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Marcus 1:12-13
Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in.
Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij door Satan op de proef werd gesteld.
Hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen zorgden voor Hem.

Wilde dieren en engelen
Hoe je een tekst leest, hangt vaak af van je eigen leefwereld en van wat er allemaal
door je hoofd gaat. Een lezer komt zelden blanco bij een tekst, hij of zij neemt de
eigen vragen mee.
Nu ons land wordt getroffen door de vernietigingsdrang van grote groepen
relschoppers, valt mij in de tekst op dat Jezus leefde te midden van de wilde dieren.
Bij die wilde dieren moest ik direct aan de mensen denken die alles kapot willen
maken en in blinde woede op de politie afgaan. Vers in mijn geheugen staat het
verhaal van een vrouwelijke winkelier uit Den Bosch die hevig geëmotioneerd
vertelde hoe de wilde meute haar winkel hadden geruïneerd. Het was geen inbraak,
want ze kwamen niet om iets te stelen. Ze kwamen om angst te stichten, te
terroriseren. Ze kwamen dus als wilde dieren.
Ook bij de engelen heb ik een associatie: de dag na de vernieling, werd er een
crowdfundingsactie gestart om die winkelier te helpen. Bij crowdfunding wordt een
beroep gedaan op het grote publiek om een gift over te maken ten behoeve van een
goed doel, ditmaal het herstel van die zwaar gehavende winkel. Er was al snel meer
dan honderdduizend euro opgehaald. De winkelier was er geëmotioneerd door: wat
is het toch een prachtig land, waar zoveel mensen je willen helpen als er iets ergs
gebeurt. Ik dacht, het zijn een soort engelen die haar willen verzorgen, zodat ze niet
ten onder gaat in de terreur van de wilde dieren.
Nu weet ik ook wel dat de schrijver, Marcus, het niet zo bedoeld. Toch geeft dit een
manier om deze tekst op ons heden te betrekken. De beproevingen waar Jezus aan
onderworpen werd, zijn voor Hem wellicht verleden tijd, maar voor andere mensen
zijn ze hoogst actueel. Zij ervaren hier en nu wat het is om tussen ‘wilde dieren’ te
leven. Overal waar relschoppers of knokploegen de mensen bang maken en de
maatschappij proberen te ontwrichten, gebeurt het. En helaas gebeurt het
tegenwoordig veel te veel.
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DIENSTEN
VOOR DE KOMENDE MAAND

7 FEBRUARI

9.30 M W. G. V.D. GALIËN

14 FEBRUARI

9.30 DHR. W. FEDDEMA

21 FEBRUARI

9.30 DS . W.L. DE J ONG

28 FEBRUARI

9.30 J EUDGWERK | WIA M ARINUS

DANKDAG

1E ZONDAG 40 DAGEN

2E ZONDAG 40 DAGEN

COLLECTEN: WERELDDIACONAAT EN KERK

COLLECTEN: KERK IN ACTIE EN KERK

COLLECTEN: WERELDDIACONAAT EN KERK

COLLECTEN: J EUGDWERK

NB DE NIEUWE ONDERWEG ZAL ( O .V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 28 FEBRUARI A.S ..

HUISAVONDMAAL
Wanneer wij in de kerk het avondmaal vieren
is het ook mogelijk om het avondmaal bij
iemand aan huis te vieren.
Als u daar behoefte aan heeft, dan kunt u
contact opnemen met iemand van de kerkenraad.

AUTORIJDEN

Wilt u gebruik maken van een kerkauto?
Laat dit dan even weten aan Wieger Holtrop
Zijn tel.nr is 06 42922149
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UIT DE PASTORIE
Uit de gemeente
Tettje v.d. Bij, De Fintsjes 6, herstelt thuis van ziekte en het gaat
langzamerhand beter met haar.
Een aantal mensen uit onze gemeente zijn ziek (geweest) van de corona epidemie
en herstellen thuis. Anderen zijn nog in spanning omdat ze voor andere ziekten
onderzocht moeten worden en/of op een behandeling moeten wachten. We wensen
hen en alle zieken kracht en Gods zegen toe.

Kerkdiensten zonder kerkgangers tijdens lockdown
Tijdens deze lockdown kunnen we wederom geen kerkgangers bij de dienst toe te
laten. Net als in het voorjaar zijn in de kerk alleen de voorganger, de dienstdoende
ambtsdragers, de koster, de organist en eventuele muzikanten aanwezig.
Dit geldt dus voor de periode van de landelijke lockdown, in ieder geval tot 9
februari. De diensten zijn te beluisteren via het kanaal (1)968 van Kabelnoord, of
op een later tijdstip terug te zien op ons YouTube kanaal. Dit kunt u vinden door op
de YouTube website te zoeken op “PG Claercamp Rinsumageast”.
Na afloop van de lockdown, zal het aantal kerkgangers waarschijnlijk weer
maximaal 30 bedragen. U kunt zich dan weer op donderdag of vrijdag opgeven
voor de dienst op zondag. U kunt daarvoor bellen of mailen met de scriba of de
predikant.

Ambtsdragers
Wij zoeken de volgende nieuwe ambtsdragers:
Een ouderling-voorzitter, 2 (ouderling-)kerkrentmeesters en 2 diakenen.
Er waren namelijk nog vacatures voor de voorzitter en een kerkrentmeester
Gemeenteleden kunnen een lijstje met namen van leden in te leveren bij de scriba,
leden geschikt zijn om een bepaald ambt te vervullen.
De aanbevelingen kunnen schriftelijk (met uw naam en handtekening) bij de scriba
door de bus gedaan worden tot uiterlijk 28 februari.
We hebben de termijn een maand verlengd.

Veertigdagentijd
De 40 dagen voor Pasen bezinnen we ons op Jezus’ weg naar Jeruzalem,
zijn komende lijden en sterven. We staan dan ook stil bij het huidige lijden op de
wereld.
Het thema is dit jaar “Ik ben er voor jou: zeven keer barmhartigheid”.
Elke week staat één van de werken van barmhartigheid centraal.
De eerste zondag van de 40 dagen is op 21 februari en dan zal pastor Wia Marinus
voorgaan. Deze periode loopt door tot Pasen op 4 april.
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UIT DE PASTORIE
Woensdagavond diensten in de veertig dagen
Als de lockdown tegen die tijd weer voorbij is, willen we ook weer
korte avonddiensten houden in de 40 dagen tijd. In deze diensten staan we stil bij
een tekst uit het reisverhaal naar Jeruzalem. Er is stilte om over die tekst te
mediteren en we horen liederen die bij deze tijd passen. De eerste dienst is op
woensdagavond 24 februari om 19:30u. in de kerk. Vervolgens houden we het, mits
er geen lockdown is, wekelijks tot 24 maart.

Geluid van diensten een paar zondagen niet te beluisteren.
Helaas was het geluid van de kerkdiensten op het kanaal van Kabelnoord
een paar zondagen niet te beluisteren, in ieder geval niet op 17 en 24 januari.
Dit lag niet aan onze apparatuur, maar aan de kabel of de apparatuur van
Kabelnoord. We hopen dat het snel hersteld wordt en dat de diensten dan weer te
beluisteren zijn via het kanaal (1)968 van Kabelnoord.

vervolg Meditatie
De engelen winnen het van de angst.
Wat mij ook opvalt, is dat Marcus niet vermeldt dat Jezus de beproevingen
doorstaat. In de evangeliën van Lucas en Mattheüs wordt daar wel aandacht aan
besteed: hoe Hij de Satan van repliek diende. Marcus legt de nadruk anders,
namelijk op de engelen. Dit doet denken aan het verhaal waarin Elia zwaar
gefrustreerd onder een struik in slaap valt, nadat hij moest vluchten voor de
knokploegen van de slechte koningin Izebel. Dan staat er in 1 Koningen 19:5 :
“Maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat.’
Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes
gebakken en een kruik water.”
Ook Elia wordt verzorgd door een engel, nadat hij zwaar op de proef is gesteld. En
dit wordt op zeer aardse wijze beschreven, brood en water, met de details van de
gloeiende kooltjes. Vervolgens gaat Elia liggen slapen, maar de engel maakt hem
opnieuw wakker. Hij moet voor de tweede maal eten en drinken. De engel staat
erop, want er wacht hem een lange tocht van 40 dagen door de woestijn.
Het is geen hoogdravend spiritueel gebeuren dat hier beschreven wordt. Het is de
concrete verzorging, die Elia op de been houdt. Ik denk dat Marcus hiernaar
verwijst, want het gaat in beide gevallen om 40 dagen in de woestijn. Mensen die
met schokkende, angstaanjagende dingen geconfronteerd zijn, hebben rust en
verzorging nodig. Wat doet het je goed, als je even bij kunt komen aan tafel bij een
ander. Alle zorgen kunnen even tot rust komen, door een eenvoudige maaltijd. Je
kunt een moeilijke periode (40 dagen) doorstaan door de hulp van een groep
mensen die hebben gezien wat jou is overkomen, zoals in Den Bosch. Op deze
manier kunnen mensen als engelen voor elkaar zorgen, zodat de ander niet ten
onder gaat aan de wilde dieren.
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ROOSTERS 2021
Uitgave
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli | augustus
september
oktober
november
december

Kopijdatum/redactie
23 december
27 januari
24 februari
24 maart
21 april
26 mei
23 juni
25 augustus
22 september
27 oktober
24 november

Bezorging voor
3 januari
7 februari
7 maart
4 april
2 mei
6 juni
4 juli
5 september
3 oktober
7 november
5 december

“LAST MINUTE” KOPIJ

Roosters
t/m 7 maart 2021
BEZORGEN SNEINSKRANTE
06-02-2021 Tjitske Kooistra
13-02-2021 Janke Korporaal-Torensma
20-02-2021 Johannes en Antje Tichelaar
27-02-2021 Donny en Klaasje de Vries
06-03-2021 Arend Leijstra
UITDELEN SNEINSKRANTE
07-02-2021 Freerk en Lucretia de Groot
14-02-2021 Klaas Boersma
21-02-2021 Roely Jorritsma
28-02-2021 Rienst van Wieren
07-03-2021 Jannu van Diggelen
BLOEMEN BEZORGEN
Wieger Holtrop &
07-02-2021
Jenne Houtstra
14-02-2021 Sia de Vries
21-02-2021 Wiepie Kooistra
28-02-2021 Hennie van Dijk
Maaike van der Meer &
07-03-2021
Feikje de Vries
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kan (mits kort) nog op de
zondagavond tot 20.00 uur
NA de kopijdatum
worden aangeleverd bij
paulienmoore@hotmail.com

MEDEDELINGEN
Mutaties
Binnengekomen: Johan Folkertsma uit Reitsum en Johanna Jacoba
de Boer vanuit Wanswert. Johan en Johanna zijn komen wonen op het adres
Juckemawei 13. Van harte welkom in ons dorp en in onze gemeente!
Verhuisd: Herke Epema, v/h Galgeheech 9 is verhuisd naar de van
Burmaniastrjitte nr. 21.
Ferre Iedema, v/h Camstrastrjitte 35 is verhuisd naar Damwâld en overgeschreven
naar de kerk aldaar. Herke, Ferre, we wensen jullie veel plezier op jullie nieuwe
adres!
Op haar verzoek uitgeschreven als lid van de kerk: Margriet van der Meulen, van
Burmaniastrjitte 14. Van harte alle goeds toegewenst, Margriet.
Mevr. Sjoerdsje de Vries- Bakker is verhuisd van het tijdelijke Nieuw Mellens naar
de Waadwente in Dokkum. Dit is haar definitieve adres, zij verblijft in kamer 10 op
de afdeling 'Skûtsje'. Wij hopen dat zij zich hier snel thuis mag voelen en wensen
haar Gods zegen.

It kollektejild
Wy hienen oan it begjin fan it ferline jier net tinke kind, dat it sa rinne soe: hast gjin
tsjerketsjinsten en as dy al holden waarden, dan hast gjin minsken.
De begrutting fan 'e tsjerke foar 2020 joech in ferwachte totaalsifer foar kollekten
oan fan € 4.500,00 en foar jeften € 100,00. No is dat earste lang net helle, dat wie
mar € 1.500,00 mar it sifer foar jeften wie oant en mei desimber mear as €
4.000,00. Mei inoar binne we goed € 900,00 oer it begrutte totaalbedrach hinne
kommen.
As tsjerkeried binne wy dêr o sa tefreden mei en wy wolle alle minsken dy't dêr ta
bydroegen ha, tige tanksizze foar de belutsenens by de tsjerke. En eins is in
gelikense trend te sjen by de sifers fan 'e Diakenij.. Ek sy binne tige wiis mei wat der
allegear jûn wurden is.
Nochris tige tank en wy hoopje dat jim yn dit jier 2021 op 'e nij sa goed wêze wolle
om it jild, dat oars yn 'e ponkjes dien waard, oer te meitsjen oan Diakenij en
tsjerke.
Rients van Wieren, ponghâlder tsjerke.

Boekje met tekst Protestantse lezing door Mark Rutte
‘Is een perfect leven een goed leven?’ Op die vraag reflecteerde Mark Rutte op
zaterdag 31 oktober 2020 tijdens de jaarlijkse Protestantse Lezing. De tekst van
deze lening is uitgegeven in een boekje. Dit boekje kunt u gratis aanvragen. Op de
website van de PKN kunt u het boekje bestellen:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/bestel-gratis-het-boekje-met-tekstprotestantse-lezing-door-mark-rutte/
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VAN DE DIACONIE
Collecteopbrengst;
~

~

De collecte voor kinderen in de knel tijdens de kerstnachtdienst
heeft het geweldige bedrag van €1147,75 opgebracht. De diaconie heeft dit
bedrag verdubbeld. Er is €2295,50 overgemaakt voor de
vluchtelingenkinderen in Griekenland.
De collecteopbrengst van 17 januari , bestemd voor de Rudolphstichting:
jeugddorp de Glind, was het mooie bedrag van €205,50 . Hartelijk bedankt
voor jullie gaven.

Zondag 7 februari Collecte Werelddiaconaat- Bangladesh
Water staat Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren
buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor
vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen
talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding
is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op
grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten,
zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de
programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale
partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de
collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig
mogelijk te laten leven, en andere wereld diaconale projecten.
Zondag 14 februari Collecte Noodhulp en rampenpreventie
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door
overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op.
Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie helpt de meest kwetsbare
inwoners met noodhulp. Maar beter is het als noodhulp kan worden voorkomen.
Daarom krijgen boeren landbouwtraining en ze leren welke gewassen beter bestand
zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun
gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt. Kerkinaktie.nl/Ethiopië
Zondag 21 februari 40 dagentijdcollecte Werelddiaconaat Moldavië
Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen Door de economische situatie in
Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het
buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige
dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken
die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame
ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die
opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Met de
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VAN DE DIACONIE
opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken
voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee?

Samen zijn we Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat
ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun
recht te laten komen.
Diaconie PG Claercamp: IBAN:NL86RABO038.83.39.462

PRIKBORD

PAGINA 9

EVEN BIJPRATEN
Hoe kunnen we in deze tijd zichtbaar zijn als kerk in het dorp? Dat is
een vraag die mij de afgelopen tijd bezig hield. Dit, in combinatie met
de vele signalen van moedeloosheid die in deze lockdown naar voren komen, bracht
mij bij het volgende initiatief:
Er is een lied dat ik in mijn vorige baan als jeugdwerker vaak gebruikt heb en wat
door de jongeren vaak gekozen werd om te zingen: een tophit zeg maar. Het refrein
luidt: ‘wij gaan op reis langs de weg van verlangen, ga met ons mee langs de
beelden van hoop’. Die woorden inspireerden mij en brachten mij bij de vraag: wat
is jouw beeld van hoop.
Het plan is om de komende maand februari uw en jouw beelden van hoop te
verzamelen hier in de gemeente. Want in deze donkere tijd is er dringend behoefte
aan hoop. Laten we dat wat we zelf ontdekt hebben met elkaar delen.
Als er genoeg inbreng is willen we die beelden van hoop in de maand maart op
verschillende plekken in het dorp zichtbaar maken. Er komt een plattegrond met
daarop de punten waar je die beelden van hoop kunt vinden, kunt zien, kunt lezen,
misschien wel kunt voelen of horen, kortom plekken waarop je beelden van hoop
kunt ervaren. Een maand lang, in maart kunnen mensen dan op hun eigen tijd die
beelden van hoop opzoeken tijdens een wandeling. Zo beleef je wat een ander hoop
geeft en dat kan jou zelf ook weer bemoedigen.
Verschillende mensen hebben al aangegeven mee te willen helpen om die
wandelroute vorm te geven, dat is erg fijn! Er was op 24 januari een kerkdienst
online waarin Baukje Boersma vertelt over haar beelden van hoop, ik zou u willen
aanraden om die dienst te bekijken op YouTube zodat u zelf ook geïnspireerd
wordt. Dit is de link:
https://www.youtube.com/watch?v=y3fMzUijvUY&t=97s
Zoeken op YouTube op de woorden ‘pg rinsumageast sibrandahus’ brengt u ook op
de goede plek. Iedereen mag mee doen; kinderen, tieners, volwassenen. Stel jezelf
de vraag: ‘wat geeft jou hoop?’ en verbeeld het antwoord op die vraag. Denk niet te
moeilijk, het hoeft ook niet direct een link met het geloof te hebben. Misschien heb
je iets in huis wat jou hoop geeft. Misschien heb je een gedachte die je vorm wilt
geven. Schrijf, knutsel, fotografeer, deel een lied, schilder, handwerk: alles mag.
Een berichtje aan kerkelijkwerker@claercamp.com of bellen of appen naar
0613573991 is genoeg, dan kunnen we afstemmen hoe uw/jouw beeld van hoop bij
de voorbereidingsgroep komt. We hopen op veel deelname!
Wia Marinus
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TENSLOTTE
Jeugddienst 28 februari
Online jeugddienst op 28 februari:
Voor en door de clubjeugd gemaakt, maar we vinden het hartstikke leuk als
jullie allemaal kijken! Kijk vanaf 28 februari op Youtube: pg rinsumageast
sibrandahus, of klik op de link op www.claercamp.com.
We zien je daar!

Jubilea
De dag voor Kerst, 24 december, mochten Sjouke en Hil van der Werff aan de
Aldewei 8 samen met kinderen en kleinkinderen hun 50’ huwelijksdag gedenken.
Op 11 januari was het voor Jorrit en Roelie Jorritsma, de Fintjes 4, een heuglijke
dag, zij waren 55 jaar getrouwd en konden dit ook met kinderen en kleinkinderen
gedenken.
Alle feesten natuurlijk in afgeslankte vorm in deze tijd.
Toch willen we jullie nog meer gelukkige, gezegende jaren wensen samen met allen
die jullie lief zijn.

Verjaardagen
Deze maand gaan onze felicitaties naar:
01-02 74 jaar mevr. T.v.d. Bij- Torensma
01-02 84 jaar mevr. G. Kuipers- Talma

de Fintjes 6
Talma, Juliusstrjitte 44,
Feanwalden
02-02 67 jaar mevr. N. de Boer- Huisman
Burdaarderstrjitwei 14
04-02 93 jaar mevr. M. Feddema- Rusticus
Baron van Sytzamawei 16
04-02 71 jaar mevr. T. Hiemstra- Wiegersma Tjaerdawei 46
06-02 71 jaar mevr. H. van Dijk- Thomas
van Burmaniastrjitte 5
13-02 72 jaar dhr. J. Wiersma
Klaarkampsterwei 4
14-02 75 jaar mevr. IJ. Zwanenburg- Admiraal van Burmaniastrjitte 17
15-02 78 jaar mevr. E. Verkerk
Thomas Sjolles Siniawei 35
15-02 74 jaar dhr. J. de Graaf
Tsjerkestrjitte 2
15-02 81 jaar dhr. H. Zwanenburg
van Burmaniastrjitte 17
20-02 71 jaar dhr. R. Falkena
Hearewei 36a Damwald
21-02 72 jaar mevr. T. van Breeden- v.d. Veen Tsjerkestrjitte 20
22-02 69 jaar mevr. F. Feenstra- v.Meekeren Conradi-Veenlandstrjitte 3
22-02 71 jaar dhr. H.v.d. Meulen
Master Frenkelstrjitte 9
23-02 73 jaar dhr. J. Zuidema
Skoallestrjitte 18
28-02 68 jaar mevr. M. Wiersma- v.d. Galien Klaarkampsterwei 4
Namens alle lezers wensen we u een gezegende verjaardag.
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