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Luisteren 

Ik heb de HERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn 

smekingen. 

Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd, 

Daarom zal ik mijn leven lang (tot Hem) roepen. 

 

Psalm 116:1-2 

Heb je wel eens gemerkt hoe weinig mensen er echt 

kunnen luisteren? Goed luisteren is een kunst. Veel 

mensen luisteren maar met een half oor of beginnen al 

snel aan hun eigen verhaal. Er is een spreuk die zegt: 

God heeft de e s ee  o d gege e  e  t ee ore , 
dus luister ee s at eer!  We leze  i  de Bijbel dat 
Maria naar Jezus luistert. Ze merkt niet meer wat er om 

haar heen gebeurt; ze hangt aan zijn lippen. Wat fijn om 

zo te willen luisteren. 

I  Psal  6 staat: Hij heeft zij  oor aar ij ge eigd.  
Anders dan wij luistert God nooit met een half oor. Hij 

wendt zich totaal tot mij om te horen wat ik te vertellen 

heb. Heb je het gevoel dat niemand echt naar jou 

luistert? Weet dat God zijn oor neigt, zich naar jou 

wendt. 

Hij heeft het nooit te druk, Hij heeft alle tijd van de 

wereld.  

Hij hoort mijn stem en redt mij, keer op keer.  Dus: roep 

maar! Hij hoort!    

 

Uit: Kleurrijk van Aaltje Peters-Bultena            
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Nieuws vanuit de kerkenraad 

 

De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden 

op 17 juni. 

- Zondag 31 mei is Tjeerd Bosma bevestigd als diaken, 

we zijn erg blij dat hij deze taak op zich wil nemen. 

- Zondag 14 juni zal Rixt Tamar, dochtertje van Ruurd en 

Anne Vroukje Sonneveld worden gedoopt, Ds. Corrie 

Pronk gaat voor in deze dienst. 

- Anne Pieter Feenstra en Anna Knol gaan trouwen, hun 

huwelijk wordt kerkelijk bevestigd op vrijdagavond 12 

juni om 19.00 uur in de kerk van Terwispel door Ds. 

Corrie Pronk. 

- De slotdienst wordt gehouden op zondagavond 28 juni 

in combinatie met een jongeren dienst. Ds. Rozeboom 

uit Aldeboarn gaat voor in deze dienst. Elders in 

Tsjerkepaad vindt u meer informatie over de 

slotactiviteiten. 

- Mw. Anneke Hoekstra wordt vanuit de diaconie, lid van 

het moderamen, zij neemt deze functie over van mw. 

Janneke Vrijburg. 

- Dhr. Jan Willem de Bruin is bereid om het komende 

jaar weer de taak van voorzitter op zich te nemen. We 

zijn hier erg blij mee. 

- 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 
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stellen aan mw. Taapke Nicolai, telefonisch 571794 of 

via de mail taapkeadema@hotmail.com  

- Op 17 april is er een gemeenteavond gehouden.  Het 

hele verslag komt in het jaarboekje van 2016 te staan. 

Hieronder een aantal belangrijke punten. 

- Het beroepingswerk: Er is een profielschets opgesteld 

door de kerkenraad, hierover wordt even gesproken. De 

meerderheid van de kerkenraad heeft besloten om een 

dominee te beroepen voor 50 %.  Onze kerk heeft 232 

pastorale eenheden (gezin/ huishouden) en dit staat 

voor een dominee met ongeveer een 50 % aanstelling.  

De gemeenteleden mogen reageren, maar de 

kerkenraad neemt het besluit. Ook bij een aanstelling 

van 50 % heb je na een dienstverband van 5 jaar al een 

tekort a  € . ,-- en dit tekort loopt hierna alleen 

maar op. Iedere 10% meer traktement brengt per jaar 

ee  extra koste post a  o ge eer € 8 ,-- met zich 

mee. Daarbij is het nog steeds zo dat je een dominee 

niet kunt aanstellen voor een van te voren bepaalde 

periode.  

  

Er zijn verschillende mensen die vinden dat er iets zit 

tussen een 50% aanstelling en een 100% aanstelling. 

Waarom niet wat land verkopen en hiermee de 

aanstelling van een dominee bekostigen?  

Het verkopen van landerijen kan niet zomaar, deze zijn 

in het verleden geschonken aan de Hervormde 

Gemeente  of gekocht van geschonken middelen aan de 

Hervormde Gemeente 

Bij het samenvoegen van de Hervormde en 

mailto:taapkeadema@hotmail.com
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Gereformeerde Gemeente zijn hier afspraken over 

gemaakt. De pachtinkomsten zijn bedoelt om de 

begroting sluitend te maken. Ook met de pacht 

inkomsten wordt het steeds moeilijker om de begroting 

sluitend te maken, omdat de inkomsten uit de 

kerkelijke- en collecte bijdragen terug lopen. Verder is 

een nieuwe 100 % dominee geen garantie voor een volle 

kerk.  

Samenwerking met een andere gemeente, het 

aanstellen van een pastoraal- of jeugdwerker naast een 

dominee voor 50% voor een bepaald aantal uren en 

voor een bepaalde periode worden als opties genoemd. 

De beroepingscommissie kan deze opties meenemen. 

In de beroepingscommissie nemen de volgende 

gemeenteleden plaats: mw. Akke Akkerman, mw. Wilma 

Altena, mw. Janneke Vrijburg en de heren Pieter Kik, 

Johannes Bergsma, Jan Tanja en Johan Knobbe. Zij zijn al 

voor de eerste keer bij elkaar geweest. 

- Een gedachtenisplek in onze kerken. Tijdens de 

gemeenteavond is  gevraagd of er behoefte is aan een 

dergelijke plek. De meerderheid van de aanwezigen was 

hier voor. De heren Jan Tanja en Homme Lageveen 

zullen zich verdiepen in de verschillende mogelijkheden 

en met een voorstel komen. 

 

Namens de kerkenraad, 

Janneke Vrijburg 
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Gemeentenieuws  

 

Anne Pieter Feenstra en Anna Knol gaan trouwen, hun 

huwelijk wordt kerkelijk bevestigd op vrijdag 12 juni om 

19.00 uur in de kerk van Terwispel door ds. Corrie Pronk.  

We wensen hen een fijne dag en veel geluk. 

 

 

 

De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens 

onze gemeente, als groet/bemoediging gegaan naar 

diverse mensen in het dorp: 

 

 

 

 

Nieuws van de Kerkrentmeesters. 

Deze maand geen nieuws van ons. 

Namens de kerkrentmeesters, Pieter Reitsma 

 

 

Oproep 

We zijn op zoek naar twee enthousiaste mensen die per 

september de nieuw te starten catechese groep gaan 

leiden. Er is een programma dat gevolgd wordt. Het gaat 

om de groepen 7 en 8 van nu. Het is tevens de bedoeling 

om met deze groep het clubwerk opnieuw op te starten. 

Help je mee?? 

Ida Knobbe, jeugdouderling   tel. 0513-571459\ 06-

124.186.33 
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Psalm 8 : 4 en 5 (Willibrord vertaling) 

 

Als ik Uw hemel zie, het werk Uwer handen, 

maan en sterren die Gij daar stelde,  

wat is de mens dat Gij acht op hem slaat,  

het mensenkind dat Gij hem aanziet. 

 

Op zondag 3 mei jl. moest ik aan deze mooie psalm 

denken. Wat was het een blije dienst! 

Zulke mooie schilderijen (en nog niet eens de 

origi ele ), Ja  Kooistra die zo’  ooie uitleg gaf e  
prachtige muziek, gespeeld door Anton v.d. Meulen op 

het orgel en Martine Reyenga met de trompet. 

In vers 6 van dezelfde psalm staat:  

En nochtans hebt Gij hem (de mens) haast goddelijk 

gemaakt.  

Daaraan zien wij dat God ons naar Zijn beeld heeft 

gemaakt. 

Het scheppende heeft Hij ook in ons gelegd, in dit geval 

het schilderen en musiceren en nog heel veel meer. Na 

afloop tijdens het koffiedrinken, hoorde ik van meerdere 

mensen dat zij van plan waren naar de Bonifatiuskerk in 

Dokkum te gaan om de originelen te bekijken. Zou het 

zinvol zijn als wij als gemeente gezamenlijk gaan? 

In ieder geval goed voor de gemeenschapszin en 

energieverbruik. Mocht jij, u belangstelling hebben, 

neem dan contact op met Homme Lageveen, tel. 0513-

571767. Ik in elk geval wel! 

Emma Riedstra-Cramer 
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Berichtje 

Fijn dat wij als gast de dienst van 3 Mei jl. mochten 

bijwonen, waarin Jan Kooistra aan de hand van prachtige 

schilderijen over zijn cadeau aan God vertelde. 

Verrassend om zo de dankbaarheid van je gave te 

verwoorden en af te beelden.  

Hoe hij zijn kijk op de schepping vanuit zijn beleving kan 

verwoorden! Dat er ogen en oren geopend werden bij 

het zien en horen van deze uitleg over de schepping. En 

daardoor dit grote wonder, het ontstaan van ons 

bestaan, te mogen "zien" door de ogen van een 

kunstenaar. Om weer andere dingen te ontdekken waar 

je nooit bij hebt stil gestaan. 

Maar buiten Jan Kooistra om was het een schitterend 

verzorgde dienst, prachtig bijpassende 

liederen, ontroerend orgel en trompetspel, dat zelfs in 

de muziek de schepping voelbaar was. 

Kortom wij hadden een prachtige dienst en zijn erg blij 

en dankbaar dat wij deze dienst bij hebben mogen 

wonen. 

Wij wensen u als gemeente Gods zegen toe. 

  

Fam. B. Verhoef.  Waskemeer 
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Concert Ralph van Manen 

Op zaterdag 13 juni 2015 geeft de bekende gospelartiest 

Ralph van Manen een concert in de Ikker in Burgum. 

Ralph is internationaal bekend en heeft een nummer 1 

hit in Amerika gehad. Ook heeft hij de hoogste 

onderscheiding in de gospelwereld, de Dove Award, 

gewonnen voor zijn nummer 'Testify to Love'. Ralph 

startte in 1993 zijn carrière als solo-artiest en bracht 

sindsdien diverse live- en studioalbums uit.  

De opbrengst gaat naar twee zendelingsgezinnen. Zij 

werken voor de organisaties ECM en Athletes in Action 

en leven van giften. 

 

Meer info en kaarten reserveren: www.truetickets.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.truetickets.nl/
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Slotzondag   28 juni 2015 

Voor jongeren en tieners 

Vanaf 16.00 wordt er een spel gespeeld. Je kunt je 

opgeven bij een van onderstaande mensen 

 

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. Voorganger is ds. P. Rozeboom uit 

Aldeboarn 

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

Pietha Kneefel,  Anna-Vroukje Sonneveld, Ida Knobbe 
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Bedankjes 

 

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de bezoekjes, 

kaarten en bloemen voor ons 50 jarig huwelijk. 

Jan en Metsje v.d. Leeuw 

 

 

Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten, attenties, 

telefoontjes en bloemen bij thuiskomst uit het 

ziekenhuis. 

Groetjes Lieuwe en Riekje Jeninga 

 

 

Hjirby wolle wy elkenien betankje foar de kaartsjes, 

besite en telefoantsjes dy wy krigen ha op ûs 45
ste

 

houliksdei. 

Homme en Reinskje Lageveen. 
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Opbrengst collecten 

 

Het totaal bedrag wat binnen is gekomen via de collecte 

en via de bank betreffende de aardbeving in Nepal is 

960,50 euro. De diaconie heeft dit bedrag verdubbeld . 

Totaal is er 1921 euro naar Bote en Corrie Nicolai in 

Heerenveen gestort onder naam van aardbeving Nepal.  

 

Waarin een klein dorp groot kan zijn !  

 

Hartelijk dank voor uw gaven. 

 

Namens de diaconie, 

A. Hoekstra-Mulder   

 

Zondag 7 juni is de Kerk in Actie collecte bestemd voor 

het werelddiaconaat.  

In Kenia steunt Kerk in Actie partnerorganisatie CooP-

Africa. Op het platteland van Kenia heeft de overheid 

gezondheidscentra ingericht. Vrijwilligers bezoeken 

gezinnen in de omliggende dorpen en beantwoorden 

vragen over hygiëne en voeding. De afstanden zijn groot 

en er is geen vervoer. Via het project Bike4Care worden 

de ruim 800 gezondheidswerkers voorzien van een fiets, 

waardoor ze veel sneller de mensen in de dorpen 

bereiken. Daarnaast krijgen zij een training in 

fietsonderhoud en kunnen ze sparen voor een 

fietsambulance. Kerk in Actie steunt het werk van Coop-

Africa van harte.  
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Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 

 

 

Zondag 14 juni Collecte Roosevelthuis 

Geef voor zorgeloze vakanties 

Al vele jaren biedt het Roosevelthuis in Doorn aan 

mensen, die wegens ziekte of lichamelijke en/of sociale 

beperking niet zelfstandig weg kunnen, de mogelijkheid 

om te genieten van een diaconale vakantieweek. Ook 

hun mantelzorgers zijn hier van harte welkom voor een 

ontspannen week. Ieder jaar zijn er ruim 1500 mensen 

te gast, ontvangen en verzorgd door meer dan 1100 

vrijwilligers. De meeste van de 46 vakantieweken 

worden georganiseerd door werkgroepen en commissies 

van plaatselijke kerkelijke gemeenten uit het hele land. 

Het Roosevelthuis is na 45 jaar aan vervanging toe en er 

is geld nodig voor de inrichting: aangepaste kamers met 

een speciaal bed, een tillift en een goede douche, 

rolstoelen, duo-fietsen voor een uitstapje naar het bos. 

Er is veel geld nodig. Met de opbrengst van de collecte 

kunnen de gasten straks in het nieuwe Roosevelthuis 

genieten van een welverdiende vakantie. 

 

 

 

 

 

 

Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 

Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
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Zondag 7 juni 9.30 uur dienst in: Terwispel 

    Kaarsendienst 

 

 Voorganger:  Ds. J. Paans-Spoelstra  

Bergum 

 Organist:  Hielke v.d. Meulen 

 Oppas:   Ankie de Boer 572871 

 Kindernevendienst: ja 

 Ouderling van dienst: Ida Knobbe 

 Collectes zijn voor: 1
e
 kerk in actie /  

    werelddiaconaat 

    2
e
 kerk 

    3
e
 kerk en gebouwen 

 Bloemenbezorger: T. Romkema 

                             

   

Zondag 14 juni 9.30 uur   dienst in: Tijnje 

    Doopdienst 

 

 Voorganger:  Ds. C. K. J. Pronk 

    Boornbergum 

 Organist:  Ad de Koning   

 Oppas:   Sibrich Veenstra 571904 

 Kindernevendienst: ja  

Ouderling van dienst: Pieter Kik  

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie  

    2
e
 kerk Roosevelthuis 

 Bloemenbezorger: T. de Boer 
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Zondag 21 juni 9.30 uur   dienst in: Terwispel  

 

 Voorganger:  CMAD  

 Organist:  Anton v.d. Meulen  

 Oppas:   Nynke de Koster 571499 

 Kindernevendienst: ja  

Ouderling van dienst: Gina Weidenaar  

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie   

2
e
 kerk    

 Bloemenbezorger: Joh. v.d. Meulen 

 

 

 

 

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: 1
e
 diaconie  

2
e
 kerk 

 Bloemenbezorger: Mevr. P. Stienstra - Kneefel 
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Bijbelleesrooster Juni 

 
 

ma. 1 Handelingen 2:43–3:10 

di. 2 Handelingen 3:11-26 

wo. 3 Handelingen 4:1-12 

do. 4 Handelingen 4:13-22 

vr. 5 Handelingen 4:23-31 

za. 6 Psalm 130 

zo. 7 Marcus 3:20-35 

ma. 8 Marcus 4:1-12 

di. 9 Marcus 4:13-23 

wo. 10 Marcus 4:24-34 

do. 11 Psalm 92 

vr. 12 Marcus 4:35-41 

za. 13 Marcus 5:1-20 

zo. 14 Marcus 5:21-43 

ma. 15 Psalm 107:1-22 

di. 16 Psalm 107:23-43 

wo. 17 Jesaja 1:1-9 

do. 18 Jesaja 1:10-20 

vr. 19 Jesaja 1:21-31 

za. 20 Jesaja 2:1-5 

zo. 21 Jesaja 2:6-22 

ma. 22 Jesaja 3:1-12 

di. 23 Jesaja 3:13–4:1 
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wo. 24 Jesaja 4:2-6 

do. 25 Psalm 30 

vr. 26 2 Korintiërs 6:14–7:4 

za. 27 2 Korintiërs 7:5-16 

zo. 28 2 Korintiërs 8:1-15 

ma. 29 2 Korintiërs 8:16-24 

di. 30 2 Korintiërs 9:1-14 

                                   




