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OVERDENKING 
We mogen op woensdag 2 november weer de dankdag voor gewas en 
arbeid vieren. Het is bijzonder dat wij een aparte dag stil mogen staan 
bij dankbaarheid. In de wereld is er veel onzekerheid en hebben we te 
maken met hoge energieprijzen, gasprijzen, stikstofcrisis en inflatie. 
Redenen genoeg om niet dankbaar te zijn. Redenen om zorgen te 
hebben. En we mogen ons ook zorgen maken. Tegelijkertijd mogen we 
beseffen dat God met die zorgen meegaat. Hij laat ons niet in de steek. 
Dankbaarheid is ook een vorm van overgave. In onze lichaamstaal 
kunnen we die overgave terugzien als we letterlijk op onze knieën gaan 
om te danken voor het gene wat we hebben of ons hoofd buigen. Dat 
maakt ons als mens nederig, we komen dan tot inkeer. Als we ons 
hoofd buigen, dan kijken we naar de grond, de grond die de Here God 
met zijn handen heeft geschapen. De grond waar elk seizoen weer 
nieuw leven ontspruit. Hoe bijzonder is het dat dit mogelijk is. Dat we 
groenten, fruit en peulvruchten mogen gebruiken om onszelf te voeden 
en dat die gewassen zelf weer zaden krijgen om in het voorjaar te 
planten. Zo is de cirkel rond.  
Dankbaarheid kunnen we ook uiten door met de handen geheven en met 
je hoofd naar boven gericht staan. Dan kijken we naar de lucht, naar de 
zon die God geschapen heeft en beseffen we dat we maar heel klein zijn 
in vergelijking met alles wat boven ons is, in vergelijking met God. We 
hebben geen invloed op het weer op de zon en de regen. Maar we 
mogen erop vertrouwen dat er bij God altijd genoeg is, voor ons 
allemaal. Daarom mogen wij als volgelingen van Jezus ook delen, 
omdat we vertrouwen op wat God ons geeft genoeg is.  
Dankbaarheid is een gave van de Heilig Geest, maar tegelijk is het een 
opdracht, een gebod, iets dat je moet ‘oefenen’. De Bijbel zegt: Wees 
dankbaar! (Kolossenzen 3:15). Tel je zegeningen, vergeet niet één van 
de zegeningen van de Heere God (Psalm 103:2). 
Alles wat wij hebben, komt van een Ander… van God! Hij zorgt ervoor 
dat de zon opgaat, Hij zorgt dat er graan groeit op het land, Hij geeft 
ons steeds weer adem. Hij is de grote Gever en Hem mogen we danken 
voor alles wat Hij geeft. De Engelse prediker Thomas Watson schreef: 
“Al onze gaven komen van de Heere en onze lof moet tot Hem 
wederkeren.” 
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Tsjikke Bloem. 
KERKDIENSTEN IN DE MAAND NOVEMBER 
 
Woensdag 2 november Dankstond 
19.30 uur Dhr. B. Keizer 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Dankstondcollecte 
 
Zondag 6 november Zendingsdienst 
9.30 uur mevr. C. Akkerboom 
 Koffiedrinken na de dienst 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Zending 
De paaskaars wordt aangestoken door Fimke v/d Mossel 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Zondag 6 november                                     Kliederkerk 
15.00 uur                                                       in  MFA ‘Doarpsfinne’ 
 
Zondag 13 november  
9.30 uur mevr. A.M. Dijkstra v/d  
                                                                       Woude 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Boaz Wiersma 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Zondag 20 november Eeuwigheidszondag 
9.30 uur mevr. T. Bloem 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Arjan Schuiling 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Zondag 27 november 1e advent 
9.30 uur Themadienst 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Jeugdwerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Hilde v/d Meer 
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AGENDA 
 
1 november Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
2 november Gemeenteavond na de kerkdienst in de Twaskar 
9 november Ouderlingenberaad om 20.00 uur in de Twaskar 
15 november Moderamen 
23 november   Ontmoetingsavond voor ouders/opvoeders om 20.00 uur  
                        in de Twaskar 
27 november Zangdienst om 19.30 uur in de Meinardskerk  
  M.m.v. gospelgroep Sjammasj 
7 december Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
7 december Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in de Twaskar 
18 december Zangdienst om 19.30 uur in de Meinardskerk  
  M.m.v. Lemster Mannenkoor 
19 december Redactievergadering om 20.00 uur bij H. Andringa  
21 december Kerstviering van de Diaconie in de Twaskar 
31 december Uitdeling Brouwersfonds vanaf 16.00 uur in de Twaskar 
 
 
PASTORALIA 
 
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 weten.  
 
 
UIT DE KERKENRAAD 
Beste mensen namens de kerkenraad schrijf ik u het volgende: 
Het winterwerk komt weer langzaam aan opgang de kleine groepjes 
hebben elkaar weer opgezocht en zo zijn we weer bezig met het 
opzoeken en het ontmoeten van elkaar. 
Een mooi moment van ontmoeting is het koffie of thee drinken in de 
Twaskar een moment om elkaar even te zien en nieuwtjes uit te 
wisselen en zo even bij elkaar te zijn als mensen uit het dorp. 
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Hartelijk welkom, maak het samen gezellig. 
Dat de ontmoetingen voor ons allen waardevol en verwarmend mogen 
zijn, dat hebben we nodig. 
We gaan bezig met het invullen van de andere manier rondom het 
pastoraat, we inventariseren wat er nu al in de gemeente gebeurd en 
gaan proberen dat waardevolle wat er al gedaan wordt in te passen in 
het nieuwe plan. 
Zoals er al eerder is gezegd gaan we voor zorgvuldigheid boven 
snelheid, wat we nodig hebben is het met ons meedenken want daar 
komt het weer WE MOETEN HET SAMEN DOEN. 
Dus heeft u iets waarvan u denkt dat is belangrijk en dat moet niet 
verloren gaan, meldt het bij een van de kerkenraadsleden  zodat we dat 
mee kunnen nemen. 
Op het moment van schrijven  loopt het tegen het einde van oktober, 
tijd gaat snel en er gebeuren altijd dingen die we moeilijk in de 
berichtgeving mee kunnen nemen zeker nu we met de voorbereiding 
voor november en ook al voor december bezig zijn. 
We proberen u op de hoogte te houden via de mededelingen in de 
diensten en daarnaast is de moderne mogelijkheid van de gemeente app 
een aanvulling om dingen door te geven. 
Dus bent u in het bezit van een daarvoor geschikte telefoon, meld u aan 
zodat u op de hoogte blijft van vaak leuke berichten uit onze gemeente. 
Dan nog even het volgende, er wordt mij regelmatig gevraagd wat is er 
met onze dominee. 
Die vraag beantwoord ik met te zeggen dat Ds. Lindeboom ziek is en 
dat we over het ziek zijn verder geen mededelingen doen. 
Verder wens ik u allen een goede tijd en vooral Gods zegen toe. 
Voorzitter, Jitse Kuiken. 
KLIEDERKERK 
Op zondagmiddag 6 november is de eerste kliederkerk van dit seizoen! 

Van harte welkom. Deze keer is het 
in het MFA van 15:00 uur tot 17:00 
uur. Kliederkerk is ervoor iedereen 
en het gaat om het contact met de 
kinderen en om op die manier 
spelenderwijs in een bijbelverhaal te 
duiken. Deze keer gaat het over 
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David en Goliath? Vecht je mee om de reus te verslaan? Ook opa's en 
oma's, buren en ooms en tantes zijn welkom! Wie neem jij mee?  
 
 
  
EEUWIGHEIDSZONDAG 
Op zondag 20 november is het eeuwigheidszondag en staan we stil bij 
de mensen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden en bij 
eenieder die wij verloren hebben. De families die dit jaar een dierbare 
verloren hebben krijgen een brief met een uitnodiging en iedereen is 
welkom om met elkaar troost te zoeken en te vinden in de kerkdienst.  
Daarnaast stellen we 's middags de kerk ter beschikking om iedereen de 
gelegenheid te geven om een kaarsje aan te steken en in alle rust plaats 
te nemen om stil te staan bij dierbaren die overleden zijn. We zullen 
koffie en thee klaarzetten en u bent van harte welkom. Dit kan vanaf 
15:30 uur tot 16:30 uur in de Meinardskerk.  
 
 
OUDERAVOND 
Op woensdag 23 november om 20:00 uur zal er in de Twaskar een 
ontmoetingsavond voor ouders/opvoeders zijn. We willen graag met 
elkaar in gesprek over geloofsopvoeding. Het is nog niet zo makkelijk 
om met je kinderen te praten over het geloof, terwijl de kinderen wel 
veel vragen hebben. Daarnaast kunnen we elkaar steunen en met elkaar 
in gesprek om zo tips met elkaar te delen. Het zal een laagdrempelige 
avond worden, waarin elkaar ontmoeten centraal zal staan. 
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DE HEILIGE DOOP 
We hebben het vreugdevolle nieuws mogen ontvangen dat Rowdy zich 
wil laten dopen. De doop zal plaatsvinden in de dienst van zondag 4 
december om 9:30 uur. Ds. A. Terlouw zal de doop bedienen en de 
dienst leiden.  
 
 
CONTACTPERSONENMIDDAG 
Op maandagmiddag 24 oktober zijn alle contactpersonen bij elkaar 
geweest om elkaar te ontmoeten. Met elkaar hebben we het gehad over 
onze gaven en talenten. Wat zijn dat eigenlijk? En wat zijn jou gaven en 
talenten? En wat voor talenten zie je bij de ander? Hier zijn we 
doormiddel van het kwaliteitenspel achter gekomen. Het was een 
opbouwende middag met mooie gesprekken en positieve, enthousiaste 
contactpersonen. Bedankt voor jullie inzet voor de gemeente en we 
wensen jullie veel mooie gesprekken en ontmoetingen toe het 
aankomende seizoen!  
 
FANÚT FRENTSJER 
We zijn weer gestart en mogen terugblikken op een vreugdevolle 
startzondag. De eerste bijeenkomsten zijn weer geweest en we hebben 
afscheid genomen van ambtsdragers, er zijn ambtsdragers die doorgaan 
en nieuwe ambtsdragers. Met een dankbaar hart kijk ik naar de 
gemeente en vanuit die dankbaarheid mogen we het seizoen weer 
tegemoet gaan.  
Dit seizoen heb ik nascholing van de PKN. Dit betekent dat ik 5 keer 
twee dagen naar Doorn ga om hier andere kerkelijk werkers te 
ontmoeten en samen te sparren over onszelf en alles wat we tegen 
komen in het werk. Daarnaast krijgen we lessen over pastoraat, 
hermeneutiek (Hoe sla je een brug tussen de bijbeltekst, naar de mensen 
die nu leven en voor je zitten in de kerk), kerk-zijn in de samenleving, 
je eigen spiritualiteit en educatie (hoe leer je mensen dingen over het 
geloof). Dat is allemaal erg interessant en inspirerend. Op woensdag 16 
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november en donderdag 17 november ben ik daar en dus afwezig voor 
de werkzaamheden in de gemeente.  
Daarnaast heb ik vanaf november iedere donderdag vrij, dan ben ik 
dus niet aanwezig en zal ik niet reageren op berichten. Ik hoop hierdoor 
mijn werk beter te kunnen plannen en om mijn vrije tijd ook goed te 
blijven bewaken.  
Tsjikke Bloem. 
 

 
 

DIACONIE 
 
Collectes in september: 
Diaconale collecte: € 217,10 en aan giften € 830,00. 
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. 
 
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: 
Anna en Trienke: blommengroet@gmail.com 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om! 
 
Oekraïne-actie 
In Tsjerkenijs van oktober stond vermeldt dat de extra collecte tijdens 
de dankstond op 2 november voor Oekraïne is. Dit is niet juist. De 1e 
collecte in de dienst is bestemd voor de oorlog slachtoffers in Oekraïne. 
Ook wilden we graag in november een actie organiseren voor de 
slachtoffers in Oekraïne. Dit lukt niet helemaal. Wij verzetten deze actie 
naar 17 februari 2023. We zijn bezig om een “loop/koop je warm voor 
Oekraïne” tocht te organiseren. Op verschillende locaties in ons dorp 
kunt u dan iets warms kopen. De opbrengst is voor Oekraïne. Warme 
gebreide sokken zijn alvast welkom.     
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Huis-aan-huiscollecte  
Kerk in Actie Kerk in Actie organiseert van 21 t/m 26 november 2022  
(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: Een beter leven voor vluchtelingenkinderen 
in Griekenland. Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis 
Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op 
hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan 
kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel 
jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten 
voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze 
partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en 
ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en 
jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare 
gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene 
ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er 
taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun 
asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten 
en onderdak. De diaconie wil zich ook dit jaar weer inzetten voor deze 
actie.  
Ook kunt u een bedrag overmaken op de bankrekening van de diaconie 
NL93RABO 0119 3004 27 o.v.v. vluchtelingkinderen Griekenland. 
Voor meer informatie: kerkinactie.nl/griekenland. 
Wilt u ook helpen met collecteren? Geef u op als collectant bij Sjoerd 
Visser, tel.nr. 0518-471284. 
 
Heilig avondmaal 
Op zondag 11 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 
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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 diaconie, 
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 het 
kerstfeest.  
Dit jaar willen wij het kerstfeest vieren op woensdag 21december 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 2022. 
 
De Diaconieleden komen langs bij 67-plussers met de vraag of ze 
aanwezig willen zijn.  
Ook kunt u zich zelf opgeven tot woensdag 7 december bij: Sjoerd 
Visser, Fjildleane 6a. tel.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 zaterdag 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 zaterdag 
31 december vóór 12.00 uur aan Tineke de Schiffart, tel.nr. 0518-
471878. 
De Diaconie. 
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Kerstactie voor de minima 2022 
 

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 2022 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 € 1102,- of minder. 
    2.  U een eenoudergezin bent met een netto maandinkomen van € 1102,- of  
         minder. 
    3.  U een echtpaar vormt of samenwonend bent (met of zonder kinderen) 
         met een netto maandinkomen van € 1575,- 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 aanmeldt 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 
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    Behoort u niet zelf tot één van bovenstaande categorieën, maar kent u 
    misschien mensen die voor een bijdrage in aanmerking komen, geef hun 
    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 ……. 
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KERKRENTMEESTERS  
 
Renovatie dak 
De werkzaamheden aan het dak zijn nog in volle gang en het einde is in 
zicht. De oplettende kijker kan zien dat de dakdekkers bijna boven zijn. 
Er moeten dan nog de nodige zaken gedicht en afgemaakt worden en 
dan kunnen we er hopelijk weer jaren tegenaan. 
In de kerk zijn nog wel steeds de sporen te zien van de lekkage en 
wanneer buiten alles klaar is zal begonnen worden dit te herstellen. 
 
Dankstondcollecte 
Dit jaar zijn we van doel deze collecte te gebruiken om een start te 
maken met de verduurzaming van de kerk. Iedereen weet dat de 
energieprijzen niet bepaald laag zijn en daarom willen we onderzoeken 
om minder afhankelijk te zijn van de cv en dus van gas. Teruggaan naar 
het meenemen van een stoof met kolen gaat te ver maar er zal op den 
duur wel wat gedaan moeten worden. Ideeën zijn er wel maar ze moeten 
ook uitvoerbaar zijn en passen in de kerk. 
Mocht u tijdens de dankstond niet aanwezig zijn bij de viering dan kunt 
u uw bijdrage storten op bank rekeningnummer NL89RABO 0342 6002 
22 onder vermelding van “Dankstondcollecte”. 
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ZENDING EN EVANGELISATIECOMMISSIE 
 
Op zondag 6 november a.s. hopen wij weer een zendingsdienst te 
houden.Hierin zal voorgaan  kerkelijk werker, mevrouw. C. Akkerboom 
uit Harlingen. 
 
De opbrengst van deze dienst zal naar ons 
gezamenlijk classis project gaan, namelijk 
‘Fryslân foar Moldavië’. 

 
Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen 
Moldavie is een klein land met een groot hart. 
Door de economische situatie in Moldavië 
zien veel mensen geen andere mogelijkheid 
dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat 
heeft desastreuze gevolgen voor de 
samenleving. In sommige dorpen wonen 
alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie 
ondersteunt kerken die hen stimuleren om 
voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke 
en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de 
hulp en aandacht en bieden jongeren, die 

opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht 
kunnen. 
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van 
kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee? Geef in de 
collecte of maak uw gift over via NL44RABO0342650599, t.n.v. 
Zendings-en Evangelisatiecommissie Protestantse Gemeente 
Minnertsga o.v.v. Moldavië. 
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 
 
Wij zien  u graag, tot dan. 
Met vriendelijke groet, Sjaak Weiland. 
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EEN WARME HUISKAMER 
 
“Daar is het lekker warm en kan thuis de kachel 
een graadje lager”. 
Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie 
klaar in de Twaskar. 
Even elkaar ontmoeten en bijkletsen. Het is altijd 
weer gezellig. 
Iedereen is welkom! 
 
 
AVONDGEBED 
Bericht van het avondgebed te houden op dinsdag 1 november om 
19.15 in de kerk (in verband met dankdag en gemeenteavond): 
 
Zingen:   Lied 138  1 en 4   
Lezing:               Prediker 6: 10-12  
Wij willen danken voor: 
#  Danken voor de jonge mensen die gedoopt hebben en de nieuwe  
            ambtsdragers die bevestigd zijn en herbevestigd 
# Danken voor alle praatgroepjes die weer  van start zijn gegaan 
            en de mooie gesprekken daar 
Bidden voor: 
#  Foar wiisheid foar hen die het moeilijk hebben. Dat ze 
            de schaamte overwinnen en hulp vragen. 
# Dat wy elkoar fersterkje meie yn leauwen, yn gebed en  
            gesprekken 
# Bidden voor de mensen die omgekomen zijn bij het ongeluk met  
            de veerboot en hun nabestaanden 
 
_________________________________________________________ 
Bericht van het avondgebed dat zal worden gehouden op woensdag 7 
december 2022 om 19.15 in de kerk: 
Zingen:  718: 1,2,3 en 4 
Lezing:  Prediker 7: 1-7 
Wij willen danken voor: 
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# De mooie diensten die we de afgelopen maand mochten vieren 
# Voor mensen die klaar staan voor anderen 
Wij willen bidden: 
# Voor Israël en hun leiders en bevolking 
# Voor de vrede op deze aarde 
# Voor de vluchtelingen 
# Voor de zieken in onze gemeente maar ook daarbuiten 
# Voor onze jongeren en kinderen 
# Voor alle ouderen 
Zou u thuis weer mee willen lezen, zingen en bidden, want met elkaar 
gemeente van onze Heer zijn geeft kracht en moed. 
God wil gebeden zijn. 
 
Vriendelijke groet, 
Wietske Spoelstra, Petra Abma, 
Wietske Lautenbach, Froukje Kuiken. 
 
 
 
DIACONIEREISJE 2022 
Na een paar jaar afwezigheid vanwege coronaperikelen en –regelgeving 
was het dan toch weer mogelijk. 
Op 21 september jl. was het om 12.15 uur tijd om te vertrekken voor 
een bootreisje. 
Ruim 60 deelnemers hadden zich opgegeven, maar helaas konden een 
paar niet mee vanwege ziekte of andere omstandigheden. Het weer kon 
niet beter, het was zonnig en bladstil weer, kortom een prachtige 
nazomerdag. Zoals gezegd om 12.15 uur vetrek. 
Met een touringcar en een rolstoelbusje worden we vervoerd naar 
Koudum nabij de Galamadammen. Hier was de ontvangst door het 
rondvaartbedrijf De Oorden die ons bootreisje zou verzorgen. 
Amper aan boord werden we getrakteerd op een kopje koffie of thee 
met oranjekoek. 
De afvaart ging eerst via het kanaal naar de Koudummer ”goudkust” 
alwaar we konden zien hoe en waaraan anderen hun geld besteden. 
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Ondertussen werd ons een tweede kopje koffie of thee aangeboden. 
Terug via hetzelfde kanaal gingen we een gedeelte van de Fluezen 
ontdekken zoals een kunstmatig aangelegd eiland voor de flora en fauna 
en in beheer bij het Fryske Gea en een recreatie en schuileiland alwaar 
de watersporters bij mooi weer kunnen recreëren en zelfs camperen en 
bij plotseling opkomend slecht weer tijdelijk hun toevlucht in de luwte 

kunnen zoeken. 
Ondertussen werden we door het personeel van het rondvaartbedrijf nog 
twee maal voorzien van een drankje naar keuze en getrakteerd op kaas, 
worst en miniloempia. 



18 
 

Eenmaal terug bij de aanlegsteiger vervoegde iedereen zich weer bij de 
klaarstaande bussen en ging de reis weer richting Minnertsga, waar we 
ca. 17.30 uur aankwamen. 

De reis was echter nog niet ten einde omdat er in het MFA nog een 
warme maaltijd genuttigd kon worden. Hierbij kon ik helaas niet 
aanwezig zijn, maar ik heb van andere gasten gehoord dat ook dit goed 
verzorgd was. 
Diaconie bedankt voor deze dag waarbij we nieuwe herinneringen 
konden maken. Ook dank voor de bus- en bootmaatschappijen en MFA 
die dit mede mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk in het bijzonder 
voor alle medewerkers en vrijwilligers die hieraan, voor en achter de 
schermen, hun medewerking hebben verleend. Zonder hen was deze 
dag niet mogelijk geweest. 
Nogmaals iedereen hartelijk dank. 
Nanne de Haan. 
 
 
VERLOREN 
Er is in de St. Martinus Tsjerke in Tzummarum een gouden broche 
gevonden. Dit kan tijdens kerkenpad of eind augustus  tijdens een 
rouwdienst gebeurt zijn, of 10 september toen  het Urker 
Mannenkwartet  hier op trad.  
U kunt contact opnemen met Truus van der Schaar, tel. 0518-481988. 
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UIT DE REGIO 
 
Rembrandt:  
zijn kunst en verbondenheid met de Bijbel   
 
Lezing door ds. Jan Henk Hamoen. 
Datum: Woensdag 23 november 2022                                                                                                                                       
Aanvang: 19.45 uur, ontvangst met koffie/thee om 19.30 uur                                                                                       
Locatie: De Terskflier, Tjerk Hiddesstrjitte 25-27, 8855 CA 
Sexbierum   
Kosten: Collecte voor de onkosten bij de uitgang  
 
Rembrandt van Rijn geldt als één van de grootste schilders in de 
Europese kunst en in vele musea is zijn werk aanwezig. 2019 is 
uitgeroepen tot Rembrandtjaar omdat hij 350 jaar daarvoor is overleden. 
Drie jaar geleden is er veel aandacht aan Rembrandt besteed en dat gaan 
wij deze avond ook doen. 
We richten ons met name op zijn verbeelding van Bijbelverhalen. O.a. 
op ‘de verloren zoon’.  Deze werd door Rembrandt geschilderd 
voorafgaand / in zijn overlijdensjaar, nadat zijn zoon Titus is gestorven. 
Ook staan we stil bij ‘het Joodse bruidje’. 
Had Rembrand een speciale band met 
joden? En van wie leerde hij dat spel met 
licht en donker? Kortom: veel te 
ontdekken! 
Dr. Jan Henk Hamoen heeft zich in de loop 
der jaren intensief bezig gehouden met de 
verhouding kunst en religie. 
 
                                                     
                                                        
 
                                                          
                                                         de terugkeer van de verloren zoon     
Van harte uitgenodigd namens de werkgroep Vorming & Toerusting 
Sexbierum,    Aukje van der Schaaf.                                                                                                                                    
 


