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OVERDENKING 
 
Medelijden 
  
'Heb geen medelijden met mij, ik ben niet zielig'. Dat is een zin die ik 
regelmatig hoor en ook zelf wel eens uitspreek. Niemand wil zielig 
gevonden worden, maar wanneer ben je zielig? Kan iemand zielig 
zijn?   
Het woord medelijden is eigenlijk heel erg mooi, je lijdt mee met de 
ander en als je voelt dat iemand met je mee lijdt kan dat troost geven en 
maakt het jouw lijden lichter om te dragen. Medelijden ontvangen kost 
ook iets, je moet iets van je lijden laten zien. Als je een gebroken been 
hebt, dan is dat gemakkelijk en kan je het niet verbergen. Maar wat als 
het iets is wat je wel gemakkelijk verborgen kan houden, iets wat je 
liever niet deelt of waarvoor je je schaamt? Dan kost het energie om je 
kwetsbaar op te stellen, om wel te zeggen waar je mee zit om misschien 
toch in huilen uit te barsten. En toch, maakt het ons rijk om ons verdriet 
te delen, kunnen we er daarom juist voor elkaar zijn en voor elkaar 
bidden.   
Eigenlijk zou je ook kunnen stellen dat wij als volgelingen van Jezus de 
opdracht hebben om mee te lijden, om onze ogen niet te sluiten voor het 
lijden en dat we onze eigen verlangens aan de kant schuiven om ruimte 
te maken voor de ander. Jezus is hierin ons voorbeeld. Jezus heeft voor 
ons geleden, maar lijdt nu nog steeds met ons mee. Laat dat voor ons 
een troost zijn. En als je, je pijn en verdriet bij niemand kwijt kan, dan 
kan het altijd bij Hem.   
  
Tsjikke Bloem.  
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KERKDIENSTEN IN DE MAAND NOVEMBER 
 
Woensdag 3 november Dankstond 
9.15 uur ds. J. Lindeboom  
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Dankstondcollecte 
 
Zondag 7 november Zendingsdienst 
9.15 uur ds. J. Lindeboom  
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Zending 
De paaskaars wordt aangestoken door Hylke  
Kinderkerk Mirjam en Gerda 
 
Zondag 14 november Themadienst 
9.15 uur   
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Jeugdwerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Siebe Tilma 
Kinderkerk Geen kinderkerk 
 
Zondag 21 november Eeuwigheidszondag 
(koffiedrinken na de dienst) 
9.15 uur mevr. T. Bloem  
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Fimke  
Kinderkerk Magreet en Afke 
 
Zondag 28 november 1e advent / Doopdienst 
9.15 uur ds. J. Lindeboom  
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Boaz  
Kinderkerk Marieke en Annabente 
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AGENDA 
2   november Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
3   november Gemeenteavond in de Twaskar, na de dankstonddienst 
5   november   Dorcas-actie in de Dagwinkel 
7   november   Kliederkerk van 15.00 - 17.00 uur in het MFA 
10 november Ouderlingenberaad om 20.00 uur in de Twaskar 
12 november   Kaarten maken om 14.00 uur in de Twaskar 
24 november Moderamen 
28 november Zangavond aanvang 19.30 uur in de Meinardskerk   
                        m.m.v. een Praisband 
1   december Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
8   december Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in de Twaskar 
10 december   Kaarten maken om 14.00 uur in de Twaskar 
17 december Kerstviering Diaconie en Chr. Plattelandsvrouwen in de  
                        Twaskar om 16.00 uur 

zie verdere mededelingen in de Adventskrant 
19 december  Zangavond aanvang 19.30 uur in de Meinardskerk  
                        m.m.v. Lemster mannenkoor 
20 december Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur 
31 december Uitdeling Brouwersfonds vanaf 16.00 uur in de Twaskar 
 
 
FANÚT DE FLINTER 
Herfst, herfst, wat heb je te koop … Een liedje dat ik ooit ook geleerd 
heb en kinderen – dacht ik – nog wel leren. Als velen aan herfst denken, 
dan is dat storm en regen, kil en nat. Wij hebben onze vrienden in Polen 
bezocht en onderweg hebben we juist zo veel moois gezien: allemaal 
verkleurde bomen, rood, geel, bruin en groen. En als de zon er dan op 
komt dan wordt het een prachtig kleurenspektakel. Wat was dat mooi. 
Wat is dat ook mooi gemaakt: in de warmte volop blad, waarbij wij 
heerlijk in de schaduw ervan kunnen zitten en in de kou zonder blad, 
zodat de boom energie kan sparen om in de warme periode weer 
prachtig blad te maken. Daartussen de tijd van laten vallen van blad en 
vruchten. Wat een mooi en wonderlijk gebeuren, dat we dat mogen 
krijgen van de Schepper.  
In Polen hebben we ook een begraafplaats opgezocht, waar de vader 
van onze vriendin ligt begraven sinds februari. Ook dat hoort erbij, als 
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mensen in de herfst van hun leven zitten, kan er een moment komen dat 
we op mogen gaan naar de Eeuwige, naar de Schepper. Dat mogen we 
ook weer herdenken eind november zo vlak voor de adventstijd en dan 
die week daarop mogen we weer een doopdienst hebben. Een nieuw 
kerkelijk jaar met direct een feestelijke dienst. 
Ds. Jelte Lindeboom. 
 
PASTORALIA 
Ziek zijn is nooit fijn. Je wordt geconfronteerd met beperkingen. Het is 
daarom fijn dat er meeleven kan zijn voor mensen, die ziek zijn: een 
kaartje, een telefoontje of iets anders. Denk ook aan de mensen, die hier 
niet genoemd worden.  
 
 
Ook zijn er mensen die nog in afwachting zijn van uitslagen of die 
onderzoeken ondergaan.  
Bidt ook voor hen, dat zij allen rust en vrede mogen ontvangen van de 
Eeuwige Vader. 
Adressen ziekenhuis en revalidatiecentra 
MCL, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden 
Revalidatie Noorderbreedte, Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden 
Van Andel-kliniek, Locatie Nij Smellinghe, Compagnonsplein 1  
9202 NN Drachten of 
Locatie Bertilla, Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten 
Lyndenstein, Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag 
LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 
Op 21 november 2021 zullen wij als gemeente mogen gedenken hen, 
die in het afgelopen jaar zijn overleden en mochten opgaan naar de 
Heer. In deze dienst zal Tsjikke Bloem voorgaan.  
Ds. Jelte Lindeboom zal naar Surhuisterveen gaan om daar zijn vader te 
gedenken. 
 
DOOP 
Fanne, dochter van Mirjam en Bauke, zusje van Jins en Jente, en 
Dagmar Anna, dochter van Krista en Jelle en zusje van Jildau en 
Mirthe, mochten in een feestelijke dienst op 17 oktober 2021 gedoopt 
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worden. Na een periode zonder doopdiensten kon het weer. Wij bidden 
hen Gods zegen toe en ook hun ouders en broer en zussen. 
Op 28 november zal er weer een doopdienst zijn. Eerste advent en 
dopen. Kinderen worden verwacht en mogen het teken van het Kind, 
dat verwacht wordt ontvangen. In deze dienst zullen Johanneke, dochter 
van Bram en Anne-Jels en zusje van Irene en Sietske, en Fenna, dochter 
van Gea en André en zusje van Sara en Tessa, de doop mogen 
ontvangen.  
 
BELIJDENIS 
Zo vlak voor Kerst op zondag 19 december zal Anna Marie haar geloof 
belijden in het Kind dat gekomen is om de wereld te redden. Zij wil 
zich uitspreken in het midden van de groep volgelingen van Jezus dat 
zij Hem wil volgen in haar leven en wil luisteren naar zijn stem. In een 
feestelijke vierde adventsdienst zal dit mogen gebeuren tot eer van God. 
 
WINTERWERK 
Wat een overweldiging was dat toen we de kleine groepjes begonnen in 
te delen. In totaal deden vorige seizoen (voor zolang het kon) 48 
mensen mee; nu hebben zich ongeveer 75 mensen gemeld om mee te 
doen. De eerste samenkomsten zijn alweer geweest en wat gehoord 
hebben was het goed om zo samen te kunnen komen. Dat de Heer dit 
stukje werk onder de volgelingen van Jezus mag blijven zegenen. 
Tsjikke Bloem en ds. Jelte Lindeboom. 
                     VERJAARDAGEN IN DE MAANDEN   
                     NOVEMBER EN DECEMBER 
 
Namens kerkenraad en gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen 
op jullie verdere levenspad toegewenst. Als u niet in deze rubriek wilt 
worden vermeld, graag doorgeven aan de scriba. 
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UIT DE KERKENRAAD 
Covid 
Nu de anderhalve meter in de kerk ook is vervallen is er voor de 
mensen die graag 1½ meter afstand willen handhaven, voor in de kerk 
bij de stoelen een aantal rijen gereserveerd waar men veilig op 1½ 
meter van elkaar kan zitten. 
Aanvangstijden kerkdiensten: 
De kerkenraad heeft besloten om de diensten per 1 januari 2022 weer 
om 9.30 uur laten te beginnen.  
Koffiedrinken na de dienst: 
Elke 1e zondag van de maand is er gezamenlijk koffiedrinken na de 
dienst.  
Verslag Kerkenraadsvergadering woensdag 30 juni 2021 in de 
Meinardskerk 
Opening: 
Ds. Lindeboom opent de vergadering met lezen uit Psalm 42 en gaat 
voor in gebed. 
 
Beeld en geluid in de kerk: 
Sjaak en Dirk Jan leggen uit wat de commissie tot nu toe heeft gedaan. 
Er wordt duidelijke uitleg gegeven over dit project. 
Tevens hebben ze een offerte voor de kosten van deze. 
Reacties zijn positief. 
Vaststelling verslagen van 2 april en 26 mei: Onveranderd vastgesteld. 
Mededelingen en ingekomen stukken: Geen. 
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Nieuwe voorzitter: 
Verloop hiervan is niet positief. 
Wel heeft Jitse toegezegd eerst het technische gedeelte (voorzitten 
vergaderingen) op zich te willen nemen. 
We moeten erover nadenken wie we nog kunnen benaderen voor de 
functie. 
Diaconie: 
Verslag onveranderd vastgesteld. 
Op 29 september is er klein feestje in MFA i.v.m. het niet doorgaan van 
het ouderenreisje. 
Kerkrentmeesters: 
Bouwbedrijf Reitsma is gevraagd de verbouwing te doen in de kerk. 
Uitgezocht zal worden of er ook subsidie is voor aanschaffen nieuwe 
geluidsinstallatie. Misschien kunnen er ook sponsers gezocht worden. 
Jeugdwerk: 
Kinderkerk en paaskaars aansteken weer opstarten met startzondag. 
In oktober is er een top 2000 dienst. 
Kees Posthumus verzorgd de dienst op 14 november. 
Passion is gepland in 2022. 
Kruis wordt gemaakt bij Posthuma. 
10 september is er een gezellige avond voor clubleiding en vrijwilligers 
kinderkerk. 
De geslaagden hebben een taart gekregen. 
12 plus groep heeft te weinig leiding. Zouden nog 2 bij moeten. 
Ouderlingenberaad: Geen mededelingen. 
Rondvraag: 
Ritske:  Kerkdiensten aanvang tot 1 januari 2022   9.15 houden 
Wally: Bij Themadienst is er een extra collecte voor Jeugdwerk. 
Afscheid Piet Haagsma staat gepland met de startzondag. 
September staat een bbq gepland. Datum wordt nog bekend gemaakt. 
Huispaarskaars gaat naar Fam. Muller. 
Sluiting:  Andries sluit de vergadering met een gedicht. 
 
DIACONIE 
Collectes in september 
Avondmaal collecte voor Haïti € 514,00; Collecte Diaconie € 187,10; 
Bloemengroet € 120,00; Giften/vrije bijdrage € 895,00. 
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Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, dat kan op 
bankrek.nr. NL93RABO 0119 3004 27. 
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk 
bedanken voor uw bijdragen. 
 

Bloemengroet-kaartengroet 
De volgende personen hebben een bloemengroet ontvangen als attentie 
ter bemoediging: 
 

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  
Trienk of blommengroet@gmail.com 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om! 
 
De Dorcas Voedselactie  
Rondkomen van 45 euro per 
maand waar je alles van moet 
betalen. Ook je medicijnen en je eten. Het is voor veel ouderen in Oost-
Europa aan de orde van de dag. Daarom brengt Dorcas hen een 
voedselpakket. Dat is belangrijk, vooral in de koude wintermaanden als 
er geen groente verbouwd kan worden. Het pakket is gevuld met 
houdbare, voedzame producten zoals macaroni en rijst. Daarnaast 
kunnen zij ook verse producten toevoegen. Dit omdat de producten in 
de landen zelf zijn ingekocht. 
Zo helpen we samen duizenden mensen in Oost-Europa. Geef nu en 
doneer voor voedsel. 

Ook dit jaar doen we als diaconie weer mee.  
Op vrijdag 5 november is er in de Dagwinkel aandacht voor de  
Dorcas voedselactie. 
Op woensdag 3 november “Dankstond” wordt tijdens de kerkdienst de 
gewone collecte van de diaconie bestemd voor Dorcas, de extra collecte 
voor dankstond blijft bestemd voor de kerk.   
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Tot slot, is er ook de mogelijkheid om een gift te storten op 
NL93RABO0119300427 t.n.v. diaconie o.v.v. Dorcas voedselactie. 
Deze actie wordt alvast van harte bij u aanbevolen!  
 

Huis-aan-huiscollecte  
Kerk in Actie Kerk in Actie organiseert van 22 t/m 27 november 2021 
(week 47) een landelijke huis-aan-huiscollecte, omdat we willen 
opstaan voor kwetsbare kinderen in Griekenland. De nood blijft hoog. 
Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! 
Waarom we collecteren: Gammele tenten. Extreme kou of juist de 
ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, 
medicijnen en sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van 
alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de 
realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen 
opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie 
en organiseren in 2021 opnieuw een huis-aan-huiscollecte voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland.  
De diaconie wil zich ook dit jaar weer inzetten voor deze actie. Wilt u 
ook helpen met collecteren? Geef u op als collectant bij Sjoerd Visser, 
telf.nr. 0518-471284. 
 
Heilig avondmaal 
Op zondag 12 december hopen wij weer het Heilig Avondmaal te 
vieren. 
De avondmaalcollecte is dan bestemd voor: Minima op het Bildt.  
Als gezamenlijke kerken van de voormalige gemeente Het Bildt,  willen 
wij opkomen voor degene die het financieel moeilijk hebben. Helaas 
nemen financiële problemen bij veel gezinnen toe. Ook in onze eigen 
gemeente, in ons eigen dorp.  
Daarom willen wij hen, die rond moeten komen van een minimum 
inkomen,  in de dure decembermaand tegemoet komen. Het blijkt al 
jaren dat hier behoefte aan is, omdat er veel mensen reageren op deze 
actie. 
Als diaconie vinden wij het daarom weer een mooie gelegenheid om de 
avondmaalscollecte te bestemmen voor deze actie en er ook voor deze 
mensen  een goede december maand van te maken.  Helpt u daarbij?  
Ook kan u een bedrag over maken op de bankrekening van de diakonie, 
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rek.nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. Minima Het Bildt. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Kerstviering 
Elk jaar nodigen de diaconie van de PKN kerk en de 
plattelandsvrouwen iedereen in Minnertsga  uit voor het vieren van 
kerstfeest   
Dit jaar willen wij het kerstfeest vieren op vrijdag 17 december in de 
Twaskar, bij meer dan 80 deelnemers in de kerk. De viering begint om 
16.30 uur. Ook is er dan weer de kerstpot voor een goed doel. Dit doel 
wordt later bekend gemaakt. U kunt eventueel ook een bedrag 
overmaken op rek nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. kerstpot 2021. 
De Diaconieleden komen langs bij 67-plussers met de vraag of ze 
aanwezig willen zijn. Ook kunt u zich zelf opgeven tot zaterdag 4 
december bij: Sjoerd, 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 vrijdag 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 vrijdag 31 december vóór 12.00 uur aan 
Tineke, tel.nr. 0518-471878. 
 
Een kaart als teken van medeleven  
Voor de volgende gemeenteleden die verblijven in zieken- verpleeghuis 
of ander woonvorm. Tevens vermelden wij de personen die in een 
verzorgingstehuis wonen. Ook voor hen is het prettig om een kaart te 
ontvangen als blijk van medeleven. 
Hieronder de namen en adressen van de mensen vanuit onze 
Protestantse Gemeente Minnertsga: 
 

Kerstactie voor de minima 2021 
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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 2021 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 € 1079,- of minder. 
     2.  u een eenoudergezin bent met een netto maandinkomen van € 1079,-  
          of minder. 
     3.  u een echtpaar vormt of samenwonend bent (met of zonder kinderen) 
          met een netto maandinkomen van € 1542,- 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  
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   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. 
 
   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 ……. 

 

 

 
ZANGAVONDEN IN DE MEINARDSKERK 
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28 november:  
Met medewerking van Vocal Chain 
Gemengd koor ‘Vocal Chain’ uit regio 
Harlingen o.l.v. Gert Jan Hoekstra en zingt 
close harmony. 
 
19 december:  
Met medewerking van het Lemster Mannenkoor. Na het succes in 2019 
komen de Lemster Mannen weer naar Minnertsga o.l.v. Feike van 
Tuinen en muzikaal begeleid door onze huisorganist Dirk Norbruis. 
Beide avonden beginnen om 19.30 uur. Toegang is gratis, wel is er na 
afloop een collecte.  
 
Volg ons ook op Facebook (Zangavond Minnertsga) voor meer 
informatie. 
Reina. 
 
KERKRENTMEESTERS 
Schoonmaakgroep 
Al vele jaren maakt een groep vrijwilligers de kerk schoon op 
maandagochtend. Op dit moment is er behoefte aan uitbreiding van 
deze groep vrijwilligers. Het komt erop neer dat je vijf keer per jaar de 
kerk gaat schoonmaken. Mensen die belangstelling hebben kunnen zich 
melden bij Klaske. 
 
Op maandagochtend vindt de schoonmaakgroep nog te vaak allerlei 
spullen in de kerk die bij de zondagsviering gebruikt zijn, zij moeten dit 
dan alsnog opruimen en voor de spullen een plaats zoeken. Vriendelijk 
verzoek om de gebruikte spullen na afloop gelijk op te ruimen of deze 
direct weg te gooien. 
 
Beeld en geluid 
Eind november zal er door Ziggo een nieuwe internetkabel aangelegd 
worden zodat de vereiste snelheid gegarandeerd kan worden. Daarna 
kan begonnen worden met de uitvoering van de plannen rondom Beeld 
en Geluid. 
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Als alle plannen gerealiseerd zijn kunnen de mensen thuis ook via beeld 
de zondagsdiensten volgen maar ook in de kerk zal het een en ander 
veranderen. Het grote scherm voor in de kerk verdwijnt en daarvoor in 
de plaats komen kleinere schermen in de kerk. Hiervoor is gekozen 
omdat dan gebeurtenissen voor inde kerk beter zichtbaar zijn voor de 
mensen die graag achter in de kerk zitten. Ter vergelijk het lijkt dan 
veel op de kerk van Franeker die u via Omrop Fryslân de afgelopen tijd 
veel in beeld hebt gehad. 
Al deze plannen kosten natuurlijk geld, wij hopen dat wij voor € 25.000 
alles kunnen realiseren. Deze kosten zijn grotendeels voor eigen 
rekening omdat net voor dit onderdeel weinig subsidie mogelijkheden 
zijn. Hiervoor hebben wij ruimte gemaakt in de begroting en wij vinden 
het verantwoord om dit bedrag uit te geven om de kerk voor de 
toekomst aan te passen. 
Mocht u deze plannen willen ondersteunen dan is dit natuurlijk 
mogelijk en alle giften hiervoor zijn van harte welkom. Uw gift kunt u 
storten op het bekende bankrekeningnummer NL89RABO 0342 6002 
22  maar dan wel graag met de vermelding Beeld en Geluid. 
BERICHT VAN HET AVONDGEBED 
dat zal worden gehouden op 2 november 2021 om 19.15 in de kerk: 
 
Wij danken voor: 
# Nieuw leven 
# Voor de ouders die 17 oktober jl.  hun kindjes hebben laten dopen 
# Danken voor Gods geduld met ons als mensen  
 
Bidden voor: 
# Foar de minsken dy ’t iensum binne 
# Alle zieken in ons dorp 
# Dit zegt Anne van der Bijl: “Telkens wanneer we kwaad zien,kunnen  
   we God vragen die sitiatie te veranderen”. 
# Voor de mensen die verdriet hebben om iemand die ze hebben  
   verloren 
 
en op 1 december 2021 om 19.15 uur in 
de kerk: 
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Wij willen danken voor: 
# Voor onze vrijheid  
# Voor vriendschappen 
 
Wij willen bidden voor: 
# Voor de vervolgde christenen 
#  Voor de gevangenen en hun familie 
#  Voor Israël 
#  Voor alle zieken in onze gemeente 
#  Voor alle mensen die zich buitengesloten voelen 
 
Zou u thuis ook weer met ons mee willen bidden? 
God wil dat wij Hem loven, eren en aanroepen. 
 
Vriendelijke groet, 
Wietske  
Petra  
Wietske  
Froukje  
DOOPTSJINST 
 
1e advents snein, 28 november, wurdt ús dochter en suske Johanneke 
Janna  doopt. De tsjinst begjint om 9.15 oere en fynt plak yn de 
Meinardstsjerke fan Minnertsgea. 
Jimme binne wolkom om hjirby oanwêzig te wêzen! 
 
Bram en Anne-Jels, Irene, Sietske en 
Johanneke. 
 
Troch it wetter fan de doop 
wol de Hear in teken jaan 
Net allinnich mar foar hjoed 
mar foar hiel dyn libben lang 
 
Troch de doop hearst do by Him 
wol de Heare mei dy gean 
Hy omjout dy mei syn leafde 
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 lit dy nea allinnich stean 
 
Wurdts do grutter en krigest soargen 
liz dyn hân yn dy fan Him 
Hy wol dy de wei wol wize 
lústerje mar nei Syn stim 
 
Dy stim seit: ‘Kom fertrou my’ 
wer op ierde ast ek mar bist 
Want troch de doop meist do witte 
dast altyd op Him rekkenje kinst. 
 
 
NIEUWS VAN TSJERKEPAAD 
 
We blikken even met u terug op het afgelopen Tsjerkepaad gebeuren. 
 
Gelukkig mochten de deuren van de Meinardskerk dit seizoen op de 
zaterdagmiddag weer open. En tevens mocht er weer koffie/thee 
worden geschonken in de consistorie waar velen dankbaar gebruik van 
maakten. 
En onder de koffie komen dan allerlei herinneringen boven drijven, 
familiebanden worden uitgeplozen en allerlei verhalen m.b.t. 
Minnertsga worden verteld. 
Zo was de Fam. F. Hoekstra getuige van de volgende gebeurtenis die 
wij u niet willen onthouden. 
 
Hieke vertelt: Een jong stel uit Groningen kwam in hun vakantie naar 
Minnertsga om het graf van haar vader te bezoeken. 
Haar ouders waren gescheiden toen zij en haar gehandicapte zusje nog 
heel klein waren.  
Hun moeder verbood de meisjes om ook maar enig contact met hun 
vader te zoeken. Dat heeft ook niet plaats gevonden. 
Hun vader hertrouwde, stichtte weer een nieuw gezin maar overleed in 
1997. 
Nu reeds volwassen had ze haar vader nooit weer gezien of gesproken. 
Helaas kwam haar gehandicapte zusje te overlijden. Tijdens dit 
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overlijden zat de familie rondom het bed van haar zusje. Het raam stond 
open. Tot hun gròte verwondering vloog er een mus naar binnen, 
cirkelde drie keer boven haar zusje en vloog hierna door het raam weer 
naar buiten. 
Inmiddels is hun moeder eveneens overleden. Het kwam haar ter ore dat 
haar vader in Minnertsga moest zijn begraven en dat hij naar zeggen 
een hele lieve man was geweest. Ze had ook een foto bij zich.  
Omdat ze van plan waren haar vaders graf op te zoeken hadden ze van 
te voren drie rozen en een musje gekocht. Het leek haar echtgenoot een 
onmogelijke opgave om het bewuste graf te vinden tussen alle andere 
graven. Maar toen ze beide op het kerkhof aankwamen hoorde de 
vrouw een stem in haar hoofd die vertelde waar het graf zich bevond èn 
ze liep er regelrecht op af. Hoe wonderlijk! 
Omdat het ook de vader van haar overleden zusje was legden ze de drie 
rozen en het musje bij het graf van hun vader. Wat overigens maar een 
kleine steen bleek te zijn. Bevangen door emoties kwamen ze de kerk 
binnen en hebben een kaarsje aangestoken voor de overleden 
familieleden. Toen kwamen ze voor koffie in de consistorie en 
vertelden wat hun overkomen was. Op de vraag waarom hun vader in 
Minnertsga begraven was hadden ze geen antwoord.  
Het was de eerste dag van hun vakantie maar deze kon al niet meer 
stuk. 
Geëmotioneerd maar heel blij en voldaan verlieten ze de kerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

Ook mochten wij een oud inwoner van Minnertsga met zijn zes 
kinderen ontvangen die vanwege zijn 70ste verjaardag deze dag 
teruggingen om in het verleden en de jeugdherinneringen van hun vader 
te duiken. 
En daar hoorde de kerk in dit geval ook bij. 
En zo zijn er elke keer weer bijzondere ontmoetingen.  
Al met al was het weer een geslaagd Tsjerkepaad seizoen. 
We hopen dat we ook in 2022 onze deuren weer open mogen stellen om 
belangstellenden te kunnen verwelkomen. 
Wellicht tot ziens! 
 
Namens Team Tsjerkepaad, 
H. de Haan. 
 
 
 
 

 
KERSTETENTJE 

 
Wij zijn van plan weer een etentje te  

organiseren met de kerst. 
Dit is bedoeld voor een ieder die met de 

kerstdagen alleen is. 
We hopen weer op een gezellige middag. 

 
Wanneer:  1e Kerstdag 
Waar      :  de Twaskar 

Tijd     :  16.00 uur 
 

Vervoer kan geregeld worden. 
 

Voor opgave kunt u bellen: 
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Sjaak en Wally        tel. 0620683059 
Johannes en Aukje tel. 0612416719 

 
 
Jûchje en jubelje! 
 
11 Desimber fiere wy it Weihnachtsoratorium fan Bach út yn 
Minnertsgea. It wurdt útfierd troch it koar Hortus Vocalis, barokorkest 
Florilegium Musicum en solisten fan it Nederlands Kamerkoor. It 
gehiel stiet únder lieding fan Gerben van der Veen.  
It ôfrûne jier ha wy hast net sjonge kinnen, mar no meie wy einliks wer 
los mei konserten. It soe dan fansels ek prachtich wêze om yn in folle 
tsjerke wer te jûchjen en te jubeljen!  
Kaarten binne yn de foarferkeap te bestellen fia 
www.collegiumvocalefryslan.nl of oan de doar op 11 desimber.  
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DANKBETUIGINGEN 
 
Na mijn heupoperatie heb ik veel kaarten, bloemen en andere attenties  
gekregen. Dit heeft mij zeer goed gedaan. Daarom wil ik iedereen 
hiervoor hartelijk bedanken. 
 
Erik. 
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Lieve gemeenteleden, 
 
Zoveel gebeden 
Zoveel kaarten 
Zoveel bloemen 
Zoveel attentie’s 
 
Zoveel dankbaarheid van ons aan jullie. 
 
 
Janey en Sierk. 

 
 
FERHÛZING 
 
Us heit Herke Boomsma is ferhûze fan de Miedleane, nei Nij Bethanië 
yn Tzummearum. 
It nûmmer fan syn appartement is 46. 
Jim kinne altiid efkes by him sjen, dat fynt hy prachtich. 
 
Groetnis fan Joke, Aafke, Petra & Gert. 
 

 
 
 
De kliederkerk bestaat uit drie delen:  

 Samen ontdekken 
 Samen vieren  
 Samen eten.  
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In de kliederkerk staat er een bijbelverhaal of thema centraal, die 
terugkomt in alle drie de onderdelen.  
Tijdens het samen ontdekken gaan we spelenderwijs ontdekken wat er 
in het bijbelverhaal gebeurt. Dit kan door middel van spelletjes, 
proefjes, knutselen of dingen maken. Tijdens de korte viering staan we 
stil bij het verhaal en dat kan ook op zo veel verschillende manieren. 
Misschien wel door toneel, het lezen of door filmpjes te laten zien ook 
gebed en zingen zijn een onderdeel van de viering. Daarnaast staat 
elkaar ontmoeten centraal, hiermee kunnen we beginnen of eindigen. 
Elke keer zal dit anders ingevuld worden, soms zal dit met 
koffie/thee/limonade met iets lekkers zijn en soms met een maaltijd. 
Met de kliederkerk hopen we dat kinderen met hun gezinnen, opa's en 
oma's, ooms en tantes, buren of dorpsgenoten samen met elkaar het 
bijbelverhaal ontdekken.    
De kliederkerk zal dit seizoen 4 keer op zondagmiddag georganiseerd 
worden. Het is niet ter vervanging van de kerkdienst. De eerste 
kliederkerk is op zondagmiddag 7 november om 15.00 uur t/m 17.00 
uur in het MFA met als thema: "de ark van Noach." Iedereen is 
welkom! Maar we richten ons op de doelgroep 4 t/m 12 jaar. Je hoeft je 
niet op te geven.  
 
Meer informatie kan je op internet vinden als je op google of youtube 
kliederkerk intypt.  
Maar ik zou zeggen, kom gewoon langs, dan kan je het zelf beleven!  
 
Het kernteam van de kliederkerk Minnertsga:  
Doetie, Klaske, Maartje, Geppy, Petra & Tsjikke. 
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KLEURPLAAT 

De ark van Noach 


