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OVERDENKING 
Gaven van de Geest 
 
Wanneer je een klus moet klaren in huis dan heb je gereedschap nodig. 
Afhankelijk van de aard van de klus heb je verschillend gereedschap 
nodig. Om bijvoorbeeld een schilderij op te hangen gebruik je ander 
gereedschap dan voor het naaien van een broek. 
 
God heeft voor elk van zijn kinderen werk te doen. 
Voor ieder van ons heeft Hij een taak en roeping. 
Hij stuurt ons daarbij niet zonder toerusting op pad. 
Integendeel, Hij stelt voor ieder van ons het gereedschap ter 
beschikking dat we nodig zullen hebben om te kunnen doen wat Hij van 
ons vraagt. God roept ons om Hem te dienen. 
En de Heilige Geest wil ons daarbij helpen. 
Van Hem ontvangen we de gaven, het gereedschap dat nodig is om te 
kunnen doen wat God van ons vraagt. 
 
God wil dat we de gaven die Hij ons geeft inzetten voor de opbouw van 
andere gelovigen. Met onze gaven kunnen we elkaar helpen. 
Gaven zijn nooit bedoeld om die te gebruiken voor onze eigen eer en 
glorie. 
Wanneer je egoïstisch gebruik maakt van wat God je geeft, heb je nog 
niet begrepen waar het God om gaat. 
Gaven zijn het gereedschap dat God ons geeft om elkaar effectief te 
kunnen liefhebben. Tot welzijn van elkaar. 
 
Er zijn vele soorten gaven. De Geest deelt royaal uit aan iedereen. 
Ieder ontvangt één of meerdere gaven om in zijn leven mee aan de slag 
te gaan. Veronachtzaam de gave niet die je hebt ontvangen. 
God gaf je je gaven met een bedoeling. 
Dus doe er iets mee. 
Zet je in voor de ander en maak gebruik van de mogelijkheden die God 
daarvoor in je gelegd heeft. Help mee elkaar op te bouwen. 
Dan zal het zijn tot welzijn van de ander en tot eer van God. 
Tsjikke Bloem. 
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KERKDIENSTEN IN DE MAAND OKTOBER 
 
Zondag 2 oktober Israëlzondag en doopdienst 
9.30 uur Ds. J. Lindeboom 
 Koffiedrinken na de dienst 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Israëlcollecte 
De paaskaars wordt aangestoken door Sietske Joostema 
Kinderkerk                                                     Leiding kinderkerk 
 
Zondag 9 oktober Top 2000 dienst in MFA  
10.30 uur                                                       de Doarpsfinne (10.00 uur                     
                                                                        inloop met  koffie; pag. 8)                                                       
Collecten: Jeugdwerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Irene Joostema 
 
Zondag 16 oktober Bevestiging en afscheid  
                                                                       ambtsdragers 
9.30 uur Ds. J. Lindeboom 
 Koffiedrinken na de dienst 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Eva v/d Schuit 
Kinderkerk                                                     Leiding kinderkerk 
 
Zondag 23 oktober Werelddiaconaat 
9.30 uur mevr. T. Bloem 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Werelddiaconaat 
De paaskaars wordt aangestoken door           Hylke de Haan 
Kinderkerk  Leiding kinderkerk 
 
Zondag 30 oktober Bijbelzondag 
9.30 uur Dhr. T. v/d Meulen 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Ned. Bijbel Genootschap  
De paaskaars wordt aangestoken door Siebe Tilma 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
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AGENDA 
5   oktober Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
12 oktober Moderamen 
26 oktober Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in de Twaskar 
24 oktober Redactievergadering om 20.00 uur bij H. Andringa 
30 oktober Zangdienst om 19.30 uur in de Meinardskerk  
 M.m.v. Interkerkelijk Mannenkoor Drachten 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
UIT DE KERKENRAAD 
Beste mensen, 
Terug kijkend naar de extra gemeente avond hopen we dat we hiermee 
een stapje hebben gezet naar een andere manier van hoe we het 
pastoraat in onze gemeente vorm willen geven. 
Dat we elkaar als gemeenteleden steeds meer nodig hebben dat mag 
duidelijk zijn. 
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De uitleg op de gemeente avond was een aanzet om u te informeren wat 
de bedoeling is. Het is best een avontuur om samen nieuwe wegen in te 
slaan maar we gaan in dit proces voor zorgvuldigheid boven snelheid, 
dus geen overhaaste acties. 

We gaan inventariseren wat er allemaal in de gemeente al gebeurd en 
dat is best veel. 
Heel veel mensen zijn al actief in de gemeente en die zijn ook in de 
nieuwe opzet hard nodig. Weer de nadruk op het samen gemeente zijn. 
Het is belangrijk dat we u als gemeente blijven informeren, om u zo 
mee te nemen in het proces en om zo samen de stappen te nemen die 
nodig zijn. 
Waar er vragen zijn, die beantwoorden we graag want onduidelijkheid 
lijdt tot onrust. Dus vragen?  Stel ze, daarvoor kunt u bellen naar 
0518471265, Jitse en Froukje. 
Namens de kerkenraad,  
met vriendelijke groet, Jitse Kuiken. 
DIACONIE 
Collectes 
In augustus zijn de volgende collectes binnengekomen: 
Diaconiecollectes  € 210,00, giften  € 465,00, bloemengroet € 40,00. 
Avondmaalscollecte voor de bloemengroet van 4 september € 332,00. 
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, dat kan op 
bankrek.nr. NL93RABO 0119300427. 
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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: 
Anna Tilma: 0653907699, mail: annatilma88@gmail.com 
Trienke de Groot: 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 23 oktober staat de dienst in het teken van het 
werelddiaconaat.  
Tijdens deze dienst willen wij uw aandacht vragen voor het project:  
Gehandicapten in Myanmar. 
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de 
allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot 
zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar 
(TLMI-M) verbetert de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg 
voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap. Zo biedt TLMI 
mensen met een handicap vaktrainingen en microkredieten. Ook 
stimuleert TLMI bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Tot 
slot kunnen kinderen en volwassenen bij TLMI-M terecht voor 
medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. 
Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen 
kunnen volgen, een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie 
krijgen. Doet u mee? 
U kunt ook een bedrag overmaken op de bankrekening van de diaconie: 
NL93RABO 0119300427 o.v.v. gehandicapten Myanmar. 
 
Deeldoosjes  
De deeldoosjes voor het werelddiaconaat zullen in de week van 17 t/m 
22 oktober bij u worden opgehaald. 
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Oekraïne-actie 
In november willen we weer een actie houden voor Oekraïne. In 
samenwerking met de fam. Nammensma uit Sexbierum. Zij weten wat 
er nodig is. Hoe het er uit komt te zien is nog in voorbereiding. 
De Dankstond collecte van 2 november is daar in ieder geval voor 
bestemd. In Tsjerkenijs van november volgt meer informatie. 
De diaconie. 
 
 
 
KOFFIEOCHTEND 
Ook na de zomervakantie willen we op 
dinsdagochtend vanaf 10.00 uur met elkaar 
koffiedrinken in de Twaskar. 
Even elkaar ontmoeten en bijkletsen. Het is 
altijd weer gezellig. 
Iedereen is welkom! 
 
 
 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Deze keer is er niet zoveel te melden vanuit ons college. De Iepen 
Tsjerke 2022 is inmiddels afgelopen en we willen alle mensen die 
hieraan meegeholpen hebben hartelijk danken voor hun bijdrage. 
Dit jaar waren er foto’s te bekijken van G.J. Zuidema en G. Jensma, 
ook waren er schilderijen te bekijken van T. Zuidema. 
 
Renovatie dak 
De werkzaamheden aan het dak zijn nog in volle gang en we hopen 
medio oktober dat alles klaar is. 
De bijdragen van de deelnemende fondsen komen langzaam binnen en 
we hopen dat de eigen bijdrage beperkt wordt tot een kleine € 50.000.  
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Mocht u een bijdrage ten gunste van het dak willen storten dan kunt u 
dit bedrag storten op bank rekeningnummer NL89RABO 0342 6002 22 
onder vermelding van “Renovatie dak”. 
 
Bomen rondom begraafplaats 
Het is al even geleden dat de bomen gerooid zijn rond de begraafplaats. 
De een vindt het mooi zonder bomen omdat onze kerk nu zo mooi naar 
voren komt en een ander mist de bomen nog steeds. In de Kerkenraad is 
afgesproken dat we in de gemeenteavond na dankstond een beslissing 
zullen nemen over wat we gaan doen. 
Ga met elkaar in gesprek hierover en denk na wat u zelf het liefst wilt. 
Tijdens de gemeenteavond kunnen de aanwezige gemeenteleden dan 
een besluit nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 9 oktober 
                 in het MFA! 
                                  De…        
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Vanaf 10.00 uur bent u 
welkom voor een kopje koffie. 
Start dienst : 10:30 uur 
 
 
 
 
 
 
BERICHT VAN HET AVONDGEBED 
Het avondgebed zal worden gehouden op 5 oktober 2022 om 19.15 uur 
in de kerk. 
We beginnen met de kaars aan te steken, Jezus het Licht van de wereld. 
Daarna uit het liedboek orden van getijdengebed       (blz 497) 
Lezing: Prediker 6:1-9 
Zingen: 313: 1 en 5 
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Stilte 
 
Gebeden: 
Wij willen danken voor: 
#Voor de startzondag 
#Voor de nieuwe ambtsdragers 
#Alle mensen die vrijwillig iets voor anderen doen. 
#Voor onze gezondheid. 
#Voor onze vrijheid 
 
Wij willen bidden voor: 
#Voor de activiteiten in het nieuwe seizoen 
#Bidden voor onze gemeente en alle vrijwilligers dat ze moed houden 
en steeds weer nieuwe inspiratie mogen ontvangen 
#Bidden om zegen voor de nieuwe vorm van pastoraat in Minnertsga 
#Foar wiisheid foar alle minsken dy’t beslissingen nimme moatte 
#Foar yntegerheid 
#Foar alle jonge minsken dy”t wer nei skoalle geane 
#Voor het echte contact dat dat mag herstellen 
 
Wij willen u vragen wilt u thuis weer met ons meebidden, want het 
gebed is zo krachtig. 
 
Vriendelijke groet, 
Wietske Spoelstra, 
Petra Abma, 
Wietske Lautenbach, 
Froukje Kuiken.                                           
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STARTZONDAG 

Geslaagd ontbijt op de startzondag.  
De Twaskar zat vol met jong en 
oud samen aan tafel te eten. 
Heerlijke broodjes met ruime keuze 
aan beleg. 
Zelfs twee koks die heerlijke eitjes, 
spek en pannenkoeken aan het 
bakken waren. 

 

Tijdens de dienst konden we naar 
live muziek luisteren van de 
gospelband Kèrugma. 
Een mooie dienst om het kerkelijk 
jaar mee te beginnen. 
  

 

 

 

 



13 
 

KINDERKERK....KINDERKERK.....KINDERKERK...... 
 
We gaan weer beginnen!!!! 
 
Zondagochtend tijdens de kerkdienst kunnen de kinderen naar de 
kinderkerk. 
We lezen daar een bijbelverhaal en daarna gaan we knutselen. 
 
Lijkt het jou ook leuk ….....???? 
Dan ben je van harte welkom … 
 
Leiding Kinderkerk.  
 
KINDERKERK......KINDERKERK......KINDERKERK..... 
 
Ook zijn we op zoek naar nieuwe leiding... 
Lijkt het jou/U ook een uitdaging om op zondagochtend, tijdens de 
kerkdienst bezig te zijn met de kinderen ….........GEEF JE DAN OP. 
 
Voor meer info ...bel of app gerust naar 
Gerda van der Ploeg (06-12295756). 
 

 

 

 

 

 

KAARTEN MAKEN 
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ZANGAVOND 

Op 30 oktober vindt de eerste zangavond van het nieuwe 
seizoen plaats. Het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten 
reist dan naar Minnertsga af om muzikale medewerking te 
verlenen o.l.v. Freddy Veldkamp.  
We hopen dat de stembanden voldoende rust hebben gehad 
voor de aanvang van een nieuw seizoen zangavonden!  
Wij treffen u graag op 30 oktober a.s. om 19.30 uur in de 
Meinardskerk.  
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NIEUWS VAN DE BAZAAR                                                                     
 
In 2018  was onze laatste Bazaar.  
We  moesten het een paar jaar wat rustig aan 
doen. Maar het is de bedoeling dat we in mei 
of juni 2023 weer een bazaar gaan 
organiseren.  

De bazaar is voor het hele dorp. Het geld wat binnen komt gaat dan ook 
naar een doel waar van heel het dorp kan meegenieten 
Er zijn al weer leuke ideeën om van hout wat voor de verkoop te maken   
Enkele  dames zijn al weer gestart met het breien van sokken en andere 
leuke handwerkdingetjes. 
Wil u hier aan mee helpen of meer over weten neem dan contact op met 
Foeke en Hieke Hoekstra aan de Skoalstrjitte. 
Heeft u nog  handdoeken, theedoeken of zeepjes of zo staan, waar we 
leuke cadeautjes van kunnen maken, dan kan dat naar Zwanie van der 
Schaaf  aan de Opfeart 3.  
Ook glazen wekflessen kunnen we heel goed gebruiken.  Maar liever 
geen boeken. 
We zijn bezig om nog veel meer weer nieuwe activiteiten te bedenken,  
dus blijf onze info hier over volgen. 
 
De bazaar commissie, 
Aukje, Piet, Zwanie, Klaas Evert, Foeke, Hieke, Tini en Wietske.       
 
 
VAN DE REDACTIE …………… 

 
In week 47 van november  verschijnt weer de 

Adventskrant. 
Hierdoor vervalt het decembernummer van Tsjerkenijs. 

Wilt u daarom de kopij van november én december  
inleveren vóór 24 oktober a.s.? 

Bij voorbaat hartelijk dank! 
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UIT DE REGIO 
 
LEZING over de Islam en bezoek moskee Sneek 
Op woensdag 12 oktober zal ik een inleiding houden over de Islam. 
Aan de hand van beelden schets ik het ontstaan van die religie en de 
betekenis daarvan. Wat zijn de 5 zuilen van de Islam en welke feesten 
vieren moslims? Wat houdt het in om moslim te zijn? 
Waarin verschillen we en waar vinden we raakvlakken? 
Op woensdag 26 oktober staat een bezoek aan de moskee in Sneek 
gepland. We gaan dan in gesprek met een aantal leden van de moskee, 
die ons daarna zullen rondleiden. In de jaren dat we in Sneek woonden 
heb ik veel contact gehad met leden van de moskee. Zij heten ons alvast 
van harte welkom. 
De eerste avond is in de Terskflier, Tsjerk Hiddesstraat 27, Sexbierum 
en begint om 19.30 uur. Op die avond maken we ook afspraken over het 
bezoek aan de moskee: aantal deelnemers, aanvangstijd, vervoer etc. U 
bent van harte welkom. 
Ds. Evert Jan Hefting, Sexbierum. 

 
SING INN Wijnaldum 
 
Samenzang in de Dorpskerk. 
Ook in de herfsttijd staat de Andreaskerk open voor de Sing Inn. 
Op zondag 23 oktober a.s. bent u van harte welkom om samen bekende 
liederen ten gehore te brengen. 
Goed om elkaar te ontmoeten. 
Aanvang 19.00 uur. Info: 0517591445. 
 
Namens P.G. Oosterbierum/Wijnaldum, Johan Korf. 
 
 


