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Meditatie 
 

Vuur 

  

Het is Pinksterfeest geweest. We hebben met elkaar gevierd 

dat Gods Geest in deze wereld is. Vanaf het begin is de Geest 

betrokken bij de schepping. Ze “zweeft over de wateren” staat 

er in het eerste boek van de bijbel. Alsof ze op zoek is naar een  

landingsplaats. En nu heeft ze die plek gevonden: ons. De 

gemeente van Jezus Christus als landingsplaats, als 

broedplaats van de Geest. En ze komt met vuur.  

Met welk vuur komt de Geest? 

Misschien hebben jullie in het nieuws de protesten gezien 

tegen racisme. Goede zaak dat het vuur van de 

verontwaardiging af en toe brandt. Dat betekent dat we op 

zoek zijn naar gerechtigheid. Want boosheid heeft te maken 

met het gevoel dat jou onrecht aangedaan wordt. Jezus zegt: 

gelukkig zijn de mensen die verlangen naar gerechtigheid.  

Jullie weten vast nog wel dat we met z’n allen geklapt hebben 

voor de ‘helden in de zorg’. Het vuur van het enthousiasme 

voor deze dagelijkse inzet brandde in de samenleving. Mooi dat 

we dat zo met elkaar voelden en wilden uiten. Dat betekent dat  

we ergens voor warm lopen. Dat we kunnen bewonderen en 

waarderen. Belangrijk dat je kunt bewonderen en waarderen 

en dat je dat ook laat horen en zien. Waardering heb je  

zelf ook nodig; geef het dan ook.  

Het vuur van het moment vlamt ook af en toe op. Dat je ‘de 

geest’ krijgt en iets doet waarmee je jezelf en anderen verrast. 

Dat je inzet laat zien, dat je laat zien wat er in je zit. Mooi als 

je je gaven en talenten laat zien en gebruikt. Sterk als je met 

je wilskracht iets voor elkaar kunt krijgen.  

We verwachten niet dat het vuur van de verontwaardiging 

altijd brandt. Dat zou niet best zijn. Hoe zorgen we dan voor 

gerechtigheid? We klappen niet meer voor medewerkers in de 

zorg. Ik zag in de krant het berichtje dat de Friese 

ziekenhuizen dit jaar “financieel goed gedraaid” hadden. Wat is 

er gebeurd met de waardering voor de werkers in de frontlinie? 

We hebben niet steeds de geest van het moment, want er  

komen ook weer andere momenten. 
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Daar hoeven we niet teleurgesteld over te zijn. Maar het mag 

ons er wel op wijzen wat het vuur van Gods Geest is. Het vuur 

van Gods Geest is Gods aanwezigheid in ons leven. Die Geest 

brandt, zonder ons op te branden. Zoals het vuur in de 

braamstruik; branden zonder op te branden. Gods Geest voedt 

en ondersteunt het vuur op zoek naar gerechtigheid. Het voedt 

en ondersteunt ons als we bewonderen en waardering zoeken  

voor anderen. Gods Geest voedt en ondersteunt onze talenten, 

onze wil, ons gevoel en ons verstand; om die in te zetten in 

Gods licht. Blijvend. Niet als een tijdelijk vlammetje,  

maar als een blijvend vuur, een blijvend licht, dat in ons leven 

brandt. We leven niet van evenement naar evenement, van 

vuurtje naar vuurtje. We dragen het vuur van Gods Geest elke 

dag mee. En God draagt ons. Zo brandt er in ons een eeuwig 

vuur en branden we niet op.   

                                                                     ds. A.Vriend 

 

 

Bij de diensten 
 

Ook in de maand juni worden de erediensten op de 

gebruikelijke manier in Nij Mariënacker uitgezonden en via 

Kerkomroep en het YouTube-kanaal van de PG te Workum. 

Vergeet de collectedoelen niet!  

 

Zondag 14 juni is ds. Arnold Vriend is voorganger, Klaske 

Deinum is de organist en muzikale medewerking wordt 

verleend door Inkje Bakker. We volgen de kinderkerk- 

methode ‘bijbel basics’. Op deze zondag staat Matteüs 20:1-16 

centraal: een voorbeeld dat laat zien hoe Gods nieuwe wereld 

onze wereld ondersteboven keert. 

 

Zondag 21 juni is ook ds. Arnold Vriend de voorganger. 

Klaske Deinum is de organist en muzikale medewerking wordt 

verleend door Inkje Bakker. We volgen de kinderkerk- 

methode ‘bijbel basics’. Op deze zondag staat Matteüs 25:1-13 

centraal: een voorbeeld dat duidelijk maakt dat je goed moet 

opletten of Gods nieuwe wereld er al aankomt. 
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Citaat jaarthema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de gemeente  
 

Wij leven  mee: 

Wij leven als gemeente mee met allen die te maken hebben 

met ziekte of andere zorgen. Niet iedereen wordt in deze 

rubriek met name genoemd. Wij hopen wel dat wij als 

gemeente om iedereen denken. 

 

In het ziekenhuis: Voor zover wij weten ligt er momenteel 

geen gemeentelid in een ziekenhuis. Wij wensen de zieken 

thuis veel kracht en sterkte toe.   
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In Memoriam Anna Elizabeth Boersma - Arwert. 
Anna Boersma is geboren op 8 oktober 1940 als derde dochter 

in het gezin van Freerk Arwert en Pieterke Oldenhuis in 

Sauwerd. Een vrolijk en (meestal) lief meisje dat hield  

van zingen. Na de lagere school en de Mulo ging ze als 17-

jarige in de psychiatrie aan het werk in Wolfheze. Na 5 jaar 

ging ze in Wolvega aan het werk. Ze maakte daar goede  

vriendinnen, sommigen voor het leven.   

Tijdens een uitwisseling van Groninger en Friese kerkelijke 

jeugd sprong er een knoop van het jasje van ene Piet Boersma. 

Anna bood aan om die weer vast te zetten en de vonk sprong 

over. Ze trouwden in 1966 en gingen wonen in Balk, tot ze op 

de boerderij konden. Al die 54 jaar bleven ze een ontzettend 

hecht stel. 

Een gastvrije vrouw, die soep maakte (met balletjes!) en 

aandacht had voor wie dat nodig had. Ook toen ze 15 jaar 

geleden van de boerderij verhuisden naar Workum bleef  

die gastvrijheid. Met haar vriendelijkheid en aandacht was hun 

huis aan de Inthiemasingel voor velen een geliefd plekje. De 

afgelopen jaren werd steeds duidelijker dat haar geheugen 

slechter werd. Samen zorgden Anna en Piet ervoor dat ze 

zoveel mogelijk ‘gewoon’ bij elkaar konden blijven. Dat werd 

stap voor stap moeilijker door het voortschrijden van de 

dementie. Uiteindelijk werd de stap gezet waar zo tegenop 

werd gezien; ze verhuisde naar Noarderthús. Daar bleek ze 

zich goed aan te passen aan haar nieuwe omgeving; ze maakte 

zich ook daar geliefd met haar vriendelijkheid. Ze kon de  

weekenden bij haar man blijven en zo konden ze ook ’s 

zondags samen naar de kerk.  

Haar overlijden op 22 mei kwam onverwacht en eigenlijk zoals 

ze zelf gehoopt had. In de afscheidsdienst stonden we stil bij 

de Bron van vriendelijkheid, God. Ze vertrouwde zich aan Hem 

toe in leven en sterven. Wij mogen vertrouwen dat Hij haar 

draagt, voorbij onze horizon, en haar levenskern bewaart aan 

Zijn hart. Dat dit vertrouwen troost mag geven aan allen die 

haar moeten missen. 

                                                                      Ds. A.Vriend 
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Van her en der 
 

De kerkbezichtiging is weer begonnen en daarmee zijn wij als 

pastores gestopt met in de kerk zitten. Het was voor ons een 

mooie ervaring en misschien wel iets waar we, op één  

of andere manier, mee verder gaan. We zijn druk bezig met 

plannen voor de samenkomsten in juli. Dat heeft nog heel wat 

voeten in de aarde en het is mooi om daar mee aan de slag te 

kunnen. Verdere info staat in een ander stukje in Kerknieuws.  

Tegelijk is er niet echt veel veranderd. Er is nog steeds een 

gevaarlijk virus, dus blijf voorzichtig! Gods zegen in 

gezondheid en goede moed gewenst! 

 

                                                                                                Ds A.Vriend 

Mededelingen 
 

Informatie over versoepeling regels rond kerkelijke 

samenkomsten.   

Verdere gegevens in het komende ‘Kerknieuws’. 

 

Vanaf 1 juli zullen de regels, die de verspreiding van Covid-19 

beperken, worden versoepeld. Dit kondigde het kabinet op 

woensdagavond 6 mei aan. Dat betekent dat vieringen, 

kerkdiensten en andere religieuze samenkomsten vanaf 1 juli 

met maximaal 100 personen mogen plaatsvinden. Dit kan 

alleen onder strikte voorwaarden. Bovendien is het afhankelijk 

van de ontwikkeling van de verspreiding van de ziekte in 

Nederland. 

 

Onze gemeente 

In onze gemeente hebben we daarom het volgende besloten: 

Tot zondag 5 juli zijn er géén samenkomsten, maar de 

vieringen worden via Kerkomroep en Youtube uitgezonden. In 

Nij Mariënacker zijn deze vieringen op de gebruikelijke  

manier te volgen. 

Met ingang van zondag 5 juli vinden er weer samenkomsten 

plaats, onder strikte voorwaarden. Ook deze samenkomsten 

worden uitgezonden. Hoe dat precies gaat,  

volgt in het komende ‘Kerknieuws’. 
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Voorwaarden 

Onze vieringen worden gewoonlijk door meer dan 100 mensen 

bezocht. Onder deze voorwaarden kan dat dus niet. Dat 

betekent dat we zolang het bezoek moeten beperken, zonder 

eventuele gasten die niet op de hoogte zijn, aan de deur te 

hoeven weigeren. Daarom spreken we per zondag af welke 

wijken in de kerk samenkomen. De andere wijken kunnen dan 

thuis de viering direct volgen via Kerkomroep en later in de 

week via Youtube bekijken. We wisselen de wijken natuurlijk 

per zondag af, zodat de zondagen eerlijk over de wijken 

worden verdeeld. Voor de jeugd is er, net zoals anders in de 

vakantietijd, een werkblad of een kleurplaat  

die ze in de kerk kunnen maken. Er is geen crèche. 

 

Tijdens de samenkomsten gelden de gewone hygiëne regels: 

• kerkgangers mogen geen gezondheidsklachten hebben 

(bij twijfel: niet doen en evt. huisarts raadplegen). 

• kerkgangers op minimaal 1,5 meter van elkaar 

plaatsen.  

• Niet meerdere bijeenkomsten achter elkaar gehouden 

worden of in verschillende ruimtes. 

• Bij in- en uitgaan ruime afstand houden (één 

looprichting aanhouden). 

• Collecte bij uitgang in een bus of schaal (niet 

doorgeven, ook niet op een stok). 

• Geen samenzang. 

• Geen handen geven. 

• Geen koffiedrinken. 

• Mogelijkheid om handen te ontsmetten. 

 

Welkom! 

Aan deze voorwaarden zien we al dat de samenkomsten anders 

zullen zijn. Het persoonlijke contact zal niet zijn zoals vóór de 

beperkende maatregelen. Dat maakt het niet minder mooi en 

belangrijk om samen te vieren, leren en dienen. Integendeel: 

we ontdekken nieuwe vormen van samenkomst en liturgie. Het 

vraagt om andere vormen om elkaar duidelijk te maken dat we 

bij elkaar welkom zijn. Omdat we in alle omstandigheden van 

ons leven bij God welkom zijn. 

Onvoorwaardelijk. Welkom!                                                                                              
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Giften en collecten 

 

Door de diaconie ontvangen bedragen: 

Vanaf 20 april t/m 1 juni is er een bedrag van € 2070,- aan 

giften bij de diaconie binnengekomen. Iedereen heel erg 

bedankt hiervoor! 

Wij als diaconie hebben het bedrag als volgt verdeeld: 

Zondag 3  mei; Wilde Ganzen € 500 

Zondag 10 mei; Noodhulp corona van Kerk in Actie € 300 

Zondag 17 mei; Leger des Heils  € 500 

Zondag 24 mei; Werelddiaconaat Oeganda –  

straatkinderen  € 300  

Zondag 31 mei; Pinksterzending Marokko –  

de jonge open kerk  € 300 

De opbrengst van de zendingsbusjes was  € 118,55 en was 

bestemd voor de Pinksterzending. Ook hiervoor bedankt! 

De actie spaardoosjes tijdens de 40 dagentijd was bestemd 

voor Stichting Kinderwerk Horeb Brazilië. Hier is een bedrag 

van € 200 heengegaan. 

                                                                     De diaconie.       
     

  

Collectegiften: Voor de Kerk is in de maand mei een bedrag 

van € 690,- ontvangen als collectegeld. Hartelijk dank 

gemeenteleden. 

                                            College van Kerkrentmeesters 

 

Verjaardagsfonds: In de maand mei is op het banknummer 

van het fonds een bedrag gestort van € 317,50. Bij de 

penningmeester op de Burd is een bedrag van € 65,00 

binnengekomen. Totaal over de maand mei is derhalve € 

382,50 ontvangen. Iedereen die op deze, voor de meesten 

ongebruikelijke manier, een bedrag heeft overgemaakt willen 

we erg hartelijk dankzeggen. 

Namens de commissie. 

                                                    F.van Dijk voorz. 

                                                   J.Weerstra penningm. 
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Bijbelrooster 
 

Vandaag lezen wij:  

  14 juni zondag : Matteüs 9 : 35 – 10 : 4  

            maandag : Matteüs 10 : 5 - 15  

  dinsdag : Matteüs 10 : 16 - 23    

woensdag : Matteüs 10 : 24 - 33  

donderdag : Matteüs 10 :34 – 11 : 1 

  vrijdag  : Psalm 69 : 1 - 13 

  zaterdag : Psalm 69 : 14 - 30 

 21 juni zondag : Psalm 69 : 31 - 37 

                    maandag : Romeinen 6 : 1 - 14 

      dinsdag : Romeinen 6 : 15 - 23 

        woensdag : Romeinen 7 : 1 - 12 

                    donderdag : Romeinen 7 : 13 – 25 

  vrijdag  : Romeinen 8 : 1 - 11 

27 juni  zaterdag : Romeinen 8 : 12 – 25 

 

 

 

 

 

Agenda 
Alle geplande kerkelijke activiteiten gaan ook de komende 

veertien dagen niet door. Na Pinkstermaandag is wel de 

kerkbezichtiging gestart. We hopen dat dit kan blijven 

doorgaan. Heeft u ook belangstelling om als gastvrouw of 

gastheer te fungeren, u kunt zich melden bij de heer J P 

Bremer Lynbaen 18 of bij mevr. L.de Vries-Steensma,  

Stedsfinne 4.  
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Jongerenrubriek 
 

Hallo allemaal, 

  

Wat een gekke tijd he, alles wat niet doorgaat... waaronder al 

onze leuke activiteiten die gepland stonden .... 

En dan nog school, examens, sport... Ga zo maar door.  

De afstand die we moeten houden.  

We zien elkaar maar weinig. 

Allemaal dingen die niet leuk zijn. 

Die soms voor angst en onzekerheid zorgen. 

Soms ook verdriet, omdat het heel dichtbij komt. 

Moeilijke tijden met veel vragen. 

  

Toch moeten we hoop en vertrouwen houden dat het goed 

komt en weten dat we altijd bij onze Vader terecht kunnen met 

onze vragen, zorgen en verdriet. 

  
Heel langzaam worden regels weer versoepeld en dat geeft ons 

weer moed en uitzicht.  

Weet dat, ondanks dat we jullie nu niet veel zien, we voor jullie 

bidden.  

Hou vol.. Hou vertrouwen. 

  

Hopelijk kunnen we dan straks weer langzaam gezellige dingen 

met jullie plannen. 

  

Groetjes de Jeugdouderlingen, Juann, Jantine, Paulina en Siska 
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I said a prayer for you today. 

Frank Zamboni 

  

I said a prayer for you to day and I know God must have 

heard, 

Ik bad vandaag voor jullie en ik weet zeker dat God het heeft 

gehoord. 

 

I felt the answer in my heart, although He spoke no 

word. 

Ik hoorde het antwoord in mijn hart, hoewel Hij niets heeft 

gezegd. 

  

I didn’t ask for wealth or fame, I knew you wouldn’t 

mind, 

Ik vroeg niet om rijkdom of roem, ik wist dat het jullie niets 

zou interesseren, 

  

I asked Him to send you treasures of a far more lasting 

kind. 

Ik vroeg Hem om schatten van een veel duurzamere soort. 

  

I asked that He’d be near you at the start of each new 

day, 

Ik vroeg Hem om dichtbij jullie te zijn aan het begin van elke 

dag, 

  

To grant you health and blessings and friends to share 

the way. 

Om jullie gezondheid en zegeningen te geven en vrienden om 

dingen mee te delen. 

  
I asked for happiness for you in all things great and 

small, 

Ik vroeg Hem om jullie geluk te geven, die je kunt vinden in 

grote en kleine dingen, 

  

But it was for His loving care I asked for most of all 

Maar bovenal vroeg ik Hem om Zijn liefdevolle zorg aan jullie 

te geven. 




