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God waar bent u?

Geweld van natuur, dat de aarde deed beven 
dood en verderf bedreigen het leven. 
Ze zijn overrompeld 
in rouw gedompeld: 
Mensen die vechten voor hun bestaan, 
ze schreeuwen om hulp, waar komt die vandaan? 
We volgen het nieuws en moeten machteloos kijken, 
naar huilende mensen, naar puin en naar lijken.

En we vragen ons af: 'God waar bent U? 
Er heerst chaos, ziekte en dood. 
U moet hen toch helpen, niet straks het moet nu 
De kroon van Uw schepping heeft nood'.

Weg huis, weg gezin, weg veilige haven
geliefden gedumpt in de massagraven. 
Gebroken gezinnen, de sterksten winnen. 
Een moeder zoekt wanhopig haar kind, 
de kans is heel klein dat zij dat nog vindt. 
Mensen gaan plund'ren, mensen gaan roven 
Bij ons rijst de vraag: 'Hoe kunnen wij geloven?'

We storten wat geld, proberen te bidden: 
'Heer laat U zien, kom toch in hun midden'. 
Dan wat een wonder,een puinhoop waaronder 
een kind lag bekneld, dat nu wordt gered.
Is dat wat God doet met ons gebed?

Mensen die juichen, harten die breken 
en danken God voor dit hoopvolle teken.

Soms vragen wij ons af: 'God waar bent U? 
Er heerst chaos, ziekte en dood. 
Maar als we goed kijken, dan zien wij het nu 



U helpt ook de mensen in nood'.

Mededelingen vanuit de kerkenraad. 
•	 De eerstvolgende kerkenraadsvergaderingen worden 

gehouden op 12 februari en 12 maart 2015. 
•	 Op 16 januari is er een gemeenteavond gehouden, een kort 

verslag hiervan vindt u elders in Tsjerkepaad. Op vrijdag 13 
februari zal weer een gemeenteavond worden gehouden, 
waar we met elkaar verder willen praten over het soort 
gemeente wat we willen zijn en wat voor soort predikant we 
daarvoor nodig denken te hebben. 

•	 Tijdens de gemeenteavond is het beleidsplan voor onze 
gemeente voor 2016 tot 2020 rondgedeeld. Mocht u niet 
aanwezig zijn geweest tijdens deze avond, dan kunt u een 
exemplaar van het beleidsplan opvragen via uw wijkouderling 
of de voorzitter van de kerkenraad. Het beleid wordt na 
vaststelling door de kerkenraad gepubliceerd op de website 
van onze gemeente. 

•	 De groot huisbezoek ochtend en avonden worden gehouden 
op zondagavond 15 maart in de Utkomst endinsdagavond 
17 maart en donderdagmorgen 19 maart in de Utkomst. 
Deze	laatste	was	gepland	als	koffie	ochtend	en	wordt	nu	
dus als mogelijkheid gebruikt voor het groot huisbezoek. 
Het onderstaande opgave strookje kunt u inleveren bij uw 
wijkouderling of op zondag in it ponkje. 

•	 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 en 
zondagschool. 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



Kort verslag van de gemeenteavond protestantse gemeente 
Tijnje-Terwispel op vrijdagavond 16 januari 2015 

De opkomst was goed, er waren ongeveer 50 mensen aanwezig. 
Onze consulent, ds. Hans Jonker was ook aanwezig. De 
voorzitter van de kerkenraad, dhr. Jan Willem de Bruin opent 
de avond met het aansteken van de kaars met de woorden 
dat hij hoopt dat het licht van Christus bij ons wil zijn tijdens 
deze vergadering. Hierna leest hij een spiegelverhaal voor over 
het zoeken van een nieuwe voorganger met voorbeelden van 
de Bijbel. Noach, Abraham, Mozes, Salomo, Petrus en zelfs 
Jezus zijn niet goed genoeg, overal mankeert wel iets aan. 
Alleen Judas wordt goed genoeg gevonden omdat hij zuinig en 
oppassend wordt gevonden. Hieruit blijkt wel weer hoe moeilijk 
het kan zijn een goed oordeel te vellen. Hierna gaat hij voor in 
gebed. 

De meerjaren begroting komt aan de orde. Op verzoek van de 
kerkenraad is een dienstverband voor 50% verder uitgewerkt. 
Met een dergelijk dienstverband zouden we tot 2019 niet interen 
op het eigen vermogen van de gemeente. Elke 10 % meer 
dienstverband betekent jaarlijks het interen van € 8000,-- op het 
eigen vermogen. Meerdere mensen vinden het jammer dat deze 
avond met "geld" moet beginnen.

We laten dus het geld eerst voor wat het is en gaan verder met 
de belangrijkste vraag. Hoe willen we als gemeente verder 
en wat verwachten we daarbij van een nieuwe predikant. De 
volgende kwaliteiten worden genoemd: 
•	 Een jonge actieve dominee die betrokken is bij het dorp. 
•	 Een dominee die ons stimuleert en motiveert om weer 

enthousiast te zijn en de jonge mensen weer weet te 
betrekken bij onze kerk. 

•	 Een dominee die de jeugd aanspreekt en iets wil doen met de 
sociale media.

•	 Een dominee die tijd steekt in het bezoeken van 



gemeenteleden. 
•	 Een dominee met een luisterend oor en die toegankelijk is 

voor onze gemeente en ons dorp. Kortom een predikant 
die van alle markten thuis is. De vraag voor het percentage 
dienstverband komt weer aan de orde. Een dienstverband 
van 50 % betekent maximaal 18 reguliere kerkdiensten. Voor 
het maken van een preek staat 10 uren en verder zijn er de 
vergaderingen kerkenraad, moderamen enz. Er blijven dan 
betrekkelijk weinig uren over voor het gemeentewerk wat we 
belangrijk vinden.

Ds. Hans Jonker wordt gevraagd naar zijn mening. Zijn 
belangrijkste advies aan ons is, dat we als gemeente op één 
lijn moeten proberen te komen. We kunnen niet alles van een 
nieuwe predikant verwachten, we moeten zelf ook iets doen. 
•	 Als gemeente moeten we ons laten inspireren door het 

woord van God. Dan kunnen wij inspirerend zijn binnen 
de gemeente en in het dorp en het licht van Christus 
verspreiden. 

•	 De wereld is veranderd, hier moet je iets mee doen. 
•	 Praat er met elkaar over, je moet elkaar vasthouden. 
•	 Het is belangrijk om hier de tijd voor te nemen. 

Ds. Jonker houdt ons voor dat we keuzes moeten maken en 
eerst moeten bepalen wat voor gemeente we willen worden in de 
toekomst. Hierin heb je verschillende keuzes:
•	 Een gemeente zijn zoals het altijd is geweest, blijven zoals 

het was en geen veranderingen doorvoeren. 
•	 Een gemeente zijn waarin de eredienst het meest belangrijk 

is. 
•	 Een gemeente waar heel veel gesprek is over je plek als 

gemeente in de wereld en wat je uit wilt dragen in die wereld. 
•	 Een diaconale gemeente, waarbij je dienstbaar bent aan de 

gemeente, het dorp en de wereld om je heen. 
•	 Een evangelicale gemeente waarin het loven en prijzen van 

God het belangrijkste is. 



In de praktijk zullen de verschillende types “gemeente zijn” door 
elkaar lopen. Ds. Jonker benadrukt nogmaals dat het belangrijk 
is om hier de tijd voor te nemen, zodat je fris naar de toekomst 
kunt kijken. Er wordt afgesproken dat er op 13 februari 2015 
weer een gemeenteavond wordt gehouden. Ds. Jonker zal deze 
avond ook aanwezig zijn. Op verzoek starten we deze avond om 
20.00 uur. 

Het nieuwe beleidsplan van de protestantse gemeente van Tijnje-
Terwispel is uit gereikt. De aanwezigen is gevraagd om het plan 
te lezen en twee belangrijke dingen uit het beleidsplan aan te 
strepen. Deze punten graag sturen aan voorzitter@pkntijnje-
terwispel.nl . Deze punten worden verzameld en besproken. 
Mocht u niet aanwezig zijn geweest op de gemeenteavond, 
dan kunt u een exemplaar van het beleidsplan opvragen bij uw 
wijkouderling of de voorzitter van de kerkenraad.
Dit beleidsplan is ter kennisname voor de gemeente, de 
kerkenraad stelt het beleidsplan vast. De voorzitter besluit 
de avond met gebed waarvoor gebedsintenties worden 
aangedragen. Na de vergadering is er nog gelegenheid voor een 
hapje en een drankje en na te praten over de gemeenteavond.

Janneke Vrijburg

Gemeentenieuws
In het ziekenhuis zijn opgenomen geweest:
Mevr. I. v.d. Biezen, Riperwalden 3, Tijnje.
Mevr. T. v.d. Meulen, Riperwei 8, Tijnje
Alle zieken sterkte en een voorspoedig herstel toegewenst!

De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren, uiterlijk 
donderdag 5 maart 2015 bij Tineke Altena, De Vonken 2, 8407 
EC Terwispel, e-mail t.h.altena@tele2.nl

De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens
onze gemeente, als groet/bemoediging naar diverse mensen in 



het dorp gebracht

Nieuws van de kerkrentmeesters

Gift. In het vorige Tsjerkepaad heb ik melding gemaakt van 
de gift van € 1.000,- Hiervan is inmiddels de helft, zoals 
afgesproken, overgemaakt naar het project in Kenia via de 
familie Nicolai. Wim van de Burg, de projectleider, gaat deze gift 
gebruiken voor de Junior school ter plekke. Hij spreekt in zijn 
retour bericht de dank uit aan de gemeente Tijnje-Terwispel en 
aan de familie die dit mogelijk gemaakt heeft.

Subsidies. Nu het geheel van de renovatie achter de rug is 
kunnen wij als college nog aankloppen bij de provincie Fryslân 
om het resterende bedrag dat nog voor ons klaar ligt, na de 
aanvraag in 2011, op te vragen. Hier is inmiddels bericht naar toe 
gegaan om het één en ander in gang te zetten.

Kerkbalans. De komende tijd worden de enveloppen van de 
kerkbalans weer in de gemeente verspreid. Als kerkrentmeesters 
gaan wij er vanuit dat u allen aandacht zult besteden aan deze 
actie en dat u zult reageren. Wat willen wij als gemeente voor 
de komende tijd nu we geen predikant hebben, hoe zien wij als 
gemeente onze toekomst. Voorts willen wij langs deze weg graag 
een oproep doen.

Ophalen kerkbalans. Gezien de uitgestrektheid van onze 
gemeente en de onderbezetting van ons college verzoeken wij 
om hulp bij het ophalen van de kerkbalansenveloppen. Wilt u er 
aan meewerken om dit tijdrovende, doch belangrijke onderdeel 
van ons werk mee te helpen uitvoeren? Veel gemeenteleden 
vinden het prettig om iemand te ontmoeten. Op deze manier 
kunnen vele handen licht werk maken en je hoort wat er leeft in 
de gemeente. Wij vertrouwen erop dat er respons komt vanuit de 
gemeente.



Activiteitencommissies. Ondanks onze herhaalde oproepen 
om van de commissies een begroting te ontvangen van hetgeen 
men van plan is te organiseren krijgen we geen reactie hierop. 
Wij denken het volgende te gaan doen. Vanaf het komend 
seizoen, 2015-2016, krijgt elke commissie van te voren een door 
het college bepaald bedrag te horen wat maximaal besteed kan 
worden. Op die manier hopen wij deze kosten in de hand te 
houden.

Functies binnen de gemeente. Zoals hierboven al 
vermeld, hebben we te weinig mensen in het college van 
kerkrentmeesters. Aan het einde van een seizoen treden vaak 
leden af omdat hun zittingstijd is verstreken. Langs deze weg 
willen we u oproepen deze open plekken op te vullen. Dit geldt 
ook voor de leden van de kerkenraad. Ook de kerkenraad is 
onderbezet. Hier treden in mei ook leden af die hun periode erop 
hebben zitten. Wij zijn ons bewust van het feit dat we een kleine 
gemeente zijn. Het moet niet zo zijn dat mensen jaren blijven 
zitten,alleen omdat anderen denken niet geschikt te zijn voor het 
kerkenwerk.
Namens de kerkrentmeesters, Pieter Reitsma

Nieuws van de diaconie

Open je handen.
Dit thema staat centraal tijdens de 40dagentijd campagne van 
Kerk in Actie in 2015, van 18 februari tot 5 april. Met geopende 
handen gaan we op weg naar Pasen. Waarmee worden ze 
gevuld? En wat kunnen we delen? We krijgen veertig dagen de 
tijd om te ontdekken wat we in handen hebben. Misschien bent u 
handig of zorgt u graag voor anderen. Of wilt u delen van uw geld 
of uw bezit. Een klein gebaar kan al wonderen doen.
Dit jaar heeft de diaconie er voor gekozen om de hele periode 
projecten in Bangladesh te steunen. Zes zondagen zal 
aandacht gegeven worden aan, door Kerk in Actie, uitgekozen 
doelen in Bangladesh. In het kerkblad kunt u lezen waar op de 



desbetreffende zondag de collecte voor gehouden zal worden. 
Ook voorafgaande aan de collecte krijgt u via de beamer hierover 
informatie te zien of wordt er door de diaken over verteld.

Paasgroetenactie 2015
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeente-leden 
ook dit jaar weer een paasgroet aan gevangenen in binnen-
en buitenland. De kaarten zijn gemaakt door vrouwen in de 
Penitentiaire Inrichting (P.I.) Ter Peel, die in een project werkten 
aan het thema van de veertigdagentijd: Open je handen. Allen 
maakten een stukje voor een groot doek. Ieder bewerkte op haar 
eigen manier een stukje stof om de “open handen” te laten zien. 
Zoals een vrouw zei: ”Dat de Liefde van boven, verbeeld door de 
rode driehoek, in elk lapje stof tot uitdrukking zal komen.”
Ook wij doen mee aan de paasgroetenactie.
Op de zondagen 15, 22 en 29 maart kunt u, na de dienst, deze 
kaarten kopen á € 1,- . De kaarten zijn dan al gefrankeerd. Het 
is	fijn	als	u	daar	ook	wat	persoonlijks	op	wilt	zetten,	een	tekst	of	
een bemoedigend woord. Een kaart krijgen zegt gedetineerden al 
heel wat, maar des te meer als iemand ook nog de moeite heeft 
genomen om er zelf iets bij te schrijven.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor 
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door 
de kaarten. Het is vaak werk van lange adem en het is moeilijk 
wanneer je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed 
als mensen je door een kaart te sturen, een hart onder de riem 
steken.
Wilt u meer weten over deze paasgroetenactie, kijk dan op:www.
kerkinactie.nl/paasgroetenactie.We hopen dat velen van u de 
paasgroeten zullen versturen!

40 dagentijd kalenders.
Op zondag 15 februari worden er bij de uitgang 40 dagentijd 
kalenders uitgereikt. De kalender sluit aan bij het jaarthema: 
Open je handen. In de kalender vindt u korte meditaties, 
gebeden en gedichten . Mocht u zondag 15 februari niet 



aanwezig zijn dan kunt u de kalender ophalen bij het adres:
Warrewei 72, Tijnje
Namens de diaconie, Rhodé Tanja

Handen uit de mouwen, doe mee met de veranderdag!
Steekt u graag een dag de handen uit de mouwen of maakt u 
juist gemakkelijk een praatje? Wilt u iets doen voor de ander? 
Dan is de Veranderdag wat voor u! Zet u in voor de ander en 
ontdek wat u kunt betekenen voor mensen die hard hulp nodig 
hebben maar vooral, wat zij kunnen betekenen voor u! Doet u 
mee?
Tijdens de 40dagentijd organiseert Kerk in Actie in samenwerking 
met Stichting Present de veranderdag. Hierbij kunt u denken 
aan hulp bij het opknappen van een verwaarloosde woning 
of	koffiedrinken	met	bewoners	in	een	verzorgingstehuis.	
Iedereen van jong tot oud kan meedoen. Het gaat dan om één 
dag en voornamelijk op een zaterdag. We kunnen kiezen uit 
een klusproject of voor het maken van een praatje of voor het 
organiseren van een leuke activiteit.
Wanneer u denkt, dat lijkt me wel wat, geeft u zich dan op 
bij één van de onderstaande namen. We proberen dan, in 
samenwerking met de stichting Present, een geschikte “klus” en 
een geschikte datum te vinden.

Anneke Hoekstra
Fokje Hokwerda
Rhodé Tanja

Kinderkerstfeest 2014 Terwispel
Na enkele weken van gezelligheid tijdens de voorbereiding 
en het oefenen met de 31 kinderen is daar dan eindelijk het 
kinderkerstfeest op 24 december.
Vanaf 18.30 uur klinken vanuit onze jarige kerk (bestaat 150 jaar) 
aan de Streek de klanken van kerstliederen gespeeld door het 
korps van Jonkerslân. Een prachtige opening van het kerstfeest. 
Tot 19.00 uur kan iedereen genieten van dit miniconcert.



En dan is het de beurt aan de acteurs en actrices. Zij kunnen 
nu laten zien waar ze zo hard voor geoefend hebben…..Maar 
eerst	zingen	Jozef	en	Maria	een	prachtig	lied	over	het	fijne	
kerstgevoel. En dan het kerstspel:
Een jongen uit Terwispel (Jeroen) vindt een brief met de speciale 
opdracht om het Kind te zoeken die ervoor heeft gezorgd dat er 
over de hele wereld feest wordt gevierd vanwege Zijn geboorte.
Hij neemt iedereen mee naar verschillende landen, zoals 
Duitsland, Mexico, India en Ethiopië. Overal wordt het kerstfeest 
gevierd, maar elk land doet dit op zijn eigen wijze. De prachtig 
verklede wereldkinderen zingen ondertussen of je mee gaat, op 
zoek naar het Koningskind, want wie zoekt, die vindt!
Als Jeroen eindelijk de stal met het Kind heeft gevonden, zijn ook 
de herders actief. Zij zingen: ‘De herdertjes lagen bij Nachte’, 
samen met de schaapjes. Zij krijgen natuurlijk ook bezoek van de 
hoofdengel met haar engeltjes. Deze schattige engeltjes zingen 
het liedje: ’Twinkel, twinkel kleine ster’.
En ook de herders en engeltjes gaan naar de stal van Jozef en 
Maria en het kindje Jezus.
Een verteller praat vanaf de kansel het hele verhaal aan elkaar 
en de Bijbeltekstlezers maken het kerstverhaal compleet, door 
stukken uit de Bijbel voor te lezen, zoals het ooit echt is geweest.
Om ook weer een kippenvel momentje te creëren, spelen 
Kayleigh Bergsma op keyboard en Sander de Jong op trompet 
enkele kerstliedjes om de goede sfeer van de kerst vast te 
houden.
Na de dienst krijgt iedereen een kleine ster met een kerstgroet 
mee naar huis. En om even stil te staan bij het 150 jarig bestaan 
van de kerk krijgt ook iedereen een sinaasappel mee naar huis 
zoals dit 150 jaar geleden ook gebruikelijk was.
Voor ons als commissie is het een kerstavond zoals hij hoort te 
zijn. Een gezellig samenzijn met jong en oud om de geboorte van 
het Koningskind te vieren.
De kerstcommissie van Terwispel:
Iepie, Margje, Doetie, Anneke en Bernadet



Sint Barbara en de forsythia
In de hal van de kerk Terwispel staan om deze tijd altijd forsythia 
takken met de gele bloemen Deze staan er voor verfraaiing 
en geeft bij binnenkomst in de kerk een gezellige en welkome 
indruk. Nu St. Barbara terug is in de kerk, hebben deze takken 
ook nog een symbolische betekenis. De 4e december is de 
naamdag van St. Barbara en volgens de legendeworden op die 
dag de eerste forsythia takken geknipt, om dan de komende 
weken tot bloei te komen .

Hendrik Span

Bedankje
Hierbij willen wij een ieder dank zeggen die voor ons 40 jarig 
trouwjubileum op 20 december een kaartje, bloemetje of 
telefoontje heeft gestuurd.
Hartelijk dank.
Groet Jan en Adi Barnhoorn

1 februari 2015 Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
Een kleine noot maakt het verschil!
In het noordoosten van Cambodja wonen veel inheemse 
volken. Volken waarmee de regering en grote investeerders 
geen rekening houden. Door illegale houtkap en inbeslagname 
van grond dreigt de bevolking haar natuurlijke rijkdommen en 
cultuur te verliezen . De organisatie NTFP (Non-Timber Forest 
Products), partner van Kerk in Actie, ondersteunt de bevolking. 
Ze reikt hen de kennis en vaardigheden aan om op te komen 
voor hun rechten en om blijvend in hun levensonderhoud te 
voorzien met de productie van cashewnoten. NTFP leert de 
bevolking hoe ze deze noten moeten verbouwen en helpt hen bij 
het branden, verpakken en op de markt brengen. Inmiddels zijn 
in 5 dorpen al 125 boeren getraind. Met de opbrengst kan Kerk 
in Actie NTFP steunen om meer boeren te trainen in de productie 
van cashewnoten. Helpt u mee?



8 februari 2015 Collecte Missionair Werk en Kerkgroei
Help de nieuwe kerk in Noordwijk Op zondag 8 februari is de 
landelijke collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor 
Missionair Werk en Kerkgroei. Centraal staat de pioniersplek in 
Noordwijk, waar ds. Janneke Nijboer sinds 2 jaar predikant is met 
een speciale opdracht. Ze zet zich in om mensen tussen de 25 
en 40 jaar te inspireren en te activeren voor geloof en kerk.
“Deze groep mensen komt niet of nauwelijks in de kerk, maar 
heeft wel behoefte elkaar te vinden als het aankomt op de vragen 
van geloof en leven.” Ze bereikt hen via onder meer de sociale 
media. Er zijn activiteiten zoals talkshows met veel gelegenheid 
voor gesprek en vieringen op het strand van Noordwijk. De 
opbrengst van de collecte is bestemd voor het pionierswerk van 
Janneke Nijboer en voor andere pioniersplekken, waarmee de 
kerk mensen bereikt die niet meer in de kerk komen, maar wel 
behoefte hebben om vragen van geloof en leven te delen. Van 
harte aanbevolen.

22 Februari: Naaicursussen en microkredieten
Vrouwen, van oudsher minderwaardig en achtergesteld in 
Bangladesh, krijgen naailessen. Trots zijn ze als ze met hun 
naaimachine zelf het schoolgeld van hun kinderen verdienen. 
De vrouwen op het platteland van Bangladesh komen nauwelijks 
buiten de deur. Ze horen thuis te blijven en voor hun gezin 
te zorgen. Maar langzamerhand verandert dit. Steeds meer 
vrouwen benaderen MCCP met de vraag hen te helpen in hun
armoede. MCCP biedt de vrouwen naailessen aan, zodat ze 
vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin 
te onderhouden. Vrouwen die de training met goed resultaat 
afronden, krijgen een klein microkrediet waarmee ze hun eigen 
naaimachine kunnen kopen.

1 Maart: Alfabetiseringscursus voor volwassenen
Ook zijn er alfabetiseringscursussen voor volwassenen. 
Ongeletterdheid is een van de grootste oorzaken van de 
armoede in Bangladesh. Daarom steekt MCCP veel energie in 



alfabetiseringscursussen voor volwassenen. MCCP wil dat aan 
het eind van de trainingen de deelnemers in staat zijn om in 
ieder geval de bijbel en de krant te kunnen lezen en hun eigen 
administratie te kunnen doen. Alle cursusleiders krijgen een 
intensieve opleiding van MCCP.

8 Maart: Hygiëne en gezondheid
De christenen die op het platteland in Mymensingh wonen, leiden 
in alle opzichten een geïsoleerd leven. Ze hebben weinig kennis 
over gezondheid en hygiëne. Ze zijn ook niet op de hoogte van 
hun rechten op dit gebied. De MCCP wil deze onwetendheid 
doorbreken. Ze geven niet alleen voorlichting op het gebied 
van huishouden en gezondheid, maar voeren ook gesprekken 
over opvoeding en huwelijk. Onderwerpen als te jong trouwen 
en seksualiteit gaan ze niet uit de weg. Dit valt op. Kerkleiders 
die meegedaan hebben aan deze trainingen, krijgen regelmatig 
uitnodigingen van mensen buiten de kerk om te bemiddelen of 
hun kennis te delen.

15 Maart: Inkomen
Veel christenen in Bangladesh behoren tot de allerarmsten. Ze 
verdienen minder dan €1,- per dag. Zij hebben niet altijd werk 
en moeten vaak maaltijden overslaan. MCCP doet veel om hun 
inkomen te vergroten. Ze geven microkredieten om een koe te 
kopen en organiseren landbouwtrainingen. Anderen starten met 
een lening een eigen bedrijf zoals een kruidenierswinkel, een 
kapperszaak of een kleermakersbedrijf. Iedereen die een lening 
ontvangt, moet eerst een training hebben gevolgd en wordt 
daarna intensief begeleid door medewerkers van MCCP.



Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?
Zondag 1 februari 9.30 uur dienst in: Terwispel
Voorganger:    Ds. W. Schot / Heerenveen
Organist:    Jelle Visser
Oppas:    Ankie de Boer 572871
Kindernevendienst:   ja
Zondagsschool:   Taapke
Ouderling van dienst:  Pieter Kik
Collectes zijn voor:   1e kerk in actie/werelddiac.
    2e kerk
    3e kerk en gebouwen
Bloemenbezorger:   K. Eliveld

Zondag 8 februari 9.30 uur dienst in: Tijnje
Heilig Avondmaal
Voorganger:    Ds. J.N. Jurjens / Drachten
Organist:    Hielke v.d. Meulen
Oppas:    Irene Overwijk 571475
Kindernevendienst:   ja
Zondagsschool:   Foekje en Taapke
Ouderling van dienst:  Jannie From
Collectes zijn voor:   1e diaconie
    2e miss.werk en kerkgroei
Bloemenbezorger:   S .v.d. Meulen

Zondag 15 februari 9.30 uur dienst in: Tijnje
Voorganger:    Dhr. J. Smit / Beltschutsloot
Organist:    Jelle Visser
Oppas:    Janneke van Beek 752058
Kindernevendienst:   ja
Zondagsschool:   Taapke
Ouderling van dienst:  Jan Willem de Bruin
Collectes zijn voor:   1e diaconie
    2e kerk
Bloemenbezorger:   J.J. Knobbe



Zondag 22 februari 9.30 uur dienst in: Terwispel
1e zondag in de 40 dagentijd
Voorganger:    Ds. T. Deelstra / Opeinde
Organist:    Anton v.d. Meulen
Oppas:    Marrit v.d. Meulen
Kindernevendienst :  ja
Ouderling van dienst:  Ida Knobbe
Collectes zijn voor:   1e diaconie / 40 dagentijd
    collecte voor Bangladesh
    2e kerk
Bloemenbezorger:   Mevr. G. Lantinga

Zondag 1 maart 9.30 uur dienst in: Tijnje
2e zondag in de 40 dagentijd
Voorganger:    Ds. W. Schot / Heerenveen
Organist:    Hielke v.d. Meulen
Oppas:    Ankie de Boer
Kindernevendienst:   ja
Zondagsschool:   Harold en Taapke
Ouderling van dienst:  Beke Hendriksma
Collectes zijn voor:   1e diaconie / 40 dagentijd
    collecte voor Bangladesh
    2e kerk
    3e kerk en gebouwen
Bloemenbezorger:   H. Lageveen

Zondag 8 maart 9.30 uur dienst in: Tijnje 
3e zondag in de 40 dagentijd
Kerk schooldienst
Voorganger:    Ds. C.K.J. Pronk
Begeleiding:    Combo
Oppas:    Irene Overwijk
Zondagsschool:   Taapke
Ouderling van dienst:  Gina Weidenaar
Collectes zijn voor:   1e diaconie / 40 dagentijd
    collecte voor Bangladesh



    2e kerk
Bloemenbezorger:   B. Nicolai

Woensdag 11 maart 19.30 uur dienst in: Terwispel
Biddag voor gewas en arbeid
Voorganger:    Ds. S. Sijtsema Heerenveen
Organist:    Anton v.d. Meulen
Ouderling van dienst:  Geartsje Romkema
De collecte is:   voor de kerk

Zondag 15 maart 9.30 uur dienst in: Tijnje
4e zondag in de 40 dagentijd
Voorganger:    Ds. D. Geertsma / Rypstjerk
Organist:    Jelle Visser
Oppas:    Janneke van Beek 752058
Kindernevendienst:   ja
Zondagsschool:   Foekje en Taapke
Ouderling van dienst:  Pieter Kik
Collectes zijn voor:   1e diaconie / 40 dagentijd
    collecte voor Bangladesh
    2e kerk
Bloemenbezorger:   J. Overwijk

Bijbelleesrooster
1 feb Kolossenzen 2:6-15
2 feb Kolossenzen 2:16-3:4
3 feb Psalm 18:1-20
4 feb Psalm 18:21-35
5 feb Psalm 18:36-51
6 feb 2 Korintiërs 1:1-11
7 feb 2 Korintiërs 1:12-22
8 feb 2 Korintiërs 1:23–2:13
9 feb 2 Korintiërs 2:14–3:6
10 feb 2 Korintiërs 3:7-18
11 feb 2 Korintiërs 4:1-6
12 feb 2 Korintiërs 4:7-18



13 feb 2 Korintiërs 5:1-10
14 feb Psalm 32
15 feb Kolossenzen 3:5-17
16 feb Kolossenzen 3:18-4:6
17 feb Kolossenzen 4:7-18
18 feb 2 Korintiërs 5:11-21
19 feb 2 Korintiërs 6:1-13
20 feb Exodus 19:1-15
21 feb Exodus 19:16-25
22 feb Psalm 25
23 feb Exodus 20:1-17
24 feb Exodus 20:18-26
25 feb Exodus 21:1-11
26 feb Exodus 21:12-25
27 feb Exodus 21:26-36
28 feb Exodus 21:37–22:8
1 mrt Exodus 22:9-19
2 mrt Exodus 22:20-30
3 mrt Exodus 23:1-9
4 mrt Exodus 23:10-19
5 mrt Exodus 23:20-33
6 mrt Exodus 24:1-11
7 mrt Jozua 1:1-9
8 mrt Jozua 1:10-18
9 mrt Jozua 2:1-14
10 mrt Jozua 2:15-24
11 mrt Jozua 3:1-17




