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OVERDENKING 
 
Het is God die zorgt voor zaad om te zaaien en brood om te eten. 
Hij zal er ook voor zorgen dat jullie meer dan genoeg hebben. En 
dat jullie steeds meer goeddoen voor anderen. 2 Kor 9:10 (BGT) 
Op dit moment ben ik een boek aan het lezen van Mirjam van der Vegt 
'De kracht van rust.' Het is een mooi boek wat mij inspireert om na te 
denken over mijn gedrag, gedachten en handelen. Deze quote staat in 
het boek: Beoordeel de dag naar wat je zaait in plaats van oogst. 
Vaak zijn we bezig met resultaten. Wat levert het mij op? Hoeveel 
mensen waren er? Is ons doel bereikt?  
Ook in de kerk, als gemeente, zijn we vaak resultaat gericht aan het 
denken en handelen. Maar juist Gods werk is ondoorgrondelijk en het 
gaat niet altijd om het resultaat, maar juist ook om het proces. We 
hebben een God die vertrouwen vraagt, dat hij meegaat in al die 
processen.  
Als gemeente proberen we samen te zaaien, maar dat zaaien begint bij 
een gezonde grond. Een goed fundament, vruchtbare grond, waar geen 
stenen in zitten.  
Hoe gaan we met elkaar om? Hoe voeden wij de gemeente? Het is juist 
zo mooi dat we dit alleen met elkaar kunnen doen. Het geven en nemen 
moet in balans zijn. Met elkaar de taken oppakken en met elkaar 
beslissingen nemen anders raakt de aarde uitgeput en dan zal het zaad 
nooit opkomen.  
Dan is het tijd om te zaaien. Zaaien is oefenen, proberen, vertrouwen 
hebben samen met God. Juist het zaaien is het gene wat verandering 
teweegbrengt, zonder te weten of die verandering goed zal zijn. Daarna 
komt het moment van wachten, hopen en bidden dat het gene wat 
gezaaid is op zal komen. De resultaten loslaten kan juist zo bevrijdend 



3 
 

zijn. Op dit moment is het ook heerlijk om steeds te kijken of er al iets 
op komt en dan de verwondering ervaren bij het zien van het eerste 
groene sprietje wat uit de aarde opschiet. Zo groeit ons blik ook mee 
naar boven, van de aarde naar de hemel. Als we dan kunnen 
bewonderen wat er groeit en bloeit mogen we God danken en vieren dat 
het goed is. We mogen even stil staan bij het goede en dan beginnen we 
weer van voor af aan en zaaien we weer verder. Dit is een metafoor 
voor ons als gemeente, voor ons als volgelingen van Jezus. Ik zou 
zeggen, laten we de handen uit de mouwen steken en weer lekker 
werken aan Gods Koninkrijk!  
 
Tsjikke Bloem. 
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KERKDIENSTEN IN DE MAAND SEPTEMBER 
 
Zondag 4 september Heilig Avondmaal 
9.30 uur Ds. J. Lindeboom 
 Koffiedrinken na de dienst 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Avondmaalscollecte 
De paaskaars wordt aangestoken door Jens Joostema 
 
Zondag 11 september  
9.30 uur dhr. T. Osinga 
Collecten: Diaconie en Pastoraalwerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Femke Aartsma 
 
Zondag 18 september  
10.00 uur Startzondag (zie pag. 13) 
 Ds. J. Lindeboom en mevr. 
                                                                       T. Bloem 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Sietske Joostema 
 
Zondag 25 september  
9.30 uur ds. A. Terlouw 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Merith van der Mossel 
 
  
AGENDA 
6 september    Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
7 september Extra gemeenteavond over Pastoraat om 20.00 uur in de 
                        Kerk 



5 
 

14 september Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in de Twaskar 
18 september  Start Ontbijt  om 8.30 uur in de Twaskar 
19 september Redactievergadering om 20.00 uur bij H. Andringa  
21 september Reisje Diaconie, vertrek 12.15 uur bij de Twaskar 
 
 
FANÚT DE FLINTER 
Wel raar eigenlijk om iets te schrijven voor het begin van het seizoen na 
de vakantie, terwijl die nog moet beginnen. De deadline voor de kopij 
valt midden in de vakantie, dus ontstaan dit soort voor mij vreemde 
situaties. Wij hopen dat iedereen weer veilig thuis mag zijn gekomen, 
zodat we met elkaar weer een mooi nieuw seizoen mogen hebben met 
bijzondere gesprekken en verdieping voor ons geloof, dat we elkaar ook 
mogen ondersteunen en stimuleren om God te zoeken. De laatste dienst 
voor de vakantie liet ik zingen ‘Hear, wês mei ús oant in oare kear’ dat 
we elkaar dat steeds blijven toewensen. 
Goede en gezegende diensten. 
Ds. Jelte Lindeboom. 
 
 
 
FANÚT FRJENTSJER 
Voor de vakantie schreef ik dat ik best wel moe was en echt naar de 
vakantie uitkeek. Ik ben dankbaar voor de heerlijke vakantie die ik 
mocht vieren. Het was zulk mooi weer en het is fijn om te genieten van 
de goede dingen in het leven. Zon, zee en leuke mensen. Wat wil een 
mens nog meer? Nu ga ik vol goede moed het volgende seizoen 
tegemoet. Mijn vierde jaar alweer...wat gaat de tijd toch snel. Ik zie er 
zo naar uit om samen het nieuwe kerkelijk seizoen in te gaan, mensen te 
ontmoeten, God te aanbidden in onze daden en in de diensten. Wat is 
het toch een voorrecht om dat ten alle tijden te mogen doen. Samen 
zoeken, samen zingen, samen ontmoeten. Ik ben dankbaar voor de 
gemeente, dankbaar voor de afgelopen jaren, maar ik hoop dat dit jaar 
‘gewoon’ zal zijn zonder maatregelen. We gaan er weer voor!!  
Tsjikke Bloem. 
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WEGWIJZER 
De Wegwijzer wordt dit jaar later uitgebracht. 
Dit omdat er nog geen nieuwe ambtsdragers bekend zijn, we doen dit 
op een later tijdstip als de ambtsdragers bekend zijn. 
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 ons weten. 
Dat kan via de wijkteams of via de pastores. 
 
WINTERWERK 
Ook dit jaar starten we weer met de kleine groepjes. We ontvangen veel 
positieve reacties over de groepjes die er al zijn. Samen er een goed 
moment van maken, verdieping zoeken, elkaar ontmoeten, samen eten. 
Er zijn al zoveel verschillende groepjes! Buren, verschillende 
generaties, mensen die elke zondag in de kerk komen, mensen die 
minder vaak komen. Het maakt niet uit! Met elkaar proberen om te 
zoeken, te groeien en te ontvangen is zo waardevol. Geef je ook dit jaar 
weer op voor de kleine groepjes en ontdek zelf wat je mag geven en 
weer kan ontvangen.  
De opgave kan via het opgaveformulier die bij dit kerkblad is 
bijgevoegd. Zouden de bestaande groepjes ook willen doorgeven of ze 
dit jaar doorgaan? 
 

 
Beste gemeenteleden,  

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een EXTRA gemeente-
avond. 

Die we graag willen houden op woensdag 7 september om 20.00 uur 
in de kerk. Ook zal deze avond via het beeld uitgezonden worden.  

 
WAAROM? 

 
Omdat we jullie als gemeenteleden willen informeren over het anders 

invullen van de pastorale taken in onze gemeente. 
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In het Tsjerkenijs van juli en augustus heeft u al iets kunnen lezen over 
wat ons hierin bezighoudt. Lees dit stuk dus gerust nog eens even door. 
We vinden het erg belangrijk om ieder gemeentelid mee te nemen op 

het pad naar nieuwe vormen van pastoraat en gemeente-zijn. 
Zodat we samen in gesprek gaan en de vragen die er ongetwijfeld zijn 

kunnen beantwoorden en uitleggen. 
Het is van groot belang dat jij/u komt, want zeker als er dingen staan te 

veranderen hebben we elkaar nodig. 
 

Dus nogmaals WELKOM!! 
Met vriendelijke groet, 

De kerkenraad 
 

 
DIACONIE 
Collectes 
In de maand juni zijn de volgende bedragen binnengekomen:  
collectes € 81,00, giften € 105,00. En in juli: collectes € 427,60, giften € 
250,00. 
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, dat kan op 
bankrek.nr. NL93RABO 0119300427. 
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk 
danken 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 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. 
 
Heilig Avondmaal 
Op zondag 4 september hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren.  
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De extra collecte is deze keer bestemd voor onze eigen bloemengroet. 
Personen die het moeilijk hebben door ziekte of andere vervelende 
omstandigheden krijgen een bloemetje ter bemoediging.  
Met uw donatie voor de bloemengroet ondersteunt u dit dankbare werk 
van de diaconie. 
Wilt u ook eens een bloemetje weggeven? Meld je dan aan bij Anna 
Tilma, dan word je ingeroosterd. 
 
Uitnodiging ouderenreisje 2022 
De diaconie organiseert ook dit jaar weer een reisje voor iedereen boven 
de 67 jaar en voor degene die het leuk lijkt om mee te gaan. 

De datum is woensdag 21 september 2022,  
vertrek om 12.15 uur bij de Twaskar. 

We gaan dit jaar weer gezellig met elkaar in de bus. 
Het programma is als volgt: 
12.15 uur vertrek uit Minnertsga  
13.15 uur boottocht met koffie/thee, iets lekkers.  
  Consumpties en borrelhapje. 
16.30 uur  vertrek naar Minnertsga 
17.15 uur aankomst MFA voor warme maaltijd.  
 
De kosten zijn € 25,00 per persoon. 
Dit bedrag willen we graag ontvangen met het ophalen van het opgave 
strookje. 
 
Voor degene die niet wil/kan meedoen met de boottocht, maar wel wil 
komen eten in het MFA kan dat ook aangeven op het strookje. 
We hopen op een grote deelname en een gezellig reisje. 
Graag tot ziens op woensdag 21 september.  De Diaconie. 
 

Opgave strookje 
 

Naam…………………………………………………………………….. 
 
Adres…………………………………………………………………….. 
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Aantal personen………………………………. 
 
Dieet     JA/NEE                                         Vegetarisch         JA/NEE 
 
Vervoer nodig naar de Twaskar:    JA/NEE 
 
Alleen warme maaltijd MFA:  aantal personen …………………..      
 
Vervoer nodig naar het MFA:        JA/NEE 
 
Degene die gewend is dat het strookje wordt opgehaald, komt één van 
de diakenen bij u langs.  Anderen kunnen zich per telefoon opgeven: 
0518-471284 (Sjoerd Visser). 
 
Graag opgeven vóór 8 september a.s. 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Iepen Tsjerke 2022 
Van 2 juli t/m 10 september is op de zaterdagmiddag de kerk 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 
Na wat rust bij de leidekkers is het dak zich weer langzaam aan het 
vullen. De oostkant is al bijna voltooid en ook de noordzijde begint zich 
aan de onderkant al te vullen. We hopen dat eind september het grootste 
deel van de werkzaamheden voltooid zijn. 
 
Renovatie kerk 
Ook de werkzaamheden in de kerk kunnen bijna voltooid worden nu de 
vakanties weer achter de rug zijn. In de consistorie moet het keukenblok 
nog aangepast worden en daarna zal er nog het nodige schilderwerk 
plaatsvinden. 
 
Bomen rondom begraafplaats 
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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 wil. 
Tijdens de gemeenteavond kunnen de aanwezige gemeenteleden dan 
een besluit nemen. 
 
Even een berichtje van het avondgebed 
 
Op dinsdag 6 september willen wij ons avondgebed houden in de kerk 
om kwart over 7. Dit in verband met de extra gemeente avond op 
woensdag 7 september 2022. 
 
Wij willen danken voor: #Danken voor de zomeractiviteit zoals het 

koffiedrinken op dinsdag 
  #En de open kerk op vrijdagmorgen door 

onze pastores. 
  #Dat de mensen weer vakantie mochten 

hebben 
 
Wij willen bidden voor: #Aandacht voor elkaar 
    #Voor de zieken in ons dorp en ziekenhuis  
                                                 en hospice 
    #Dat wy mei elkoar ien  wêze kinne 
    #Foar frede, tichtby en fierôf 
    #Foar wysheid foar eltsenien 
    #Voor allen die verdriet hebben of  
                                                  eenzaam zijn 
    #Voor het nieuwe kerkelijk seizoen 
    #Voor onze jongeren en gezinnen en    
                                                  ouderen 
 
Zou u thuis weer mee kunnen en willen bidden, zodat God geprezen en 
gebeden wordt? Dat is ook gemeente zijn. 
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Vriendelijke groet, 
Wietske Spoelstra    
Wietske Lautenbach  
Petra Abma 
Froukje Kuiken 
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4doarpen4ing 22 maaie 2022 
Snein 22 maaie hawwe wy mei rom 100 minsken in moaie 
4doarpen4ing hân. 
Dizze kear wie de 4ing yn de loads fan de famylje Jurjen en Annechien 
Bruinsma yn 
Seisbierrum.  
Om goed 2 oere hat 
eltsenien nei in moaie 
kuier rûn it doarp in 
plakje fûn, en al efkes 
nei New Sound 
harke. 
Nei in wurd fan 
wolkom en elkoar begroetsjen begjinne we de 4ing.  

Yn de 4ing is der romte foar gebed, 
gedicht, ferhaal, mei elkoar sjonge, sjen 
nei de Color Guards en harkje nei 
prachtige lieten fan New Sound under 
lieding fan Trudy Baard. 
Nei ôfrin is der noch tiid foar kofje, tee 
as limonade mei in lekker koekje 

passend by it tema “Kom 
tot Bloei”.  
De opbringst fan de 
kollekte is foar it Leger des 
Heils, lokaasje de Tuinen 
yn Ljouwert. Sy meie in 
bedrag fan €300,- 
besteegje. Se sil hjir farsk 
fruit fan keapje. 
 
Eltsenien tige tank foar jimme oanwêzigens, gift foar it goeie doel en 
meiwurking. 
Graag oant takommende jier yn Easterbierrum. 
 
De 4 dorpendienstcommissie, 
Adeline, Fokke, Akke, Tjerk, Corry,  Annemieke en Olga. 


