
 

 

 

 

 

 

 

 

 Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga 
       Jaargang 22   nummer 11/12  November/December 2020 
 

 

TER OVERWEGING 

 

Onderweg door het leven, door het jaar, onderweg naar Advent en Kerst kom je even op een moment 
van overgaan. Kerkelijk is dat overgaan van oud naar een nieuw jaar, beginnend met de verwachting 
van de komst van het Kind, dat verbindt. De laatste zondag voor advent noemen we eeuwigheidszondag, 
waarop we de overledenen gedenken, dat zij bij de Heer mogen zijn. Het is de zondag van het vieren, 
dat de dood niet het laatste woord heeft, want Jezus is koning en geeft leven tot in eeuwigheid. Een mooi 
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gedicht (van Jan van der Meer) kwam ik tegen dat zeer van toepassing is voor deze zondag en voor de 
tijd waar wij ons nu in bevinden. 

 

In gedachten 

houd ik je vast 

In gedachten 

ben je dicht bij mij 

In gedachten 

spreek ik je moed in 

In gedachten 

steeds dichtbij 

 

De afstand 

die wij 

nu moeten bewaren 

voelt zo kil 

en ijzig koud 

maar zal nimmer 

nooit veranderen 

hoeveel ik van je houd. 

 

 

 

Afstand zal nooit 

echte liefde breken 

in haar zal 

zij enkel groter groeien 

wat nu zo kaal 



en afgestorven lijkt 

zal ooit 

in vol ornaat weer bloeien. 

 

In gedachten 

houd ik je vast 

In gedachten 

ben je dicht bij mij 

In gedachten 

spreek ik je moed in 

In gedachten 

steeds dichtbij 

 

                                                                                     Jan van der Meer. 

 

Gods zegen en de kracht van zijn Geest! Gezegende tijd! 

Ds. Jelte Lindeboom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KERKDIENSTEN IN DE MAAND NOVEMBER 

 

Onderstaande diensten zijn te volgen via de kerktelefoon en kerkomroep.nl.  

Het bijwonen van de diensten is alleen op uitnodiging omdat er maximaal 30 personen 
aanwezig mogen zijn. 

Na uitnodiging moet u zich nog wel opgeven via het nummer 06-39866952 (dit kan gebeld 
worden, spreek dan uw naam in of stuur een whatsapp met uw naam) ook kun je mailen 
naar pkn.msga@gmail.com en vermeld ook daarbij je naam. 

 

Zondag 1 november Ouderlingen  
9.15 uur Jitse en Froukje 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte Nederlands Bijbelgenootschap 
 
Woensdag 4 november Dankstond  
19.30 uur Ds. J. Lindeboom 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte Dankstondcollecte 
 
Zondag 8 november Themadienst  
9.15 uur Jeugddienstcommissie 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte                                                 Dorcas  
 
Zondag 15 november   
9.15 uur Ds. J. Lindeboom 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
 

Zondag 22 november Eeuwigheidszondag 
9.15 uur                                                         Ds. J. Lindeboom & mevr.  
                                                                       T. Bloem  
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
 
Zondag 29 november 1e Advent/Doopdienst 
9.15 uur Ds. J. Lindeboom   
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
RICHTLIJNEN BIJ DE KERKDIENSTEN 
Om te voorkomen dat het aantal besmettingen nog verder zal toenemen heeft de overheid de 
kerken vooralsnog een aantal dringende adviezen gegeven. (Het betreft hier een uitbreiding – 
dus naast de geldende RIVM maatregelen). De PKN Minnertsga sluit aan bij het advies van de 
classis om deze maatregelen over te nemen.  
We vullen dit als volgt in:  

 Het aantal personen bij een kerkdienst te beperken tot 30 mensen, (exclusief 
medewerkers); Wij nodigen de mensen uit die geen vaste internetverbinding 
hebben.  

  geen samenzang (voorzang is wel mogelijk);  



 wij adviseren bij binnenkomst tot aan de zitplaats een mondkapje te dragen.  
Aanmelden Per zondag, steeds in de week voorafgaand aan 

die zondag.  
U kunt zich aanmelden van maandagmorgen tot  
zaterdagavond 18:00 uur. Bel: 06-39866952.  
U kunt de voicemail inspreken met de gegevens 
 zoals ze hieronder gevraagd worden.   

Voorwaarden voor 
aanmelding 

Geen verkoudheidsklachten of koorts. 

Gegevens bij 
aanmelding 

Uw naam + het aantal personen dat u aanmeldt. 

Bevestiging We sturen geen bevestiging. Alleen wanneer er 
meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, wordt er 
contact gezocht en komt de reservering op de 
reservelijst. Die mensen krijgen dan voorrang op 
de zondag daarna.  

Gebruiksplan voor de kerk 
Er is een gebruiksplan opgesteld, waarin alle voorschriften en afspraken zijn vastgelegd. 
Algemene aanwijzingen: 
- het toilet is in principe gesloten, houdt daar rekening mee voor u van huis gaat 
- er is geen garderobe, dus neem de jas mee naar uw zitplaats 
- ontsmet bij binnenkomst uw handen bij de ontsmettingszuil 
- houdt de 1,5 meter afstand tot elkaar 
- volg de aanwijzingen, die worden gegeven op 
- loop zo ver mogelijk naar voren en kijk waar een plekje is, dat wordt aangegeven met een 
groot hart met ‘welkom’ er onder. 
-Gebruik alleen het middenpad van de kerk en niet de zijpaden. 
Volg de kerkdienst digitaal: 
Wij, als volgelingen van Jezus in Minnertsga, kunnen met elkaar verbonden zijn via de 
digitale uitzending van de kerkdienst.  

1. Ga naar: www.kerkomroep.nl   
2. Type in de zoekbalk: Minnertsga 
3. Klik op het enige balkje met Meinardskerk 
4. Klik op de juiste datum en beluister de dienst.  

Wij wensen iedereen op deze manier gezegende zondagen toe!  
 

ZONDAGSLEZINGEN 

De teksten voor de komende weken om te lezen, te overdenken en om te bidden voor elkaar, jezelf en 
de wereld staan hier weer onder: 

1 november            Exodus 18   Wijze raad 

8 november            Exodus 19   Ontmoeting met God 

15 november  Exodus 20: 1-21  Geen verboden 

22 november  Exodus 20: 22-21: 17 Wat er uit voortvloeit I 

29 november  Exodus 21: 18- 36 Wat er uit voortvloeit II 

6 december   Exodus 21: 37-22: 16 Wat er uit voortvloeit II 



13 december Exodus 22: 17- 23: 9 Wat er uit voortvloeit VI 

20 december Exodus 23: 10-33           Wat er uit voortvloeit V 

25 december Lucas 2   Verbond op aarde: Een  

                                                                            kind is ons geboren! 

27 december Exodus 24   Verbond uit de hemel 

3 januari  Exodus 25   Ontwerp verbondsteken 

10 januari  Exodus 26   Gods plek bij het volk 

Gezegende weken! 

 

DE KERK IS OPEN 

Een mooie titel: de kerk is open! Iedere donderdagmorgen is de kerk opengesteld voor iedereen. Voel 
je welkom! Je kunt even binnenkomen om in de rust te zitten en stilte te zoeken, even te bidden, een 
kaarsje aansteken of een gesprek met een van de aanwezige pastores, die een luisterend oor willen 
bieden. 

AGENDA 
4  november Avondgebed na de Dankstond in de kerk 
5  november Openkerk om 9.30 uur 
  Om even stil te zijn, voor een gesprekje of wat anders. 
11 november Ouderlingenberaad om 20.00 uur in de Twaskar. 
12 november Openkerk om 9.30 uur 
19 november Openkerk om 9.30 uur 
26 november Openkerk om 9.30 uur 
2 december Avondgebed om 19.15 uur in de Twaskar. 
3 december Openkerk om 9.30 uur 
9 december Kerkenraad om 20.00 uur in de Twaskar. 
10 december Openkerk om 9.30 uur 
16 december   Kerstviering door Diaconie en Chr. Plattelandsvrouwen  
                        te beluisteren om 16.30 uur in de kerk 
17 december Openkerk om 9.30 uur 
21 december Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur. 
24 december Openkerk om 9.30 uur 
31 december Uitdeling Brouwersfonds van 16.00 – 17.00 uur in de 
                        Twaskar 
 

FANÚT DE FLINTER! 

Allereerst willen wij iedereen bedanken voor de bemoedigingen en opkikkers, die wij na het bericht in 
Tsjerkenijs van oktober mochten ontvangen. Het doet ons goed.  

Weer zijn we in een vorm van lockdown gekomen. Het is een vervreemdende tijd. Met minder mensen 
samen komen in de kerk, niet meer zingen met elkaar, geen zondagavondzang meer (hier wordt over 
nagedacht), in kleinere aantallen samen mogen komen. God dank dat de kleine groepjes gewoon 
doorgang kunnen blijven vinden en wij wensen iedereen daar veel zegen en gezelligheid bij toe. Er 
wordt wel eens gezegd, dat zingen twee keer bidden is. Augustinus zei ook: stil zijn is drie keer bidden. 



Laten we in deze tijd de stilte en de rust blijven zoeken en zo God bidden om moed, kracht om vol te 
houden, om mee te kunnen blijven zuchten met de samenleving, met mensen om ons heen. Luister naar 
de stilte en prijs de Heer ten allen tijde. 

Vrede van God voor de komende tijd, 

ds. Jelte Lindeboom. 

PASTORALIA 

Voor zover bekend is op dit moment niemand opgenomen in het ziekenhuis. Wel moeten een aantal 
mensen onderzoeken ondergaan. 

Wij wensen hen heel veel sterkte toe. Ook denken we aan allen, die thuis verblijven, maar wel zorgen 
hebben over hun gezondheid. Bidt voor hen en stuur eens een kaartje of bel. 

 

NIEUWSBRIEF 
Naast dit kerkblad en de adventskrant zal er in november en december een nieuwsbrief komen 
om op deze manier ook met elkaar in verbinding te blijven en eventuele veranderingen te 
communiceren. Voor iedereen die meewerkt om de nieuwsbrief rond te brengen, hartelijk dank 
hiervoor! Zo hopen we in de tussentijd niet alleen nieuws te brengen, maar ook elkaar te 
bemoedigen.  
Als u/jij de nieuwsbrief nog niet digitaal ontvangt, stuur dan een berichtje naar één van 
de pastores met het mailadres.  
 

DANKDAG 

Danken mogen we ook dit jaar weer doen, danken voor gewas, arbeid en visserij. Op woensdagavond 4 
november is er dienst vanaf 19.30 uur. In eenvoud en rust wenden wij is tot de maker van alles, gezegend 
is de Eeuwige! Juist in deze tijd is dat belangrijk te blijven doen. We vieren dit met elkaar in de kerk en 
via de kerkomroep. In de kerk mogen maximaal 30 personen komen en dezen moeten zich aanmelden 
via het nummer: 06-39866952. Voor deze dienst willen wij hen, die in de agrarische sector werkzaam 
zijn, in het bijzonder uitnodigen zich aan te melden en mee te komen vieren. 

Aansluitend op de viering zal in de kerk nog een gebedssamenkomst zijn. Samen stil zijn en bidden tot 
onze Heer. Op pag. 11 staat hierover meer te lezen. 

 
EEUWIGHEIDSZONDAG 
Op zondag 22 november is het eeuwigheidszondag. Op deze zondag zullen we de 
gemeenteleden die dit afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn gedenken. Wij, de pastores, zijn 
nog opzoek naar een goede en passende invulling van de dienst. In de volgende nieuwsbrief zal 
hier meer informatie over gegeven worden.  
 

WINTERWERK 
Zo'n vijftig mensen zijn gestart met de kleine groepjes, daar zijn we erg dankbaar voor en we 
wensen iedereen die mee doet gezegende, mooie en gezellige bijeenkomsten toe. Als u nog wilt 
aansluiten met een groepje, dan is dit altijd mogelijk. Begin november komt er weer een 
werkblad met het thema van deze maand.  
 



ZANGGROEPJES 
Op dit moment wordt er een aantal zanggroepjes gevormd met maximaal vijf personen die 
tijdens de dienst de liederen zingen. Wij zijn erg dankbaar dat er mensen in de gemeente zijn 
die deze talenten hebben en die ze ook in willen zetten. Wil je meedoen voor een keer, of 
meerdere keren? Dat zou fijn zijn! Geef je dan op bij Wally 0620683059. 
 

 

UIT DE KERKENRAAD 

Beste mensen, 

Bekruipt jullie langzamerhand ook het gevoel dat ons leven en onze wereld letterlijk en figuurlijk 
in vuur en vlam staan. Niet alleen het coronavirus maar ook talrijke andere negatieve zaken 
en ontwikkelingen spelen daarin een rol. 

Denk hierbij aan overstromingen, bosbranden, klimaat, CO2, stakingen, demonstraties, 
toenemende armoede voor bepaalde groepen, depressie en nog heel  veel andere zaken. 

Het is moeilijk om hierin onze weg te vinden. Ook wat het geloof betreft. Het wordt ons 
misschien allemaal wel eens wat te veel maar weet dat er een God is die wij in dit alles kunnen 
vertrouwen en die ons terzijde staat. 

Laten we in deze moeilijke tijd voor elkaar zorgen en er voor elkaar zijn. 

We denken daarbij speciaal aan onze jongeren die in hun leven erg worden beknot door allerlei 
maatregelen. Ook de kwetsbare ouderen verdienen onze speciale aandacht en zorg. 

 

Gemeenteavond 

Door de beperking van het aantal bezoekers gaat de gebruikelijke gemeenteavond na de 
dankstonddienst niet door. De begrotingen 2021 van de diaconie en kerkrentmeesters zullen 
worden gepubliceerd in Tsjerkenijs van januari 2021. 

Belangstellenden kunnen de begrotingen uiteraard ook inzien bij de betreffende 
penningmeesters. 

Gebed 

Onderstaand wil ik jullie een bij deze tijd passend gebed meegeven. 

 

Ga met ons mee 

God, loop voor ons uit 

om een goede weg te wijzen. 

 

Sta achter ons, 

als steun in de rug 

en omarm ons als een vriend. 



Wees onder ons 

als we dreigen te vallen 

vang ons dan op 

 

Woon in ons midden 

en geef kracht voor elke dag 

 

Sta om ons heen 

als een muur die ons beschermt 

tegen angst en zorgen 

 

Wees boven ons 

Uw zon geeft ons warmte 

 

Verlicht ons met uw zegen 

vandaag en morgen 

 

Ga zo met ons mee 

op al onze wegen 

Ga met ons mee 

P. Haagsma. 

BERICHT VAN HET AVONDGEBED  

Wij willen ons avondgebed deze keer houden na de dankstond op 4 november a.s in de kerk. 

Wij willen dan danken voor het gewas en alle werk wat door mensen is gedaan. 

En we willen bidden voor alle mensen die getroffen worden door het corona, zowel mensen 
die ziek worden maar ook mensen die hun baan kwijt raken, of hun inkomen. 

En voor alle mensen die nu niet naar het ziekenhuis kunnen voor en operatie en moeten 
wachten. 

Wilt u thuis ook met ons meebidden? Het gebed is krachtig, en God wil aangeroepen worden. 

 

Woensdag 2 december willen we ook een avondgebed houden en wel om 19.15 uur in de 
Twaskar. 

Wij willen danken voor onze vrijheid in dit land. 



En bidden voor alle mensen in oorlog en die honger hebben. 

Voor alle vervolgde christenen over de wereld. 

Thuis meebidden helpt echt, dus vandaar deze oproep. 

 

Vriendelijke groeten, 

Wietske, Petra  

Wietske en Froukje  

 
 

DIACONIE 

De Israël collecte van 4 oktober heeft € 123,50 opgebracht. 

De werelddiaconaat collecte van 11 oktober bracht € 436,00 op. 

En de stortingen voor de Diaconie collecten in oktober is € 465,00. 

De Bloemengroet bracht in september € 20,00 op. 

Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw 
bijdragen. 

 

Aanmelding en/of vragen? 

Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw hulp. Kent u iemand 
die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart dan kan dat via de volgende manieren: 

Jikke 0623065036 

Anna 0653907699 

Trienke  0518-471407 of 

blommengroet@gmail.com 

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om! 

 

 

De Dorcas Voedselactie gaat door 

Het coronavirus maakt alles anders, ook voor Dorcas. Het is moeilijk om de allerarmsten te 
bereiken. Maar… opgeven doet Dorcas niet. Ook niet als het bijna onmogelijk wordt. 

De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Ze leven in de kou en weten 
niet of ze morgen nog te eten hebben. 

Dorcas wilde dit jaar voor de 25ste keer voedselpakketten voor hen inzamelen bij de 
supermarkten, in kerken en op scholen. Maar helaas loopt het plan anders. Het aantal 



coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Daarom pakt de organisatie de actie nu anders 
aan. Veiligheid en gezondheid gaan altijd voor. 

De producten die Dorcas normaalgesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de 
landen. Voor € 15,- lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen; inclusief handzeep. 
Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller bij de allerarmsten. 

De Diaconie probeert elk jaar een Dorcas-actie te regelen in de Dagwinkel. Dat kan dit 
jaar niet doorgaan i.v.m. corona. Daarom is er zondag 8 november een extra collecte. 
Als u hier een bijdrage aan wilt geven kan dat ook door een bedrag over te maken op de 
bankrekening van de Diaconie, rek.nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v Dorcas-actie. Ook 
kunt u doneren in de collectebus die van 2 t/m 8 november in de Dagwinkel  komt te 
staan. 

Avondmaal 

Wij willen graag 13 december a.s. het Heilig Avondmaal vieren. Hoe we dit moeten 
organiseren, is lastig i.v.m. de corona. We zijn bezig om hier een oplossing voor te vinden. 
Houd de nieuwsbrief in de gaten.  

De extra collecte willen we graag besteden voor onze minima in eigen, vorige, gemeente Het 
Bildt. Als u hier een bijdrage aan wilt geven kan dat door een bedrag over te maken op de 
bankrekening van de Diaconie, rek.nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. Minima Het Bildt. 

 

Kerstviering 

Elk jaar nodigen de Diaconie van de PKN kerk en de chr. plattelandsvrouwen iedereen in 
Minnertsga  uit voor het vieren van het kerstfeest.   

Dit jaar kan dat helaas niet doorgaan zoals we dat gewend zijn, door de coronapandemie. 

Daarom willen wij er op een andere manier aandacht aan schenken. 

Op woensdag 16 december a.s. is er vanuit de kerk een kerstviering te beluisteren via 
kerkomroep.nl. De viering begint om 16.30 uur. U kunt deze dan beluisteren, of op een later 
moment, via internet. Als u geen internet heeft, zal de Diaconie iets voor u regelen. 

Ook is er dan altijd de kerstpot voor een goed doel. Deze is dit jaar voor Syrië. U kunt een 
bedrag overmaken op de bankrekening van de Diaconie, rek nr. NL93 RABO 0119 3004 27 
o.v.v. kerstpot Syrië. 

De Diaconieleden komen langs bij 65-plussers met de vraag of ze mee willen luisteren. Zij 
krijgen dan een liturgie voor deze viering. Ook kunt u zich zelf opgeven tot zaterdag 5 
december bij:  

dhr. S. Visser, Fjildleane 6a, telf.nr. 0518-471284. 

 

Het Lammert Brouwersfonds 

Graag nodigen wij de weduwen van Minnertsga uit om deze traditie van het Lammert 
Brouwersfonds in stand te houden. 
Op donderdag  31 december a.s. van 16.00 tot 17.00 uur is de jaarlijkse uitdeling van het 
Brouwersfonds in de “TWASKAR”,  eventueel onder het genot van een bakje koffie. Voor 
degene die zelf niet meer de uitdeling kunnen halen en de uitdeling thuisbezorgd willen hebben 



kunnen dit doorgeven tot donderdag 31 december vóór 12.00 uur aan Tineke  tel.nr. 471878.                             

De Diaconie. 

KERSTACTIE VOOR DE MINIMA 2020 

 Met ingang van 1 januari 2018 is de Gemeente “Het Bildt” samen met die van Menaldumadeel, 
Franekeradeel en (gedeeltelijk) Littenseradeel overgegaan in Gemeente Waadhoeke. 

Als gezamenlijke kerken hebben we besloten de “kerstactie voor minima “ook in 2020 te 
organiseren.  Deze actie is echter alleen bestemd voor bewoners die binnen de gemeentegrenzen 
van onze voormalige gemeente “ Het Bildt” wonen (onafhankelijk van het feit of zij wel/niet 
lid zijn van een kerkelijke gemeente) en voor hen die lid zijn van een kerk binnen de voormalige 
gemeente “Het Bildt”. 

Als u tot één van de volgende categorieën behoort en zelfstandig woont in de voormalige 
gemeente “Het Bildt” dan komt u voor een bijdrage in aanmerking als: 
 1. u  alleenstaand bent, zelfstandig woont en u 21 jaar of ouder bent en  
      geen student.  
     uw netto maandinkomen bedraagt € 1059,- of minder. 
2.  u een eenoudergezin bent met een netto maandinkomen van € 1059,-  
     of minder. 
3.  u een echtpaar vormt of samenwonend bent (met of zonder kinderen) 
     met een netto  maandinkomen van € 1512,- of minder. 
4.  u alleen een AOW uitkering (zonder extra pensioen) geniet 
  
Als u een bijdrage wilt ontvangen moet u dit vóór 1 december a.s. kenbaar maken door het 
antwoordstrookje in te vullen en op te sturen. 
Als u valt onder bovenstaande categorieën en u aanmeld om een bijdrage te ontvangen dan gaat 
u tevens akkoord met het registreren van uw persoonlijke gegevens. Uiteraard worden uw 
gegevens vertrouwelijk behandeld en na gebruik vernietigd. 
U kunt het ingevulde strookje opsturen naar: 

Diaconaal Team Protestantse Gemeente 
Van Harenstraat 67 

9076 BT  St. Annaparochie 

Behoort u niet zelf tot één van bovenstaande categorieën, maar kent u misschien mensen die 
voor een bijdrage in aanmerking komen, geef hen dan een tip door ze bijvoorbeeld een kopie 
van deze publicatie te geven. 

Het doet ons ook goed om te ervaren dat zowel particulieren als bedrijven deze actie elk jaar 
een warm hart toedragen en geld geven waardoor dit initiatief mogelijk wordt gemaakt.  

Daarom vragen wij opnieuw aan mensen die het qua inkomen wat beter hebben in onze 
samenleving om ons te helpen deze actie ook dit jaar weer tot een succes te maken. Nadrukkelijk 
worden ook bedrijven gevraagd een handje te helpen. Steun onze actie door uw bijdrage te 
storten op (IBAN) bankrekening: 

NL21RABO 0 1498.80.294  van de Diaconie Protestantse Gemeente  te St. Annaparochie o.v.v. 
‘Kerstactie minima’. Met z’n allen kunnen we er voor iedereen een mooi Kerstfeest van maken. 



In verband met Covid-19 (Corona) zal er dit jaar geen maaltijd worden georganiseerd.  
Antwoordstrook s.v.p. langs deze lijn afknippen en 

vóór 1 december sturen naar bovenstaand adres 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam: 

Adres: 

Postcode/woonplaats: 

Ik val onder de categorie:             1            2             3             4            
(graag omcirkelen) 

Met hoeveel volwassenen moet u rondkomen van 1 minimum inkomen…. 

Hoeveel minderjarige inwonende kinderen heeft u ……. 

KERKRENTMEESTERS 
 
Herinrichting kerk 
De voortgang voor de herinrichting van de kerk gaat voorspoedig. De definitieve plannen zijn 
bijna klaar en er is al een vergunning aangevraagd voor de verbouwing. 
Momenteel zijn we met de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen bezig met de fondswerving. 
Wij hopen op korte termijn jullie kennis te laten nemen van de definitieve plannen tijdens een 
gemeenteavond. 
 
Verlichting uurwerk 
De oplettende kijker is het al opgevallen maar sinds kort zijn beide uurwerken ´s avonds 
verlicht.  
  
Voegen bij de ramen 
In de afgelopen periode zijn de voegen onder de ramen in de kerk onder handen genomen. Het 
is de bedoeling dat bij het uitkomen van dit Tsjerkenijs de voeger klaar is met zijn 
werkzaamheden. 
 
Kosters 
Door steeds wisselende roosters werd het voor Aalzen steeds moeilijker om zijn werk te 
combineren met het kosterschap. Hij heeft dan ook het besluit genomen te stoppen als koster. 
Wij willen Aalzen hartelijk danken voor het vele werk wat hij voor onze gemeente heeft gedaan. 
Als er iemand ophoud moet er ook een vervanger gevonden worden. Trynke  is bereid gevonden 
om de opengevallen plaats in te nemen. Zij is al vaak koster bij rouw- en trouwdiensten maar 
zal nu ook haar plaats innemen op de zondag. 
 
Dankstondcollecte 
In november mogen we altijd danken voor de oogst, ons werk en voor de gaven welke wij 
mogen ontvangen. Na de dienst is er eerst de Dankstondcollecte en daarna de gemeenteavond 
waarin de diverse begrotingen gepresenteerd worden. In welke vorm wij dit jaar de begroting 
gaan presenteren is bij het schrijven van dit stuk nog onbekend maar wij willen wel iedereen in 
de gelegenheid stellen hier kennis van te nemen. 



Bekend is wel dat niet iedereen de gelegenheid heeft om in de kerk deel te nemen aan de 
Dankstondcollecte. Mochten gemeenteleden toch geld willen storten voor de 
Dankstondcollecte dan kunnen zij dit doen via NL89RABO 0342 6002 22, graag met de 
omschrijving Dankstond. Voor alle gaven welke wij mogen ontvangen alvast onze hartelijke 
dank. 
 
Beleidsplan Kerkrentmeesters 2021 – 2025 
Naast de doorlopende werkzaamheden zijn wij de laatste tijd ook bezig met het herschrijven 
van het beleidsplan, en dan met name voor de komende 5 jaar. In het beleidsplan formuleren 
wij niet alleen waar we mee bezig zijn, maar ook hoe wij denken de kerk als een levend gebouw 
te onderhouden. Normaal gesproken wordt zoiets gepresenteerd op een gemeenteavond maar 
we zullen nu op een andere wijze u op de hoogte moeten houden.  
 
 

GEBREIDE SOKKEN 

In januari gingen we er nog vanuit dat we in oktober 2020 weer een bazaar zouden gaan 
organiseren.  

De sokken breisters gingen daarom ook al aan de slag, met hun breiwerkjes. Maar helaas door 
alle beperkingen i.v.m. het coronavirus komt er geen bazaar.      

Er lagen 60 paar sokken klaar.  

Bij de garage verkoop in september is er een gedeelte van verkocht. 

Mocht u deze winter nog gebeide sokken nodig hebben, neem dan contact op met  

Hieke H. 

Zodat de breisters  weer aan de slag kunnen voor onze 
volgende bazaar.   

 

Vriendelijke groet  

De Bazaar commissie.  

 

STICHTING GERRIJT SJOERDS EN TJAM 

Veel mensen kennen dit als ‘Niemandsland’. Het is een stichting geworden met de naam van hen, die 
dit hebben ingezet: Gerrijt Sjoerds en Tjam. Zij hadden veel geld en goed en wilden iets doen voor de 
armen in Minnertsga na hun dood. Hun familieleden hebben hun deel gekregen. Zij hebben een stuk 
land van 1,8 hectare apart gehouden om te verpachten. De opbrengst zou ten goede komen aan de armen 
in het dorp. In 1545 is dit fonds gestart en is nog steeds actief. Toen door de pastoor en later de predikant 
van de Nederlands hervormde kerk in het dorp en de plaatselijke veldwachter. Uiteindelijk is er een 
verandering gekomen in de statuten, omdat uiteindelijk de politie ook niet meer in het dorp was. De 
predikant ds. Jelte Lindeboom van de protestantse gemeente, een lid van de diaconie (Sytze) en de 
voorzitter van Plaatselijk Belang (Jacob) vormen nu het bestuur. 



De stichting heeft nog steeds als doel middelen te verstrekken en ondersteuning te geven aan mensen of 
gezinnen in Minnertsga, die niet rond kunnen komen, vanwege onder andere te weinig inkomen of 
onverwachte zaken, die hen overkomen.  

Hierbij kan gedacht worden aan: 

- ‘Ik kan mijn kind niet lid van een vereniging laten worden vanwege de contributie’ 

- ‘mijn kind moet naar het voortgezet onderwijs, maar wij kunnen dit niet betalen’ 

- ‘door ziekte of omstandigheden kan ik voorzieningen, die ik nodig heb, niet betalen’ 

Graag willen wij waar mogelijk hulp bieden om de wil van Gerrijt Sjoerds en Tjam te kunnen uitvoeren. 
Vaak is het ons niet bekend, wie in aanmerking kunnen komen voor deze steun. Zelf kun je contact op 
nemen of iemand anders vragen dit te doen. Het wordt altijd zeer discreet behandeld. Schroom niet en 
vraag aan een van de bestuursleden om hulp. 

Het bestuur van de stichting Gerrijt Sjoerds en Tjam. 

 
OUD IJZER 
Opfeart in de daarvoor bestemde container. 
De opbrengst van het oud ijzer is bestemd voor de Jeugdclubs. 
 
Namens de jeugdouderlingen willen wij hen bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. 
Tevens vinden wij het erg mooi dat de container elke keer weer vol zit, waarvoor dank. 
De jeugdouderlingen.  
 
 
 

 

 

DANKBETUIGING 

 

Wij willen iedereen heel hartelijk danken  voor de kaarten die wij kregen bij onze bevestiging 
als diaken en mijn belijdenis. Het heeft ons erg goed gedaan!  

 

Groeten van Anna en Jikke.  


