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Leijtriedden 
 
Vrede. 
Wanneer we het woord ‘vrede’ horen, gaan onze 
gedachten op dit moment al snel naar landen als Irak of 
Syrië. De kranten staan vol met artikelen over de 
vreselijke gebeurtenissen daar. Afschuwelijke beelden 
op de televisie dringen zich aan ons op. Er is daar vrede 
nodig. Daar en op zoveel andere plekken op deze 
wereld, waar het onrustig en onveilig is. 
Of misschien dwalen uw gedachten bij het woord ‘vrede’ 
wel af naar het jaar 1945. Naar het moment dat de 
oorlog werkelijk over was en de bevrijding kon worden 
gevierd. 
In de Bijbel komen we het woord ‘vrede’ veel vaker 
tegen dan alleen als tegenhanger van oorlog.  
Paulus bijvoorbeeld begint en besluit zijn brieven vaak 
met wensen en gebeden.  Aan het eind van deze tweede 
brief aan de mensen in Tessalonica wenst hij hen vrede 
toe. De vrede waar Paulus hierop doelt, heeft niets met 
het ontbreken van oorlog te maken. Paulus spreekt hier 
over innerlijke vrede, rust van binnen. 
En dan ook nog ‘altijd en op elke wijze’. 
Kijkend naar mezelf ontbreekt dat er nog wel eens aan. 
Vaak hangt onze innerlijke rust samen met wat er om 
ons heen gebeurt. Er kunnen zoveel situaties zijn die 
juist onrust teweeg brengen. We kunnen ons zorgen 
maken. Er kunnen problemen zijn op welk vlak dan ook. 
Gebrek aan werk misschien. Moeilijkheden in je relatie 
of in de opvoeding van de kinderen. Ziekte of angst om 
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te sterven. De uiterlijke omstandigheden zijn er dan 
helemaal niet naar. Het heeft meer weg van een storm, 
waar de rust ver te zoeken is. 
En toch kan er ook op die momenten innerlijke vrede 
zijn. Jezus zelf zegt tegen zijn vrienden en ook tegen ons: 
‘ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie.’  Zelf zou 
Hij zijn vrienden gaan verlaten, maar Hij heeft zijn Geest 
gezonden. Die Geest wil in ons wonen en ons vullen met 
die vrede van Christus. Wanneer Jezus zelf aanwezig is in 
ons leven, in ons hart, is daar vrede. Ongeacht de 
omstandigheden. 
In Filippenzen 4:7 lezen we ook over die innerlijke rust: 
‘Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven 
gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’ 
Die vrede van God gaat ons verstand te boven. Die 
kunnen we niet vatten en begrijpen, Die kunnen we niet 
zien en pakken Die kunnen we niet begrijpen wanneer 
we kijken naar de omstandigheden, maar wel wanneer 
we ons naar Hem richten. Dat lukt vast niet altijd, maar 
we mogen onszelf daar wel in oefenen. 
Bijvoorbeeld aan het eind van de dienst, wanneer de 
predikant de zegen uitspreekt. Meestal doe ik dat met 
de woorden: ‘de Heer  zijn gelaat naar u toe en geeft u 
vrede . De  Heer zelf komt als het ware voor ons staan. 
Hij wil zijn gelaat naar ons toewenden, wat een geweldig 
beeld! Hij keert zich naar ons om. Hij heeft ons op het 
oog en weet wat we nodig hebben als geen ander. Hij 
kent en ziet ons. In welke situatie ook, hoe het er ook 
voor staat. In welke storm of chaos we ons ook 
bevinden. In dat alles wil en kan Hij ons zijn vrede en 
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rust geven. Hij belooft dat Hij zelf in ons en bij ons zal 
zijn. 
 
Aangeraakt...  
In een wereld bol van spanning,  
vol met harde oorlogstaal, 
 kan opeens een droom je raken, 
 net zo als een zonnestraal. 
 
 Even wijken alle wolken  
van frustratie en van haat,  
en je ziet een wereld voor je,  
waarin oorlog niet bestaat. 
 
 Even zie je, hoe het zijn kan.  
Hoe een tank veranderd wordt 
 in een nuttig landbouwwerktuig.  
Legers spelen ganzenbord. 
 
En het mijnenveld vol onheil 
 wordt een speelveld bij de stad.  
‘t Is een visioen van vrede, 
 maar dat beeld, dat dóét je wat.  
 
Als de wolken zich weer sluiten  
breekt die mooie droom kapot.  
Maar een snaar van hoop blijft trillen, 
 aangeraakt door iets. Door God?  
(Greet Brokerhof –van der Waa) 
                        **** 
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Vanuit de gemeente. 
Afgelopen zondag hebben we een mooie startzondag 
gehad. Een fijne dienst waarin het thema Open huis was. 
Open staan voor elkaar was een belangrijk item. Juist 
omdat God ook via de mensen om je heen met jou in 
contact wil komen. Na een fietstocht met een glaasje en 
een knabbeltje onderweg, kwamen we aan bij 
Bernadette. Hier hebben we gezellig met elkaar 
geluncht. Hartelijk dank aan de Bazuin  en alle anderen 
die mee hebben gewerkt aan deze dag.  
 
Het is altijd moeilijk om namen te noemen in het 
kerkblad. De een vindt het prima en de ander is er 
faliekant tegen. Toch helpt openheid naar elkaar . 
Mensen kunnen meeleven.  
Aan de andere kant gaan anderen er weer mee aan de 
haal. En dat is heel jammer. Ik probeer daar een 
tussenweg in te vinden.  
Onze gedachten en gebeden gaan dan ook uit naar allen 
die het moeilijk hebben. Verdriet om wat niet meer is. 
Verdriet om wat op springen staat. Maar ook veel 
blijdschap. Geboortes van kleinkinderen. 
 
Op maandag 23 oktober is de eerste koffie ochtend van 
dit seizoen. Misschien zou het mooi zijn als we allemaal 
iemand mee zouden nemen. Een buurvrouw, een 
vriendin. Zo wordt de groep in één keer verdubbeld.  
 



5 
 

Zondag 15 oktober zingt in de morgendienst het POP 
koor o.l.v. Hirma Altena. Ze zingen enkele liederen uit 
hun repertoire. Dat wordt dus genieten. 
 
Op diezelfde zondag komen de ouders en kinderen van 
6-12 jaar om 15.30 uur bij elkaar in de Útkomst .Terwijl 
de kinderen naar een film kijken kunnen de ouders  met 
elkaar te praten wat de kerk voor hen kan betekenen.  
 
Maandag 6 november is er een Open huis maaltijd vanaf 
11 uur in de Útkomst. 
Meer hierover kunt u lezen verderop in dit kerkblad. 
 
Op 6 november om 19.30 uur is de tweede 
verdiepingsavond rond het boek Genesis. Was u/jij de 
eerste keer er niet, dat hindert niks, je bent alsnog van 
harte welkom. 
 
Zondag 12 november is er een school&kerkdienst. Op dit 
moment is het thema nog niet bekend. Maar net als de 
vorige school/kerkdiensten wordt het ook nu weer een 
fijne dienst. 
 
A Dieu, ga met God 
Ds. Dieuwke van der Leij 
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Nieuws van de Kerkrentmeesters   ( oktober2017.) 
 
Na de vakantieperiode zijn we weer van start gegaan. De 
eerste vergadering was , zoals gebruikelijk, met de 
kosters in Terwispel. Het is goed elkaar te treffen en 
over sommige zaken even van gedachten te wisselen. 
We danken de kosters en de beheerder van de 
begraafplaats voor hun inzet. 
Onderhoud pastorie en Utkomst wordt aan gewerkt. Om 
ook de achterzijde bereikbaar te houden, is door Siebren 
v.d. Meulen en Jan v.d. Leeuw hier gesnoeid en 
opgeruimd. Ook hiervoor: hartelijk dank. 
Zoals u gemerkt kunt hebben.  Pierke is tijdelijk uit de 
roulatie, dit i.v.m. een nekhernia. 
Siebren v.d. Meulen is voorlopig tijdens de dienst in 
Tijnje onze koster. Janneke verzorgt het schoonmaken 
en door de weekse zaken. 
We gaan ons de komende tijd vooral richten op de Aktie 
Kerkbalans en de begroting voor het komende jaar. Ook 
een meerjarenplan zal bekeken moeten worden. 
 
Website van de Protestantse Gemeente Tijnje-Terwispel. 
Dit wordt tot nu toe nog verzorgd door Doede van der 
Veer. Doede wil wel stoppen. 
We zoeken dan ook iemand voor het  beheer van de 
website. Meerdere pogingen hebben nog niet tot een 
resultaat geleid. 
Voor ons als gemeente is het belangrijk om via de 
website naar buiten te treden. 
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Gemeenteleden en belangstellenden te voorzien van 
nieuws enz. van onze gemeente. 
Wie wil dit op zich nemen?? Graag reageren naar de 
kerkrentmeesters. 
 
VKB nieuws. 
Een discussiepunt. Kerkklokken. 
Wat vindt u? Horen klokken nu eenmaal bij een kerk, en 
zou elke kerk er minstens een moeten hebben ? Plus: 
klokgelui hoort bij ons cultureel erfgoed. Dus geen 
beperkingen s.v.p. Of toch stoppen of beperken, ter 
wille van de lieve vrede, als omwonenden zich er aan 
storen bijvoorbeeld? 
De stelling: 
Elke kerk dient minstens een kerkklok te hebben die 
zonder beperkingen geluid moet kunnen worden. Wat is 
uw mening? 
De Provinciale afdeling VKB Friesland had haar jaarlijkse 
ledenvergadering op 27 maart te Franeker 
Na een overdenking van ds. Jonker ( ons welbekend. Nu 
in Sexbierum) wordt er een inleiding verzorgt door drs. 
Jos Aarnoudse (direkteur VKB Dordrecht) In zijn inleiding 
gaat hij in op de veranderende omstandigheden 
waarmee kerkrentmeesters te maken hebben en hoe zij 
daarmee om kunnen gaan. 
Heeft u belangstelling ? De notulen kunt u van mij ter 
inzage krijgen. 
 
Namens de Kerkrentmeesters, 
Boele Nicolai 
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‘Protestants’ klinkt nogal rebels, 

maar daar is weinig meer van te merken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeentenieuws 
 
De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens 
onze gemeente, als groet/bemoediging gegaan naar 
diverse mensen in onze dorpen. 
 
De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren, 
uiterlijk donderdag  26 oktober bij Tineke Altena, De 
Vonken 2, 8407 EC Terwispel, e-mail t.h.altena@tele2.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:t.h.altena@tele2.nl
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Verslag tsjerkepaad 2017 
 
In de maanden juli en augustus waren onze kerken op 
zaterdagmiddag open. Volgens de gastenboeken zijn er 
151 mensen geweest. Het is echter heel wel mogelijk dat 
niet ieder getekend heeft. In Tijnje zijn er 69 geweest en 
Terwispel 82.  Per zaterdag varieerden de bezoekers 
aantallen van 2 tot 25. Beide kerken hadden 3 
zaterdagen dat er meer dan 10 bezoekers waren. Evenals 
voorgaande kwamen de bezoekers  weer uit heel 
Nederland. 
Enkele aantekeningen uit de gastenboeken: 
Mevrouw Sietske Bakker – Brouwer schrijft in Tijnje: 
Tijdens onze fietstocht was de “Tsjerke “ open. Ik was  
hier 70 jaar geleden gedoopt. Tot mijn verbazing was in 
de kerk  Geeske  Akkerman, die voor mij en mijn zusje de 
doopjurk gemaakt had. Wat een prachtige verrassing! 
We hebben oude herinneringen opgehaald. 
In Terwispel schrijft mevrouw Boiten: 
Leuk me te realiseren, dat deze kerk gebouwd is, toen 
Andries Jentink, mijn betovergrootvader hier dominee 
was. Ik ben genoemd naar zijn dochter, hier geboren. 
Maria Elisabeth. 
Iemand uit Wolvega schrijft: “ Jammer dat een gedeelte 
van de banken weg zijn “.   
Nu is dit te herstellen, ze zijn op de zolder opgeslagen. 
Maar ik weet niet of we wel zover zijn. 
Vrijwel ieder sprak zijn / haar waardering voor de 
gastvrije ontvangst en de goed onderhouden kerken. 
Ook de schilderijen van Martje de Cler en de expositie 
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van Johannes de Heer van Jan Tanja werd door 
menigeen genoemd.  Dank aan de beide exposanten. 
Het komt ook voor dat men niet voor de kerk komt. 
Tijdens mijn dienst samen met Marie de Vries kwam een 
grootvader met kleinzoon binnen. Zij waren op weg van 
Leeuwarden naar Groningen en waren de weg kennelijk 
kwijt want ze vroegen hoe in Groningen te komen. 
Tevens wilden ze graag gebruik maken van de W.C.  We 
konden ze mooi van dienst zijn. Ik heb ze niet meegeteld. 
Een meelevend –  en meedenkend gemeentelid heeft 
zijn gedachten over een tentoonstelling voor volgend 
jaar laten gaan. De vraag is of gemeenteleden iets van 
religieuze kunst hebben. Wat voor een tentoonstelling 
gebruikt kan worden. Gedacht wordt bijvoorbeeld een 
geborduurde tekst of afbeelding, foto of schilderij o.i.d. 
wat met religie te maken heeft. Laat uw gedachten hier 
eens over gaan en we horen graag van u. 
   
Hendrik Span 
 
 

 
In de dienst dankt men God 

met blijde psalmen. 
De klaagliederen worden 
bewaard tot na de dienst 
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Uitnodiging  
 
Openhuismaaltijd - Stamppot Buffet 
 
U bent van harte welkom op ons jaarlijkse stamppot 
buffet op maandag 6 november.  
Samen eten is verbindend en gezellig, we hopen dan ook 
op uw aanwezigheid. Uiteraard mag u ook iemand 
meenemen als gast. 
 
U wordt om ongeveer 11.00 uur ’s morgens verwacht 
voor een welkomstdrankje en om 12.00 begint de 
maaltijd. Zo rond 13.00 uur is de afsluiting. 
 
Ook is het altijd fijn dat er mensen zijn die voor een 
heerlijke stamppot zorgen. Dus als u ons hierbij wilt 
helpen dan graag.  
 
Om organisatorische redenen is het wel van belang dat u 
zich opgeeft voor deze maaltijd, liefst voor 1 november. 
Opgave kan via onderstaand strookje dat u in het ponkje 
doet of inlevert bij een diaken. Ook kunt u contact 
opnemen mij. 
 
Tot ziens op 6 november!  
 
Namens de diaconie 
Fokje Hokwerda Akkerman 
Tel: 0513-466339 
Email: fokjeakkerman@live.nl 

mailto:fokjeakkerman@live.nl
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Opgave Formulier: 
 
Naam:…………………………………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………………… 
 
Tel./ email:…………………………………………………………………… 
 
Aantal personen:…………………………………………………………. 
 
Ik wil wel een stamppot 
maken:…………………………………….................. 
 
Soort stamppot:…………………………………………………………… 
 
 
 
 

 
Religie is een poging zich aan het hogere 

te binden en is tot mislukken 
gedoemd omdat de Hogere zich 

al aan ons verbonden heeft. 
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15 oktober werelddiaconaat 
Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-
Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij moeten 
met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze 
situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, 
bovendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en 
armoede.  
Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest 
kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het ERP 
(Environmental Rehabilitation Program), partner van 
Kerk in Actie. Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen 
hoe ze bijen kunnen houden en honing kunnen 
verwerken. Door de oogst en de honing te verkopen, 
verdienen ze wat extra voor hun gezin.  
Op zondag 15 oktober collecteren we voor ERP en 
andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. 
Geeft u ook?  
 
 
29 oktober Steun theologisch onderwijs in Pakistan 
Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen 
hervorming. Centraal in de collecte op 29 oktober staat 
daarom het vernieuwende werk van het Open 
Theologisch Seminarie in Pakistan (OTS), partner van 
Kerk in Actie. In Pakistan vormen christenen een kleine, 
maar groeiende minderheid. Via cursussen leren jaarlijks 
vijfduizend studenten en voorgangers meer over het 
christelijk geloof en de Bijbel. OTS ontwikkelt ook 
lesmaterialen voor bijvoorbeeld bijbelonderwijs, 
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cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie 
theologie.  
Veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via 
internet. Dat helpt ook geïnteresseerde moslims en 
hindoes die meer willen weten over het christendom.  
Geeft u ook?  
 
5 november Najaarszending: Theologie doceren in 
Hong Kong 

Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in 
China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot 
theologiedocent of predikant. Ook rust het seminarie 
leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw 
Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar 
Hong Kong om les te geven aan het seminarie.  
De studenten komen uit Hong Kong,  China en uit andere 
Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en 
Indonesië. Veel studenten zijn gemeentepredikant of 
theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in 
Hong Kong te studeren hoeven studenten niet naar het 
westen. Geeft u ook?  
 
 

Toen God zag dat het goed was, 
waren er nog geen mensen om het 

met Hem oneens te zijn. 
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Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
 
 
Zondag 8 okt. 09.30  uur  dienst in Tijnje   
   

Voorganger:                Ds. E. C. Roosenboom,                          
   Drachten 

 Organist:  Jelle Visser 
 Ouderling van dienst: Pieter Kik  

Kindernevendienst: ja 
 Oppas:   Sybrich Veenstra, 571904  

Collectes zijn voor: 1e Diaconie  
    2e Kerk    
 Bloemenbezorger: H. Altena 
    
 
Zondag 15 okt.  09.30  uur dienst in Tijnje   
  
  Met medewerking van het Tynster Popkoor  
 
 Voorganger:  ds.  D. van der Leij 
 Organist :  Jelle Visser ? 
 Ouderling van dienst: Ida Knobbe 
 Kindernevendienst:     ja 
 Oppas:   Nynke de Koster 571499 

Collectes zijn voor: 1e Werelddiaconaat 
2e Kerk 

  Bloemenbezorger: J. From 
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Zondag 22 okt. om  09.30 uur dienst in Terwispel 
 
CMAD dienst  In deze dienst is er aandacht 
   voor Maarten Luther.  
  
             Organist  Anton van der Meulen 

Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin 
Kindernevendienst: Ja   

 Oppas   Noa Lolkema 571927  
             Collecte voor:               1e  Diaconie 
    2e Kerk 
 Bloemenbezorger H. Hokwerda 
 
 
Zondag 29 okt. om 09.30  uur dienst in Tijnje 
 
  Heilig Avondmaal  
 
             Voorganger:              Ds. D. van der Leij 
 Organist:  Machiel v .d. Bos           
 Ouderling van dienst: Wim Vrijburg  
 Kindernevendienst: Ja 
 Oppas:   Fardau Meesters 571899 
 Collecte is voor: 1e  Kerk in Actie 
    2e  Kerk 
 Bloemenbezorger: H. Span 
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Woensdag 1 nov.   19.30 uur dienst in Tijnje 
 
  Dankdag voor Gewas en Arbeid 
 

Voorganger:   Ds. D. van der Leij   
Organist:        Rob Huyzer 

 Ouderling van dienst: Frank de Koster 
 Collectes zijn voor: 1e Diaconie 
            
  
 
 
 
Zondag 5 nov. om  09.30 uur dienst in Terwispel 
 

Voorganger:   Ds. Riemersma-Beintema,  
   Heerenveen 
Organist:        Hielke van der Meulen

 Ouderling van dienst: Bernadet de Vries 
 Oppas               Sybrich Veenstra, 571904 
 Kindernevendienst: ja 
 Collectes zijn voor: 1e Najaarszending 

2e Kerk  
3e Gebouwen 

           Bloemenbezorger F. Akkerman 
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