
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 

              kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga  
                 Jaargang 23   nummer 10   Oktober 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ts
je

rk
en

ijs
 

 



OVERDENKING 
 
Uitbarsting 
Wat een natuurgeweld op la Palma, een vulkaan die na 50 jaar weer uitbarst. En toch is er geen 
paniek onder de bewoners, ja het is onrustig, maar geen paniek. Een aantal jaren geleden waren 
we tijdens een vakantie bij Clermont Ferrand, vlak bij de Puy de Dome, een hoge vulkaan, 
waarvan de kratermond helemaal dicht is. Wat een uitzicht over al die andere vulkanen, die niet 
meer actief zijn. Een van hen hebben we ook beklommen en zijn we in de kratermond geweest, 
waar we een heerlijke boterham naar binnen hebben gewerkt. Wat bijzonder was dat! Wat een 
indrukwekkend beeld is het in het filmpje met misschien wel kilometers hoge vuurkolommen 
en roodgloeiende lava stromen, die allesvernietigend zijn door de hitte dat als een inferno alles 
verbrandt. 
Wij denken alles in onze hand te hebben. De toekomst van onszelf, van onze kinderen – we 
hebben het al uitgeschreven – de toekomst van de kerk ook! We willen alles in de hand houden, 
alles controleren alles plannen, alles in beleid vastleggen – al we dat doen, dan … -. 
Het doet mij denken aan Job, die een hele reactie aan het adres van God brengt. Hij klaagt God 
aan! Gods reactie is dan: heeeeel veeeel vragen! (Job 40 en 41) Vragen wie wat gedaan heeft, 
wat er gedaan is en of hij dat allemaal kon doen. Job wordt stil door de ontmoeting met God: 
‘nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd'. Het wordt stil, Job overdenkt en wordt dankbaar. 
Tegen de grootsheid van God kan hij niet op, wil hij niet tegen op kunnen. (Job 42) 
Het is een volledig tegenover van de torenbouw van Babel (Genesis 11) waarbij de mensen 
boven alles wilden uitstijgen, zeer groot dachten te zijn, maar eigenlijk zeer klein zijn, dat God 
als het ware een vergrootglas nodig zou hebben om te zien wat er gebeurt. 
De schepping van God gaan we vaak te lijf en we hebben heel wat kunnen intomen, maar niet 
steeds. Ik denk aan de rivieren, die binnen de dijken liggen, maar toch geregeld nog weer buiten 
de oevers treden. Orkanen, vulkaanuitbarstingen, zeer strenge kou of verzengende hitte. 
Allemaal wat we niet in de hand hebben. Natuurlijk mogen we wel bedenken en daar wat aan 
doen: hoe gaan wij met Gods goede schepping om? Hoe gaan wij met mensen om? Alleen 
kunnen we het niet. Met elkaar kunnen we veel, maar dan nog. Wij hebben het hoofd van het 
lichaam nodig: Jezus! (1 Corinthiërs 12) Laten we in onze kleinheid zoeken naar éénheid in 
Christus! En echt dat gaat met vallen en opstaan! Het vergt oefening, zoals ook een sporter moet 
oefenen om in conditie te komen.  
In mijn studententijd speelde ik zaalvoetbal. Je kon er veel energie in kwijt, vooral de eerste 
training na de vakantie: totaal kapot kwam ik thuis, eten was te veel alleen een bak yoghurt met 
suiker en pas een paar uur later even echt wat eten.  Na een paar weken ging het wel, maar dan 
kwam er ook nog een wedstrijd bij, weer hetzelfde verhaal: na een paar weken ging het wel 
weer. Conditie op peil houden is beter. Voor het geloof betekent het: blijf bijbellezen, blijf 
bidden, blijf in gesprek met elkaar en God. Ik vraag jullie bidt iedere dag voor elkaar, voor de 
gemeente en voor het dorp. Dan gaat er misschien over een lange periode echt wat gebeuren. 
Op korte termijn zul je zelf merken, dat je groeit in geloof. 
Via natuurgeweld naar trainen: het heeft met God te maken en mijn positie ten op zichte van de 
Heer, ik ben afhankelijk van Hem en dankbaar voor Hem. Heer dank voor al het goede en 
vergeef mijn zwakheden, zoals ik ook de zwakheden van anderen wil vergeven, geef daartoe 
kracht! 
Ds. Jelte Lindeboom. 
 
 
 

 



AGENDA 
 
6 oktober Avondgebed om 19.15 uur in de kerk (zie pag. 14) 
8 oktober        Kaarten maken om 14.00 uur in de Twaskar (zie pag.10) 
8 oktober        Tienerclub om 19.30 uur in ’t Alibi (zie pag. 13) 
13 oktober Moderamen 
25 oktober Redactievergadering om 20.00 uur  
27 oktober Kerkenraad om 20.00 uur in de Twaskar 

 
 
 
KERKDIENSTEN IN DE MAAND OKTOBER 
 
Zondag 3 oktober Israël zondag 
9.15 uur Mevr. H. van Twist  
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Israël collecte 
De paaskaars wordt aangestoken door Sietske  
Kinderkerk Krista en Maaike 
 
Zondag 10 oktober Werelddiaconaat 
9.15 uur ds. J. Lindeboom  
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Diaconie 
De paaskaars wordt aangestoken door Merith  
Kinderkerk Gerda en Mirjam  
 
Zondag 17 oktober  
9.15 uur ds. J. Lindeboom  
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Henk  
Kinderkerk Marieke en Anna Benthe  
 
Zondag 24 oktober  
9.15 uur Mevr. T. Bloem  
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Irene  
Kinderkerk Elizabeth en Nynke  
 
Zondag 31 oktober Bijbelzondag 
9.15 uur ds. J. Lindeboom  
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Ned. Bijbelgenootschap 
De paaskaars wordt aangestoken door Eva   
Kinderkerk Krista en Maaike 
 
 

 
 



 
FANÚT DE FLINTER 
Bijna in de startblokken voor het winterwerk. De kleine groepjes gaan door. Een aantal mensen 
heeft zich nog aangemeld om mee te doen, dus meer groepjes.  
Samen in beweging zijn naar lichaam en geest geleid door de Geest van God. 
Een goede en gezegende maand met machtig mooie momenten met elkaar en met de Heer. 
Ds. Jelte Lindeboom. 
 
FANÚT FRENTSJER 
De podcast, een nieuw fenomeen, wat misschien al niet meer zo nieuw is. Ik luister graag naar 
een podcast als ik kook of het huishouden doe. Het geeft mij een stukje ontspanning en ik vind 
sommige podcasts super interessant. Over elk onderwerp is er wel een podcast te vinden. Zo 
zijn er ook veel verschillende christelijke podcasts verschenen. Daarom lijkt het mij leuk om 
iedere maand in het kerkblad er één met jullie te bespreken en uit te lichten. De ongelooflijke 
podcast is de eerste. Ja, zo heet hij "de ongelooflijke podcast." Deze podcast gaat over de 
relevantie van het geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Journalist David Boogerd en 
theoloog Stefan Paas voeren verdiepende gesprekken met spraakmakende gasten. Dit zijn een 
aantal titels die naar voren komen: Waarom de moderne mens Henri Nouwen nodig heeft, zorgt 
de coronacrisis voor de leegloop van de kerken en tot geloof komen in een ongelovige tijd. Zo 
zijn er veel onderwerpen en gasten. Ik denk dat deze podcast je na laat denken over 
verschillende onderwerpen waarin niet zo zeer een goed of fout is, maar waardoor je zelf stil 
staat bij onderwerpen die langskomen.  
Tsjikke Bloem. 

 
 
PASTORALIA 
Die in ons dorp ziek zijn of wachten op uitslagen van onderzoeken wil ik vragen mee te nemen 
in jullie gebeden.  
 
 
 
WINTERWERK 
'Minnertsga in beweging’ 
Het is zo ver. Deze maand gaan we los. Ieder groepje ontvangt het programma voor deze maand 
of heeft het al ontvangen. In beweging zijn om naar God elkaar toe te groeien, zodat alle 
onderdelen van het lichaam verbonden worden met elkaar en met het hoofd, Jezus. In Hem zijn 
wij één. Het lied, waarmee wij de startdienst zijn begonnen, zegt dat eigenlijk al: ‘U maakt ons 
één, U bracht ons tezamen, U eren en aanbidden wij'.  Laten we in openheid ontdekken wat 

God voor ons in 
petto heeft. Dat 
iedereen, die 
meedoet, een 
gezegend seizoen 
mag hebben. 
 
 
                         
 

 



DIACONIE 
Collectes 
De afgelopen periode zijn de volgende collectes binnengekomen: 
Collecte watersnoodramp Limburg € 418,10. Dit bedrag is door de diaconie aangevuld tot € 
750,00. 
Diaconale collectes  € 236,50, giften  € 200,00, bloemengroet  € 75,00. 
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. 
 
De Bloemengroet –kaartengroet: 
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: 0623051212 of blommengroet@gmail.com 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om! 
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet: 
Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet. 
 
Werelddiaconaat: 
Op zondag 10 oktober staat de dienst in het teken van het werelddiaconaat.  
Tijdens deze dienst willen wij uw aandacht vragen voor het project:  
Duurzame landbouw en opleiding voorgangers in Kameroen 
Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het  
droge Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 
christen samen in 1.300 kerken. 
Ze spreken vijftien verschillende lokale talen. De meeste kerken  
worden geleid door voorgangers zonder opleiding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden,  



in materieel én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en 
stimuleert boeren en boerinnen om meer met  
elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar een theologische onderwijs 
volgen, om opgeleid te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-
Kameroen.  
In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid.  
Wat kan deze kerk doen met uw steun? 

● Een geit die melk en mest geeft kost 45 euro. 
● Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst,  
      kost 105 euro. 
● Een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden 
      kost 2.000 euro. 

Hoe hulp bij landbouw Madeleines leven veranderde 
De hulp die boerin Madeleine van de kerk ontving, bracht een grote verandering in haar leven. Ze 
heeft dit jaar voor het eerst genoeg geld verdiend om haar vijf kinderen te kunnen voeden. Ze 
vertelt: “Niet alleen 
de maisoogst ging goed. Ik kreeg dit jaar ook twee geiten van de  
kerk. Ze hebben een maand geleden voor het eerst gejongd en nu hebben  
we er dus al vijf.” 
Ook heeft Madeleine met hulp van de Lutherse Broederkerk samen met 
een aantal andere vrouwen uit haar dorp een spaargroep opgericht.  
“Tijdens de landbouw-training van de kerk heb ik geleerd hoe ik mijn  
oogst kan bewaren. We hebben nu twintig zakken maïs in een schuur  
liggen. Die verkopen we pas als de prijs omhoog gaat.” 
“Voor het eerst in mijn leven, heb ik eigen bezit. Ik hoef mijn man nu niet meer om geld te vragen. 
Ik ben financieel onafhankelijker geworden. Nu kan ik mijn kinderen iets kleins toestoppen als zij 
dat nodig hebben. Dat geeft een rijk gevoel.” 
Elke zondag gaat Madeleine naar de kerk in haar dorp. “De preek  
maakt me sterk en geeft me moed om weer door te gaan. Maar zingen 
vind ik het allerfijnste. Liederen maken me altijd vrolijk.”  
Dankzij uw bijdrage kan de Lutherse Broederkerk meer arme boerinnen, 
zoals Madeleine, ondersteunen. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?   
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.  
 
Deeldoosjes  
De deeldoosjes voor het werelddiaconaat zullen in de week van 4 t/m 9 oktober bij u worden 
opgehaald. 
 
Dorcas-actie 
In november hopen we weer een dorcas actie te houden in samenwerking met de dagwinkel. 
Hoe dat er uit komt te zien is nog in voorbereiding. 
De Dankstond collecte op 3 november is daar in ieder geval voor bestemd. In Tsjerkenijs van 
november volgt meer informatie. 
 
Activiteit 65+ 
Het is zover: een activiteit voor de 65+ers. Degene die zich hebben opgegeven verwachten wij 
op woensdag 29 september om 15.00 uur in het MFA “De Doarpsfinne”. Daar staat de 
koffie/thee klaar met wat lekkers, daarna een drankje en een warme maaltijd als afsluiter. Om 
er een feestelijke middag van te maken hebben we het muziekensemble van muziekschool 



Seewyn uitgenodigd en kunt u beelden zien van de herbouw van de kerk na de brand. 
Ondertussen kunt u gezellig bij kletsen na een lange periode van “niet ontmoeten”. 
Bij de uitgang vragen wij een eigen bijdrage voor de onkosten.  
De Diaconie. 
 

Oprop oan elk dy’t fan knutseljen/nifeljen hâldt 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ear’t Corona in protte dingen net mear mooglik makke, ha wy wol by elkoar west yn ‘de 
Twaskar’ om kaarten te meitsjen foar de blommegroet. 
No liket it byelkoar wêzen wer te kinnen. Dêrom wolle wy graach wer in pear kear by elkoar 
komme, om kaarten te meitsjen. 
It liket ús moai, om no krystkaarten te meitsjen, om dy aanst rûn de krystdagen, út te dielen oan 
elk dy’t wol in steuntsje yn ‘e rêch brûke kin. 
We wolle elk dan ek útnoegje om op:  8 oktober 
                                                            12 novimber 
                                                            10 desimber 
oan te skowen yn ‘de Twaskar’. 
De doar is iepen om 14.00 oere en fansels stiet de kofje/tee klear.  
Materiaal om de kaarten te meitsjen, is oanwêzich. 
Oan’t dan. Groetnis, de diakony. 
 
KERKRENTMEESTERS 
Beamer team 
Na vele jaren heeft Bram aangegeven te willen stoppen na dit jaar. Volgens ons is hij vanaf het 
begin betrokken geweest bij het beamer team en wij willen hem dan ook hartelijk danken voor 
zijn inzet en betrokkenheid. 
Graag willen wij hem vervangen zodat de groep dezelfde grootte blijft houden. Mocht je 
interesse hebben dan kun je contact opnemen met een van de kerk rentmeesters. 
Bomen begraafplaats 
De bomen rondom de kerk staan weer vol in het blad maar wij werden er op geattendeerd dat 
er enkele bomen niet gezond zijn. Bij een snelle inventarisatie bleek dat verder deskundig 
onderzoek nodig is. Dit onderzoek zal binnenkort plaatsvinden. Van dit onderzoek zal een 
adviesrapport opgesteld worden die ons duidelijkheid zal geven wat er moet gebeuren. Hierover 
zullen wij jullie verder informeren. 
Beeld en geluid 
Om goed Beeld en Geluid te kunnen krijgen vanuit de kerk is goed en snel internet noodzakelijk. 
Wat er momenteel ligt is verouderd en zal vervangen moeten worden. Momenteel lopen er 
diverse offertes zodat we voor de toekomst een goede keuze kunnen maken. 
 



 
KINDER- EN JEUGDWERK 
 
Op vrijdagavond 10 september zijn alle gemeenteleden 
die verantwoordelijkheid dragen voor de kinderkerk, 
kliederkerk, clubs en kinder-/themadiensten bij elkaar 
gekomen om samen te starten! Deze avond had als doel om elkaar 
aan te vuren, elkaar te ontmoeten en om wensen uit te spreken. 
We hebben met elkaar gezongen, het vuur letterlijk 
ontvlamt, gebrainstormd, wensballonen opgelaten en een 
gezellige avond gehad. Samen met God mogen we aan de slag gaan, als vlammetjes die elkaar 
aanvuren, elkaar brandende houden en dat vuur mogen we ook doorgeven aan de kinderen en 
jongeren van Minnertsga.  
 
KLIEDERKERK 
In het tsjerkenijs stond er al te lezen dat we bezig waren met verandering omtrent het clubwerk 
van de kinderen. We merkten dat het vlammetje van de kinderclubs steeds minder vel begon te 
branden. Er kwamen minder kinderen naar de clubs en de twee groepen werden bij elkaar 
gevoegd. Hierdoor zag de leiding de kinderen maar één keer in de maand en het groepje 
kinderen bleef klein. Toen zijn we na gaan denken, hoe we het vlammetje weer brandend 
konden krijgen. Helaas hebben we besloten om te stoppen met de kinderclubs, maar hebben we 
besloten om met een nieuw tof initiatief verder te gaan, namelijk de kliederkerk!  
 
Wat is de kliederkerk?  
De kliederkerk bestaat uit drie delen: 

 Samen ontdekken 
 Samen vieren  
 Samen eten.  

Iedere 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. 
 

 
DE 12+ CLUBS 
De tienerclub gaat weer van start! Op vrijdagavond 8 oktober om 19:30 uur ben je van harte 
welkom in 't Alibi. Ben jij tussen de 12 en 15 jaar oud? Welkom! En neem je vriendjes of 
vriendinnetjes mee! Maar geef je wel even op bij Marieke  (0623833061) of Teakele  
(0623888747). Dat kan door een appje te sturen of te bellen. 
 

 
 
BERICHT VAN HET AVONDGEBED                                                                     
te houden op woensdag 6 oktober om 19.15 uur in de kerk 
 
Wij willen danken voor: 
*Onze vrijheid hier in Nederland 
*Voor onze gezondheid 
 
En we willen bidden voor: 
*Het opstarten van het kinder- en jeugdwerk 
*Opstarten van winterwerk voor de gemeente 
*Binding, als gemeente met elkaar 
* Voor de pastors  
*Onrust in de wereld over de corona afspraken 
*Zieken in ons dorp 
*Nieuwe seizoen, dat Gods Geest ons in vuur en vlam mag zetten 
*Foar wiisheid foar alle wrâldlieders en ferdraachsumheid 
 
Wilt u thuis weer met ons meebidden? Zodat de Heer aanbeden en geloofd wordt en 
aangeroepen. 



 
Vriendelijke groet, 
Wietske  
Petra  
Wietske 
Froukje  
 
 
BBQ KERKENRAAD 
De kerkenraad heeft alweer vergaderd, maar is ook ontspannen met elkaar begonnen. Op 
zaterdagmiddag 11 september hebben we ons verzameld op de Moaie Peal. Na een welkom 
volgde er een leuk spel met een bal met vragen: van wie ben jij fan?, wat is de bijbelse figuur, 
waar jij je in herkent?, welke muziek spreekt jou aan?, waarvoor kunnen ze jou wakker maken? 
En zo nog een aantal vragen. Waarna we begonnen met de BBQ. Ondertussen is door een aantal 
mensen nog het koningsspel of kub gespeeld met veel hilarische en ontspannen acties en 
fanatisme! We hebben elkaar weer even anders leren kennen in de gesprekken met elkaar en in 
het samenzijn.  
Blij en dankbaar dat we met elkaar mogen werken in het deel van Gods wijngaard, hier in 
Minnertsga. 
 

DIETRICH BONHOEFFER 
Op woensdag 10 november 2021 om 19.30 uur zal in Terskflier, Tsjerk Hiddesstrjitte 25-27 
in Sexbierum, een avond worden gehouden over het leven van Dietrich Bonhoeffer.  
Spreker is dominee T. van der Linden uit Harlingen 
In zijn laatste jaren schreef Dietrich Bonhoeffer in de gevangenis brieven, gedichten en 
gebeden. Wie brieven schrijft, brengt gesprekken op gang. Natuurlijk met de ontvanger, 
maar ook met zichzelf. Hoe gaat het met mij, wat vertel ik de ander? In zijn brieven 
komen grote thema’s aan de orde. De tien gedichten die hij bij zijn brieven voegt, zijn 
daarvan uitgesproken voorbeelden. De gebeden schreef hij voor zijn medegevangenen. 
(tekst uit de bundel ”Van Horen Zingen” en Gedichten en Gebeden in gevangenschap. 
U bent van harte welkom. 
 
Namens de werkgroep Vorming en Toerusting PKN Sexbierum-Pietersbierum,  
 
 
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 25 oktober a.s.? 
Bij voorbaat hartelijk dank! 

 
 
 


