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TER OVERWEGING
Zacheüs (Lucas 19: 1-10) is een bijzonder figuur in de bijbel. Hij wordt
verguisd, omdat hij mensen afzet. Hij is natuurlijk zo corrupt als het
maar enigszins kan. Hij neemt steekpenningen aan. Hij is zeer
impopulair. Hij is klein van stuk en hoopt misschien via deze weg meer
invloed op anderen uit te kunnen oefenen. Je hoeft daarvoor niet groot
te zijn. Denk maar eens aan Napoleon; hij was ook niet erg groot, maar
leidde een schrikbewind in de 19de eeuw in Europa, waarbij hij veel
gevochten heeft. Zacheüs de belastinginspecteur, werd juist wel door
Jezus gezien. Jezus zocht hem op, ging met hem mee naar huis. ... en
het volk mopperde en foeterde: hoe kan Hij dat nu doen ... met zo
iemand omgaan, dat hoort niet!
Het bijzondere van dit verhaal is dat Zacheüs Jezus zocht! ... Hem wilde
zien en wel eens wilde weten, wie die man werkelijk is, over wie zo
veel gezegd wordt. En het tweede is dat Jezus Zacheüs ook zag, zich
heel direct tot hem richtte! Niets zei over wat hij allemaal had
uitgespookt.
En Zacheüs is waarschijnlijk zeer verwonderd, dat hij gezien wordt! ...
dat Jezus met hem naar huis wil. Dat Jezus alleen al hem aanspreekt en
hem niet negeert! Wat gebeurt er met hem? Wat doet hem dit? Is hij zo
geraakt, dat hij een bekering doormaakt? Zacheüs denkt in elk geval
hier niet zo hoog over zichzelf. Hij stelt zich gelijk aan een dief. Hij wil
een kwart schadevergoeding betalen, dat wat wordt voorgeschreven
door de Thora!
Dit had niemand verwacht! - nou ja wij kennen het verhaal zeer goed en
weten het, maar lees het eens als of het de eerste keer is - We hebben
vaak een kijk op mensen om ons heen. Dat beeld blijven we vasthouden
en willen we niet loslaten. Bij alles wat er gebeurd en gedaan wordt is
de reactie dan ook: zie je wel!
Wanneer ken je iemand nu echt? Leer eens iemand kennen, waar je
misschien helemaal niet mee om zou gaan. Kijk eens naar die persoon
met de ogen van Jezus! Stel je eens open voor het onverwachte en
ontmoet de ander. Het hoeft niet iemand uit de kerk te zijn. Jezus keek
er niet naar of iemand braaf naar de synagoge ging of niet. Jezus zag de
mens!
Ds. Jelte Lindeboom.
2

KERKDIENSTEN IN DE MAAND OKTOBER
Zondag 1 oktober
Israelzondag
Ds. J. Lindeboom
9.15 uur
Collecten
Diaconie en Alg. Kerkelijk Werk
Extra collecte
Israel
De paaskaars wordt aangestoken door
Nynke Joostema
Zingen voor de dienst
Lied 712, Lied van de maand.
Kinderkerk
Arjen en Klaske
Zondag 8 oktober
Werelddiaconaat
Ds. J. Lindeboom
09.15 uur
Collecten
Kerk en Alg. Kerkelijk Werk
Extra collecte
Diaconie
De paaskaars wordt aangestoken door
Jesse Hoekstra
Zingen voor de dienst
Lied 712
Kinderkerk
Albertina en Lydia
Zondag 15 oktober
KSG dienst
Verzorgd door de KSG commissie
09.15 uur
Collecten
Diaconie en Alg. Kerkelijk Werk
De paaskaars wordt aangestoken door Nog niet bekend
Zingen voor de dienst
Lied 712
Zondag 22 oktober
Dhr. L. Wijbenga
09.15 uur
Collecten
Kerk en Alg. Kerkelijk Werk
De paaskaars wordt aangestoken door Nog niet bekend
Zingen voor de dienst
Lied 712
Kinderkerk
Gerda en Mirjam
Zondag 29 oktober
Fryske tsjinst/Bijbelzondag
Ds. J. Lindeboom
09.15 uur
Collecten
Diaconie en Alg. Kerkelijk Werk
Extra collecte
Nederlands Bijbelgenootschap
De paaskaars wordt aangestoken door
Joukje Kloosterman
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Zingen voor de dienst
Kinderkerk

Lied 712
Elisabeth en Danielle

AGENDA
11 okt.
18 okt.
23 okt.
25 okt.
29 okt.

Ouderlingenberaad.
Moderamen vergadering
Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur
Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in de Twaskar
Zondagavondzang m.m.v. Dirk Norbruis orgel en Reina
Hibma saxofoon. Aanvang 19.30 uur in de Meinardskerk.

FANÚT DE FLINTER
Drama’s spelen zich wereldwijd steeds weer af. Overal zijn
overstromingen, orkanen, zware regenval geweest in de afgelopen
maand. Veel zijn we weer vergeten, maar wat we onthouden zijn de
gebeurtenissen in landen, die dicht bij ons staan. Dat wat in Houston
(USA) is gebeurd wordt steeds aangehaald; dat wat op Sint-Maarten en
op Saba en Sint-Eustatius is gebeurd weten we ook - voor hen is er een
grote actie op touw gezet om geld in te zamelen voor de bewoners
aldaar, wat natuurlijk geweldig is; met hen zijn we verbonden als
Nederlanders. Na de watersnoodramp was het andersom: toen is er geld
ingezameld op de Antillen voor de getroffenen in het zuidwesten van
ons land. Het is mooi om die verbondenheid - ondanks de vele
kilometers - te zien. En toch wil ik ook een lans breken voor al die
mensen in deze wereld, die zwaar zijn getroffen door natuurgeweld,
maar die bijna worden vergeten. Ook in Bangladesh en in Afrika is veel
wateroverlast geweest, waarbij veel mensen zijn omgekomen.
Daarnaast het geweld van diverse groepen. Dit wordt op elkaar
gebotvierd om maar macht te hebben.
En dan is er nog de groep volgelingen van Jezus in deze wereld; een
deel wordt zwaar vervolgd omdat zij een andere weg proberen te gaan,
soms recht tegen de heersende machten in, zonder geweld, maar leven
met God en met Jezus. Dat wordt als een ernstige bedreiging ervaren.
Het is niet tastbaar. Het is ongrijpbaar. ... en toch is het ook zo concreet.
In hun houding en in hun doen en laten - dat vooral - laten ze zien dat ze
heel anders in het leven staan; en ze stralen het ook uit. Daarom mogen
volgelingen van Jezus in de gevangenkampen in Noord-Korea niet naar
boven kijken, want ze zouden eens hoop en kracht kunnen krijgen.
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Vergeet hen niet! Neem hen ook steeds mee in je gebeden: de
vergetenen van deze aarde.
Goede en gezegende diensten en veel inspiratie voor de komende
maand!
Ds. Jelte Lindeboom.

EMMAÜSWANDELING – dinsdag 17 oktober 2017
Op het activiteitenformulier in de wegwijzer heeft u kunnen lezen over
een nieuwe activiteit, namelijk de Emmaüswandeling. Ds. Jelte en
Lieuwe zullen deze wandeling gaan leiden. Een ieder is van harte
welkom om zich aan te sluiten.
De eerste wandeling is op dinsdagmiddag 17 oktober om 13.15 uur.
We verzamelen in de Meinardskerk.
U kunt zich die middag vrijblijvend aanmelden. Mocht door
omstandigheden de wandeltocht niet door kunnen gaan dan proberen
wij dit aan de gemeente kenbaar te maken. Houdt ook het
informatiebord bij de kerk in de gaten. (we wandelen ongeveer een uur,
inclusief een aantal pauzes, dus wees niet bang dat het marathon
afstanden zijn)
Loopt u met ons mee? Graag tot ziens!
Ds. Jelte & Lieuwe.

Als u 75 jaar wordt dan wordt u in deze rubriek vermeld. Wanneer u dat
niet wilt, laat het dan even weten aan de scriba. Mocht u dit in
voorgaande jaren reeds hebben gemeld, dan behoeft u dat nu niet meer
opnieuw te doen.

UIT DE KERKENRAAD
Startzondag:
We kunnen met veel genoegen terugzien op de op 17 september
gehouden Startzondag.
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We zijn deze zondag begonnen met een zeer geslaagd gezamenlijk
ontbijt in de Twaskar waaraan door jong en oud met ruim 70
gemeenteleden werd deelgenomen. Daarna hebben wij onder leiding
van onze beide pastores een mooie dienst in de kerk mogen vieren. Wij
willen iedereen die aan de startzondag een bijdrage heeft geleverd, in
het bijzonder de jeugdouderlingen, van harte bedanken.
Vooruitblik:
Voor de maand oktober staan er weer een aantal bijzondere diensten op
het programma.
1 oktober: Israëlzondag,
8 oktober: Werelddiaconaat,
15 oktober: KSG-dienst,
29 oktober: Bijbelzondag (fryske tsjinst).
Wij wensen u allen gezegende diensten.
Gemeente-avond:
Aansluitend aan de dankstonddienst op 1 november zal de gebruikelijke
najaars-gemeenteavond worden gehouden. Dan zullen in elk geval de
begrotingen 2018 van de diaconie en de kerkrentmeesters aan de orde
komen en zal er alle gelegenheid zijn voor een rondvraag.
Ook zal er aandacht zijn voor de verdergaande samenwerking met onze
zustergemeente Tzummarum/Firdgum.
Namens de Kerkenraad, Piet Haagsma.

DIACONIE
Collecten:
De 2 diaconale collecten van de maand augustus hebben € 277,20
opgebracht.
Er is in de maand augustus € 29,50 gegeven aan de bloemengroet.
Wij zijn als Diaconie zeer blij met deze opbrengsten 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 de volgende manieren:
Betty Dijkstra: 0518-471624
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Maartje Wassenaar: 0518-471638
blommengroet@gmail.com
Werelddiaconaat:
Op zondag 8 oktober staat de dienst in het tekenen van het
werelddiaconaat.
Tijdens deze dienst willen wij uw aandacht vragen voor het project:
Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere
levensomstandigheden.
Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In
Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden veel vrouwen
onder discriminatie en armoede.
Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen
landbouwtrainingen van het ERP (Environmental Rehabilitation
Program), partner van Kerk in Actie. Dit jaar leren bovendien honderd
vrouwen hoe ze bijen kunnen houden en honing kunnen verwerken.
Door de oogst en de honing te verkopen, verdienen ze wat extra voor
hun gezin.
Op zondag 8 oktober collecteren we voor ERP en andere
werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Geeft u ook? Dit kan ook
op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
Werelddiaconaat.
Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan dit werk
van het werelddiaconaat!
De deeldoosjes voor het werelddiaconaat zullen in de week van 1 t/m 7
oktober bij u worden opgehaald.
De Diaconie.
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A.s. vrijdag 3 november doen wij weer mee aan de Dorcas
voedselactie. U kunt weer meehelpen door extra boodschappen te doen
van het voedsellijstje van Dorcas. Dit kan in de Supermarkt de
Dagwinkel in Minnertsga.
Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven
Minnertsga – Van 29 oktober tot en met 5 november 2017 wordt voor
de tweeëntwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op bijna
duizend locaties in Nederland – in supermarkten, kerken en scholen –
zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten producten en
geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en
Roemenië.
Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van
hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor
en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet
meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale
partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen
hulp nodig hebben.
Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een
breder programma van Dorcas. Samen met hun partners creëert ze een
sociaal vangnet van mensen om de allerarmsten heen. Zo gaan er
mensen voor ze zorgen. Met een voedselpakket wordt het leven de
komende wintermaanden dragelijker. Het pakket is een bemoediging,
een belangrijk steuntje in de rug. We laten hiermee zien dat duizenden
mensen in Nederland om hen geven.
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Voor de actie van 3 november a.s. zoeken wij nog enkele
vrijwilligers.
U kunt zich telefonisch opgeven bij:
Betty Dijkstra-Posthuma tel. 471624 of
Gerrie Glazema-Akkerman tel. 471780.
We hopen op uw medewerking,
vriendelijke groet, de Diaconie.

Nationale Bijbelzondag: 29 oktober 2017
Zondag 29 oktober a.s. is het Bijbelzondag. Vlak voor 31 oktober,
precies 500 jaar na de kerkhervorming, die de Bijbel opnieuw
centraal stelde. In dit Reformatiejaar zullen honderden kerken op
Bijbelzondag in een feestelijke dienst stilstaan bij dat bijzondere
boek, onder het thema: ‘Vier je Bijbel’.
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
nodigt kerken met dit thema uit om
aandacht te geven aan de betekenis van de
Bijbel in hun eigen kring én wereldwijd.
We kunnen dankbaar zijn voor het feit dat wij Bijbels in onze eigen taal
hebben. Ook in het Fries. De Bijbelzondag op 29 oktober wordt
gehouden in het fries, dat is het waard om te vieren. Tijdens deze dienst
zal worden gecollecteerd voor de verspreiding van prentenbijbels voor
kinderen in China.
Steeds meer mensen in China verlaten het platteland om in de stad op
zoek te gaan naar werk. De kinderen worden dan vaak achtergelaten bij
hun grootouders. Deze verlaten kinderen zijn één van de grootste
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uitdagingen in China. Het gaat om 70 miljoen kinderen. Ze voelen zich
weeskinderen, maar zijn dit niet. In de maatschappij is er wel aandacht
voor weeskinderen, maar niet voor verlaten kinderen.
De kinderen groeien op met de gedachte dan hun ouders zich niet om
hen bekommeren en hen eigenlijk niet willen. Door te lezen in de Bijbel
leren de kinderen dat God voor ze zorgt, zelfs wanneer de situatie slecht
is.
Bijbelquiz
In november wordt er in Sexbierum weer een Bijbelquiz georganiseerd.
Datum, tijd en plaats volgt in het novembernummer!
Ontdek het op debijbel.nl
Heeft u debijbel.nl al ontdekt? De bijbelwebsite van Nederland,
waarmee je de Bijbel altijd bij je hebt. Lees de Bijbel in Gewone Taal
en de Nieuwe Bijbelvertaling, leer meer over de wereld van de Bijbel en
deel Bijbelteksten met anderen.
De werkgroep: Cor Herder, Jitse Kuiken, Sita Wagenaar, Griet Haarsma

TOP2000 DIENST
We zijn al ver over de helft van 2017, nog even en het is 2018.
De voorbereidingen voor de 4 dorpen4ing zijn in volle gang, maar nu
hebben
we
jullie
hulp
nodig.
Om een mooie lijst samen te stellen hebben
we ideeën van gemeenteleden nodig.
Weet je een mooi lied met voor jou een
bepaalde herinnering, een lied dat iets met je
doet, je kippenvel of een blij gevoel geeft?
Wil je hier iets over vertellen? Dat kan! Laat
je het liever vertellen, ook dat is een
mogelijkheid. Geef dit
aan een van de
commissieleden
door.
Graag zien we ideeën vanuit de verschillende
gemeentes verschijnen zodat we er met elkaar
een mooie 4dorpen4ing in de vorm van een
TOP2000dienst van kunnen maken.
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De dienst is op 14 januari, ’s middags om 16.00 uur in de kerk van
Tzummarum.
De muzikale begeleiding tijdens deze dienst is in handen van de band
FROST.
We zien jullie reacties graag verschijnen.
Hartelijke groeten,
Adeline Jukema, Anneke de Vries, Fokke Visser, Lenie Herder, Afke
Joostema, Corrie Bouma, Lieuwe Wijbenga, Anne Rondaan en Olga
Schuiling.

DANKBETUIGINGEN
12 septimber 2017 wiene wy 60 jier troud.
We hawwe genoaten!
Bedankt minsken, foar jim kaartsjes, blommen en oare attinsjes.
It wie geweldich!!
Douwe en Lutske Travaille.

______________________________________________
Uw medeleven en belangstelling tijdens zijn ziekte en na het overlijden
van onze heit, pake en oerpake
Pieter Vrieswijk
heeft ons allen goed gedaan!
In het bijzonder degene van wie heit regelmatig een kaart kreeg tijdens
zijn verblijf in de verpleeghuizen!
Hiervoor onze hartelijke dank!
Fam.Vrieswijk.

_______________________________________________
Bêste doarpsgenoaten,
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Hast 60 jier ha ik yn Minnertsgea wenne. No ha ik yn Tsjummearum in
nij plakje foen. Eltsenien tige tank foar alles!!
Myn nije adres is: Zorgcentrum "Het Bildt"
Nij Bethaniê 1
Keamer 58
8851 EJ Tsjummearum
In hertlike groet, Corrie Terpstra.

UITZENDING RADIO EENHOORN
1 okt.
8 okt.
15 okt.
22 okt.
29 okt.

PKN Gideonkerk, St. Annaparochie
PKN gemeente, Tzum
PKN Open Hof, St. Jacobiparochie
PKN gemeente, Ried/Schingen
PKN gemeente, Franeker

Al deze diensten zijn te beluisteren op zondagmorgen om 9.30 uur en
worden uitgezonden via de kabel en de ether op 107.5 Mhz.

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 24 oktober a.s.?
Bij voorbaat hartelijk dank!
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