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Opgewekt en opstandig leven, dat is leven vanuit Pasen. 
Dat is leven in het licht van het evangelie van Jezus 
Christus, het evangelie van nieuw leven, nieuw begin. 
Leven vanuit Pasen wekt een verlangen op naar 
vernieuwing. Vernieuwing in jezelf, in de wereld om je 
heen, in de kerk... 
 

Opstandig 

Hoe ziet zo'n nieuw leven eruit? Paulus beschrijft dat in 
zijn brief aan de inwoners van Colossenzen. Hij vertelt 
hen wat het betekent om te geloven en hoe dat je leven 
verandert. Vanuit de gedachte dat je een nieuw leven 
begint, omdat je mét Christus gekruisigd en opgewekt 
bent, schrijft hij: 'Als u nu met Christus uit de dood bent 
opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus 
zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, 
niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw 
leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer 
Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met 
hem, in luister verschijnen.' (Col. 3:1-4) 
'Richt u op wat boven is'. Dat betekent zeker niet dat je 
jezelf van de wereld moet vervreemden, maar dat 
menselijke maatstaven niet bepalend zijn. Door ons 'op 
boven' te richten bekijken we de wereld en onze 
medemens door de ogen van God: liefdevol, vergevend, 
barmhartig. 
Dat staat in contrast met hoe er in de wereld dikwijls 
naar elkaar gekeken wordt: vanuit angst, wantrouwen, 
jaloezie. Het kijken met andere ogen zorgt ervoor dat 
leven vanuit Pasen opstandig maakt. Opstandig omdat 
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liefde, vergeving en barmhartigheid vaak ver te zoeken 
zijn en er zoveel gebrokenheid, eenzaamheid, armoede 
en verdrukking in de wereld is. Er zijn zoveel mensen die 
niet volop kunnen leven... Geloven in Pasen, in een leven 
voor álle mensen, maakt opstandig. 
 

Geloven in Pasen maakt opstandig 

 
'Het nieuwe leven' leven 
Leven vanuit Pasen is een 'opgewekt en opstandig 
leven', dat bij velen, soms bewust, soms onbewust, een 
manier van leven is geworden. Het 'opstandige' komt bij 
uitstek tot uiting waar mensen stem geven aan hen die 
niet gehoord worden, helper zijn voor wie geen helper 
heeft, mensen vasthouden waar anderen loslaten en 
niet meten met de maatstaven van de huidige 
maatschappij... Wat gelovigen wereldwijd bindt, is dat zij 
binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap, gehoor 
geven aan de roep om op te staan, in beweging te 
komen. Dit doen zij vanuit het geloof in Pasen, het 
geloof in leven. Dit zorgt voor 'opgewektheid', het 
vertrouwen dat het ánders kan en versterkt het diepe 
besef dat elke mens van waarde is.  
Dat laatste wordt zichtbaar in de onderlinge omgang, 
binnen en buiten de kerk, in persoonlijk contact en 
pastoraal bezoek, als we mensen zien door de ogen van 
God, als kostbare en waardevolle mensen. 
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'Het nieuwe leven' vinden 
Ruimte maken voor dat 'nieuwe leven', waarin we als 
mens los komen van de druk van de wereld, de druk op, 
het werk, de druk vanuit de omgeving, de druk die we 
onszelf opleggen, sluit aan bij het verlangen van velen. 
Onthaasten is een woord van deze tijd. Mensen zoeken 
naar rust en ontspanning te midden van de drukte van 
alledag. Ze zoeken naar een nieuwe manier van leven, 
waarin balans is. Het aanbod van cursussen die hierbij 
ondersteunen, zoals mindfulness en meditatie, is groot. 
Ook de kerk heeft een rijke traditie als het gaat om 
meditatie en gebed en het zoeken naar ruimte en balans 
in het leven. Het gebed en de christelijke meditatie 
verschillen echter op een belangrijk punt van andere 
soorten van meditatie en mindfulness. Ze is niet enkel 
gericht op zelfontplooiing, op de ruimte en de rust die 
de individuele mens nodig heeft om te leven, maar ze 
zet dit 'nieuwe leven' in het licht van  Pasen. Dat 
betekent dat het leven van elk individu altijd verbonden 
is met God en met de medemens. Er is niet enkel het 
verlangen naar 'persoonlijke heelheid', maar een 
verlangen dat veel groter is: een verlangen naar 
heelheid van de schepping Dát is opgewekt en opstandig 
leven: zoeken naar ruimte voor een vreugdevol leven 
voor jezelf en anderen. Dat is leven vanuit Pasen.  
 
 
Uit het ouderlingenblad  Februari 2016 
door Ds E. Hoebe-de Waard 
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Nieuws vanuit de kerkenraad 
 
De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden 
op woensdagavond 16 maart 2016. 
- De intrededienst van Ds. Van der Leij is komende 
zondag 13 maart om 14.00. Ds. W. Baas uit Donkerbroek 
gaat voor in deze dienst. De ochtenddienst van deze 
zondag vervalt. We hopen dat u bij deze feestelijke 
dienst zult zijn. 
- Op 27 maart zal Amerins worden gedoopt, dochter van 
Reinder en Sietske van der Meer-Vries, Breewei 23. 
- Dit jaar zullen er vier ambtsdragers aftreden, dit zijn: 
mw. Geartsje Romkema, mw. Beke Hendriksma 
(ouderling kerkrentmeesters) mw. Rhodé Tanja en mw. 
Anneke Hoekstra (diakenen). Al deze ambtsdragers 
hebben langer in de kerkenraad gezeten dan de periode 
van 4 jaar.  Door de kerkenraad wordt gezocht naar 
vervanging voor deze ambtsdragers. 
- Op Koningsdag, woensdag 27 april,  wordt een 
activiteit  georganiseerd, over de invulling volgt nog 
informatie.  
- De gemeenteavond wordt gehouden op vrijdagavond  
15 april. 
- 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. 
- Elke week is er ook zondagsschool, vragen hierover  
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kunt u stellen aan mw. Taapke Nicolai, telefoon nummer 
571794 of via de mail taapkeadema@hotmail.com  
 
Namens de kerkenraad, Janneke Vrijburg. 
 
 
 
Verzoek 
Hierbij het vriendelijk verzoek om verandering van 
emailadres aan het kerkelijk bureau door te geven. 
Alvast dank. Tietia van der Meulen. 
 
 
De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren, 
uiterlijk donderdag 21 april 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 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

mailto:taapkeadema@hotmail.com
mailto:t.h.altena@tele2.nl
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Wegens ziekte kan mevr. Van Beusichem de 
schilderijenserie “Sprakeloos” die zij gemaakt heeft ons 
niet laten zien en gaat helaas de hiervoor geplande 
avond vrijdag 11 maart in Terwispel niet door. Het spijt 
haar zeer dat ze niet kan komen, maar we hopen in de 
toekomst haar opnieuw uit te nodigen.  
 
Namens de activiteitencommisie kerk Terwispel, 
Fokje Hokwerda 
 

 
 
Vanuit de diaconie. 
 
In het vorige kerkblad hebben wij een oproep gedaan 
om u op te geven voor de actie “Aan tafel.” De 
bedoeling was om samen een maaltijd te bereiden en 
ook om deze samen op te eten. Een leuk idee leek ons. 
Helaas zijn er geen aanmeldingen binnen gekomen 
waardoor deze actie niet kan doorgaan. Heel jammer 
maar wat let u om zelf de stoute schoenen aan te 
trekken? Het thema in deze veertigdagentijd is: ‘Ik ga. 
Zet een stap naar de ander’. Is er iemand in uw 
omgeving waarvan u denkt dat deze het wel leuk zou 
vinden om wat extra aandacht te krijgen, probeer het 
dan. 
Noteert u alvast in uw agenda: collecte in natura zondag 
24 april. 
Op zondag 24 april wordt deze gehouden voor de 
voedselbank Gorredijk. Producten die ingeleverd kunnen 
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worden zijn bijvoorbeeld: suiker(geen klontjes) thee, 
koffie(geen pads), rijst, pasta, pastasaus, groenten in 
blik(niet in pot), zoet beleg, koffiemelk in pak, houdbare 
melk, maar ook wasmiddel is welkom. 
 
Namens de diaconie, 
Johannes van der Meulen. 
 
 
Naar het Groothuisbezoek 
 
Wij hadden ons samen opgegeven voor dit bezoek, zoals 
wij wel vaker gedaan hadden. Het woord “groot” heb ik 
voor mezelf in de tussentijd steeds meer aangepast naar 
de inhoudelijkheid van zo'n avond voor mijzelf. Met een 
groep van toch nog zo'n 14 volwassenen zijn wij met het 
thema over de “naaste” bezig geweest. De barmhartige 
Samaritaan was als voorbeeld uit de Bijbel goed te 
gebruiken als inleiding. Al pratende kwamen wij zo 
terecht in onze eigen tijd. Hoe doen wij het persoonlijk; 
omgaan met de naaste. En natuurlijk het 
vluchtelingenprobleem waarbij duidelijk wordt dat onze 
eigen problemen die hier door kunnen ontstaan ons 
meer bezig gaan houden. Ja het Groothuisbezoek is voor 
alle mensen uit onze gemeente. Daarom zag ik deze 
avond bijna hetzelfde selectieve groepje om mij heen. 
Niet meer en niet minder, geen geluiden van tieners of 
jongeren. Geen meningen van zo veel ouders die ik niet 
eens ken wanneer ik een keertje mijn kleinzoon ophaal 
bij de Rank. Ja, wij kennen elkaar van deze avonden wel 
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en eigenlijk weet ik zo ook wel welke kant het op zal 
gaan in dit gesprek. Met een aantal vragen zijn we een 
rondje gaan doen. Best nog wel eens confronterend 
wanneer dit dichtbij jezelf komt. Nu dus niet, zoals wel 
eens gebeurt aan de keukentafel waar we kunnen 
strooien met meningen en gevoelens. Nu dus niet over 
wat “ze” zeggen en “ze” allemaal verkeerd doen 
maar......... wat doe ikzelf. Wie is mijn naaste en hoe laat 
ik dit zien. En ja dan komt de term mantelzorg ook 
opeens om de hoek kijken. De Zorg die door de politiek 
gebruikt is om in te zetten op plekken waar andere 
vormen van “Zorg” wegbezuinigd zijn. Deze avond geeft 
mij het gevoel dat het toch nog een voor mij productieve 
avond wordt. Hier had ik ook graag wat anderen bij 
willen hebben en dan zie ik sommige anderen in 
verbeelding ook wel voor me. Ze praten en denken mee, 
ook zij komen met opmerkingen waar ik iets mee kan. 
Ophouden Frank, terug naar het nu denk ik dan en zo 
ben ik er weer bij. Het is toch geweldig wanneer je jouw 
eigen mening die jij zo vasthoudt en beschermt kan 
bijstellen omdat jij voor een keer echt geluisterd hebt 
naar die ander. Mooi toch dat jij jezelf zo goed kon 
verplaatsen in die ander dat je zijn intentie eindelijk 
voelde. Dat je dacht; ja zo kan ik het ook benaderen dat 
is een andere kant van het verhaal over die “Naaste”.  
Er zijn in dit geschreven stukje vast weer volop zinnen 
die onlogisch lijken te lopen. Dan maar herlezen, wat 
staat er nu eigenlijk? Ja het had gemakkelijker 
gemoeten. Soepel lopende zinnen en zo. Vergeet ik nog 
te melden; er is ook gelachen en ikzelf kon het bij het 



9 

zingen bijna niet onderdrukken. Nou ja, wanneer jij zelf 
ook eens mee wilt praten er komt nog wel eens een 
Groothuisbezoek. 
 
Frank de Koster 
 
 
Clubstriid 2016 
 
Vrijdag 5 februari hebben we met 6 dames mee gedaan 
aan clubstriid. 
De avond stond in thema van vriendschap. 
Na een avond vol spelletjes en zelf het maken van een 
clip moesten er  “vriendschapssymbolen” worden 
opgehaald uit het dorp. Deze symbolen werden als slot 
van de avond geveild.  Hierbij werd €83,50 opgehaald. 
Dit komt ten goede aan een school in Vietnam. 
 
Uiteindelijk zijn we met 225 punten  11de van de 12 
geworden in ons regio. En 42ste van de 52 teams. 
 
Deze avond kan natuurlijk niet plaatsen vinden zonder 
juryleden die alles goed in de gaten houd. 
Namens de jeugd gaat onze dank dan ook uit naar 
Sieberen Knobbe en Nienke Poelstra die voor ons in 
Frieschepalen zijn wezen jureren. 
 
Hopelijk kunnen we volgend jaar met een grotere groep 
net zo’n prestatie neerzetten! 
Anna Vroukje Sonneveld 
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Kerk en Gezin 2.0 
 
Zondag 31 januari was er in de Ûtkomst een Kerk en 
Gezin 2.0 avond. 
Het thema voor deze avond was boeken om uit voor te 
lezen of om met kinderen samen uit te lezen. 
Bij deze avond hadden we een mooie opkomst waarin 
we ook hebben kunnen spreken over de plek van het 
geloof binnen het hedendaagse gezin. De 
verscheidenheid aan boeken bleef ons verbazen, voor 
elke leeftijdscategorie is er wel iets. 
Ook ’s morgens waren de boeken al aandachtig door de 
gemeenste leden bekeken. Wim Vrijburg had deze mooi 
uitgestald voor in de hal van de kerk.  
 
Op zondag 3 april zal er weer een Kerk en Gezin 2.0 
avond worden georganiseerd in de Ûtkomst.  
Dan komt er een nieuw assortiment boeken wat 
besproken kan worden. Als aanvulling zullen er ook 
spelletjes zijn waarmee de aller kleinsten op een speelse 
manier de bijbel verhalen worden verteld. 
 
Anna Vroukje Sonneveld 
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PALM PASEN 

Zondag 20 maart is het palmzondag. Op deze zondag 
worden de verhalen verteld over de 
feestelijke intocht van Jezus in 
Jeruzalem.             
Op deze zondag gaan we, met jou 
en alle andere kinderen, bloemen 
brengen bij mensen in het dorp. We 
brengen bloemen bij mensen die 
ziek zijn, alleenstaande mensen 
boven de 70 jaar.  
En bij alle ouderen boven de 80 jaar.  
We verwachten jou zondag 20 
maart om 9.30 uur in de kerk.  
We zijn om 10.30 weer terug. 
Tijdens het rondbrengen van de bloemetjes, neem je je  
palmstok mee. 
Deze palmstok gaan we maken  op vrijdag 18 maart.  
Tussen 14.30 en 16.00 kun je terecht in de Utkomst om 
je palmstok te versieren. Wij willen graag weten op 
hoeveel kinderen wij kunnen rekenen. Geef je op via 
onderstaand emailadres; gvdveer@ziggo.nl 
Wel moet je zelf een palmstok meenemen. Deze heeft 
de vorm van een kruis van ongeveer 60 bij 45 cm. Het 
versieren van de stok duurt ongeveer een kwartiertje en 
je vader of moeder mag natuurlijk even helpen. 
 
Vriendelijke groet 
Gerda van der Veer 
Tineke Pen 

mailto:gvdveer@ziggo.nl
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Foarstelling ‘Skûlje yn Jorwert’ nei it boek ‘Nachtboek 
van een kerkuil’ fan dûmny Bas van Gelder yn april en 
maaie 2016 yn ‘e tsjerke fan Jorwert.  
 
Nei de tige suksesfolle foarstellingsrige yn it 
Kazemattenmuseum fan ‘Oarlochstriennen’, komt 
J&Mteaterwurk fan Jan Arendz en Marijke Geertsma op 
‘e nij mei in bysûnder oarlochsferhaal. 
Dûmny Bas van Gelder waard yn novimber 1940 yn 
Jorwert beneamd en hy hat hjir de oarlochsjierren 
trochbrocht. Omt hy by it ferset belutsen waard, moast 
hy op in bepaald stuit ûnderdûke en dat die hy yn syn 
‘eigen’ tsjerke.  
Van Gelder hat in deiboek byhâlden ‘Nachtboek van een 
kerkuil’, dat ferline jier krekt op ‘e nij útjûn is. Yn dat 
deiboek jout hy in prachtige beskriuwing fan it deistige 
libben yn in doarpke yn de Fryske greiden. Mar ek de 
bysûndere oarlochsbelibbing komt oan bod. Dûmny van 
Gelder wurdt op âldjiersjûn 1944 oppakt en bedarret yn 
de finzenis yn Ljouwert. Dêr sjocht hy de dea yn ’e 
eagen, mar hy wurdt nei in pear moanne dochs wer 
frijlitten.  
Hy dûkt wer ûnder en op 15 april 1945 komt foar 
elkenien yn Fryslân de befrijing… 
De foarstelling wurdt spile op middei om 14.00 oere en 
om 19.30 oere op tiisdei, tongersdei, freed en op sneon 
allinne jûns. De earste foarstelling is op 8 april 2016. 
Elkenien wurdt ferwachte yn it kafee fan Jorwert en krijt 
dêr in kopke kofje of tee.  
Dan is der in koarte kuier troch Jorwert mei ynformaasje 
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oer de jierren ‘40. Dêrnei komt elk wer yn it kafee en 
dan giet de dûmny ( spile troch Jan Arendz) foarop nei 
de tsjerke, wêr’t de foarstelling is. Oare spilers binne 
Marijke Geertsma en Wybe Koldyk. 
Der is ek in mooglikheid om by it toanielbarren in lunch 
of diner te bestellen. 
Foar mear ynformaasje en om kaarten te bestellen sjoch 
op www.jmteaterwurk.nl  
 

 
 
 
 

13 maart: Steun migranten in Nederland 
Uit alle windstreken zijn ze naar Nederland gekomen, de 
inwoners van Amsterdam Zuidoost. Ze 
vertegenwoordigen meer dan 135 nationaliteiten, maar 
worstelen allemaal met hetzelfde: hoe vinden we onze 
weg in dit nieuwe land met zijn woud aan 
maatschappelijke instellingen en overheidsloketten? En 
hoe voeden we onze kinderen op in een cultuur die zo 
anders is dan de onze? Bij het diaconale centrum Stap 
Verder helpen vrijwilligers hen bij het vinden van 
antwoorden. Dit centrum is een gezamenlijk initiatief 
van de kerken in Amsterdam Zuidoost en de Sociëteit 
Afrikaanse Missiën. Het centrum bruist van activiteit. 
Allereerst zijn er wekelijks taallessen, maar er is ook een 
kenniscentrum met spreekuren over maatschappelijke 
hulp, juridische bijstand, medische zorg. Ouders kunnen 
er terecht voor ondersteuning bij de opvoeding en 

http://www.jmteaterwurk.nl/
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iedere week is er een warme maaltijd. Op deze manier 
helpen vrijwilligers uit de kerken hun buurtgenoten een 
stap verder bij het opbouwen van een bestaan in ons 
land. Zet u een stap en geeft u in de collecte. 
 
 

20 maart: Steun boerinnen in Ghana 
Het lukt de boeren in Noord-Ghana, aan de rand van de 
Sahel, nauwelijks om genoeg voedsel te verbouwen voor 
hun gezinnen. De droogteperiodes duren steeds langer. 
De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk 
helpt boeren bij het verbeteren van hun 
landbouwvaardigheden en bij de verkoop van hun 
producten. Als er weinig werk is op het land, verzamelen 
vrouwen de noten van de karitéboom, die in het gebied 
groeit. Ze maken er boter van, maar de winst is 
minimaal, omdat het proces zo arbeidsintensief en 
tijdrovend is. De kerk helpt vrouwen om het proces te 
stroomlijnen door zich in groepen te organiseren en 
zorgt voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. 
De vrouwen verwerken de noten nu op een efficiënte en 
milieuvriendelijke manier. De kwaliteit van de boter is zo 
goed, dat ze een betere prijs krijgen op de markt. “Ik kan 
nu mijn gezin onderhouden en mijn kinderen naar 
school sturen,” vertelt een van de vrouwen.  
Zet u een stap en geeft u in de collecte?  
 
 
27 maart: Jeugdwerk Protestantse Kerk:  
Geloof doorgeven aan een nieuwe generatie! 
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De blijde boodschap van het Evangelie willen we graag 
delen met kinderen en jongeren. Maar het is niet 
eenvoudig om hen de waarde van geloven te laten zien. 
JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt 
gemeenten om in contact te komen met kinderen, 
jongeren en hun ouders. In Hoek van Holland startte de 
gemeente samen met JOP inloopochtenden voor 
gezinnen, omdat er bij ouders behoefte was aan 
uitwisseling en ondersteuning bij de geloofsopvoeding. 
Daarnaast ondersteunt JOP de gemeenten via gratis 
online programma’s voor jeugdwerkers en predikanten 
in de kerk. Deze programma’s worden gedeeld via 
Facebook en Twitter waardoor ze zich binnen no-time 

verspreiden onder een grote groep mensen. Met de 
opbrengst van de collecte kan JOP gemeenten blijven 
ondersteunen bij het doorgeven van geloven aan een 
nieuwe generatie. 
 
24 april: Eredienst en kerkmuziek: 
Zingen in je eigen taal 
Een kerkdienst zonder muziek is ondenkbaar. Liederen 
troosten en bemoedigen als we zelf geen woorden meer 
hebben. Liederen helpen om de blik naar boven te 
richten. In Nederland kiest iedere gemeente liederen en 
liturgische vormen die passen bij de eigen sfeer en 
identiteit. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe 
manieren en andere muziek om de erediensten vorm te 
geven. De Protestantse Kerk ondersteunt daarbij met 
inspiratiedagen waar gemeenten ideeën opdoen om een 
impuls te geven aan de eredienst. 
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Maar niet overal in de wereldwijde kerk kunnen mensen 
in hun eigen taal en op hun eigen manier zingen over 
wat zij geloven. Dat geldt vooral voor christenen uit 
minderheidsgroeperingen of voor gelovigen die behoren 
tot een lokale stam. 
Het Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan 
ondersteunt minderheden in Pakistan met liederen, 
muziek en liturgische vormen, die passen bij hun eigen 
cultuur en die geschreven zijn in hun eigen taal. 
Voor de christenen in de zuidelijke regio Sindh is het 
werk va dit centrum van grote betekenis. Veel 
christenen daar hebben een hindoeïstische achtergrond. 
Er is in Pakistan weinig begrip voor hun cultuur. Dankzij 
het werk van het Audiovisueel Centrum van de Kerk van 
Pakistan kunnen ook deze christenen God eren met 
liederen die bij hen passen in een taal die hen raakt. 
Er zit muziek in deze collecte! Steun dit werk in binnen- 
en buitenland. Van harte aanbevolen! 
 
 
1 mei: Missionair Werk en Kerkgroei:  
Help de nieuwe kerk in Hilversum 
Vitamine G in Hilversum is een van de pioniersplekken 
van de Protestantse Kerk. Het is een jonge 
geloofsgemeenschap die aansluiting zoekt bij de buurt 
en zich openstelt voor buitenstaanders. Buiten de 
diensten om ontmoeten de leden elkaar thuis om samen 
te eten, te bidden en te kijken hoe ze in de buurt kunnen 
laten zien wat leven met God betekent. Daarom 
organiseren ze bijvoorbeeld buurtmaaltijden, een 
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laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te gaan 
en er te zijn voor mensen die alleen zijn. Pionier ds. 
Gerard Kansen ziet dat mensen opbloeien en 
eenzaamheid wordt doorbroken. 
De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van 
pioniersplekken als Vitamine G en ondersteunt ze van 
harte. Met uw bijdrage aan de collecte helpt u deze en 
andere pioniersplekken om als kerk op een 
vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de buurt. 
 
 
 
 
Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
 
 
Zondag 13 maart 14.00 uur   dienst in: Tijnje 
   5e zondag in de 40dagentijd 
   Intrede dienst ds. D. v.d. Leij 
 
 Voorganger:     Ds. W. Baas / Donkerbroek 
 Organist:  Rob Huyzer   
 Oppas:   Sybrich Veenstra 571904 
 Kindernevendienst: ja  

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

binnenlands diaconaat 
2e kerk    

 Bloemenbezorger: B. Nicolai 
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Zondag 20 maart 9.30 uur   dienst in: Tijnje 
    palmpasen 
 
 Voorganger:  Ds. W.J. van Dijk Surh’veen 
 Begeleiding:  De Bazuin   
 Oppas:   Nynke de Koster 571499 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool: Taapke en Foekje  

Ouderling van dienst: Geartsje Romkema  
 Collectes zijn voor: 1e diac.  kerk in actie Ghana 

2e kerk   
 Bloemenbezorger: J. Overwijk 

 

Donderdag 24 maart 19.30 uur   dienst in: Tijnje 
    Witte Donderdag  
    Heilig Avondmaal 
 
 Voorganger:  Ds. D. v.d. Leij 
 Organist:  Rob Huyzer   

Ouderling van dienst: Gina Weidenaar  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 

2e kerk  
 
Vrijdag 25 maart 19.30 uur   dienst in: Terwispel 
    Goede Vrijdag 
 

Voorbereiding: CMAD    
 Organist:  Anton v .d. Meulen  

Ouderling van dienst: Ida Knobbe 
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Zaterdag 26 maart  21.30 uur   dienst in: Tijnje 
    Stille Zaterdag 
 
 Voorganger:  Ds. J. Goorhuis / Smalle Ee
 Organist  Jelle Visser   

Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin 
 
 
 

Zondag 27 maart 9.30 uur   dienst in: Tijnje 
    Pasen/doopdienst 
 
 Voorganger:  Ds. D. v.d. Leij 
 Organist:  Jelle Visser   
 Oppas:   Janneke v. Beek 752058 
 Kindernevendienst: ja  

Ouderling van dienst: Jannie From  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie   
           2e  kerk   landelijk jeugdwerk 
 Bloemenbezorger: J. Tanja 
 
 
 
 
Zondag 3 april  9.30 uur dienst in: Terwispel 
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 Voorganger:  Ds. M.C. Mook / Sneek 
 Organist:  Rob Huyzer 
 Oppas:   Ankie de Boer 572871 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool: Taapke en Foekje  

Ouderling van dienst: Gina Weidenaar  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 
    2e kerk 
    3e kerk en gebouwen  
 Bloemenbezorger: W. Altena 
 
 
Zondag 10 april 9.30 uur dienst in: Tijnje 
     
   
 Voorganger:  Ds. D. v.d. Leij 
 Organist:  Hielke v.d. Meulen 
 Oppas:   Sybrich Veenstra 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool: Taapke en Foekje 
 Ouderling van dienst: Geartsje Romkema 
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 
    2e kerk 
 Bloemenbezorger: Mevr. M. de Vries 
  
 
                             
Zondag 17 april 9.30 uur dienst in: Tijnje  
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Voorganger:    Ds. H.J. de Groot / 
Drachten 

 Organist :   Anton v. d. Meulen  
 Oppas:   Nynke de Koster 571499 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool: Taapke en Foekje 

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

2e kerk    
 Bloemenbezorger: T. Feddema 
 
 
Zondag 24 april 9.30 uur dienst in: Terwispel 
   
   
 Voorganger:  Ds. D. v.d. Leij 
 Organist:  Jelle Visser 
 Oppas:   Janneke v. Beek 752058 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool: Taapke en Foekje 
 Ouderling van dienst: Jannie From 
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 
    2e kerk en muziek 
 Bloemenbezorger: H. J. Lolkema 
 
                             
   
Zondag 1 mei 9.30 uur dienst in: Tijnje  
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Voorganger:    Ds. J.D. de Haan / Drachten  
 Organist:     
 Oppas:   Ankie de Boer 572871 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool: Taapke en Foekje 

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

2e kerk  / missionair werk 
en kerkgroei 
3e kerk en gebouwen  

 Bloemenbezorger: D. Weidenaar 
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