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Het uitzicht, dat je hier ziet, zagen we afgelopen week
toen we op Texel waren. Een woelige zee. Op het
moment van de foto zaten we in de strandtent bij paal
17, waar we elke dag naar toe wandelden . Genietend
van de zee, de wind en het rondspringen van Meike. Op
zo’n moment kom je los van alle wereldperikelen en je
eigen ‘zorgen’. Maar op zo’n moment komen ook de
meest wezenlijkste vragen bij je op. Vragen rond leven
en dood, vragen over God.
Juist op dat moment , daar bij de zee, word je klein.
Worden de problemen klein, wordt je stil. Ervaar je Gods
nabijheid.
Ja de woelige zee bleef doorgaan, en het werd opdat
moment steeds donkerder.
Toch drong het tot me door dat er altijd licht blijft achter
de horizon. Altijd blijft daar de zon. En altijd komt hij
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terug. Toen voelde ik dat God er ook altijd zal zijn.
Ondanks de toekomst die we niet in de hand hebben,
ondanks de vragen rond een nieuw begin.
God gaat mee ook het komende jaar.
Zoals het licht
ons elke morgen
nieuw verschijnt,
ons wekt
en koestert
met zijn stralen,wek gij God
zo ook mij!
Zoals de zon
Geen dag
Ons in het donker laat,Laat mij uw trouw
Ook nu weer dagen!
Schep doorgang
Aan wat zorgen baart,
Wat angst aanjaagt,
En zet mij
Recht weer op mijn voeten:
Niet moedeloos
Niet hopeloos verlamd,
Maar opgericht,
Met opgeheven hoofd
Tot u
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Mijn Zon,
Mijn dag, mijn licht!
(Liedboek pg 535)

****
Vanuit de gemeente.
Leven en dood wisselen elkaar af. Ook in onze
gemeente. Zelfs op dezelfde dag.
Al een aantal maanden wisten we dat het niet goed zou
komen met Pieter Reitsma. In september werd hij ziek.
Zo ziek dat genezing er niet meer in zat. Op 20 december
is hij overleden. Onze gedachten gaan uit naar
Jacqueline, Sieuwke en Albert-jan, en Berend. Dat ze zich
gedragen mogen voelen door God , maar ook door ons.
Verderop in dit blad kunt u een In Memoriam lezen.
Op 20 december werd Hessel Johannes geboren. Zoon
van Ruurd en Anne Vroukje Sonneveld, Breewei 36. Een
prachtig kereltje. Dat jullie maar veel van hem mogen
genieten. In maart ( waarschijnlijk 5) zal Hessel worden
gedoopt.
Gerrit Overwijk is al weer een tijdje thuis. Hij knapt
langzaam weer op. Toch is het nog wel spannend of de
ontsteking helemaal weg is. We wensen hem
beterschap.
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Mevr. Dijkstra, Rolbrêgedyk, komt zaterdag 21 januari
weer thuis uit Wolvega. Met wat aanpassingen zal het
hopelijk wel weer gaan.
De laatste keer dat we Bijbelstudie hadden was
woensdag 11 januari. Helaas was dit niet zo goed
gecommuniceerd en was de opkomst laag. De volgende
avond is woensdag 22 februari om 19.30 uur in de
Útkomst. We bespreken dan de laatste 4 hoofdstukken
van de 1e Korinthe brief.
Op woensdag 8 februari is er weer een koffieochtend.
Dit keer met een activiteit.
We hebben in de maand december fijne feestelijke
diensten gehad. Bijzonder waren de kinderkerstfeesten
in Terwispel en Tijnje. Er is veel werk voor gedaan, maar
het resultaat mocht er dan ook zijn. Bedankt, iedereen
die er op wat voor manier ook aan mee heeft gewerkt.
Ik weet niet of u elke zondag het bloemstuk ook heeft
bewonderd. Bijzonder mooi was de advents- en
kerstschikking dit jaar. Dank je wel. Om telkens weer iets
nieuws te creëren en dan zo’n kwaliteit is geweldig.
Bedankt voor de vele felicitaties voor mijn verjaardag.
Het geeft een goed gevoel.
A Dieu, ga met God
Ds Dieuwke van der Leij.
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Drie koningen speurtocht.
Op 6 januari heeft een groep van 22 kinderen kou en
duisternis getrotseerd door de speurtocht te lopen.
Helaas was het wat eerder donker dan we dachten maar
dat mocht de pret niet deren.
Eigenlijk best wel spannend.
Aan het einde van de tocht belandden we bij Jan Willem
en Alie en konden we ons warmen aan het vuur en
genieten van warme chocolade melk en gepofte
marshmallows.
Al met al een fijne middag.
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In Memoriam Pieter Reitsma
* 21-08-1948 ✝ 20 december 2016
Pieter Reitsma is op 21 september 1948 geboren in
Weakens onder Winsum.
Hij was de derde van de 7 kinderen van Durk Reitsma en
Jantje Johanna Stapenséa. Het was een hecht gezin.
Toen Pieter 5 jaar was, overleed zijn zusje Sieuwke. Dit
is voor Pieter erg bepalend geweest voor zijn verdere
leven. Het gemis van zijn speelkameraadje en het
verdriet van zijn ouders hebben hem gevormd.
De lagere school periode was niet het mooiste deel van
zijn leven. Op 8 jarige leeftijd kreeg Pieter al
maagproblemen. Doordat zijn lichaam hem in de steek
liet, kon hij niet overal aan mee doen. Zoals bv. aan
zwemles.
Dat zal best moeilijk zijn geweest en het heeft zijn
zelfvertrouwen een knauw gegeven.
Misschien daarom die latere uitspraak van hem: ‘ik bin
maar een gewoane jongen’.
Pieter en Jacqueline leerden elkaar al jong kennen. Hun
huwelijk werd gezegend met twee kinderen. Sieuwke en
Berend.
Pieter hield van zijn kinderen en zij van hem.
Pieter kwam uit een boerengezin. Maar ja, niet elke
zoon kon op de boerderij.
Dus ging Pieter ergens anders werken. Wel in een
boerenomgeving.
Bij de CAF, later Cebeco, heeft hij 25 jaar gewerkt. Tot
dat hij in verband met inkrimping moest afvloeien.
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Pieter was een buitenmens, een natuur mens. Hij wist er
veel van . .
Hij wees je op allerlei dingen in de natuur.
Lichamelijk waren er moeilijke periodes in zijn leven. In
1981 is Pieter voor de eerste keer geopereerd aan darm
kanker. In 1998 tijdens de vakantie in Avalon en Jabikke
kreeg hij een longembolie en in 2009 nog een keer een
darmoperatie, met daarop volgend een darminfarct.
Veel heeft hij moeten doorstaan. Natuurlijk heeft hem
dat gevormd en beïnvloed.
Maar hij gaf geen krimp. Zelfs op de laatste familie dag
was Pieter als eerste in het modderbad.
Pieter was een dorpsmens. Hij kwam veel bij mensen en
was attent als hij iets hoorde.
Vertelde je hem iets, dan kwam hij er later op terug.
Oké, hij was ook wel direct en perfectionistisch.
En hij vroeg dat ook van een ander. Hij kon niet
begrijpen dat, als je had toegezegd om iets te doen, dat
je dat niet direct deed.
Daarnaast was juist hij instaat muren tussen mensen te
doorbreken. ‘Ast mar fatsoenlik bist, kinst alles sizze’.
In de laatste weken hebben Pieter en ik, veel gepraat
over het afscheid.
Pieter wilde graag zelf de regie hebben. Vandaar de
keuze van de songs tijdens de crematie.
Wat de tekst betreft wilde hij graag dat het doorgaan
van de generaties er in naar voren kwam.
Zijn band met het voorgeslacht, zijn ouders, pakes en
beppes , het staan in een traditie was voor hem
waardevol.
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Ook God hoorde voor Pieter daarbij.
We hebben in de afscheidsdienst gelezen uit psalm 90
Hear, Jo hawwe ús in taflecht west
it iene geslacht nei it oare.
2
Foardat de bergen berne wienen,
ierde en wrâld ta wêzen kamen,
ja, fan ivichheid oant ivichheid binne Jo God.
Ik hoop en bid dat deze belijdenis Jacqueline, Sieuwke,
Albert-jan en Berend mag helpen hun weg zonder Pieter
verder te gaan.
Ds. Dieuwke van der Leij

Nieuws vanuit de kerkenraad
De eerstvolgende moderamen vergadering staat gepland
op 14 februari en de eerstvolgende
kerkenraadsvergadering staat gepland op 14 maart as.
Woensdagavond 22 februari wordt er weer een
verdiepings-avond gehouden onder leiding van Ds. Van
der Leij
Wilt u hier ook aan mee doen of gewoon een keer
komen luisteren dan kunt u zich opgeven bij onze
dominee, telefonisch via 06 13130913 of via de mail:
werkdieuwke@gmail.com
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Het groot huisbezoek zal worden gehouden op
zondagavond 5 maart in de Utkomst en maandagavond
13 maart bij iemand thuis. Persoonlijk huisbezoek of een
“gewoon” bezoekje van onze dominee is natuurlijk ook
mogelijk. Op het formulier wat u elders in deze
Tsjerkepaad vindt kunt u dit aangeven.
Dit formulier kunt u inleveren bij een ouderling of in it
ponkje in de kerk.
Woensdagmorgen 8 februari wordt er vanaf 10.00 uur
weer een koffieochtend met een actieve activiteit
gehouden in de Utkomst. Iedereen is welkom. U hoeft
zich hier niet voor op te geven.
Vrijdagavond 7 april zal de gemeenteavond worden
gehouden. De jaar en financiële informatie voor het
jaarboekje graag voor 27 februari via de mail
t.h.altena@tele2.nl aanleveren bij mw. Tineke Altena.
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.
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
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Gemeentenieuws
Verhuisd:
Fam. H. v.d. Wal Heawei 17 naar Akkrum.
Dhr. W. de Boer H. Voswei 2 naar M. Roordawei
Fam J. Meester Kupershagen 4 naar M. Roordawei
De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren,
uiterlijk donderdag 2 maart 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.

e-mail kerkelijkbureaupgtt@gmail.com
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Nieuws van de diaconie
Veertigdagentijd
Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en
dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en
hart volgen, in gemakkelijke en moeilijke
omstandigheden. Dit vraagt om kracht en
doorzettingsvermogen. Sterk & Dapper, deel als Jezus
dat is het thema van de veertigdagentijdcampagne dit
jaar van Kerk in Actie.
Tijdens deze veertigdagentijd komen we in actie voor
sterke en dappere mensen wereldwijd. Geïnspireerd
door Jezus Christus geloven we in delen. Het delen wat
we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof geld
en goed. Voor ons is delen ook het uitspreken van
bewondering voor deze sterke en dappere mensen.
In de 40dagentijd staan zes projecten in verschillende
landen centraal. Deze projecten steunen sterke en
dappere mensen in het nastreven van hun dromen.
Iedere zondag zal één van deze projecten onder de
aandacht gebracht worden tijdens de kerkdienst.
Ook dit jaar willen we weer een paasgroetenactie
organiseren voor gevangenen.
De veertigdagentijd is dit jaar van 1 maart tot en met 15
april
Vakanties met aandacht
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Een fijne zorgeloze vakantie dat gun je toch iedereen!
De diaconie wil u graag Hetvakantiebureau.nl onder de
aandacht brengen. Zij organiseert al ruim 50 jaar
vakantieweken op prachtige locaties, voor senioren,
zonder en met zorgbehoefte, die graag ontspannen
vakantie willen vieren. Ook worden vakanties
georganiseerd voor één-oudergezinnen. Zo’n 1400
vrijwilligers maken deze vakanties mogelijk.
Hetvankantiebureau.nl werkt nauw samen met de
Protestantse Kerk in Nederland.
Indien u belangstelling heeft voor zo’n geheel verzorgde
vakantie met aandacht, kunt u informatie vinden op de
website hetvakantiebureau.nl en/of bij de diaconie. We
willen u hierbij graag helpen.
Misschien kent u mensen uit uw omgeving die u op deze
vakanties wilt wijzen. Als de prijs te hoog is voor u dan
zijn er mogelijkheden om korting te krijgen via het
vakantiefonds.
Namens de Diaconie,
Fokje Hokwerda tel. 0513 466339
SPRAKELOOS
Dit is het thema van een serie schilderijen die in de
veertigdagentijd te zien zullen zijn in de kerk van
Terwispel. Mevr. Greetje van Beusichem uit Wyckel
heeft ze gemaakt en ze verbeelden het lijden van Jezus
en ook het lijden van de mensheid. Zij zal een toelichting
geven bij haar werk en ons vertellen op een heel
boeiende manier over wat haar inspireert.
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In het volgende kerkblad meer informatie, maar noteert
u alvast de datum:
Vrijdagavond 24 maart 2016 in de kerk van Terwispel
U bent alvast van harte uitgenodigd,
Namens de activiteitencommissie van Terwispel
Fokje Hokwerda- Akkerman

Cantatedag
Als u van zingen houdt: Op 18 maart wordt er in de kerk
van Terwispel een cantatedag georganiseerd.
Dit is een initiatief van de Stichting Ars Musica.
Op deze dag wordt de cantate “Jesu Meines Lebens
Leben” van D. Buxtehude ingestudeerd en uitgevoerd.
Het is een cantate die past in de lijdenstijd. De leiding is
in handen van Egbert Klazenga.
Er wordt een open inschrijving gehanteerd, iedereen kan
meedoen. Als u zich opgeeft, ontvangt u van te voren de
muziek thuis om alvast te oefenen en op 18 maart komt
iedereen bij elkaar om samen van deze muziek te
genieten. De dag duurt van 10.00 ’s morgens tot
ongeveer 17.00 uur. Om 16.00 uur is er een uitvoering
voor belangstellenden die komen kijken en luisteren.
Informatie kunt u vinden op de website
www.arsmusica.nu en klik dan op de rechterkolom op
“cantates”. Ook kunt u zich via dezelfde website
opgeven voor deze dag.
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Namens de activiteitencommissie van de Kerk Terwispel
Fokje Hokwerda Akkerman

Wie vindt dat hij geen genade verdient,
heeft gelijk.
Daarom heet het genade.

Kinderkerstfeest 24 december 2016
Op kerstavond, net voor 19.00 uur klinken er prachtige
stemmen vanuit de kerk in Terwispel.
Een gelegenheidskoor van 12 mensen, heeft in enkele
weken prachtige liederen ingestudeerd. De kerk loopt
tegen 19.00 uur vol. Groot, klein, jong en oud. Allemaal
nieuwsgierig naar wat er komen gaat. Iedereen is
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benieuwd hoe het kerstfeest er in de toekomst uit zal
zien.
Groep 5 t/m 8 neemt daarom een kijkje in 3016 om te
laten zien dat het kerstfeest er dan nog net zo belangrijk
is als in 2016. Met speciale steps reizen ze vanuit 2016
naar de toekomst. In 3016 zijn kerstbomen en
cadeautjes niet belangrijk meer, maar wel waar het echt
om draait. Namelijk vieren dat Jezus is geboren.
Groep 1 t/m 4 laat zien dat (2000 jaar geleden) de
geboorte van Jezus, er nu nog voor zorgt dat wij het
kerstfeest vieren. Door de ogen van het ezeltje Josja zien
wij een verliefde Jozef en Maria, die een warm plekje
zoeken om te overnachten en waar het kindeke Jezus
wordt geboren.. De prachtige engelen die voor de
(drukke) herdertjes een mooi lied zingen en de wijze
mannen die de ster volgen en cadeautjes gaan brengen
bij het Koningskind.
22 kinderen zijn druk bezig geweest met oefenen en
zorgen voor dit geslaagde kinderkerstfeest. Petje af
voor deze kinderen. Niet alleen hebben ze laten zien dat
ze goed kunnen toneelspelen, ook laten ze horen dat ze
kunnen zingen. In korte tijd hebben ze liedjes en teksten
uit het hoofd moeten leren. Echte acteurs en actrices!!
Thialda Alma en Fardou Postma laten hun muzikaliteit
horen op keyboard (Thialda) en saxofoon (Fardou).
Een mooi begin van de kerstdagen!!
Wij willen onze dominee Dieuwke van der Leij heel
hartelijk bedanken voor haar inbreng, zij heeft het
verhaal van het ezeltje Josja prachtig voorgedragen. En
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natuurlijk moeten we ook de vrijwilligers die
meegewerkt hebben om dit te laten slagen niet
vergeten. Nogmaals bedankt.
Wij, als kerstcommissie, hebben een erg gezellige tijd
gehad met de kinderen en vonden het fijn om met deze
kinderen weer het kerstfeest te verzorgen. Wederom
…… Missie geslaagd!!
Namens de kerstcommissie Terwispel
Iepie Zijlstra

Toen Jezus zei, “Volg mij”,
bedoelde Hij niet:
“Kunt u mij nog volgen?”
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29 januari Collecte Missionair Werk en Kerkgroei
Help de nieuwe kerk in Utrecht. Een plek waar alle
Kanaleneilanders elkaar kunnen ontmoeten. Dat is de
wens van pioniersplek ‘De Haven’ in de wijk
Kanaleneiland in Utrecht. Ds. Marius van Duijn is hier
werkzaam als pionier. Driekwart van de wijkbewoners is
van niet westerse afkomst. Samen met een team van
vrijwilligers organiseert ds. Van Duijn activiteiten voor
bewoners en brengt zo de kerk in de wijk. Iedere
zondagmiddag is er een ‘koffiehuis’ en iedere eerste
zondag van de maand een gratis ‘havenmaaltijd’.
Gemeenteleden helpen buren met boodschappen,
geven taalcursussen of springen bij op een van de
kinderclubs. De Protestantse Kerk steunt de
pioniersplek De Haven van harte. Met uw bĳdrage aan
de collecte op 29 januari maakt u pioniersplekken als De
Haven in Utrecht en andere pioniersplekken in
Nederland mogelĳk.
5 februari werelddiaconaat.
Boeren verdienen meer met biologische nootmuskaat.
In de 18e eeuw was nootmuskaat het zwarte goud voor
de Indonesische provincie Noord-Molukken.
Tegenwoordig is de prijs van de specerij laag. Toch is er
wereldwijd een grote vraag naar nootmuskaat van
goede kwaliteit. Daarom traint partnerorganisatie IDH
(Sustainable Trade Initiative) boeren om nootmuskaat
op biologische wijze te verbouwen en deze te verwerken
volgens internationale kwaliteitsnormen. IDH helpt
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boeren ook zich in coöperaties te organiseren om hun
nootmuskaat gezamenlijk te exporteren. Door de
verbeterde kwaliteit en de verkoop via coöperaties
levert de nootmuskaat meer op. De ambitie is dat 5.000
boeren dankzij dit project voor eind 2017 een hoger
inkomen hebben.
5 maart steum kinderen en jongeren in de Glind
In jeugddorp De Glind wonen ongeveer 150
uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Door allerlei
problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Het gaat
dan bijvoorbeeld om mishandeling, verwaarlozing of
verslavingsproblemen van de ouders, maar ook om
lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of
gedragsproblemen van de kinderen zelf. De
Rudolphstichting is eigenaar van grond en gebouwen in
De Glind. De stichting zorgt voor verschillende
voorzieningen in het dorp zoals het zwembad, de
kinderboerderij en het dorpscentrum. In dit
dorpscentrum – Glindster – zijn veel naschoolse
activiteiten. Kinderen en jongeren komen er sporten,
muziek maken of gezellig in de soos hangen. Ook zijn er
horeca- en concertmogelijkheden. Via een
leerwerktraject kunnen jongeren er praktijkervaring op
doen in de horeca. Zo krijgen ze de kans die ze
verdienen
Namens de diaconie,
Johannes van der Meulen
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Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?
Zondag 29 januari 09.30 uur dienst in Terwispel
Voorganger:
ds. D. van der Leij
Organist:
Jelle Visser
Ouderling van dienst: Ida Knobbe
Kindernevendienst: Ja
Oppas:
Fardau Meesters 571899
Collectes zijn voor: 1e Diaconie
2e Missionair werk en
kerkgroei
Bloemenbezorger: Mw. M. de Kler

Zondag 05 februari 9.30 uur dienst in: Tijnje
Voorganger:

ds. Y. Riemersma-Beintema
Heerenveen
Organist:
Hielke van der Meulen
Ouderling van dienst: Ida Knobbe
Kindernevendienst: ja
Oppas:
Sybrich Veenstra 571904
Collectes zijn voor: 1e Wereld Diaconaat
2e Kerk
3e Gebouwen
Bloemenbezorger: J. van der Meer
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Zondag 12 februari 09.30 uur dienst in Tijnje
Heilig Avondmaal
Voorganger:
ds. D. van der Leij
Organist:
Anton van der Meulen
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Kindernevendienst: ja
Oppas:
Nynke de Koster 571499
Collectes zijn voor: 1e Diaconie
2e Kerk
Bloemenbezorger: K. Eliveld

Zondag 19 februari 09.30 uur dienst in Terwispel
Voorganger:

Ds. E.C. Roosenboom,
Drachten
Organist:
Jelle Visser
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Kindernevendienst: ja
Oppas
Noa Lolkema 571927
Collectes zijn voor:
1e Diaconie
2e kerk
Bloemenbezorger: P.Kik
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Zondag 26 februari om 09.30 uur dienst in Tijnje
Voorganger:
Ds. J. Jonkmans, Zwolle
Organist:
Jelle Visser
Ouderling van dienst: Bernadet de Vries
Kindernevendienst: Ja
Oppas:
Fardau Meesters 571899
Collecte is voor:
1e Diaconie
2e Kerk
Bloemenbezorger: S. van der Meulen

Zondag 5 maart om 09.30 uur dienst in Tijnje
1e Zondag 40-dagentijd
Voorganger:
Ds. D. van der Leij
Organist
Hielke van der Meulen
Ouderling van dienst: Pieter Kik
Kindernevendienst: ja
Oppas:
Sybrich Veenstra 571904
Collectes zijn voor: 1e Kerk in Actie
2e Kerk
3e Gebouwen
Bloemenbezorger: J.J. Knobbe

22

Woensdag 8 maart om 19.30 uur dienst in Terwispel
Biddag voor Gewas en Arbeid
Voorganger:
Ds. D. van der Leij
Organist:
?
Ouderling van dienst: Jannie From
Collectes zijn voor: 1e Kerk

Zondag 12 maart 09.30 uur dienst in Tijnje
2e zondag 40-dagentijd
Voorganger:

Ds. J. Paans-Spoelstra
Burgum
Organist:
Anton van der Meulen
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin
Oppas
Nynke de Koster 571499
Kindernevendienst: ja
Collectes zijn voor: 1e Voorjaarszending
2e Kerk
Bloemenbezorger: H. Lageveen

Als God zwijgt,
vragen we waarom Hij niet spreekt.
Als Hij spreekt, luisteren we niet.
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