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Leijtriedden. 

 

Die ander kan echt een ander voor je blijven. Jíj leeft in 
jouw wereld, hij in de zijne. Je praat wel met hem, je ziet 
hem wel, maar hij raakt je in geen enkel opzicht. Maar 
die ander kan je ook van meet af aan zeer nabij zijn. Híj 
is mens en ook jij bent mens. Er is veel, dat jou met hem 
verbindt. Zíjn vreugde  is jouw vreugde, zijn verdriet is 
jouw verdriet. 
Over allerlei ellende in de wereld kun je zó praten, dat je 
zelf buiten schot blijft. De misère elders kan echter ook 
jouw misère zijn. De honger, de armoede, al dat onrecht, 
al dat geweld – heel persoonlijk wordt je erdoor 
getroffen. 
De verwoesting van de natuur kan je innerlijk onberoerd 
laten. Zakelijk weet je wat er aan de hand is, maar je 
leeft gewoon verder. Maar met de natuur kun je ook een 
innige band hebben. Wat zij moet ondergaan, onderga 
ook jij. 
Niet aan de kant gaan staan. Deze wereld is jouw 
wereld. Alles en iedereen hoort er bij. De eenzamen, de 



2 

door verdriet geteisterden, de hongerlijders, de 
vluchtelingen. De dieren, de bomen, de rivieren. Mens 
ben je. Dus medemens, mede schepsel.  Zo heeft God je 
gemaakt. 
Saamhorigheid. Royaal mens zijn. Dus: helpen waar  
maar te  helpen valt. Troosten waar je maar troosten 
kunt. Je beijveren in liefde, in recht, in vrede. 
Deel je leven. Zo heeft God het bedoeld. Ook het 
komende seizoen. 
 
 
Zien 
 
Zien wat er te zien valt, 
Kijken 
Met ogen van onze ziel. 
 
Dat niets ons ontgaat- 
 
Van de mensen om ons heen, 
Hun hoogten, hun diepten, 
Hun vreugde, hun verdriet, 
 
Van de bomen, de dieren, 
Hun eigen waarde, 
Hun eigen geheim, 
 
Van onszelf 
En van Hem die ons schiep- 
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God die ons ziet, 
Ons ziet zoals we zijn. 
 
God die ons draagt, 
Ons herbergt in zijn ziel 
 
( Uit : Mijn God , van Hans Bouma) 
 
 
Vanuit de gemeente. 
De vakantie is voorbij. Het gewone leven begint weer, 
zeggen we dan. Net of het weggeweest is. Maar dat is 
maar schijn. Juist voor mensen die met ziekte te maken 
hebben of mensen met andere problemen ging het 
‘gewone’ leven gewoon door. Zomervakantie of niet. 
Zo stond de familie Lolkema voor een moeilijke keus. 
Moest man, vader, Kees nu wel of niet opgenomen 
worden. Dit is niet niks. Hier komt zoveel innerlijke strijd 
bij te pas. Uiteindelijk is de keus gemaakt en Kees woont 
nu in Sneek. In onze gebeden nemen we zowel Kees als 
Nelly mee. Dat ze beide rust mogen ontvangen. 
Jelle van der Meer , Warrewei 29, had al vele jaren last. 
Ja van wat? De specialisten dachten dat het niet het hart 
was. Toch bleek het  wel zo te zijn. Jelle heeft intussen 
vier omleidingen gekregen en knapt gelukkig al weer wat 
op. Wel zal hij voorlopig wat rustig aan moeten doen. 
Ook Pieter Kik zit wat ‘yn ‘e lytse loege ‘. “Gelukkig” is 
het de ziekte van Pfeifer. Niet lekker, maar het gaat 
weer over. Al duurt het misschien lang 
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Fokje Hokwerda komt de kerkenraad versterken als 
diaken. Zondag 2 oktober zal ze worden bevestigd. We 
wensen haar een goede tijd toe. 
 
Zondag 25 september is het startzondag. Dit jaar is het 
thema: “Deel je leven”.  
Dit kan op veel manieren. 
Samen iets doen , samen vieren eten, samen creatief zijn 
en zo voort. We proberen die zondag veel dingen met 
elkaar te doen. Verderop in dit blad vindt u het 
programma.  
 
Op woensdag 28 september  om 19.30 uur starten we 
met de verdiepingsavonden. We gaan samen de 1e brief 
aan de Korinthiërs bekijken. Wat heeft deze brief ons 
vandaag aan de dag nog te zeggen. 
 
Het wijkoverleg dat op 5 oktober stond gepland  wordt 
verschoven naar 12 oktober om 10.00 uur in de 
Utkomst.  
 
Zo, het begin is er weer. Samen zetten we de schouders 
er weer onder om er een goed seizoen van te maken.  
 
A Dieu, Ga met God. 
Ds Dieuwke van der Leij 
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Nieuws vanuit de kerkenraad 
 
- In de kerkenraad is besloten om minder te vergaderen 
Er werd maandelijks door het moderamen en de 
kerkenraad vergaderd. Vanaf oktober 2016 zal de ene 
maand door de kerkenraad en de andere maand door 
het moderamen worden vergaderd. Voor dringende 
zaken kan een extra vergadering worden ingelast.  
Op 6 september heeft de kerkenraad vergaderd, in 
oktober vergadert het moderamen en de eerstvolgende 
kerkenraadsvergadering staat gepland op 16 november. 
 
In Tsjerkepaad van juni is de verdeling van de taken 
binnen de kerkenraad, het moderamen en de 
contactpersonen vermeld. 
Er is veel veranderd en daarom nogmaals de verdeling 
van de taken. 
- Dhr. Pieter Kik is voorzitter van de kerkenraad.  
- Mw. Bernadet de Vries is vicevoorzitter. 
- mw. Ida Knobbe en dhr. Jan Willen de Bruin verzorgen 
het scribawerk. 
- Dhr. Tjeerd Bosma is contactpersoon voor de jeugd. 
- Mw. Gina Weidenaar is gestopt met haar werk als 
ouderling, ze blijft lid van de kerkenraad als diaken.  
- Het wijkwerk van wijk 5 wordt eerst overgenomen 
door de contactpersonen mw. Etty van der Werff en dhr. 
Homme Lageveen. Voor deze wijk zal nog een ouderling 
worden gezocht. 
- Mw. Janke Eliveld is contactpersoon in wijk 3. 
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- Het moderamen bestaat uit: 
Dhr. Pieter Kik, Ds. Van der Leij, dhr. Jan Willem de 
Bruin, mw. Bernadet de Vries en mw. Lucy Ockers. 
 
- Mw. Fokje Hokwerda wordt op zondag 2 oktober 
bevestigd als diaken. 
  
- Wilt u aan dominee Van der Leij, uw wijkouderling of 
uw contactpersoon doorgeven wanneer u weet dat 
iemand ziek is, opgenomen in het ziekenhuis, of een 
moeilijke periode doormaakt. Het mailadres en 
telefoonnummer van onze dominee vindt u voorin 
Tsjerkepaad. 
 
- Elke zondagmorgen is er kindernevendienst in de kerk. 
- Elke week is er ook zondagsschool, vragen hierover 
kunt u stellen aan mw. Taapke Nicolai, telefoon nummer 
571794 of via de mail: taapkeadema@hotmail.com  
 
Namens de kerkenraad, 
Janneke Vrijburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:taapkeadema@hotmail.com
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Zondag 18 september is er een thema-

dienst geheel verzorgd door Gospelgroep 

In His Name uit Drachten 

Thema: Genade- Niet goedkoop, wel gratis 

Deze dienst begint ’s avonds om 19.30 in 

de kerk van Tijnje. 

Iedereen is van harte welkom. 
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Programma Startzondag Protestantse kerk                                             

Tijnje/Terwispel 

 
Op zondag 25 september willen we de start van het 

nieuwe seizoen vieren. 

Het thema van deze dag is “Deel je leven” 

Hier willen we op verschillende manieren handen en 

voeten aan geven. 

 

 9.30 uur   Samen koffiedrinken 

 

10.00 uur  Kerkdienst met medewerking van ‘De Bazuin’ 

Tijdens de dienst  willen we delen van onze 

overvloed. Door i.p.v. de collecte een  

inzameling in natura te houden voor de 

voedselbank. 

 

11.00 uur  Samen genieten van een drankje en een   
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knabbeltje. Ondertussen kunnen de kinderen   

spelletjes doen of stoepkrijten.  

Jan en Annie Adema willen met ons delen van   

hun overvloed aan bloemen. 

Samen gaan we na de dienst boeketjes maken. 

Deze mag u meenemen of geven aan iemand 

die daar behoefte aan heeft. 

 

12.00 uur Samen eten. Voor elkaar klaargemaakt en         

                  samen genuttigd. 

We zijn dus op zoek naar mensen die hun 

kookkunsten met ons willen delen. 

Heb je zin om een pan soep, een salade, bv 

een hartige taart of iets anders klaar te 

maken, neem dan contact op met Tineke 

Altena 0513-571662.  

Tijdens het eten ( voor het toetje) luisteren we 

naar het optreden van een combo. 

 

 Rond 13.15 sluiten we af. 

 

 

Iedereen is van harte welkom. Of je nu wel of 

niet lid bent van de  kerk, dat maakt niks uit.  
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Gemeentenieuws 
 
De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren, 
uiterlijk donderdag 29 september  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 gegaan  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderrubriekje 

 
 

mailto:t.h.altena@tele2.nl
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Jongens en meisjes van 4 tot 12 jaar . 

Op vrijdag 23 september hebben we een feest in 

de Utkomst.  

We beginnen om half 4. 

 

Wat gaan we doen? 

 

Eerst even wat drinken met wat lekkers. 

Dan verkleden en toneelspelen knutselen of 

kleuren. 

En aan het eind …                 

 

Juist een hotdog. 

 

Jij komt toch ook? 

 

 

 

Ds Dieuwke van der Leij en Alie de Bruin 
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Hierbij een lijst van producten die ze bij de 
voedselbank goed kunnen gebruiken. 
 

Stichting Voedselbank Opsterland 

  
Koffie    Groente (blik) 
Koffiemelk   Pakjes soep 
Melk (houdbare)  Rijst (droogkokend) 
Blikje tonijn of zalm  Zuurkool 
Pannekoekenmix  Broodbeleg 
Nasi kruiden   (pindakaas/pasta) 
Aardappelpuree 
Gezeefde tomaten 
Bruine bonen of kapucijners 
Blikje smac 
Rookworst 
 
Voorts zijn groenten uit eigen tuin zeer welkom! 
Bij voorbaat danken wij u voor uw bijdrage.  
 
Hartelijk dank voor uw gaven. 
Namens de diaconie, 
Johannes van der Meulen 
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11 september 2016, Collecte Jeugdwerk: Sirkelslag 
betrekt jongeren bij de kerk 
Ieder jaar organiseert JOP, Jeugdorganisatie van de 
Protestantse Kerk, het online spel ‘Sirkelslag’. Een 
interactief spel rond christelijke thema’s. Jaarlijks doen 
bijna 10.000 kinderen en jongeren mee. Ze kijken uit 
naar dit evenement, waarmee ze zich verbonden voelen 
met jongeren uit het hele land die ook bezig zijn met 
geloven. Uit onderzoek is gebleken dat Sirkelslag voor 
veel kinderen en jongeren het laatste lijntje met de kerk 
is. Jeugdwerkers zijn blij met dit spel, omdat het een 
goed middel is om jongeren enthousiast te houden voor 
het jeugdwerk en hen te betrekken bij kerk en geloof. 
JOP wil graag doorgaan met het organiseren van 
Sirkelslag en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. 
Met uw bijdrage voor de collecte kan JOP dit 
waardevolle werk voortzetten, zodat kinderen en 
jongeren niet uit beeld verdwijnen, maar betrokken 
blijven bij de kerk 
 
18 september 2016, Collecte Protestantse Kerk 
Vredeswerk: Geef voor vrede 
Ieder jaar staan we in de Vredesweek stil bij de mensen 
die zich wereldwijd inzetten voor de vrede. De 
Protestantse Kerk steunt hen van harte via 
vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX.  Zoals de 
jonge onderwijzers in Syrië, die scholen hebben 
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opgericht waar kinderen van allerlei achtergronden 
samen les krijgen. Want ze willen een nieuwe generatie 
leren om, ondanks verschillen, de verbinding te zoeken 
en samen te werken. En in Griekenland biedt de Grieks 
Evangelische Kerk, met steun van Kerk in Actie, hoop in 
de uitzichtloze situatie in de vluchtelingenkampen. De 
kerk deelt hier noodhulppakketten uit en geeft 
geestelijke steun. Veel gezinnen in het kamp zijn uit 
elkaar gerukt. Kerk in Actie zet zich in om hen weer te 
herenigen. Met de opbrengst van deze collecte steunt 
de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor 
vrede van Kerk in Actie en PAX. 
 
2 oktober 2016, Collecte Kerk en Israël: Terug naar de 
bron 
Zondag 2 oktober, Israëlzondag, staan we stil bij de bron 
van ons christelijk geloof, de Joodse traditie. Om het 
gesprek over de Joodse wortels van de kerk te 
stimuleren, organiseert Kerk en Israël tal van 
activiteiten. Ieder jaar is er een landelijke 
ontmoetingsdag, zijn er studiemiddagen, en dit jaar is er 
begin november een symposium over Jezus en Paulus als 
Joodse hervormers.  
Paul van Dam, lid van de commissie Kerk en Israël in 
Houten, vindt het belangrijk om als gemeente terug te 
gaan naar onze wortels die liggen in het Oude 
Testament. “Die verhalen laten processen zien die ook in 
ons eigen leven gaande zijn. Moeite, zorgen en pijn, 
maar ook intense betrokkenheid van God met mensen. 
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Het zijn verhalen die we keer op keer moeten lezen om 
de diepte ervan tot ons door te laten dringen.” 
Ook lokale groepen Kerk en Israël organiseren cursussen 
en bijeenkomsten die gemeenteleden inspireren met de 
Joodse bronnen en traditie. Met de opbrengst van de 
collecte kan de Protestantse Kerk al deze activiteiten 
ondersteunen. 
 

Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
 
 
Zondag 11 september  9.30 uur dienst in Terwispel 
    

Voorganger:  ds. H. KleinIkkink Drachten 
 Organist:  Rob Huizer  
 Oppas:   Fardau Meesters 571899 
 Kindernevendienst: ja   

Ouderling van dienst: Wim Vrijburg  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 

2e jeugdwerk  
Bloemenbezorger: J.J. Knobbe 

 
 
 
 
 

   
 
Zondag  18 september  19.30 uur   dienst in: Tijnje   
              Voor alle leeftijden  (jeugddienst) 
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Thema dienst verzorgd door: In His Name uit              
    Boornbergum  
 Oppas:   Sybrich Veenstra  571904 
 Ouderling van dienst: Bernadet de Vries 

Collectes zijn voor:     1e diaconie 
                                     2e Vredesweek 

Bloemenbezorger:       H. Lageveen 
 

Zondag 25 september  9.30 uur   dienst in: Tijnje 
    Startzondag 
 
 Voorganger:  Ds D. v.d.Leij 
 Begeleiding  De Bazuin   
 Oppas:   Nynke de Koster 571499 
 Kindernevendienst: ja  

Ouderling van dienst: Pieter Kik  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie  
    2e kerk 

Bloemenbezorger: B. Nicolai 
 
 
Zondag 2 oktober  9.30 uur dienst in: Terwispel  
 
             Voorganger:     ds D. vd Leij  

Organist:  Hielke vd Meulen 
 Oppas               Noa Lolkema 571927 
 Kindernevendienst: ja  

Ouderling van dienst: Jannie From  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 

2e kerk en Israël  
 Bloemenbezorger:    J. Tanja 
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Zondag 9 oktober  9.30 uur dienst in: Tijnje  
  

Voorganger:     Ds R. v. Gullik-Renooy 
 Organist:  Jelle Visser   
 Oppas:   Fardau Meesters 
 Kindernevendienst: ja  

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

2e kerk 
 Bloemenbezorger:      W. Altena 
 

 




