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Lifter 

Geluidloos lezen, zoals wij meestal doen, kende men in de 

oudheid niet. Men las niet alleen met de ogen maar ook met 

de stem, luidop. Dat heeft een voordeel. Wat je hardop leest, 

dringt dieper tot je door en kun je ook beter onthouden. En 

zo klinkt uit de reiswagen van de minister van financiën uit 

Ethiopië de stem van de excellentie, spellend de eeuwenoude 

profetieën van Jesaja. 

Langs de lange eenzame weg staat een lifter. Het is een man 

die evenals de minister verstand heeft van financiën, want hij 

is diaken. Het is Filippus, een van de zeven diakenen uit de 

christelijke gemeente in Jeruzalem. Hij is deze keer niet op 

pad om geld uit te delen aan de behoeftigen. Hij mag in een 

andere behoefte voorzien. De Getrouwe heeft hem 

opgedragen naar de stille weg te gaan die van Jeruzalem 

afdaalt naar Gaza om het evangelie van Jezus te verkondigen. 

Filippus heeft niet gezegd: Heer, U vergist zich. Er is ook een 

apostel met de naam Filippus. Bij hem moet U zijn. Of vraagt 

U anders Petrus voor deze opdracht. Of Johannes. Zij zijn 

welbespraakt. Ik ben meer een man van cijfers dan van taal. 

Nee, Filippus begrijpt dat iedere christen de taak heeft om te 

getuigen en als de mogelijkheid zich voordoet een medemens 

de weg van de verlossing te wijzen. 

Ook vandaag zijn er nog hele volksstammen in ons land die 

beweren: als God in je leven is gekomen, dan moet je kunnen 

getuigen van een bijzondere ervaring, een bevinding. Dan heb 

je een stem uit de hemel gehoord of een visioen gezien of er 

is een engel aan je verschenen. God komt in het leven van de 

schatbewaarder, maar bij hem niets van dit alles. Daar staat 
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een gewone man langs de weg die hem heel gewoon vraagt: 

Begrijpt u wat u leest? 

Zo brengt God mensen op onze weg. Zelfs als die weg 

eenzaam is, Filippus heeft een prachtig aanknopingspunt. De 

minister leest in de Bijbel de woorden van Jesaja over het 

lijden van de Messias. ”Als een lam werd hij ter slachting 

geleid….” Filippus vertelt wie het lam is. Er staat: “En 

uitgaande van dat Schriftwoord predikte hij hem Jezus. 

Filippus verkondigde Jezus. Er staat niet: En uitgaande van dat 

Schriftwoord predikte Filippus zichzelf. Of zijn politieke 

standpunten, Of een aantal interessante bijzonderheden. 

Nee, hij predikte Jezus. Dat is, ook vandaag, het hart van een 

gezonde prediking. 

Uit het Bijbels dagboek van ds. Jaap Zijlstra n.a.v. 

Handelingen 8:34-35 

 
Nieuws vanuit de kerkenraad 
 
De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden 
op 16 september 2015. 
- De slotdienst wordt gehouden op zondagavond 28 juni 
in combinatie met een jongeren dienst. Ds. Rozeboom 
uit Aldeboarn gaat voor in deze dienst.  
-  Ook dit jaar heeft er weer een aantal jonge mensen 
hun middelbare school diploma gehaald. Prachtig en een 
felicitatie waard. Ze hebben een bloemetje gekregen.  
- De beroepingscommissie is geïnstalleerd en de 
gemeente heeft namen  in kunnen leveren van 
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mogelijke predikanten. Hier is gebruik van gemaakt.   
- We staan aan het begin van een vakantie periode. 
Laten we als gemeente in deze periode ook denken aan 
de mensen in onze omgeving die te maken hebben met 
ziekte, alleen zijn en niet op vakantie kunnen. De 
kerkenraad wenst u allemaal een goede vakantie 
periode toe.  
- Wilt u aan uw wijkouderling of uw contactpersoon 
doorgeven wanneer u weet dat iemand ziek is, 
opgenomen in het ziekenhuis, of een moeilijke periode 
doormaakt. 
- Elke zondagmorgen is er kindernevendienst in de kerk. 
Vragen over de zondagschool kunt u stellen aan 
mw. Taapke Nicolai, telefonisch 571794 of via de mail 
taapkeadema@hotmail.com  
 
Namens de kerkenraad, 
Janneke Vrijburg 
 
 
 
Nieuws van de kerkrentmeesters. 
Beamer in Terwispel. In deze rubriek willen wij de 
gemeente informeren over onderwerpen waar het 
college zich o.a. mee bezig houdt. Op dit moment 
onderzoekt het college de mogelijkheid om een beamer-
installatie in de kerk van Terwispel te realiseren. Dit 
heeft tot gevolg dat er voor elke zondag een Powerpoint 
gemaakt moet worden. Het beamerteam bestaat 
momenteel uit 6 personen en wordt daarmee zwaarder 

mailto:taapkeadema@hotmail.com
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belast. Graag willen we weten of er gemeenteleden zijn 
die ambities hebben om in dit team zitting te nemen. Op 
die manier maken vele handen licht werk. Blijkt dat we 
niet meer mensen kunnen vinden dan rijst de vraag of 
alles doorgang kan vinden. Het huidige beamerteam 
heeft hierin een duidelijke stem. Zoals ieder weet zijn er 
steeds meer mogelijkheden en verzoeken, denk hierbij 
aan een trouwerij, begrafenis, enz. om gebruik te maken 
van een scherm. Maar dit staat en valt met de 
“bemensing”! Graag horen wij uit de gemeente hoe 
hierover gedacht wordt of u kunt zich natuurlijk 
spontaan opgeven.  
Liedboek. In de kerk van Tijnje gebruiken we tijdens de dienst 
elke zondag de beamer, maar wat als de beamer het niet 

doet? Het kan, en meestal tijdens gebruik. Ons advies is 
neem een liedboek mee. 
 
Namens de kerkrentmeesters, 
Pieter  Reitsma. 
 
 
 

Slotzondag   28 juni 2015 

Vanaf 16.00 wordt er een spel gespeeldd. (Voor 
jongeren en tieners) Je kunt je opgeven bij een van 
onderstaande mensen 
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Vanaf 18.00 uur is er gelegenheid een broodje te eten 

in de Utkomst. De dienst begint om 19.30 in de kerk 

van Tijnje.  

Ds. P. Rozeboom uit Aldeboarn 

Thema: JE MAG ER ZIJN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Opgave bij: Pietha Kneefel 06-51418342 of Ida Knobbe 
571459/ 06-12418633 
Tsjerkepaad 2015  
 
Evenals voorgaande jaren zijn onze kerken op de 
zaterdagmiddagen van 4 juli tot en met 29 augustus 
weer open in het kader van Tsjerkepaad. Ruim 200 
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kerken in Friesland doen aan deze activiteit mee. De 
beide regionale dagbladen brengen dit gebeuren 
wekelijks onder de aandacht. De open kerken zijn 
herkenbaar aan de uitgestoken vlag. De bezoekers 
komen uit alle windstreken.  
Nu de historische naam van de heilige St. Barbara in 
Terwispel weer boven water is gekomen, willen we er  
extra aandacht aan besteden. Een foto van het beeldje 
van Barbara hangt in het portaal van de kerk met een 
korte uitleg. Om de gedachte aan Barbara levendig te 
houden, hebben we kaarsen laten maken met een 
sticker, waarop Barbara staat afgebeeld. Deze kaarsen 
worden tegen een geringe vergoeding te koop 
aangeboden.    
Als tentoonstelling hebben we in Terwispel voor dit jaar 
kerststallen. Gewoonlijk worden deze eenmaal per jaar 
van de zolder gehaald. Voor dit jaar hierop een 
uitzondering. Het maken van de stallen is vaak het werk  
van hobbyisten. Dus de moeite waard dit eens te 
bekijken. 
Voor de kerk in Tijnje zijn we nog bezig. Dit is echter nog 
niet helemaal rond. We verwachten dat het wel zal 
lukken. 
We hopen dat het voor onze gastheren/-vrouwen weer 
goede middagen worden. 
Officieel gaat Tsjerkepaad nog twee zaterdagen in 
september door. De afgelopen jaren waren er in 
september zo weinig bezoekers, dat we deze twee 
dagen hebben geschrapt. 
U bent van harte welkom op één van de zaterdagen. 
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 Dirk Weidenaar en Hendrik Span. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 juli Collecte Protestantse Kerk Jeugdwerk 
Kliederkerk, creatieve viering met kinderen 
De Kliederkerk, is in 2014 door JOP, Jeugdorganisatie 
van de Protestantse Kerk, geïntroduceerd. 
De Kliederkerk biedt gezinnen de kans om op een 
creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te 
ontdekken. Samen creatief bezig zijn (kliederen) rondom 
een Bijbelverhaal, samen vieren en samen eten zijn de 
hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. 
Ook gezinnen die geen kerkelijke achtergrond hebben, 
worden aangesproken door deze nieuwe vorm van 
vieren. JOP wil gemeenten uitdagen om zelf een 
Kliederkerk te starten en zo te zoeken naar manieren om 
gezinnen te verbinden met het verhaal van God. JOP 
heeft inspirerende materialen ontwikkeld en brengt 
plaatselijke initiatieven met elkaar in verbinding zodat 
deze van elkaar kunnen leren en bemoedigen. Met de 
Kliederkerk worden nog meer kinderen en ouders 
bereikt met de boodschap van de liefde van God. Met de 
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opbrengst van de collecte kan JOP meer Kliederkerk-
initiatieven ondersteunen, en training en advies geven. 
 
16 augustus 2015 - Collecte Kerk in Actie Zomerzending  
Vakonderwijs, toekomst voor weduwen 
In Nigeria behoren de weduwen tot de allerarmsten in 
het land. Na het overlijden van hun echtgenoot worden 
de eigendommen van het gezin toegewezen aan de 
familie van de man. De vrouw blijft zonder bezit achter. 
Omdat vrouwen vaak geen opleiding hebben gehad, lijkt 
hun toekomst uitzichtloos. De vrouwenvereniging van de 
Kerk van Nigeria helpt de weduwen door hen korte 
vakopleidingen aan te bieden, zodat ze een nieuw leven 
kunnen opbouwen. Na de opleiding ontvangen de 
vrouwen een microkrediet om zelfstandig van start te 
gaan als secretaresse, naaister of breister. 
Kerk in Actie ondersteunt het werk van de Kerk van 
Nigeria van harte. Het is bijzonder werk, omdat het 
gedragen wordt vanuit de doelgroep: vrouwen voor 
vrouwen. De collecte is bestemd voor dit zendingswerk 
in Nigeria en andere zendingsprojecten van Kerk in 
Actie. 
 
 
 
Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
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Zondag 28 juni  19.30 uur    dienst in: Tijnje 
                Jongeren + slotdienst  
 

Voorganger: Ds. P. Rozeboom 
Oldeboorn 

 Organist:  Jelle Visser 
 Oppas:   Janneke van Beek 752058 
 Kindernevendienst: ja  

Ouderling van dienst: Ida Knobbe  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie  

2e kerk 
 Bloemenbezorger: Mevr. P. Stienstra – Kneefel 
 
Zondag 5 juli 9.30 uur dienst in: Tijnje 
    Heilig Avondmaal  
 Voorganger:  Ds. T. Abee / Lioessens  
 Organist:  Jelle Visser 
 Oppas:   Ankie de Boer 572871 
 Kindernevendienst: ja 
 Ouderling van dienst :Geartsje Romkema 
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 

2e kerk / land. jeugdwerK
   3e kerk en bouwen 
bloemenbezorger: H.P. v.d. Meulen      
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Zondag 12 juli 9.30 uur   dienst in: Tijnje  
   
 

Voorganger: Dhr. A. Westra / 
Nieuwehorne 

 Organist:  Hielke v.d. Meulen  
 Oppas:   Sibrich Veenstra 571904 
 Kindernevendienst: ja  

Ouderling van dienst: Pieter Kik  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie  
    2e kerk 
 Bloemenbezorger: J.W. de Bruin 
 
 
 
 
Zondag 19 juli 9.30 uur   dienst in: Terwispel  
 
 Voorganger:  Gemeenteleden 
 Organist:  Ad de Koning   
 Oppas:   Nynke de Koster 571499 
 Kindernevendienst: ja  

Ouderling van dienst: Jannie From  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie  

2e kerk    
 Bloemenbezorger: J. Adema 
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Zondag 26 juli 11.00 uur    dienst in: Tijnje   
     
 Voorganger:  P Nijssen uit Tjalleberd 
 Organist:  Hielke v.d. Meulen 
 Oppas:   Janneke van Beek 752058 
 Kindernevendienst: ja  

Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie  

2e kerk 
 Bloemenbezorger: Mevr. M. de Kler 
 
 
Zondag 2 augustus 9.30 uur   dienst in: Tijnje 
 
 
 Voorganger:  Ds. J. Jonkmans / Zwolle 
 Organist:  Hielke v.d. Meulen  
 Oppas:   Ankie de Boer 572871 
 Kindernevendienst: ja  

Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie   

2e kerk  
3e kerk en gebouwen  

 Bloemenbezorger: J. v.d. Meer 
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Zondag 9 augustus 9.30 uur    dienst in: Terwispel  
     
 Voorganger:  Ds. W. Epp / Apeldoorn 
 Organist:  Willem Zijlstra 
 Oppas:   Sybrich Veenstra 571904 
 Kindernevendienst: ja  

Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie  

2e kerk 
 Bloemenbezorger: K.Eliveld 
 
 
Zondag 16 augustus 9.30 uur   dienst in: Tijnje 
     
 
 Voorganger:  Ds. T. Abee / Lioessens 
 Organist:  Anton v.d. Meulen  
 Oppas:   Nynke de Koster 571499 
 Kindernevendienst: ja  

Ouderling van dienst: Pieter Kik  
 Collectes zijn voor: 1e diac. kerk in actie / 
            zomerzending 

2e kerk    
 Bloemenbezorger: P. Kik 
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Zondag 23 augustus 9.30 uur    dienst in: Tijnje 
     
     
 Voorganger:  Dhr. B. Burg / Oudeschoot 
 Organist:  Jelle Visser 
 Oppas:   Janneke v. Beek 752058 
 Kindernevendienst: ja  

Ouderling van dienst: Pieter Kik  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie  

2e kerk 
 Bloemenbezorger: S. v.d. Meulen 
 
 
 
Zondag 30 augustus 9.30 uur   dienst in: Terwispel 
     
 
 Voorganger:  Dhr. J. Smit / Beltschutsloot 
 Organist:  Rob Huyzer   
 Oppas:   Ankie de Boer 572871 
 Kindernevendienst: ja  

Ouderling van dienst: Jannie From  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie  
           2e kerk    
 Bloemenbezorger: J. J. Knobbe 
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Bijbelleesrooster 
Juli 
wo. 1 2 Korintiërs 10:1-11          
do. 2 2 Korintiërs 10:12-18 
vr. 3 2 Korintiërs 11:1-15 
za. 4 2 Korintiërs 11:16-33 
zo. 5 2 Korintiërs 12:1-13 
ma. 6 2 Korintiërs 12:14-21 
di. 7 2 Korintiërs 13:1-13 
wo. 8 Ezechiël 1:1-14 
do. 9 Ezechiël 1:15-28a 
vr. 10 Ezechiël 1:28b–3:3 
za. 11 Ezechiël 3:4-15 
zo. 12 Ezechiël 3:16-21 
ma. 13 Ezechiël 3:22-27 
di. 14 Marcus 6:1-13 
wo. 15 Marcus 6:14-29 
do. 16 Marcus 6:30-44 
vr. 17 Marcus 6:45-56 
za. 18 Handelingen 21:15-26 
zo. 19 Handelingen 21:27-36 
ma. 20 Handelingen 21:37–22:11 
di. 21 Handelingen 22:12-29 
wo. 22 Handelingen 22:30–23:11 
do. 23 Handelingen 23:12-22 
vr. 24 Handelingen 23:23-35 
za. 25 Jesaja 63:1-6 
zo. 26 Jesaja 63:7-14 
ma. 27 Jesaja 63:15-64:2 
di. 28 Jesaja 64:3-11 
wo. 29 Jesaja 65:1-7 
do. 30 Jesaja 65:8-16 
vr. 31 Jesaja 65:17-25 
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Augustus 
za. 1 Psalm 15 
zo. 2 Marcus 7:1-23 
ma. 3 Marcus 7:24-37 
di. 4 Handelingen 24:1-9 
wo. 5 Handelingen 24:10-27 
do. 6 Handelingen 25:1-12 
vr. 7 Handelingen 25:13-27 
za. 8 Handelingen 26:1-18 
zo. 9 Handelingen 26:19-32 
ma. 10 Psalm 34 
di. 11 Handelingen 27:1-12 
wo. 12 Handelingen 27:13-26 
do. 13 Handelingen 27:27-44 
vr. 14 Handelingen 28:1-16 
za. 15 Handelingen 28:17-31 
zo. 16 Leviticus 24:1-9 
ma. 17 Leviticus 24:10-23 
di. 18 Leviticus 25:1-12 
wo. 19 Leviticus 25:13-22 
do. 20 Leviticus 25:23-34 
vr. 21 Leviticus 25:35-46 
za. 22 Leviticus 25:47-55 
zo. 23 Psalm 78:1-16 
ma. 24 Psalm 78:17-31 
di. 25 Psalm 78:32-39 
wo. 26 Psalm 78:40-55 
do. 27 Psalm 78:56-72 
vr. 28 Marcus 8:1-21 
za. 29 Marcus 8:22-38 
zo. 30 Leviticus 26:1-13 
ma. 31 Leviticus 26:14-26 
 




