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Er is besloten om in onze ge-
meente vanaf 1 juli de kerk-
diensten toegankelijk te maken 
voor ongeveer 30 gemeentele-
den. Dit zal dan vooral gaan om 
de gemeenteleden die de 
livestreamdiensten thuis niet 
kunnen volgen. Deze mensen 
zullen, voor zover bekend, op-
gebeld en uitgenodigd worden. 
Bent u niet gebeld maar wilt u 
hier wel graag voor in aanmer-
king komen, dan kunt u zich 
opgeven via uw wijkteam.  We 
moeten bij het kerkgaan denken 
om het bewaren van de ander-
halve meter afstand, ook bij het 
binnenkomen en verlaten van 
de kerk, we mogen niet zingen, 
moeten onze handen desinfec-
teren en koffiedrinken is voorlo-
pig nog niet mogelijk. Heeft u 
vervoer nodig naar de kerk, dan 
kunt u dit doorgeven. 
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Mattheus 6:18 

Waarom zou u zich zorgen ma-
ken over kleding? Kijk eens 
naar de bloemen in het veld. 
Die staan daar te bloeien zonder 
zich druk te maken.  

De bloemen in het veld. Het is 
werkelijk schitterend op dit mo-
ment. En wat hoor ik veel men-
sen er onderweg over. Genie-
ten! Misschien heeft u niet de 
mogelijkheid om er op uit te 
trekken. Dan zijn er vaak die 
prachtige bloembakken. Kleur-
rijk en een voedselbron voor 
insecten en vogels.  

Ons druk maken. Het is zo men-
selijk. Leven bij het moment is 
de kunst. Loslaten en vertrou-
wen. Dan is er ruimte om de 
kleinste verwonderingen te zien, 
te genieten en is het veel min-
der belangrijk om je druk te 
maken om bijzaken. Ondanks 
dat het een levenskunst op zich 
is, is het voor ons allemaal weg-
gelegd. Stil worden, kijken en 
wat zie je dan echt.  

Pastoraat: Vorig jaar werd het 
al in het kerkblad vermeld, 
maar afgelopen weekend was 
het dan echt zover; Klaas en 
Corrie Bakker waren 50 jaar ge-
trouwd. Dit hebben ze samen 
met hun kinderen mogen vie-
ren. Gefeliciteerd en veel zegen 
met elkaar! 

Diaconie - Kerk in Actie 
(Noodhulp Corona)          
en Eigen Kerk 

De opbrengst van de diaconie-
collecte is deze zondag be-
stemd voor kerken en lokale 
hulporganisaties die met 
steun van Kerk in Actie zorg 
verlenen aan kwetsbare men-
sen die getroffen zijn door de 
gevolgen van de corona pan-
demie. 

In veel landen in Afrika, Azië 
en Latijns-Amerika neemt het 
aantal besmettingen snel toe 
en dreigt een ramp van onge-
kende omvang. In Thailand 
kunnen 150.000 migranten uit 
Myanmar niet naar gezond-
heidscentra toe. In Zuid-
Soedan zijn de grenzen naar 
Oeganda en Kenia gesloten, 
terwijl daar 80% van hun 
voedsel vandaan komt. 

In maart 
vond voor 
het eerst 
vanuit een 
lege Andre-
astsjerke 
een uitzen-
ding plaats 
van een 
kerkdienst. 
Een lege 
kerkzaal be-
tekent wel 
orgelspel, 

maar geen hoorbaar gezang. 
Reden om gemeentelid Hen-
drik Visser te vragen als (voor)
zanger mee te werken aan de 
diensten. Vanaf de eerste 
dienst hoort u tijdens de uit-
zending, als vervanging van de 
gemeentezang, de stem van 
Hendrik Visser.  

Om privacy-redenen, op de 
website geen persoonlijke be-
richten. 

Tiener– en overstapdienst 

Vooraf opwekkingsliederen op 
de beamer 

Afkondigingen en uitleg thema 

Lied: Welkom in Gods huis 

Gebed en aansteken paaskaars 

Opbrengst 40-dagen project 

Lied: Ik wens jou  

Lezing: Johannes 14: 18-20 

Oars mar net oars: toneelstuk 

Lied: Houd vol 

Overstapmoment groep 8  

Lied: Wereldwijs-Vlammetje  

Danken en bidden 

Zegenlied: Opwekking 710 

Voorzanger 
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Bij de normale kerkgang waren 
er altijd 2 of 3 collectes t.w.  
diaconie, eigen kerk en 1x per 
maand een jeugdcollecte bij de 
deur. Gemiddeld twee keer per 
maand is de diaconieopbrengst 
rechtstreeks gekoppeld aan een 
speciaal doel, meestal een Kerk 
in Actie project. De overige dia-
coniegelden worden besteed 
aan incidentele projecten c.q. 
hulpaanvragen. 

Sinds de Coronaperikelen wor-
den de collectegelden op ver-
schillende wijzen gedoneerd. 
Via een bankoverschrijving op 
het bankrek. nr. van de diaco-
nie, via de Scipio-App en via de 
collectebussen bij Spar Bijlsma 
en Slagerij Wagenaar. 

In de praktijk komt het erop 
neer dat u vaak één bedrag 
overmaakt via één van de drie 
collectemogelijkheden. Soms 
wordt hierbij een specifiek col-
lectedoel benoemd. Is dit niet 
het geval dan worden de gelden 
verdeeld over diaconie, eigen 
kerk en eigen jeugd. Dit via een 
verdeelsleutel die overeenkomt 
met de verdeling van de collec-
tegelden over geheel 2019.  

Indien er nog vragen zijn, neem 
dan even contact op met één 
van onze diakenen. 

Namens de diaconie, 

Wietze Haanstra  

“Us Klaas had seis wiken net 
ûnder it tunneltsje troch west”, 
vertelt Sjoerdtje de Boer aan de 
telefoon. Vanaf half maart kon-

Hoe giet it mei... 

De beroepingscommissie pre-
senteerde onlangs in de verga-
dering van de kerkenraad hun 
informatiegids voor het beroe-
pingswerk. In deze gids naast 
veel informatie over onze ge-
meente en dorp ook een twee-
tal profielschetsen. Een schets 
met belangrijke kenmerken van 
onze gemeente en een profiel-
schets voor een te beroepen 
dominee. Beide profielschetsen 
worden in de eerst komende 
vergadering van de kerkenraad 
besproken en al of niet ongewij-
zigd vastgesteld. 
Na vaststelling komen de pro-
fielschetsen in Tsjerkeweagen 
en kan de beroepingscommissie 
actief op zoek gaan naar een 
nieuwe dominee. 

Beroepingswerk  

Van de diaconie den de kinderen niet naar 
school en de jongste zoon van 
Jan en Sjoerdtje de Boer, 
(Sigerswâld), vond dit helemaal 
niet erg. Zijn buurjongetjes en 
tevens neefjes, waren er wel 
om mee te spelen. Bij de ande-
re kinderen, Wytske en Rienk 
Jan, ging het leren thuis ook 
prima. Wel is het voor hen fijn 
dat er nu weer gekorfbald kan 
worden. Geen wedstrijden, 
maar wel trainingen. 

Sjoerdtje kon zeven weken lang 
haar beroep als kapster in Re-
duzum niet  uitoefenen. Toen ze 
weer begon met knippen, half 
mei, was alles eerst onwennig. 
Maar nu is het normaal dat na 
elke klant alle kappersbenodig-
heden worden ontsmet en de 
kapkleden in de was gaan. 
Mondkapjes worden enkel op 
verzoek gebruikt.  

Op de boerderij gingen de 
werkzaamheden voor Jan ge-
woon door, alleen was er een 
poos geen aanloop van verte-
genwoordigers. Ook ander be-
zoek kwam er lange tijd niet.  

Het gezin De Boer hield zich aan 
de regels, alleen pake en beppe 
werden na een paar weken 
weer bezocht. Afgelopen zon-
dag, vaderdag, was de eerste 
keer dat alle kinderen en klein-
kinderen weer samen op bezoek 
gingen bij pake en beppe De 
Haan, in de tuin.  

Sjoerdtje vindt dat zij het, als 
gezin, niet heel moeilijk hebben 
gehad. En in crisistijd leer je de 
gewone dingen waarderen, de 
mooie omgeving, het prachtige 
weer, je gezin. Het levenstempo 
is rustiger en dat was en is ei-
genlijk wel prettig.   

Tussen de 110 en 120 gemeen-
teleden kijken zondags via de 
livestream naar de uitzendin-
gen van onze kerkdienst. Op de 
daarop volgende dagen komen 
daar noch zo’n 55-65 Garipers 
bij.  

In totaal dus ruim 160 bezoe-
kers per week. Omdat er vaak 
gezinsleden meekijken, worden 
de kerkdiensten dus waar-
schijnlijk iedere week door 
rond de 250 Garipers gevolgd.  

Hey jongens en meiden 

Kijk de komende zondag naar 
de livestream van de kerk. Een 
heuse tienerdienst online! Maar 
niet alleen voor jullie, voor ie-
dereen natuurlijk! 

 


