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OVERDENKING: 
 

“GELOVEN MET HART EN ZIEL” 
Enkele gedeelten uit de preek van 29 september j.l., tijdens de 

Startdienst, 

bij de Schriftlezing uit Lucas 10: 38 – 42, ter overweging. 

 
Geloven met hart en ziel, dat is je helemaal geven, er in gaan, 
met je hele hebben en houden. 
Geloven met hart en ziel: wat zegt dat nou precies? 
Je hart, dat is je binnenste, wie jij bent, je persoonlijke 
middelpunt, met al je gevoelens. 
En je ziel, dat is in de taal van de Bijbel je diepste kern, je 
levensadem, je energie, je levenskrachtige zelf.  
Onze ziel: dat is ons vermogen om intens te verlangen, en om 
totaal, met al onze vezels, lief te hebben. Het is onze ziel 
waarmee we contact maken met God. Zo staat het ook in heel 
wat Psalmen: ‘God, u zoek ik, naar U smacht mijn ziel’, ‘Zing, 
mijn ziel, voor God uw Here…’ 
 

In het bijbelverhaal over Marta en Maria kun je één ding met 
zekerheid stellen: allebei geloven ze met hart en ziel. Allebei zijn 
ze toegewijd aan Jezus, in hun doen en laten gefocust op de 
Heer. Ze ontvangen Hem gastvrij in hun huis, en ze willen met 
hem de maaltijd gebruiken. 
 
Marta is in dit verhaal de diaken, zij maakt de tafel gereed. In 
het grieks van de bijbel wordt dat woord ook gebruikt: Marta is 
aan het ‘diakenen’, aan het dienen. 
Marta heeft het er druk mee, ze wordt er helemaal door in 
beslag genomen, ze komt er in om. 
Zo gaat dat vaak. We kunnen ons bij tijd en wijle wel herkennen 
in Marta. In ons persoonlijke leven, en in ons kerkenwerk. Er is 
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zoveel te doen, en je wilt het graag goed doen. Zoveel mensen 
die je aandacht vragen, zoveel taken, zoveel vragen. Het kost je 
heel veel tijd en energie. En hoe je je best ook doet, er blijven 
altijd dingen liggen. Het werk is nooit klaar… zelfs op zondag 
gaat het door… 
Diaken zijn, met liefde God en de mensen dienen, als Marta heb 
je het er druk mee… 
 
En dan valt Marta’s oog op Maria. Maria zit aan de voeten van 
de Heer en luistert naar zijn woorden. Het contrast is groot: 
Marta, die druk bezig is, en Maria, die stil zit te luisteren. 
Marta raakt geïrriteerd, en gaat bij Jezus staan: Heer, zeg er nou 
’s wat van, dat m’n zus me moet helpen?! 
Maar dat doet Jezus niet. Hij zegt iets opmerkelijks: Er is maar 
één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en 
dat zal haar niet worden afgenomen… 
Het is niet zo dat Marta van Jezus een standje krijgt, dat ze het 
niet goed zou doen. Want Marta doet het prima, haar werken, 
haar diakenen, al haar goede zorgen worden door de Heer wel 
degelijk gewaardeerd. 
Hij wil haar alleen wel aan het denken zetten: Marta zou in al 
haar drukte bijna vergeten om aandacht te besteden aan dat 
éne nodige, en dat is: te zitten aan de voeten van de Heer. 
Om af en toe stil te vallen, om de nabijheid te zoeken van de 
Heer, om de handen te vouwen en te luisteren, -- dat moet 
Marta niet vergeten, -- want dat is het meest noodzakelijke, het 
beste deel, dat Maria koos. 
Met hart en ziel luisteren naar zijn woorden, dat is het begin, 
het fundament van het dienen, van het diakenen, van al ons 
werken.  
Net als voor Marta en Maria is het ook voor ons noodzakelijk 
om steeds opnieuw te gaan zitten aan de voeten van de Heer. 
Om tijd en ruimte te maken voor spiritualiteit: om te bidden, in 
de bijbel te lezen, te mediteren. 
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Zo contact zoeken met de Heer is van levensbelang voor ons 
persoonlijke geloof en voor ons leven samen als gemeente. Dan 
gaat het groeien en bloeien. Want zijn woorden geven ons 
voeding, zijn nabijheid schenkt ons de broodnodige kracht, we 
ontvangen inspiratie in zijn Geest. 
 
En aan de voeten van de Heer komen we ook elkaar tegen: we 
ontmoeten elkaar in het licht van zijn liefde.  
In de ontmoeting ontstaat de wisselwerking tussen Marta en 
Maria, ze kunnen niet zonder elkaar. Vanuit die bezinnende rust 
en stilte komt alles in beweging, de Geest van de Heer waait 
ons aan, en maakt ons springlevend. 
Zelf kun je afwisselend zoals Maria en zoals Marta zijn: 
bezinnend en leergierig, gedreven en gepassioneerd. 
En ook in de gemeente van de Heer wisselen de Marta’s en 
Maria’s elkaar af en vullen we elkaar aan, ieder met onze eigen 
talenten. Afwisselend luisteren en dienen, bidden en werken, 
op weg naar de toekomst van Gods Koninkrijk. In groeiend 
geloofsvertrouwen, uitbundig en bezield… 
Zo kunnen we samen een levende gemeente zijn, gemeente van 
Christus, midden in onze wereld, in ons dorp, mensen van nu, 
die geloven met hart en ziel. 
 
Met een hartelijke groet aan u en jullie allemaal, 
ds Corrie Pronk. 
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Mededelingen vanuit de kerkenraad. 
-De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden op  
woensdag 13 november. 
- Vrijdagavond 11 oktober is er een extra gemeenteavond 
gehouden. Er is onder andere informatie over de verschillende 
opties voor renovatie van de kerk in Tijnje toegelicht in de vorm 
van een presentatie. Deze presentatie kan worden opgevraagd 
bij het College van Kerkrentmeesters. De gemeenteleden is 
gevraagd om hun mening voor 1 november door te geven aan 
het CvK. 
- Zondag 4 november wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 
- Zondag 10 november zal er aandacht worden besteed aan de 
voedselbank en kunnen ten bate hiervan, houdbare producten 
worden ingeleverd. De diakonie collecte is deze zondag voor de 
voedselbank. De geplande jeugddienst gaat niet door. 
- Zondag 17 november zal een evangelisatiedienst worden 
gehouden met aandacht voor het Bijbelgenootschap. 
- Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar 
en zal er aandacht zijn voor leden van onze gemeente die het 
afgelopen jaar zijn overleden. 
- Mocht u geen Tsjerkepaad hebben gekregen, het uwe hebben 
weggegeven of zijn kwijtgeraakt. Een extra exemplaar kan 
worden opgevraagd bij mevr. Tietia van der Meulen, tel. nr 
0513 571592. 
- Op dinsdag 29 oktober is er een koffieochtend in de Utkomst, 
het begint om 10.00 uur. Maandag 18 november is er stamppot 
eten in de Utkomst, dit begint om 11.00 uur, iedereen is 
welkom bij beide activiteiten, wel graag even opgeven. 
- Vrijdagavond 1 november is de eerste jongerenavond voor 16 
plussers op zolder in de Utkomst. 
- Een aantal gemeenteleden verzorgt elke zondag kinder-
nevendienst, mits er natuurlijk kinderen in de kerk zijn.   
 
Namens de kerkenraad, Janneke Vrijburg 
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De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens onze 
gemeente, als groet/bemoediging gegaan naar: 
 
22 sept. - Mevr. K. Hofstra,  Tijnje. 
29 sept. - Fam. H. Span, Tijnje. 
   6 okt.  - Fam. W. Hoekstra, Tijnje. 
 13 okt.  - Mevr. A. Osinga, Gersloot. 
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HERHAALDE OPROEP 

                                                        
 

 
 

 
 

Binnen onze gemeente rouleren 2 koffers met boekjes voor 
gezinnen met kinderen. 
In de koffer zitten oa voorleesboekjes, gedichtenbundels en een 
dvd. Ook een lijst met adressen van de gezinnen, waar de koffer 
heen kan. 
Nu zijn wij inmiddels wel heel benieuwd hoe het gaat met de 
koffers, en hoe de gezinnen dit hebben ervaren.  
Daarom zijn we op zoek naar de koffers.  Één van de koffers is 
inmiddels terecht. Wil diegene die nog een koffer heeft, of weet 
waar deze nu is , contact opnemen met; 
         
Tjitske Kooi     tel.nr; 571995     email; tjitskejan@kpnmail.nl 
Ida Knobbe     tel.nr; 571459    email; mts.knobbe@kpnmail.nl 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tjitskejan@kpnmail.nl
mailto:mts.knobbe@kpnmail.nl


7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE ! ?” 
 
Zingen met hart en ziel, voor jong t/m oud: 
 
Voor ons ‘Kerstfeest-koor’ zoeken we mensen  
die ‘met hart en ziel’ zingen willen, 
om samen een paar mooie nieuwe kerstliederen te leren 
speciaal voor de dienst op Kerstmorgen. 
 
We gaan oefenen op 4 maandagavonden, 
van 19.30 tot 21.00 uur, in de kerk van Tijnje, 
te beginnen op maandag 25 november,  
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vervolgens op 2, 9, en 16 december 2013, 
 
(En natuurlijk staan ook de koffie en thee klaar…) 
 
Kom(t) u/jij ook fijn meezingen? 
 
Geef dat dan even door aan ds Corrie Pronk, 
telefoon 571484 / email domineepronk@live.nl 
of meld het via het opgave-formulier voor de activiteiten. 
 
Evangelisatiedienst 17 november 
 
Zondag 17 november is er weer een evangelisatiedienst. 
Het  thema voor deze dienst is “ Hard(t) in Aktie”. 
Samen met Hilda, Taapke, Jelle en het evangelisatieteam gaan 
we hier een leuke leerzame dienst van maken.  
In deze dienst zal ook aandacht besteed worden aan het 
Nederlands Bijbelgenoodschap. Het evangeliseren begint 
immers met de kennis uit het boek der boeken die wij met 
anderen mogen delen. 
 
Denk je: evangeliseren is niks voor mij, dan moet je niet komen. 
Denk je: het woord van God vertellen, daar hebben we een 
dominee voor, dan moet je niet komen. 
Denk je: die leefregels uit de bijbel, die ken ik zo langzamerhand 
wel, dan moet je niet komen. 
Denk je: ik ben al zo lang niet meer in de kerk geweest, ze zien 
me aankomen, weet dan dat je van harte welkom bent bij deze 
bijeenkomst en wij zorgen dat je niet met lege handen weer 
naar huis gaat. 
 
Zoals elk jaar om deze tijd is er ook weer een boekentafel met 
dagboekjes en dagkalenders.  Het zijn zicht exemplaren die wij 
aangeleverd krijgen van de evangelische boekwinkel uit 

mailto:domineepronk@live.nl


9 

Heerenveen. Wij verzamelen de bestellingen en krijgen de 
boekjes e.d. via de boekwinkel binnen 2 weken aangeleverd. 
 
Wim Vrijburg 
 
Veertigdagentijdkalender van onze eigen gemeente 
 
De laatste jaren deelt de diaconie elk jaar voor de 40-dagentijd 
een boekje uit, met voor iedere dag een stukje om thuis te 
lezen tijdens de 40-dagentijd, voor verdieping en bemoediging 
op weg naar Pasen.  
Het leek ons een leuk idee om als gemeente zelf zo’n 40-
dagentijdkalender te maken, met elkaar jong en oud. Met 
elkaar te delen wat ons raakt in deze dagen op weg naar Pasen.  
Dit kan van alles zijn:  een geloofservaring,  een herinnering,een 
foto, een gedicht, een lied, een tekening, een ………. 
De eerste zondag van de komende 40-dagentijd is 9 maart 
2014. Dit duurt nog een poosje, maar om zo’n boekje samen te 
stellen moet je wel op tijd beginnen, zodat het begin maart 
uitgereikt kan worden aan de hele gemeente. 
Dus heeft u, hebben jullie een goed idee voor een bijdrage, 
wacht niet te lang, maar geef die bijdrage door op papier, e-
mail of stick aan: 
 
Ineke van de Biezen (kikvandebiezen@yahoo.com) 
Alie de Bruin (jwadebruin@gmail.com) 
Gina Weidenaar(dirkgina@planet.nl)  
 
Zij hebben zich opgegeven voor deze activiteit  en zullen van al 
uw, jullie bijdragen een mooi geheel proberen samen te stellen. 
 
We hopen met deze activiteit iets waardevols  te maken voor en 
door onze gemeente. Om elke dag in de 40-dagentijd iets met 

mailto:kikvandebiezen@yahoo.com
mailto:jwadebruin@gmail.com
mailto:dirkgina@planet.nl
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elkaar te ervaren van wat ons beweegt, wat ons raakt met hart 
en ziel, op weg naar Pasen. 
 
Namens de Diaconie, 
Fokje Hokwerda Akkerman 
 
Uitnodiging Koffie-ochtend en Stamppot-buffet 
 
Binnenkort hebben we de volgende activiteiten:  
29 oktober – Koffie-ochtend in de Utkomst, aanvang 10.00 uur 
18 november – Stamppot-buffet in de Utkomst, aanvang 11.00 
uur 
 
Voor beide activiteiten kunt u zich nog opgeven!  
Ook zoeken we nog mensen die stamppot zuurkool of hutspot 
willen maken en iemand die voor het nagerecht wil zorgen.  
 
Iedereen is van harte welkom, we hopen op gezellige en 
inspirerende ontmoetingen met elkaar! 
 
Voor de organisatie van het stamppot buffet is het gewenst dat 
u zich opgeeft voor 15 november a.s. 
 
Namens de kerkenraad, 
Fokje Hokwerda Akkerman 
Tel. 0513-466339 (antwoordapparaat werkt niet) 
e-mail: fokjeakkerman@live.nl 
 
In actie voor de Voedselbank 
 
Het wordt drukker bij de voedselbank. Steeds meer mensen 
kunnen niet meer rondkomen en hebben onvoldoende geld  
voor de noodzakelijkste dagelijkse boodschappen. Voor deze 
mensen is het goed dat er een voedselbank is. De toevoer van 

mailto:fokjeakkerman@live.nl
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levensmiddelen naar de voedselbank wordt helaas elk jaar 
minder, mede door de slechter lopende economie. De diaconie 
wil de voedselbank dit jaar weer steunen en we hebben 
gemerkt in de afgelopen jaren dat onze gemeente dit doel van 
harte ondersteunt. Daarom doen we weer een beroep op u met 
de volgende acties:  
  
Collecte voor de voedselbank 
 
Op zondag 10 november a.s. is de diaconiecollecte bestemd 
voor de voedselbank. We willen u vragen om houdbare 
levensmiddelen mee te nemen naar de kerk. Hierbij kunt u 
denken aan rijst, pasta’s , groenten in pot of blik maar ook 
afwasmiddelen enz. Een financiële gift is natuurlijk ook welkom!  
Hopelijk doet u allemaal weer mee dit jaar! 
 
Namens de diaconie, 
Fokje Hokwerda Akkerman 
 
Kinderkerstfeest 
 
Net als vorig jaar is er weer kinderkerstfeest in Tijnje en 
Terwispel. De kerstcommissies zijn al volop bezig met de 
voorbereidingen. 
 
Het kerstfeest in Terwispel wordt op kerstavond 24 december 
gehouden. De datum van het kinderkerstfeest van de Tijnje is 
nog niet bekend. 
Beide feesten beginnen om 19.00 uur.  
 
Mocht je je willen opgeven dat kan:  
Voor Tijnje kan dat bij Margreet Verboom per email:  
verboom123@gmail.com  
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En voor Terwispel kan dat  bij Bernadet de Vries per email: 
b.nieuwland1@kpnplanet.nl 
 
Namens de kerstcommissie: 
Van Tijnje en Terwispel, M. Verboom en 
B. de Vries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terwispel in  de verveningstijd 
De heer Johan Frieswijk uit Beetsterzwaag houdt een lezing 
over Terwispel en omstreken uit de verveningstijd. 
 Plaats: in de kerk van Terwispel 
 Tijd:    vrijdag 1 november a. s. om 19.45 uur 
De heer Frieswijk neemt ons mee terug in de tijd van de tweede 
helft van de 19e eeuw. Dat was de tijd van de grote vervening in 
deze streek. Tijnje had nog geen dorpsrechten en viel onder de 
vervening van Terwispel. 
Aan de hand van kaartmateriaal en documentatie worden we 
meegenomen naar een periode van enerzijds bittere armoede 
en anderzijds de weelde van de adel van Beetsterzwaag. 

mailto:b.nieuwland1@kpnplanet.nl
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Het was de tijd van grote stakingen en gedwongen 
winkelnering. Socialistische voormannen zoals Domela 
Nieuwenhuis en Geert van der Zwaag deden van zich horen. 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het trekharmonika 
duo J. en J. en indien mogelijk in een uitgebreidere bezetting. 
Dus een avond die alleszins de moeite waard zal zijn. 
In de pauze wordt u koffie / thee aangeboden. 
De toegang is gratis, maar er wordt een collecte gehouden voor 
de gemaakte kosten   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         “Herberch fan Hiske”te Terwispel eens een rood centrum 
 
Namens de activiteiten commissie: 
Joh. Bergsma. 
 
Thema-avond voor jongelui vanaf 16 jaar 
 
Hallo,  
Bij deze nodigen wij jou uit om op de eerste thema-avond te 
komen. 
Het komende winterseizoen gaan we vier of vijf avonden 
houden. 
Waar gaat het over?? 
De eerste avond willen we daar ook met elkaar over spreken. 
  
Vrijdagavond 1 November a.s. 
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In de Utkomst op zolder van  20.00 uur  tot  21.00 uur. 
 
Ds. Corrie Pronk en Ida Knobbe 
 
Startweekend van 28 en 29 september 
 
Zaterdagmiddag werd er gestart met een fietstocht langs 5 
hobbyisten. 
Er waren 13 deelnemers en wij werden ingedeeld in 2 groepen. 
Met prachtig weer en een lekker zonnetje erbij stapten wij op 
de fiets, maar wat bleek, Homme had voor onderweg allemaal 
moeilijke “opdrachten”verzonnen die we moesten oplossen. 
Dus dat werd opletten met elkaar! Dat deed mij denken aan 
een kerkdienst van een paar weken terug dit ging over een paar 
handen. De linkerhand kan eigenlijk niet zonder de 
rechterhand. 
Zo hadden wij elkaar ook nodig deze middag. Wat de één niet 
zag, zag de ander wel weer. Ondertussen moesten wij ook nog 
de oorsprong van de straatnamen noteren. Ja, het werd ons 
niet gemakkelijk gemaakt. 
Maar wat hebben wij veel talent in onze gemeente, met open 
armen werden wij ontvangen en met groot enthousiasme 
kregen wij uitleg van hun hobby’s. 
Klaas Eliveld, Eelke v.d Veer, Nelly Lolkema, Reinskje Lageveen 
en Anne en Hilda Feenstra hartelijk dank voor jullie gastvrijheid. 
Na 15 km. fietsen kwamen wij weer aan in de Ûtkomst. Wat 
bleek? Homme had een onafhankelijke jury uit Soest laten 
komen om onze opdrachten te beoordelen.  
Al de 2 groepen zijn geslaagd! 
Het bijzondere aan deze middag is dat wij mogen beseffen dat 
wij elkaar nodig hebben, samen sta je sterk. 
Het was een fijne gevarieerde fietstocht. 
 
Jannie From 
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Verjaardagen 70+ 
28 nov. - Dhr. K. Lolkema, Farskewei 3, 8406 AE Tijnje. 
 
40 Jaar getrouwd. 
26 okt. - Fam. Nicolai-Adema, Hein Voswei 52, 8406 EW Tijnje. 
 
45 Jaar getrouwd. 
1 nov. - Fam. Op de Hoek-Oenema, Heawei 6, 8406 AV Tijnje. 
 
35 Jaar getrouwd. 
17 nov. - Fam. Vrijburg-Keizer, v.d Veldestrjitte 8, 8406 EH Tijnje. 
 
30 Jaar getrouwd. 
18 nov. - Fam. Romkema-Miedema, Verseweg 5, 8457 EP Gersloot. 
 
Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst. 
Wilt u niet in deze rubriek vermeld staan, geef dit dan even door 
aan Tietia v.d Meulen, tel.nr: 0513-571592, e-mail: 
t.c.vandermeulen@ziggo.nl 
Collecterooster 
 
3 november Najaarszendingsweek 
Henriëtte Nieuwenhuis is vanaf 2011 uitgezonden als predikant 
en diaconaal toerustingswerker naar Zuid- Sumatra. Ze werkt 
daar voor de Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS), 
een partnerkerk van Kerk in Actie. Diakenen in deze kerken 
willen niet alleen geld of goederen uitdelen, maar ook oorzaken 
van armoede aanpakken. Henriëtte ondersteunt de kerk hierbij. 
 
17 november Najaarscollecte 
Sociaal isolement dat is het thema van de Landelijke Diaconale 
Dag van Kerk in Actie op zaterdag 16 november. Hoe kunnen 

mailto:t.c.vandermeulen@ziggo.nl


16 

diakenen mensen helpen die geen netwerk hebben om op 
terug te vallen bij problemen? 
Kerk in Actie helpt hen daarbij en ondersteunt bovendien 
verschillende landelijke en plaatselijke initiatieven voor mensen 
die er alleen voor staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opbrengst collecten 
 
22-09 Diaconie    €   40,30 
 Kerk     €   44,60 
 
29-09 Diaconie    €   73,05 
 Kerk     €   59,40 
 
06-10 Diaconie    €   89,02 
 Kerk     €   44,75 
 Kerk en gebouwen   €   89,02 
 
13-10 Kerk in Actie werelddiaconaat € 132,84 
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 Kerk     €   91,29 
 
Hartelijk dank voor uw gaven. 
 
Namens de diaconie, 
A.Hoekstra- Mulder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
 
Zondag  27 oktober 9.30 uur   dienst in: Tijnje 
      
 Voorganger:       Ds. P. Hulshof, Jubbega  
 Organist:  Hielke v.d. Meulen  
 Oppas:   Janneke v. Beek 752058 
 Kindernevendienst : ja 
 Zondagsschool: Hendrika 
 Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie. 
    2e kerk / hervormingsdag  
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  Bloemenbezorger: M. Dijkstra 
 
Zondag 3 november 9.30 uur dienst in: Tijnje 
    Heilig Avondmaal  
 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk   
 Organist:  Jelle Visser   
 Oppas:   Ankie de Boer 572871  
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool: Taapke en Harold  
 Ouderling van dienst:Ida Knobbe 
 Collectes zijn voor: 1e kerk in actie/najaarszending 
                                      2e kerk  
    3e kerk en gebouwen    
 Bloemenbezorger:     H. Span 
 
Woensdag 6 november 19.30 uur  dienst in: Tijnje 
    Dankdag 
 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 
 Organist:  Rob Huyzer  
 Ouderling van dienst: Gina Weidenaar 
 Collectes zijn voor: 1 collecte voor de diaconie  
Zondag 10 november 9.30 uur  dienst in: Terwispel 
     
 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 
 Oragnist:  Hielke v.d. Meulen   
 Oppas:   Marrit v.d. Meulen 571801 
 Kindernevendienst : ja 
 Zondagsschool: Taapke en Foekje 
 Ouderling van dienst: Geartsje Romkema 
 Collectes zijn voor: 1e in natura voor de voedselbank 
    2e kerk  
 Bloemenbezorger: F. Akkerman 
 
Zondag 17 november 9.30 uur  dienst in: Tijnje 
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    Evangelisatiedienst 
 Organist:  Jelle Visser 
 Oppas:   Lisanne Ziel 571624  
 Kindernevendienst : ja 
 Zondagsschool: Hendrika 
 Ouderling van dienst: Pieter Reitsma 
 Collectes zijn voor: 1e evangelisatie 
    2e kerk 
 Bloemenbezorger: T. Romkema 
  
Zondag  24 november 9.30 uur   dienst in: Tijnje 
    Laatste zondag van het kerkelijk jaar  
 Voorganger:       Ds. C.K.J. Pronk  
 Organist:  Anton v.d. Meulen  
 Oppas:   Irene Overwijk 571475 
 Kindernevendienst : ja 
 Zondagsschool: Taapke 
 Ouderling van dienst: Beke Hendriksma  
 Collectes zijn voor: 1e kerk in actie/binnenlands diaconaat 
    2e kerk  
  Bloemenbezorger: T.de Boer 
Bijbelleesrooster 
 
vrijdag 1 november 2 Koningen 1:1-18 

zaterdag 2 november 2 Koningen 2:1-18 

zondag 3 november 2 Koningen 2:19-25 

maandag 4 november Psalm 101 

dinsdag 5 november Lucas 18:9-17 

woensdag 6 november Lucas 18:18-30 

donderdag 7 november Lucas 18:31-43 

vrijdag 8 november Lucas 19:1-10 

zaterdag 9 november Lucas 19:11-28 

zondag 10 november Lucas 19:29-48 

maandag 11 november 2 Koningen 3:1-27 
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dinsdag 12 november 2 Koningen 4:1-7 

woensdag 13 november 2 Koningen 4:8-37 

donderdag 14 november 2 Koningen 4:38-44 

vrijdag 15 november Psalm 108 

zaterdag 16 november Lucas 20:1-8 

zondag 17 november Lucas 20:9-19 

maandag 18 november Lucas 20:20-26 

dinsdag 19 november Lucas 20:27-40 

woensdag 20 november Lucas 20:41–21:4 

donderdag 21 november Lucas 21:5-19 

vrijdag 22 november Lucas 21:20-38 

zaterdag 23 november Psalm 109 

zondag 24 november 2 Koningen 5:1-19a 

maandag 25 november 2 Koningen 5:19b-27 

dinsdag 26 november 2 Koningen 6:1-7 

woensdag 27 november 2 Koningen 6:8-23 

donderdag 28 november 2 Koningen 6:24-33 

vrijdag 29 november 2 Koningen 7:1-20 

zaterdag 30 november 2 Koningen 8:1-6 
 

 
De rugzak 
Ieder mens draagt in zijn leven 
een onzichtbare rugzak mee. 
Bergt daarin zijn vreugde en zorgen 
een verzameling van wel en wee. 
 
Vaak is de rugzak haast niet te dragen 
maar ook soms weer vederlicht. 
Dan blijft er wat ruimte over 
maar dikwijls kan hij haast niet dicht. 
 
Kijk je in verloren uurtjes 
heel de inhoud nog eens door. 
Kan er heel vaak iets verdwijnen 
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wat zijn waarde reeds verloor. 
 
En zo ga je door de jaren 
je pakt iets op en gooit iets weg. 
Soms gebeurt dit vanzelfsprekend 
maar ook vaak na veel overleg. 
 
Langzaam wordt de rugzak leger 
de levensmiddag gaat voorbij. 
En bij het vallen van de avond 
werpt men de meeste last opzij. 
 
Maar er blijft nog wat van waarde 
wat je koestert en behoudt. 
Al schijnen het soms kleinigheden 
het zijn herinneringen, meer dan goud. 
 
Ieder mens draagt zijn rugzak 
niemand die hem overneemt. 
En je hoeft ook niet te vrezen 
dat een dief hem ooit ontvreemd. 
 

(meegenomen na een vakantieweek in het Roosevelthuis in Doorn, Rhodé Tanja) 
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Als je de namen in de boom groen kleurt houd je een paar 
letters over. Deze vormen samen de zin:……………………………. 
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