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Leijtriedden 

         

Mei mekoar op paed 
Op de tekening hierboven zien we twee mannen op weg 
gaan. Een lange weg ligt voor hen. Deze twee mannen 
lopen de weg samen want ze hebben veel te bespreken.  
Hun ervaringen van de laatste dagen is het onderwerp 
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van gesprek. Pas als er een derde man bij hen voegt, en 
met hen praat , wordt hun denken veranderd.   
De tekening gaat over de Emmausgangers. U kent het 
verhaal vast wel. Op weg naar huis loopt de opgestane 
Christus met hen mee en opent hun de ogen. Mei 
mekoar op paed.  
Het leven is  als het lopen van een weg. Dat kun je alleen 
doen, maar het is fijner, en ik denk ook beter, als je dat 
met twee of meer doet. Als gemeente willen we dat in 
ieder geval met elkaar doen. Met elkaar en met God. En 
tijdens deze wandeling van het leven zou het goed zijn 
als we ook wezenlijk met elkaar zouden praten. Praten 
over wat ons bezighoudt. Praten over God. Ik weet dat 
dit voor velen van ons niet zo gemakkelijk is. Toch zou 
het goed zijn als we ons daar in gingen oefenen. Geloof 
en geloven is niet iets voor je zelf alleen. We hebben 
elkaar nodig.  
Ik hoop dat het komende seizoen een seizoen van ons 
samen wordt. Geen zij en wij, maar met elkaar.   
 
Onderweg in ontmoeting 
 
zo waren wij onderweg 
 
gekeerd  
in onszelf 
op reis terug 
naar verstreken tijden 
van toen  
naar toen 
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een ongekeerde toekomst  
verzwegen 
in vervlogen hoop 
op goddelijke bevrijding 
van angst verdriet en lijden 
 
ongeopend liepen wij 
doelloos starend  
dichtgeklampt 
zichtloos  
tot onszelf  
ingekeerd 
 
tot een vragende ontmoeting 
in luisterend delen 
ons doet opstaan 
onze voeten  
doet keren  
op onze schreden 
van ons doodlopend pad 
van verwachtingloos  
verzonken bestaan 
 
een aanraking  
in lang gestild  
verlangen 
onze ziel  
doet opademen 
 
onze ogen  
opent  
voor de Ander  
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in onszelf 
en in de ander 
 
tot een ongekende  
toekomst 
op een Lichtend pad 
 
zo zijn wij Onderweg 

 

 

Sjon Donkers 

 

 

 

Vanuit de gemeente 
De zomer zit er weer op. Zeker  op het moment als ik dit 
schrijf. Het regent pijpenstelen. Toch hebben we een 
goede zomer gehad wat het weer betreft. Tenminste dat 
is mijn idee. Maar anderen hebben de echte warmte 
gemist. Zo zie je maar weer dat we verschillend naar de 
dingen kijken. 
In zo’n zomer, als het gemeente werk wat op een laag 
pitje staat, gebeurt er toch van alles. Mooi en minder 
mooie dingen. Zo was Gina Weidenaar de hele zomer 
onder de pannen met haar enkel waar ze een aantal 
schroeven in heeft gekregen. Gelukkig gaat het steeds 
weer wat beter. Tjeerd en Joke Feddema moesten hun 
moeder begraven  En al was ze op leeftijd, je kunt ze 
toch niet missen. Mevr. Ziel heeft ook niet zo’n mooie 
zomer gehad. Steeds weer die duizelingen die haar 
noodzaakten om het bed op te zoeken.  
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Gelukkig knapten anderen weer op en werd de tweede 
prijs in het Skûtsjesilen behaald. 
Voor de komende weken staat er weer van alles op 
stapel.  
 
Op vrijdag 22 september om 17.00 uur komt de jeugd 
van de brugklas bij elkaar in de  Ùtkomst om samen te 
gourmetten.  

 
 
Zondag 24 september Startzondag . 
Het programma ziet erin het kort zo uit. (Verderop in het 
blad is de uitgewerkte versie) 
Met elkaar fietsen we naar de kerk.  
9.30 uur koffie met wat lekkers 
Rond 10.00 uur kerkdienst met medewerking van de 
Bazuin. De collecte tijdens deze dienst is voor kerken in 
het Midden-Oosten 
11.00 uur Fietstocht  met hapje  en drankje 
De tocht eindigt bij Bernadette Alde Dijk 34 in Terwispel. 
Hier gaan we met elkaar eten. 
Voor de kinderen zijn er spelletjes en trampoline 
springen. 
Tussen 12.30 uur en 13.00 uur gaat iedereen weer 
zijns/haars weegs.  
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26 september is er om 9.30 uur wijkoverleg.  
Fijn dat we mevr. Dijkstra van de Warren in onze 
gelederen kunnen begroeten. We wensen haar een 
goede tijd toe. 
 
Op 2 oktober is de eerste verdiepingsavond. We 
beginnen om 19.30 uur 
Dit jaar buigen we ons over het begin van het boek 
Genesis. We doen dit naar aanleiding van het boek 
Genesis van John Goldingay. Het is een goed leesbaar 
boek. Mocht u denken: ik wil me voorbereiden, dan raad 
ik u het van harte aan.  
 
Op zondagmiddag 15 oktober van 15.30 uur tot 16.30 
uur worden alle jonge gezinnen met kinderen van 6-12 
jaar uitgenodigd. Jullie krijgen nog bericht maar bij 
dezen alvast de datum en de tijd. 
 
In ‘Tsjerkepaad’ van juni hebben we de vraag gesteld of 
er belangstelling was voor een reis naar Israël. Helaas is 
er te weinig respons gekomen.   
Het wordt dan allemaal te duur. Jammer voor degenen 
die belangstelling hadden maar het gaat dus niet door. 
 
Zo de kop is er weer af.  
A Dieu, ga met God. 
Ds. Dieuwke van der Leij. 
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Gemeentenieuws 
De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens 
onze gemeente, als groet/bemoediging gegaan naar 
diverse mensen. 
 
 
De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren, 
uiterlijk donderdag 28 sept bij Tineke Altena, De 
Vonken 2, 8407 EC Terwispel, e-mail t.h.altena@tele2.nl 
 
 
 
 

Startzondag zondag 24 september 2017 

Thema: OPEN HUIS 

 

Om het OPEN HUIS kracht bij te zetten, willen we u 
vragen, om met elkaar, op de fiets, naar de dienst te 
komen.  
Er zijn verschillende opstapplaatsen waar u zich om  
9.15 uur verzamelt en vanaf daar gezamenlijk naar het  

OPEN HUIS fietst.  

mailto:t.h.altena@tele2.nl
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De opstapplaatsen zijn: 
-Parkeerplaats bij de Rank 
-Splitsing Riperwei/Warrewei                                        
-Fietspad Volharding 
-Parkeerplaats Tynsterbos/Rolbregedyk 
-Terrein Landtech 
 

 
Als de stoet fietsers bij u thuis langskomt, kunt u 
natuurlijk ook daar vandaan aansluiten. 
 
Mensen die niet mee kunnen fietsen, kunnen met de 
auto worden gebracht . 
U kunt dan bellen met 06-13130913 
 

Na de dienst (we hebben dan alweer een uur stil 

gezeten) gaan we  
met z’n allen weer in beweging. Bij de uitgang krijgt u 
een papier met een routebeschrijving. Deze mag u 
volgen. Let wel op!! 
Want niet alleen het lichaam moet in beweging zijn…… 
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ook de geest moet in beweging gezet worden. 
En natuurlijk gaan we met elkaar in gesprek onder het 
fietsen.               
 

 

Voor de nabespreking en het verzorgen van de 
inwendige mens, is er OPEN HUIS op de Alde Dyk 34 
alwaar u aan tafel mag schuiven voor een gezellige lunch 
met warme en koude hapjes. 
Tot ziens dus op 24 september as. 
 
 
Orgelexcursie 30 september 
 
De Stichting Organum Frisicum organiseert jaarlijks een 
orgelexcursie. Dit jaar wordt op zaterdag 30 september  
een bezoek gebracht aan de: GKV de Levensbron en de 
Sint Piterskerk beide te Ureterp, de Piterkerk te 
Lippenhuizen en de kerk van Terwispel. Er wordt een 
korte inleiding gehouden over de historie van het dorp, 
de kerk en het orgel. Vervolgens een orgelconcert van 
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een halfuur door de heren Theo Jellema en Broer de 
Witte. 
Wilt u aan deze excursie deelnemen dan dient u zich op 
te geven via: www.organumfrisicum.frl voor 19 
september. In de dag- en streekbladen wordt deze 
excursie tevens bekend gemaakt. 
Heeft u alleen belangstelling voor het orgel van onze 
kerk, dan kunt u gerust langskomen. Hieraan  zijn geen 
kosten aan verbonden en hoeft u zich niet op te geven. 
De aanvang van het bezoek aan onze kerk is 's middags 
om 15.00 uur. 
Zie voor volledige informatie bovengenoemde website. 
Activiteiten comm. kerk Terwispel. 
 
Collecte Startzondag  
 
De diaconiecollecte tijdens de startzondag willen we dit 
jaar bestemmen voor de kerken in het Midden-Oosten. 
De kerk in het Midden-Oosten heeft het moeilijk.  
In Syrië en Irak zijn christenen blijvend op de vlucht voor 
oorlog en geweld. In Libanon en Jordanië kloppen ze 
massaal op de deur van kerken. In Egypte zorgen 
aanslagen voor angst en neemt de druk toe om ook weg 
te gaan.  
De Koptische Kerk, partner van Kerk in Actie, schreef: 
‘ondanks de brute aanvallen houdt de Orthodoxe Kerk 
zich vast aan wat Jezus ons leerde: “Maar ik zeg u, houdt 
van uw vijanden, zegen die u vervloeken, doe goed aan 

http://www.organumfrisicum.frl/
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degenen die u haten en bidt voor degenen die u 
misbruiken” 
Zij blijven geloven in delen, ondanks de pijn en het 
verdriet. Kerken in het Midden-Oosten hebben onze 
steun immers hard nodig. Daarom vraagt Kerk in Actie 
komend najaar opnieuw aandacht voor kerken in nood 
in het Midden-Oosten. 
Samen zijn we de kerk in actie en verbonden met de 
kerken in het Midden-Oosten. Kerk in Actie roept u op 
om de kerk daar niet te vergeten. Vorig jaar is er 
gulgegeven door lokale gemeenten en donateurs. 
Hiermee kon veel goeds gedaan worden door de 
partners van Kerk in Actie. Maar de nood blijft hoog. 
We vragen om uw gebed en financiële steun. Niet alleen 
om de ergste nood te lenigen, maar ook om voorzichtig 
weer te werken aan een toekomst. 
Namens de diaconie, 
Fokje Hokwerda. 
 
 
 

10 september 2017 Jeugdwerk 
Vandaag collecteren we voor JOP, Jeugdorganisatie van 
de Protestantse Kerk. 
Met uw bĳdrage aan deze collecte kan de ontmoeting 
tussen generaties in de kerk gestimuleerd worden. Vaak 
is er in de kerk geen of weinig contact tussen jonge en 
oudere generaties. Dat is jammer.  
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JOP ondersteunt gemeenten daarom met kennis, 
inspiratie en een netwerk om ervaringen en activiteiten 
uit te wisselen. JOP gelooft, in een kerk waar generaties 
niet zonder elkaar kunnen. Waar jong en oud elkaar 
ontmoeten vanuit het geloof dat ze elkaar keihard nodig 
hebben. Help ons zoveel mogelijk protestantse kerken te 
helpen dit daadwerkelijk te realiseren! 
 

17 september 2017 Vredeswerk: Verbeeld de vrede 
In de Vredesweek is de landelijke collecte bestemd voor 
het Vredeswerk van de Protestantse Kerk. 
In Matteüs 24 waarschuwt Jezus ons, dat er een tijd 
komt waarin we zullen horen van oorlogen en geruchten 
van oorlogen. Het lijkt wel of Hij het heeft over 2017. 
Meer dan ooit zijn er mensen nodig die zich inzetten 
voor vrede, tolerantie en begrip in deze verscheurde 
wereld.  
Tijdens de Vredesweek geven we in de collecte speciaal 
voor iedereen die werkt aan verbinding en vrede. Voor 
Olena Hantsyak, uit Oekraïne. Haar organisatie traint 
mensen om het gesprek te leiden tussen groepen 
mensen die met elkaar op gespannen voet leven. Ons 
geld gaat naar Swe Tha Har, een organisatie in 
Myanmar, die kinderboeken verspreidt over vrede. En 
we geven aan initiatieven in Nederland, zoals het 
overleg Joden, Christenen en Moslims, die zich steeds 
meer, ook op lokaal niveau, inzet voor meer onderling 
begrip.  
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Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse 
Kerk het Vredeswerk van Kerk in Actie en PAX 
 
1 oktober 2017 Kerk en Israël: Israëlzondag  
Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de Protestantse 
Kerk stil bij haar verbondenheid met het Joodse volk. 
Met de opbrengst van deze collecte worden projecten 
en activiteiten gesteund, die er op gericht zijn om de 
relatie tussen joden en christenen levend te houden. 
Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met Nes 
Ammim. De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit 
dorp zet zich in om het vertrouwen tussen en christenen 
te vergroten en bouwt op dit moment aan een nieuwe 
wijk waar Joodse en Arabische gezinnen samen zullen 
gaan wonen. Nes Ammim faciliteert ook kinder- en 
jongerenkampen waar Israëlische en Palestijnse 
jongeren elkaar ontmoeten. 
In Nederland steunt de Protestantse Kerk het werk van 
OJEC, een overleg waar joden en christenen elkaar 
ontmoeten om van elkaar te leren. Kerk en Israël 
inspireert theologen en andere belangstellenden met 
informatie, bijeenkomsten en het tijdschrift Kerk en 
Israël Onderweg over de joodse wortels van ons geloof. 
Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse  
Kerk het werk van Kerk en Israël. 
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Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
 
 
Zondag 10 sep  09.30  uur dienst in Terwispel  
 
 Voorganger:  ds. J. Jonkmans, Zwolle
 Organist :  Rob Huijzer 
 Ouderling van dienst: Wim Vrijburg 
 Kindernevendienst:     ja 
 Oppas:   Sybrich Veenstra, 571904 

Collectes zijn voor: 1e Diaconie 
2e Jeugdwerk kerk 

  Bloemenbezorger: W. Altena 
Zondag 17 sept. om  09.30 uur dienst in Tijnje  
        
             Voorganger:  Dhr. J. Smit, Beltschutsloot 
 Organist  Jelle Visser 
 Ouderling van dienst: Frank de Koster 

Kindernevendienst: Ja   
 Oppas   Nynke de Koster 571499  
             Collecte voor:               1e  Diaconie 
    2e Vredeswerk 
 Bloemenbezorger M. de Vries 
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Zondag 24 sept. om 09.30  uur dienst in Tijnje  
    Startzondag 
 
             Voorganger:             Ds. D. van der Leij 
 Begeleiding  De Bazuin 
 Ouderling van dienst: Bernadet de Vries  
 Kindernevendienst: Ja 
 Oppas:   Noa Lolkema 571927 
 Collecte is voor: 1e  Diaconie  
                2e  Kerk 
 Bloemenbezorger: T. Feddema 
 

 
Als Jezus zou twitteren, 

Hoeveel volgers zou hij dan hebben? 
 
 
Zondag 1 okt.   09.30 uur dienst in Terwispel  
 

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

 Ouderling van dienst: Pieter Kik 
 Oppas               Fardau Meesters 571899 
 Kindernevendienst: ja 
 Collectes zijn voor: 1e Diaconie 

2e Kerk en Israel 
3e Gebouwen 

           Bloemenbezorger: H. J. Lolkema 
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Zondag 8 okt. 09.30  uur  dienst in Tijnje   
   

Voorganger:                Ds. E. C. Roosenboom,
    Drachten 
 Organist:  Jelle Visser 
 Ouderling van dienst: Jannie From  

Kindernevendienst: ja 
 Oppas:   Sybrich Veenstra, 571904  

Collectes zijn voor: 1e Diaconie  
    2e Kerk    
 Bloemenbezorger: H. Altena 
 

 
 
 
 

Het fundamentele verschil tussen licht en 
duisternis is dat het licht wel de duisternis kan verdrijven, 

maar de duisternis het licht niet. 




