Zomer
Elke tijd in een jaar heeft zijn eigen charme. Thuis, bij je werk, als vrijwilliger, het hele
jaar door zijn er belangrijke dingen. We zijn druk met veel dingen. Meedoen aan
kerkelijke activiteiten is ook fantastisch. Je bent bezig met het geloof, je kunt iets voor een
ander betekenen en andere betekenen vaak wat voor jou.
In de zomerperiode staat er vaak minder druk op de ketel. We vieren vakantie of doen het
gewoon thuis wat rustig aan. In de agenda staan veel minder afspraken dan anders.
Op 13 juli staat de laatste kerkenraadsvergadering op de agenda. Een week voor een
kerkenraadsvergadering maken we met een paar mensen altijd de agenda.
Toen bleek dat de functie van secretaresse vacant wordt. In kerkelijk verband noemen we
dat vaak Scriba. De scriba maakt o.a. de notulen van de vergadering en regelt en verdeelt
de post onder de andere Kerkenraadsleden.
De laatste jaren is de Scriba wel ouderling maar heeft geen pastorale taken. Vroeger
noemden we dat “Ouderling zonder wijk”. We maken er meteen een oproep van. Lijkt het
jou wat om voor een tijdje Scriba te worden, geef dat dan door aan iemand van de
kerkenraad. Ook als je eerst vragen heb kunnen we die natuurlijk beantwoorden.
In het verlengde van dit onderwerp hebben we ook gekeken naar alle ingevulde
talentenbrieven. Het is prachtig dat zoveel mensen zich positief opstellen. Een aantal
namen hebben we al doorgegeven aan de betreffende commissies. Als alle talentenbrieven
binnen zijn gaan we daar weer mee verder.
We wensen u allen Gods Zegen en tot later.
Namens de kerkenraad
Tjeerd de Haan
Voorzitter
PASTORAAT
Meeleven
“U moet de groeten hebben”, schreef Paulus aan de gemeente in Korinthe. Het blijken de
groeten van Epafras te zijn. Paulus vertelt dat deze Epafras iemand is die ook uit Korinthe
komt en bij de gemeente hoort. Deze man doet iets bijzonders. Hij bidt altijd voor de
gemeenteleden. Zo leeft hij mee. Niet alleen met de mensen, maar ook met God. Ook de
Anna Tsjerke heeft mensen als Epafras nodig die bijvoorbeeld meeleven met Ale
Lycklama á Nijeholt. Hij is gelukkig weer thuis bij Zwaantje en zij wonen aan de
Sulverstrjitte 3, 8831ZL Winsum.
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Je kunt ook denken aan Dick Regeling die zijn laatste kuur onderging. Hij woont aan de
Mied'igge 1, 8831 XN Winsum. Of denk aan Zuster de Boer-Abma. Zij woont aan de Trije
Keningenwei 12, 8831 ZT Winsum. Gelukkig klimt zij stapje voor stapje weer bij de wal
op.
Geboren
Sa tear, sa lyts,
in grut wûnder.
Foar sommige gewoan,
foar ús tige bysûnder.
Dat schrijven de dankbare en blijde ouders Jelmer de Boer en Ruurdtje van Abbema op
het geboortekaartje van Luuk Jesper. Hij zag het levenslicht op 1 juli. Luuk Jesper woont
met zijn ouders aan de Pier Winsemiusleane 26, 8831 XL Winsum. Wij wensen de ouders,
die Hidde Folkert in hun hart en Luuk Jesper aan hun hart dragen, van harte geluk!
DIACONIE
Heer, raak mij aan met Uw adem,
reik mij Uw stralend Licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op Uw waarheid zicht.
Raak met Uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij Uw kind.
Wees ook de Geest die mij aanvuurt,
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in Uw hand.
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan;
Die mijn ogen opent,
voor wie nu naast mij staan.
Heer, raak ons aan met Uw adem,
geef ons een vergezicht !
Draag ons op Uw vleugels,
Zegen ons met Uw Licht.
(uit: “Petrus”)
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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.
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
02-8-2022 : Dhr. H. Walinga, Mied’igge 7, 8831 XN Winsum
10-8-2022 : Mevr. B. de Boer-Abma, Trije Keningenwei 12, 8831 ZT Winsum
11-8-2022 : Mevr. D. Tuinman- Bakker, Pier Winsemiusleane 35, 8831 XK Winsum
15-8-2022 : Mevr. G. Nota-Bron, Fikarusleane 71, 8831 XE Winsum
15-8-2022 : Dhr. Sj. Joustra, Kleasterdyk 19, 8831 XA Winsum
15-8-2022 : Mevr. T. Sondij, Hegeterp 41, 8831 XT Winsum
16-8-2022 : Mevr. W. Gillebaard, Fikarusleane 77, 8831 XE Winsum
16-8-2022 : Dhr. S. Riedstra, Westerein 31, 8842 LA Wjelsryp
19-8-2022 : Mevr. Tj. Bakker, Fikarusleane 2, 8831 XG Winsum
01-9-2022 : Dhr. L. Wynia, Sybrand Roordastrjitte 12, 8843 KN Spannum
05-9-2022 : Mevr. F. Faber- van der Wier, Balthasar Beckerstrjitte 10,
8835 XN Easterlittens
07-9-2022 : Dhr. J. Bergsma, Spannumerdyk 6, 831 XX Winsum
JUBILEUM
08-9-2022 : Fam. Grit- Looijenga, De Nije Herne 10, 8831 ZS Winsum
(50 jaar getrouwd)
Allen alvast van harte gefeliciteerd.
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KLEURPLAAT
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GEZAMENLIJK NIEUWS
SIMMER SJONGEN 28 augustus 2022
Dit jaar is er weer Simmer Sjongen en wel op 28 augustus. De locatie voor dit jaar is bij
de familie Noordmans in Iens (Edens).
Het thema is:

“Hiep hiep hoera, we mogen weer, zingen voor de Heer”

Bij goede weersomstandigheden wordt de zangdienst buiten op het erf van de familie
Noordmans gehouden. Het adres is Burmaniawei 4 te Iens. Mochten de
weersomstandigheden slecht zijn dan kunnen we ook gebruik maken van een binnen
locatie zodat het altijd door kan gaan. Deze binnen locatie is vlakbij en dit zal dan worden
aangegeven.
De zangdienst begint om 10.00 uur en de begeleiding is weer van de blazersgroep
bestaande uit muzikanten van het korps van Spannum en Wjelsryp en andere muzikanten
uit de omgeving. Ook voor de kinderen wordt er weer wat leuks georganiseerd.
Natuurlijk staat de koffie, thee en fris vanaf half tien weer voor u klaar en na afloop kunt u
ook nog wat met elkaar drinken en praten.
Deze openluchtdienst wordt georganiseerd door de dorpen Wjelsryp, Baaium, Spannum,
Iens, Winsum, Baard en Easterlittens. In deze plaatsen zijn er op zondag 28 augustus geen
diensten .
Tijdens de dienst zal iemand van Vrienden van Rat Oekraïne een toelichting geven over
de projecten waarvoor de collecte bestemd is.
Graag verzoeken wij u om zelf een stoel mee te nemen. Een liedboek is niet nodig omdat
alle liederen afgedrukt worden op de liturgie.
Commissie Simmersjongen
WINTERPROGRAMMABOEKJE
Opnieuw uw aandacht voor het volgende. De kerken in Winsum, Baard, Easterlittens,
Spannum en Iens proberen straks weer een programmaboekje samen te stellen met daarin
een aanbod van allerlei gespreksgroepen, informatiemateriaal, activiteiten, excursies en
samenkomsten. Misschien heeft u een activiteit aan te melden. Of misschien heeft u
eerder al iets opgezet en was dat al meegenomen in vorige edities van het boekje. Graag
zien we dan dat u uw activiteit doorgeeft aan allerlei belangstellenden in onze dorpen via
het nieuwe winterprogrammaboekje. Neemt u dan even contact op met Klaas van Marrum
of stuur uw bijdrage voor het boekje door naar vanmarrumklaas@gmail.com. Degenen die
dit al gedaan hebben, worden langs deze weg vriendelijk bedankt.
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MISSIE ALBANIË
We zijn er helaas niet in geslaagd een groep jongeren bij elkaar te trommelen die
kinderwerk zou doen in Pinet. We bleven bij drie steken, en dat was te weinig. De
teleurstelling in Pinet was groot. Ook in Roemenië. Want daar rekende een groep jongeren
dat we samen zouden optrekken om dit kinderwerk te doen. Zij staan er nu alleen voor.
Uw gebed voor het welslagen van hun reis en opdracht wordt gevraagd. Hopelijk gaat het
een volgend jaar wel lukken om een groep samen te stellen die hart heeft voor de naaste
die het minder getroffen heeft.
GEBED VOOR BOER EN SCHEPPING
Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.
Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde.
De aarde die ons voedt.
Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke dag opnieuw.
Leven dat mag bloeien, tot Uw eer.
Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren.
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde en vanuit ontzag voor het wonder van het leven.
U weet van de zorgen die er zijn.
Zorgen over hoe het verder moet, zorgen over de toekomst van het boerenbedrijf.
Wij bidden: Heer, ontferm U. U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling.
Scherpe woorden die we spreken. Wij bidden: Christus, ontferm U.
U weet hoe belangen, meningen, mensen lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.
Wij bidden: Heer, ontferm U. Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.
Help ons te onderscheiden waar het op aan komt.
Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit en de ruimte om die aan te wenden, in
verbondenheid met elkaar.
Laat uw Geest ons zal leiden.
Door Christus onze Heer.
Amen
AGENDA
Zondag 28 augustus

10.00 uur

Simmersjongen

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. 0633434557. E-mail: vanmarrumklaas@gmail.com
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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