
1 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
             
 

             Kerkblad Protestantse Gemeente Minnertsga 
            Jaargang 24   nummer 7/8   juli/augustus 2022  
 
 



2 
 

OVERDENKING 
 
Gemeenschap: Jozef en zijn familie ... 
Wat is gemeenschap? Dat was een vraag, waarover ik met mijn 
Hongaarse collega en vriend, Levi, over gesproken heb. Is een 
gemeenschap iets als je erbij hoort, een soort van lidmaatschap? Of kan 
een gemeenschap uit alleen maar actieve mensen bestaan. Het 
afgelopen seizoen stond in het teken van Minnertsga in beweging, het 
lichaam met vele leden, die allemaal een functie/taak/gave hebben. Zo 
denken vergt een andere manier van kijken naar hoe een gemeenschap 
werkt. De zwakkeren mogen meeliften met de sterkeren, lichamelijk, 
maar ook geestelijk en bij dat laatste kan het dan wel eens andersom 
zijn. Dan wordt een gemeenschap een groep mensen, die elkaar helpt 
door dik en dun. Met andere woorden: als een voetbalteam uit alleen 
maar spelers bestaat, die alles zelf willen doen, dan wordt het niets, 
maar als er met elkaar en voor elkaar gespeeld wordt, kun je iedereen 
aan, ook al verlies je de wedstrijd. 
Een gemeenschap doet dus iets met elkaar, maar waar blijft het 
individu, de enkeling? Ieder mens is anders en mag z'n gave inzetten 
voor een groep. Daar zit al iets in dat de enkeling zichtbaar blijft en toch 
in het geheel opgaat. De spanning is hoe we dan met elkaar omgaan als 
mensen in de groep: hopelijk gewoon blij met iedereen, wie het ook 
maar is. 
Een gemeenschap, wat is dat? Wat ik denk dat het ook is, is dat mensen 
met elkaar zijn verbonden. Dat betekent niet dat je direct vriendjes bent 
met iedereen, maar wel dat je de keuze maakt om met iedereen te willen 
omgaan, als je die treft en niemand uit te sluiten. De strijd tussen Jozef 
en zijn broers laat daar iets van zien. Die Jozef moeten we niet, dat 
straalverwende joch. Hij werd uit de familie gegooid door hem te 
vervreemden: aan iemand anders als eigendom te verkopen. Uiteindelijk 
was de keuze van Jozef om het anders te doen, hoewel hij zijn broers 
flink op de proef heeft gesteld. Zij waren en bleven zijn broers. 
Je verbinden aan een groep mensen, heeft ook iets veiligs. Je wordt 
opgevangen in tijden van nood: getroost, bemoedigd, praktisch 
geholpen en bedenk nog maar wat. In de groep volgelingen van Jezus 
zijn we verbonden met elkaar door Jezus. Hij is het verbindende 
element. Dat kunnen wij mensen niet. We kunnen wel open staan voor 
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een ander om zo verbinding te zoeken. Dat is wat Jezus deed, dat is wat 
Jozef deed, toen hij ontdekte dat zijn broers in Egypte waren voor eten.  
We gaan nu eerst de rust in, vakantie en ontspanning en dan een nieuw 
seizoen, waarin we mogen proberen iets te doen wat Jezus deed, hoe 
Jozef reageerde. 
Ds. Lindeboom. 
 
 
KERKDIENSTEN IN DE MAANDEN  
JULI EN AUGUSTUS 
In de vakantieperiode is er geen aansteken paarskaars. 
 
Zondag 3 juli  
9.30 uur ds. B.H. Steenwijk 
 Koffiedrinken na de dienst 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Siebe  
 
Zondag 10 juli  
9.30 uur ds. J. Lindeboom 
Collecten: Kerk en Pastoraal  
 
 
Zondag 17 juli Zangdienst 
9.30 uur Ambsdragers 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk
  
Zondag 24 juli  
9.30 uur ds. J. Lindeboom 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte Diaconie 
 
Zondag 31 juli  
9.30 uur ds. J. Lindeboom 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk
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Zondag 7 augustus  
9.30 uur dhr. T. v/d Meulen 
 Koffiedrinken na de dienst 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte Diaconie 
 
Zondag 14 augustus  
9.30 uur mevr. T. Bloem 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk
  
Zondag 21 augustus  
9.30 uur dhr. P. Speelman 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk
  
Zondag 28 augustus  
9.30 uur mevr. T. Bloem 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte Kerk 
 
 
  
AGENDA 
22 augustus Redaktievergadering om 20.00 uur bij H. Andringa 
24 augustus Moderamen om 20.00 uur in de Twaskar 
 
 
 
VAKANTIE VAN DE PASTORES 
Tsjikke Bloem: 27 juni t/m 18 juli 
Jelte Lindeboom: 1 t/m 28 augustus 
In de vakantieperiode kunt u altijd contact opnemen met de pastor die 
aanwezig is en met de wijkouderlingen als ze niet op vakantie zijn. 
Vooral in de vakantieperiode (maar anders ook) is het van belang 
zoveel mogelijk door te geven, omdat we graag mee willen leven en er 
voor jullie willen zijn.  
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FANÚT DE FLINTER 
Een tijd van ontspannen breekt aan. Velen zijn op vakantie geweest of 
gaan nog. Sommigen blijven thuis gewoon omdat ze het willen of 
omdat het gewoon niet kan. Waar je ook bent: een heel goede zomer 
toegewenst, dat we uitgerust aan een nieuw seizoen mogen beginnen. 
Zelf heb ik vakantie van 1-28 augustus. Voor Minnertsga betekent dit 
dat ik dinsdag 30 augustus weer van start ga. 
Goede en gezegende tijd en mooie diensten. 
Ga met God en geniet het goede, omdat God dat geeft. 
Ds. Jelte Lindeboom. 
 
FANÚT FRENTSJER 
Na de zomer ben ik alweer drie jaar werkzaam bij jullie in de gemeente. 
De tijd is voor mijn gevoel ongelofelijk snel gegaan. Ik merk dat de 
lange coronaperiode meer invloed op mij gehad heeft dan ik dacht. Je 
ziet elkaar minder vaak en het heeft ervoor gezorgd dat het langer 
duurde voordat ik mij echt thuis voelde in de gemeente. Corona heeft 
gewoon processen verstoord, doordat je steeds niet weet waar je aan toe 
bent.  
Nu alles de afgelopen maanden weer gewoon door kan gaan merk ik dat 
ik enorm van jullie als gemeente kan genieten. Dat ik mij nu ook zeker 
onderdeel van de gemeente voel! Ik zie dat er hele mooie dingen 
gebeuren. We mochten een aantal mooie kliederkerken organiseren met 
veel nieuwe gezichten en mensen die meededen. Ik ervaar de gemeente 
als heel actief! Er doen veel mensen mee met de kleine groepjes en we 
mochten de passionkuier beleven. Zoveel mooie diensten met belijdenis 
en doop, avondmaal en zending. Wat zijn we toch gezegend!  
De afgelopen maanden waren voor mij ook een zoektocht naar het 
vinden van een nieuwe balans. Opeens zijn er weer veel meer afspraken 
en mocht ik vaak een dienst invullen. Ik merk dat ik het voorgaan 
enorm mooi vindt, maar dat het voor mij ook nog erg nieuw is en veel 
energie kost. Hierdoor moest ik de afgelopen maand even op de rem 
trappen en ben ik helaas ook door de griep geveld. Je hebt niet altijd 
alles in de hand of beter gezegd niets in de hand...daardoor is het 
pastoraat even op een zacht pitje komen te staan. Na mijn vakantie hoop 
ik de draad vol goede moed weer op te pakken en zie ik er naar uit om 
jullie te ontmoeten. Ik wens een ieder een hele fijne zomer toe! En ik 
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denk aan de mensen die om wat voor reden dan ook het moeilijk 
hebben de aankomende tijd. 
Tsjikke Bloem. 
 
 
We leven mee met een ieder die te kampen heeft met ziekte, met wie de 
kwetsbaarheid van het leven ervaart of zorgen heeft. We willen er graag 
voor elkaar zijn. Dus geef het vooral aan elkaar door als er iets is. 
Gemeente zijn doen we samen! Als er hulp nodig is laat het ons weten. 
Dat kan via de wijkteams of via de pastores. 
 
 
KOFFIEOCHTEND/OPEN KERK (dinsdag en vrijdag) 
In de zomervakantie willen we op dinsdagochtend vanaf 9:30 uur met 
elkaar koffiedrinken in de Twaskar. Even elkaar ontmoeten, bijkletsen, 
misschien een spelletje met elkaar doen.  
Iedereen is welkom!  
De data waarop we dit doen zijn: dinsdag 19 juli, 26 juli, 2 augustus, 
9 augustus, 16 augustus & 23 augustus. 
Daarnaast willen we op vrijdagochtend van 9:30 t/m 11:30 uur de kerk 
openen om daar even te kunnen zitten, een kaarsje aan te steken. Maar 
er is ook altijd één van de pastores aanwezig voor een luisterend oor 
en/of een praatje.  
De data waarop we dit doen zijn: vrijdag 22 juli, 29 juli, 5 augustus, 
12 augustus, 19 augustus & 26 augustus.  
PASTORAAT 
Bezoekwerk in beweging 
Wat een zegen dat mensen in onze gemeente nog steeds bezocht kunnen 
worden. Helaas moeten we constateren, dat de laatste jaren het steeds 
moeilijker is geworden om mensen te vinden voor dit belangrijke en 
mooie werk in de kerk. Het is een zoeken om toch hier mee door te 
kunnen gaan. Binnen het ouderlingenberaad en binnen de kerkenraad 
wordt hier over nagedacht om dit vorm te geven. Op zaterdag 21 mei is 
door de classis Fryslân een samenkomst geweest in Workum over dit 
soort zaken. Ook dat wordt meegenomen in hoe we het willen proberen 
aan te pakken. Daar willen wij de gemeente in meenemen door alvast te 
vertellen waar we mee bezig zijn.  
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In de afgelopen tijd hebben we informatie ingewonnen over hoe 
anderen pastoraat vormgeven. We hebben gesproken met iemand, die 
gemeenten ondersteunt. Hij gaf ons waardevolle informatie en 
contacten met wie we wel eens zouden kunnen praten en inmiddels ook 
mee hebben gesproken.   
Dit zal kunnen ontstaan vanuit de huidige situatie met onder andere de 
mensen, die nu ook al actief zijn, zoals de ouderlingen en de 
contactpersonen, maar ook met andere mensen, die later mee willen 
doen. Wij zoeken mensen, die bepaalde interesses (bijvoorbeeld 
ouderen, jonge gezinnen, zieken of wat dan ook) hebben binnen de 
groep te bezoeken mensen. Zo willen we proberen ieder op een goede 
plek mee te kunnen laten doen, zodat degenen, die meedoen, er plezier 
in hebben, tot hun recht komen en dat het behapbaar (een klein aantal 
adressen per persoon) blijft om te kunnen doen.  
De pastores blijven de zieken, de rouwenden, de mensen met geestelijke 
of fysieke problemen, mensen met een nieuwgeboren kindje, 
huwelijken begeleiden en daarnaast ook een aantal gewone bezoeken 
doen.  
Wat een zegen dat mensen in onze gemeente steeds bezocht worden, 
maar zoals het zich nu laat aanzien hebben we straks nog 5 pastorale 
ouderlingen actief in drie wijken. Dit team kan het niet alleen. De hele 
gemeente is nodig! Benader ons als er iets is. Zie ook naar elkaar om. 
Mei-inoar sichtber foar God!   
Wij houden jullie in de komende maanden van de ontwikkeling van dit 
plan op de hoogte. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



8 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
PAASKAARS Namens kerkenraad en gemeente van harte 
gefeliciteerd en Gods zegen op jullie verdere levenspad toegewenst. Als 
u niet in deze rubriek wilt worden vermeld 
Voor de dienst mogen de kinderen de Paaskaars aansteken. 
Als je het ook leuk vind om de kaars aan te steken dan dit graag 
doorgeven op scribapknmsga@gmail.com  
Dan kan ik je erbij zetten in het rooster. Als er kinderen zijn die niet 
meer willen dan dit graag ook even doorgeven. 
DIACONIE 
In de maand mei zijn de volgende bedragen binnen gekomen: 
De bloemengroet         € 165,00 
Corona collecte            € 142,50 
Diaconie collecten.      €   90,00 
Giften                           € 385,00 
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten willen u hartelijk 
bedanken voor uw bijdragen. 
 
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 manier: 
blommengroet@gmail.com 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om! 
Heilig avondmaal: 
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Op zondag 4 september hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren  
De bestemming voor de avondmaal collecte wordt in het september 
nummer bekend gemaakt. 
67+ reisje: 
Woensdag 21 september hopen we weer een reisje te organiseren. 
Het is de bedoeling dat we weer met z’n  allen in de bus gaan. 
We vertrekken om 12.30 uur en hopen om 17.30 uur bij het MFA terug 
te zijn . 
Daar krijgen we dan een warme maaltijd. Ook degene die niet met het 
reisje willen/kunnen mogen hier dan aanschuiven. Zet de datum vast in 
de agenda. Verdere informatie volgt in het september nummer van 
Tsjerkenijs. Ook degene die nog geen 67 jaar zijn maar toch graag mee 
willen, kunnen zich t.z.t. aanmelden.  
De Diaconie. 
WINTERWERK/STARTSNEIN 
Op zondag 18 september hopen we weer een feestelijke startzondag met 
elkaar te mogen beleven. Daarna zullen alle activiteiten weer opstarten. 
Ook dit jaar blijven we doorgaan met de kleine groepjes. We horen veel 
positieve reacties. Zit u/jij nog niet in een klein groepje? Denk er deze 
zomer eens over na of het iets is. Met elkaar één keer in de maand 
praten over een onderwerp, elkaar ontmoeten, aanvuren en bemoedigen. 
Dat is waar de kleine groepjes voor bedoeld zijn!  
 
 
ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE 
 
Beste gemeenteleden, 
 
De zendingsdienst “Wat een Feest “ welke afgelopen 12 juni in de 
feesttent is gehouden met medewerking van Ds. Jelte Lindeboom en 
muziekvereniging ‘Oranje’was zeer geslaagd. 
Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet. 
Ook de opbrengst van de collecte, welke bestemd was voor ons 
gezamenlijk classis project in Moldavië, heeft het mooie bedrag 
opgeleverd van 635,50 euro. 
Hiervoor allen hartelijk dank. 
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Namens de zending- en evangelisatiecommissie, 
Sjaak Weiland.  
 
 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Iepen Tsjerke 2022 
Van 2 juli t/m 10 september is op de zaterdagmiddag de kerk weer open 
vanwege Iepen Tsjerke 2022. 
Dit jaar zijn er foto’s te bekijken van G.J. Zuidema en G. Jensma, ook 
zijn er schilderijen te bekijken van T. Zuidema. 
 
Renovatie dak 
De steigers zijn geplaatst en van het eerste deel bij de toren zijn de oude 
leien al verwijderd. Onder de nieuwe leien komt eerst een doek wat er 
voor moet zorgen dat bij schade aan de leien er niet direct waterschade 
ontstaat. De werkzaamheden zullen nog wel enkele weken in beslag 
nemen maar deze zijn hopelijk voor de bouwvak afgerond. 
Oud ijzer en Verjaarsdagsfonds 
De container met oud ijzer is weer geleegd en heeft € 3.470,00  
opgebracht. Oud ijzer kan nog steeds ingeleverd worden. De opbrengst 
van oud ijzer komt ten goede aan het jeugdwerk. 
De opgehaalde enveloppen voor het Verjaarsdagsfonds gedurende de 
eerste vijf maanden zijn geteld en de opbrengst hiervan is € 1.376.35. 
Deze opbrengst komt ten goede aan de dekking van de kosten voor 
Beeld en Geluid en de renovatie van de toiletgroep. 
Collectebonnen 
Wie het nieuws in de kranten e.d. volgt weet dat de service verlening bij 
de banken is verminderd. Het inleveren van collecte geld kan op steeds 
minder plaatsen en het afstorten van kleingeld wordt steeds moeilijker 
gemaakt. 
Sinds jaren is er ook de mogelijkheid om bij collectes gebruik te maken 
van collectebonnen welke bij Anno Walda in de winkel gekocht kunnen 
worden. U zult begrijpen dat dit steeds meer onze voorkeur heeft. 
Mocht u nog geen gebruik maken van de collectebonnen willen wij toch 
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aanraden om dit eens te proberen, u hoeft niet langer op zoek te gaan 
naar kleingeld en wij hoeven het niet meer af te storten. 
Beeld en geluid 
Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar het bekijken van onze 
kerkdiensten, niet alleen op de zondag maar ook gedurende de week 
wordt er vaak teruggekeken naar diensten. Het is een verandering voor 
velen en niet altijd even gemakkelijk om dit op de juiste wijze voor 
elkaar te krijgen. 
Wanneer er problemen zijn met het bekijken van de diensten neem dan 
contact op met Cor Herder, hij kan u verder helpen met de installatie 
zodat u verder voortaan eenvoudig kunt aansluiten bij de diensten. 
 
 
 
GEBOORTEBERICHT 
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