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OVERDENKING 
 

1 Johannes 4:19: Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft 
liefgehad.  

 
Christenen staan bekend om hun naastenliefde. We moeten goed zijn 
voor de ander, mensen helpen en omzien naar elkaar. Maar ik denk dat 
het volgen van Jezus begint bij het liefhebben van jezelf. Jezus zegt 
namelijk: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' 'Er zijn geen geboden 
belangrijker dan deze.' Veel van jullie zullen deze tekst herkennen en ook 
weten wat er met deze tekst bedoeld wordt. Namelijk, dat je pas een ander 
lief kan hebben als je ook jezelf liefhebt. Dit weten is iets anders dan het 
doen. Heb jij jezelf daadwerkelijk lief? Als je Jezus volgt dan is het een 
noodzaak om ervoor te zorgen dat je jezelf iedere dag liefhebt. Wat je 
eigen omstandigheden ook zijn. Liefhebben is een werkwoord. Het is iets 
wat energie kost, iets wat niet vanzelfsprekend is. Maar als volgelingen 
van Jezus mogen wij juist vanuit Zijn liefde voor ons, onszelf liefhebben. 
En als we leven vanuit de identiteit die Jezus ons geeft, dan ontstaat er 
als het goed is een oefenruimte om onszelf lief te hebben. Dan vervallen 
de eisen die we aan onszelf stellen of de eisen die de maatschappij 
wellicht heeft. Wij mogen dan juist imperfect zijn en fouten maken. 
Hierdoor mogen wij ook onze talenten en gaven ontplooien tot eer van 
God. Neem jezelf daarom serieus en probeer tijd te maken om te 
reflecteren op jezelf. Hoe sta je tegenover jezelf, de ander en God? Vertel 
wat je bezighoudt, wat je moeilijk vindt of eng, wat je onzekerheden zijn 
of juist je talenten. Samen kunnen we elkaar bemoedigen, groeien en 
ontdekken wie we mogen zijn in Jezus.  
 
Tsjikke Bloem.  
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

KERKDIENSTEN IN DE MAAND OKTOBER 
 
Zondag 4 oktober                                Ouderlingen  
9.15 uur                                                Willem en Wietske  
Collecten:                                              Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte:                                       Israëlcollecte 
Kinderkerk 
 
Zondag 11 oktober                              Fryske Tsjinst   
9.15 uur                                                Ds. J. Lindeboom  
Collecten:                                              Kerk en Pastoraal Werk                                           
Extra collecte:                                        Werelddiaconaat 
Kinderkerk 
 
Zondag 18 oktober   
9.15 uur                                                 Ds. C. Heneman 
Collecten:                                               Diaconie en Pastoraal Werk 
Kinderkerk 
  
Zondag 25 oktober                               Zendingsdienst  
9.15 uur                                                 Mevr. T. Bloem 
Collecten:                                               Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte:                                        Zending        
Kinderkerk 
 
Wil je een dienst bijwonen, neem dan contact op met 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. 
 
Wij willen iedereen er nogmaals op wijzen dat opgave noodzakelijk blijft 
en dit kan tot zaterdagavond 20.00 uur, omdat er maximaal plaats is 
voor 80 personen. 
Indien er meer dan 80 personen zich hebben opgegeven om de dienst te 
bezoeken, worden de personen die zich als laatste hebben opgegeven 
hierover persoonlijk benaderd. 
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AGENDA 
8 oktober Emmaüswandeling om 13.30 uur bij het grasveld it  
                        String 
7 oktober Avondgebed om 19.15 uur in de Twaskar 
19 oktober Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur 
25 oktober  Zangavond om 19.30 uur in de Meinardskerk  
  (vooraf opgeven via email 
                        zangavondminnertsga@gmail.com)  
29 oktober Emmaüswandeling om 13.30 uur bij het grasveld it  
                        String 
 

  
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: 
4 oktober    Exodus 15: 1-21  Lof aan God! 
11 oktober   Exodus 15: 21- 16: 12 God voorziet 
18 oktober   Exodus 16: 13- 36 Verwondering! 
25 oktober   Exodus 17   Onderweg in gevaar 
1 november  Exodus 18   Wijze raad 
Gezegende weken! 
 
 
ACTIVITEITEN SEIZOEN 2020-2021  
Zoals gebruikelijk staan er voor het komende seizoen weer tal van 
activiteiten op stapel. Voor al deze activiteiten kunt u zich opgeven door 
het formulier in te vullen dat bij het Tsjerkenijsnummer van september 
was bijgevoegd.  
Dit formulier kunt u inleveren voor 8 oktober a.s. bij de voorzitter, de 
Finne 29 of de scriba, Hoarnestreek 11.  
Wij hopen dat veel gemeenteleden zich voor deelname aan deze 
activiteiten zullen aanmelden. Door deelname aan de activiteiten kunnen 
we in kleine kring met elkaar in geloofsgesprek komen en kunnen we de 
onderlinge verbondenheid versterken.  
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KOFFIEDRINKEN 
Helaas, kunnen wij niet meer na de kerkdienst koffiedrinken in de kerk. 
Juist in deze tijd hebben wij het nodig om elkaar te ontmoeten. Daarom 
is er een alternatief die we graag uit willen proberen. Zou u het waarderen 
om gemeenteleden op de koffie te krijgen geef uzelf of uw gezin dan op 
bij de wijkouderling of één van de pastores. Dit willen we graag op 
zondag 25 oktober organiseren. Dus het idee is als volgt:  
  

1. Geef u/je/jullie op als je iemand bij u/jouw/jullie thuis uit wil 
nodigen voor een kopje koffie. Juist als u/jij of jullie niet naar de 
dienst kunnen gaan is dit een mooie 
mogelijkheid om gemeenteleden te 
ontmoeten.  

2. Na afloop van de dienst krijgen de mensen 
in de kerk een briefje met het adres waar 
koffie gedronken kan worden.  

3. De mensen in de kerk kunnen alleen of 
met z'n tweeën naar het adres komen.  

4. Op het adres staat de koffie klaar.  
5. Zo ontstaat er vast een mooi moment van ontmoeting. 
 

Opgeven kan t/m vrijdag 24 oktober. 
Zet het in de agenda! Zondag 25 oktober koffie drinken, na de dienst!  
 
RICHTLIJNEN BIJ DE KERKDIENSTEN 
Aanmelden 
Omdat er vanwege de anderhalvemeterregel nu maximaal 80 mensen in 
de Meinardstsjerke kunnen zitten, moeten we gaan werken met een 
aanmeldingssysteem. Dat past voor ons gevoel totaal niet bij hoe we 
kerk zijn, en beperkt ons in onze gastvrijheid. Maar het kan niet anders. 
Het aanmelden gaat als volgt in zijn werk: 
 

Aanmelden Per zondag, steeds in de week voorafgaand aan 
die zondag.  
U kunt zich aanmelden van maandagmorgen tot 
zaterdagavond 20:00 uur. Via e-mail: 
pkn.msga@gmail.com of via 06-39866952.  
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U kunt de voicemail inspreken of een whatsapp 
bericht sturen 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: 
- de toiletten zijn in principe gesloten, houdt daar rekening mee voor u  
  van huis gaat 
- er is geen gaderobe, 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. 
 
Veilig kerk-zijn 
Op zondagmorgen hebben we alles zo goed mogelijk georganiseerd om 
op een veilige manier samen te kunnen komen. Maar ook op andere 
momenten dat we als kerk bij elkaar komen, willen we die veiligheid 
bieden. Of dat nu bij een vergadering of een bijeenkomst in de kerk is of 
bij iemand thuis. Bij een pastoraal bezoek, een vergadering aan huis of 
een gespreksgroep bij iemand thuis: overal waar we als kerk samenzijn 
gaan we er van uit dat jullie je in elk geval aan de 2 belangrijkste 
afspraken willen houden: bij klachten blijf je thuis en we bewaren 
anderhalve meter afstand. Zo kan iedereen veilig meedoen. En zingen 
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kan alleen op een verantwoorde manier in de kerkzaal, niet in een van de 
andere ruimtes. 
 
 
KINDERKERK 
Wij zijn weer begonnen met de kinderkerk. Alle kinderen t/m 12 jaar zijn 
van harte welkom. We beginnen in de kerk en gaan dan naar de Twaskar 
i.v.m. de coronamaatregelen. Hier hebben we meer ruimte. Daarna 
komen we niet meer terug in de kerk, maar mogen de ouders de kinderen 
ophalen bij de Twaskar. Ook proberen wij een nieuwe methode uit: 
Namelijk Bijbel Basics. Dit is een methode van het Nederlands 
Bijbelgenootschap.  
 
 
EMMAÜSWANDELING 
Nu er meer mogelijk is, willen we weer een wandeling organiseren. Wij 
komen samen - op 1,5 meter - op donderdag 8 oktober om 13.30 uur op 
het grasveld aan it String, voor de pastorie. Vandaar gaan we op weg in 
tweetallen en daar komen we ook weer terug. 
Noteer dan ook maar vast de volgende datum even: 29 oktober om 13.30 
uur.  
 
CONTACTPERSONEN 
Een bezoekje en aandacht hebben voor elkaar is een belangrijke taak in 
het gemeentewerk. 
In elke wijk zijn er contactpersonen die aan dit belangrijke stuk 
gemeente werk meewerken. 
We zijn dan ook blij dat Piety in wijk 7 als contactpersoon wil starten. 
Piety, fijn dat je mee gaat helpen in het team van contactpersonen. 
Reina en Albertina en Siemie moesten helaas in het voorjaar stoppen 
met hun bezoeken werk. We willen Reina, Albertine en Siemie heel 
hartelijk bedanken voor hun inzet en aandacht. In "de wegwijzer" staan 
helaas een aantal namen niet vermeld. Dit zullen wij zo spoedig 
mogelijk corigeren.  
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In verschillende wijken is er nog ruimte voor nieuwe personen die dit 
bezoekwerk willen doen. Zou jij een paar keer per jaar een bezoekje 
willen brengen aan iemand die dat heel erg waardeert. Neem dan contact 
op met één van de ouderlingen. Ook al zou je maar één iemand een paar 
keer per jaar kunnen bezoeken, dat is al fijn! Het gaat erom dat we samen 
gemeente zijn en we kunnen allemaal pastoraal actief zijn. Samen met de 
ouderling kunnen er afspraken gemaakt worden.  
 

To the world, you may be one person, 
but to one person you may be the world. 

 
 
 

 
 

DIACONIE 
De helft van de collecte van 16 augustus was € 190,00. 
De diaconale collectes van 13 en 20 september hebben 

€  473,60 opgebracht. En overgemaakt op de rekening in september € 
140,00. 
Voor hulp slachtoffers Beiroet is € 40,00 overgemaakt.  
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de Diaconie?  
Dat kan op bankrek.nr. NL93RABO 0119300427. 
Wij zijn als Diaconie zeer blij met de opbrengsten en willen u hartelijk 
bedanken voor uw bijdragen. 
 
Ziekenbriefjes/bloemengroet: 
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  
Anna  
Trienke  
blommengroet@gmail.com 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om! 
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Werelddiaconaat: 
Op zondag 11 oktober staat de dienst in het teken van het 
werelddiaconaat. Het is een fryske tsjinst. 
Tijdens deze dienst willen wij uw aandacht vragen voor het project:  
Actie sprinkhaan – verjaag de honger. 
In geweldige weach fan 
woastyn sprinkhoannen yt 
East-Afrika en Súd-Aazje 
bleat. Boeren yn lannen lykas 
Etioopje, Súd-Sûdan en 
Pakistan ferlieze har rispinge 
en dêrom har ynkommen. Nei 
korona makket de pleach fan sprinkhoannen earmoed noch 
grutter. Kerk in Actie stipet boeren by it ynstellen fan 
warskôgingssystemen en needhelp foar iten. 
Wylst it coronavirus noch altyd folop is en yn in protte lannen 
wurkleazens, sykte en honger feroarsaket, fjochtsje boeren yn East-
Afrika en Súd-Aazje no ek in nije bedriging: in ferneatigjende weach fan 
sprinkhoannen dy't fan it iene gebiet nei it oare ferpleatse. De gefolgen 
binne enoarm. De sprinkhanen ite hiele gewaaksen, en foegje ta oan 'e 
earmoed en honger yn dizze gebieten. Mei tûken en tapiten besykje 
boeren de sprinkhoannen fan har lân te ferdriuwen tsjin har better 
oardiel. 

Kerk in Actie stipet dizze 
boeren. Mei warskôgingssystemen 
dy't op tiid sinjalearje as 
sprinkhanen komme en in lûd 
meitsje om se fuort te jeien. En mei 
need iten, om honger te 
foarkommen wêr't sprinkhoannen 

de gewaaksen hawwe ferneatige. 
Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via 
NL89ABNA0457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat 
actie Sprinkhaan. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Alvast hartelijk 
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dank voor uw bijdrage.  
 
De deeldoosjes voor het werelddiaconaat zullen in de week van 5 t/m 10 
oktober bij u worden opgehaald. 
 
Dorcas-actie 
I.v.m. de coronacrisis wordt er dit jaar geen dorcas-actie gehouden. 
In plaats daarvan wordt er een extra collecte gehouden op zondag 8 
november a.s. 
De Diaconie. 
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. 
Stoelen 
 
Kort geleden zijn er nieuwe stoelen aangeschaft welke gebruikt kunnen 
worden voor Heilig Avondmaal, concerten e.d. Dit houdt in dat de oude 
stoelen over zijn en dat wij deze graag een ander doel willen geven. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij Oege en de prijs per stoel is € 
2,00. 
 
Collecten 
Gedurende de maanden juni tot en met augustus hebben wij € 845,00 
binnengekregen met de omschrijving collecten. Waarvoor onze hartelijke 
dank. 
 
Verjaarsdagsfonds 
Gedurende het eerste half jaar is er via het Verjaarsdagsfonds 



11 
 

 € 1.370,00 binnengekomen. Waarvoor onze hartelijke dank. Met het 
bepalen van een bestemming wachten we tot het einde van het jaar. 
Ideeën zijn echter nu al welkom. 
 
Restauratie uurwerk 
De afgelopen tijd is het uurwerk geheel nagekeken en daar waar nodig 
gerestaureerd en teruggebracht in oude staat. De restaurateur heeft 
allemaal teksten gevonden op het uurwerk en is bezig deze verder te 
onderzoeken. 
 
 
BERICHT VAN HET AVONDGEBED  
Op 7 oktober willen wij ons avondgebed weer houden in de Twaskar 
om 19.15 uur. 
 
Wij willen danken voor de kerkdiensten, dat die weer wekelijks kunnen 
worden gevierd. 
We willen bidden voor de ouderen. 
En voor alle vluchtelingen in de wereld. 
En voor Uw eigen volk Israël. 
 
Wilt u ook weer thuis mee bidden, zodat we ons verbonden weten met 
U, als Heer.  
 
Vriendelijke groet, 
Wietske  
Petra  
Wietske  
Froukje  
 
 
 
ZENDING/ EN EVANGELISATIECOMMISSIE 
Op zondag 25 oktober om 9:15 uur is er weer een zendingsdienst welke  
in het teken zal staan van ons classicaal project in Rwanda. Deze dienst  
zal worden voorgegaan door onze pastoraal werker Tsjikke Bloem. 
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In deze dienst zal mevrouw Jeanette V van de ZWO Groep Franeker 
vertellen over haar bezoek in Rwanda aan ons gezamenlijk kerk in actie 
project. 
Wat u ook kan volgen via www.kerkinactie.nl/Rwanda. 
 
De opbrengst van de uitgangscollecte zal dan ook geheel naar dit project 
gaan. 
Wij als ZWO bevelen deze dan ook van harte bij u aan. 
 
Met vriendelijke groet, Sjaak Weiland. 
 

KAARTEN MEITSJE! 

Yn 2019 is der in pear kear in groepke minsken by elkoar west om 
kaarten te meitsjen, foar gemeenteleden dy’t wol in steuntsje yn de rêch 

brûke kinne. 

It doel wie om dat dit jier ek wer te dwaan, mar doe kaam Corona om 
de hoeke sjen en koe it net troch gean. 

No binne we sa fier, dat we it wer oandoare om by elkoar te kommen. 

It kaartsje meitsjen sil wêze op 9 oktober en 13 novimber.  

Beide dagen om 14.30 oere yn ‘de Twaskar’. 
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Fansels wurdt der rekken hâlden mei de oardel meter ôfstân en sil der 
ûntsmettingsmiddel klear stean by de yngang. 

Materiaal is oanwêzich, mar it is fansels ek prima dat der mei eigen 
materiaal wurke wurdt. 

As de nifelders nei ‘de Twaskar’ komme, dan ha wy de kofje/tee klear 
stean. 

Oan’t dan! 

 
OPROEP                          OPROEP                              OPROEP 
In Tsjerkenijs van juni stond een oproep om mee te doen met een koor. 
Je kunt je nog steeds opgeven om mee te doen. Zo gauw het kan en mag, 
hoor je hier van.  
Dit is de laatste oproep! 
Het zou mooi zijn als dit in gang gezet kan worden. 
Namens Piet Vessies. 
Voor interesse en/of verdere vragen kunt u bellen met ds. Jelte 
Lindeboom, 06-37354345. 
 
 
CURSUS THEOLOGISCHE VORMING 
Op 8 oktober gaat in Leeuwarden een nieuw blok van 9 avonden van de 
cursus Theologische Vorming van start. 
Wat leer je er? 
Theologie houdt zich bezig met grote vragen als: Wat is echt belangrijk 
in het leven? Welke idealen willen we nastreven? Waardoor laten we 
ons inspireren? Wat betekent het om een zinvol leven te leiden? Dat 
zijn nl. de vragen waar het ook over gaat in de tradities van de 
godsdiensten Je leert op de cursus Bijbelteksten lezen en komt meer te 
weten over de wereld waarin ze zijn ontstaan. Ook maak je kennis met 
het werk van grote christelijke denkers en de achtergrond en betekenis 
van de liturgie en de rituelen van het christendom. Daarnaast bieden we 
een korte maar intensieve kennismaking met de andere 
wereldgodsdiensten. Er gaat geen cursusavond voorbij of bij het 
bestuderen van de stof komt als vanzelf de actualiteit om de hoek 
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kijken: welke keuzes wij maken en hoe houdbaar die zijn. Wat 
vooropleiding en voorkennis betreft stellen we geen eisen. Iedereen kan 
meedoen. 
Docenten 
Alle docenten zijn academisch geschoolde theologen die hun vak goed 
hebben bijgehouden. De meesten van hen zijn werkzaam als predikant 
in de PKN. De docenten wereldgodsdiensten kennen de wereld van 
Jodendom, Islam, Boeddhisme of Hindoeïsme van binnenuit. 
Programma najaar 2020 
8, 22 en 29 oktober: Oude Testament; docent Hinke Post – Knol. 
5, 12 en 19 november: Ethiek - Christelijke denkers over goed leven; 
docent Adri Terlouw. 
26 november, 3 en 10 december: Nieuwe Testament; docent Jan 
Finnema.  
Tijd en plaats:  
Van 19.30 – 21.30 uur in één van de zalen bij de Kurioskerk, 
Julianalaan 38, Leeuwarden. De zaal is coronaproof ingericht. 
Kosten: 
Per blok van 9 avonden € 125,00  
Aanmelden en informatie: 
Stuur een mail naar: theologischevorming2.0@gmail.com 
Meer info op: www.theologischevorming.eu 
Op de website vindt u ook informatie over de vijf thema – avonden 
voor oud - cursisten en andere belangstellenden die we in oktober en 
november aanbieden. 
 
 

 
Van de redactie ............... 

 
In de laatste week van november  verschijnt weer de 

Adventskrant. 
Hierdoor vervalt het decembernummer van Tsjerkenijs. 

Wilt u daarom de kopij van november én december  
inleveren vóór 19 oktober a.s.? 
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Bij voorbaat hartelijk dank! 
 


