27e JAARGANG
NUMMER 1
JAN/FEBR 2018

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente
Tijnje - Terwispel

Leijtriedden
Druk
Nu het nieuwe jaar van start is zijn we ook weer bezig
met onze baan, vrijwilligerswerk, bestuurswerk. Voor je
het weet is het ‘business as usual’.
We kunnen erg druk zijn met vergaderen, praten en
nadenken over belangrijke zaken.
En dan vergeten we soms onze goede intenties in de
praktijk te brengen.
Een groep theologiestudenten van een Amerikaanse
universiteit kreeg eens een opdracht om een lezing te
houden. Zij moesten vertellen over de gelijkenis van de
Barmhartige Samaritaan.
De ene helft van de groep werd gevraagd om hiervoor zo
snel mogelijk naar een ander gebouw op de campus te
gaan. De andere helft van de groep kreeg hiervoor ruim
de tijd.
Onderweg naar het andere gebouw lag een
hulpbehoevende man (een acteur) op de grond.
Wat bleek: de groep met haast (en dus stress) liep
massaal de gewonde man voorbij. Van de groep die
meer tijd kreeg, had 63 procent aandacht voor de
‘Samaritaan’.
Het is een veelzeggend experiment. In onze haast
kunnen we dus al snel vergeten wat echt belangrijk is en
waar we zelfs de mond van vol hebben. Hoe doen wij
dat eigenlijk? Rennen we tijdens al het praten en
vergaderen soms niet het belangrijkste voorbij?
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Engelen gevraagd
Engelen zijn mensen met een boodschap,
waar ze komen wordt alles vol leven en licht.
Engelen zijn wezens van vlees en bloed,
die de wereld in het rechte spoor houden.
het zweet van aarde bewerken,
brood om te eten
de kracht van putten slaan,
water om te drinken
het gezoem van naaimachines,
kleren om te dragen
het fluisteren van monden,
zorg bij de zieken
een lach bij de deurbel,
bezoek voor de vreemdelingen
een kaars opsteken in de kapel,
bezoek voor gevangenen
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verhalen, foto’s, en muziek,
een dode begraven
Je zou je een wereld
vol engelen kunnen voorstellen,
die mensen helpen
bij hun problemen,
zorgen, alleen zijn.
Wil ik, kun jij, in deze wereld iemands engel zijn?
Hub Crijns Uit: Knooppunt Kerken en Armoede

Vanuit de gemeente.
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Met al zijn vreugde
en verdriet. Gelukkig liggen er, zover ik weet, geen
gemeenteleden in het ziekenhuis. Toch is er wel ziekte.
Soms van zo lange duur dat het even uit onze gedachten
lijkt te zijn. Ik wil bv. Dhr. K. Lolkema noemen. Hij
verblijft nog steeds in Sneek . Anderen zijn gewoon thuis
maar hun functioneren gaat niet vooruit. Moeilijk
allemaal. Laten we hen niet vergeten.
Verdriet is er niet allen als je lichamelijk of geestelijk
achteruit gaat. Nee er is ook veel verdriet rond relaties.
Voor allen die het moeilijk hebben, op wat voor terrein
ook, bidden we Gods aanwezigheid toe. En engelen,
zoals hier boven genoemd.
Vrijdag 26 januari is er een bijzondere gemeenteavond.
We gaan samen kijken naar de Nederlandse film Exit.
Onder het genot van een drankje, praten we hier over
na. Aanvang 19.30 uur.
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Dinsdag 30 januari is er weer een koffie ochtend. U/jij
bent van harte welkom. Tijd 10-11.30 uur
Maandag 5 februari om 19.30 uur is er weer een
verdiepingsavond. We gaan verder met Abraham en
lezen Genesis 16 en volgende hoofdstukken.
Op zondag 11 en maandag 19 februari is er weer groot
huisbezoek. Beide avonden zijn in de Útkomst en
beginnen om 19.30 uur.
A Dieu, ga met God.
Ds Dieuwke van der Leij
In Memoriam Janny Jacobs-Bergsma
Janny Bergsma is geboren op 30 augustus 1947 in
Drachten aan de Dwarsvaart. Ze was het jongste kind
van Sjoukje en Hindrik Pieter Bergsma.
Vader Bergsma was brandstof handelaar. Na de lagere
school ging Jannie naar de huishoudschool. Daarna aan
het werk in een winkel.
Maar dat was het niet. Via een vriendin kwam ze in ús
Blauhus in Heerenveen. Als verzorgster. Dit paste beter
bij haar.
Ze leerde Fedde Jacobs kennen. Fedde werkte eerst bij
boer Woudstra en later bij Oranjewoud. Op 5 juli 1968
zijn ze getrouwd. Het huwelijk is gezegend met 2
kinderen. Jan en Sjoukje.
Ze gingen wonen aan de Tijnjewei. Fedde hield naast zijn
werk schapen en vleeskoeien op de Riperwei , op het
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land waar het huisje van zijn ouders had gestaan. De
schuur stond er nog en later is er een stal gebouwd.
In 1994 hebben ze daar een nieuw huis laten zetten. Een
plekje waar Janny voor geen goud weer weg wilde.
Janny hield van aan pakken. Ze molk de schapen, maakte
schapenkaas en verkocht deze aan de kaasboerderij en
aan mensen op de markt.
Maar ook werkte ze bij de bejaarden . Later verzorgde ze
beppe en tot 1998 werkte ze in de thuiszorg.
Een ‘warber minske’ dus die altijd voor anderen klaar
stond. Ze ging naar de plattelandsvrouwen van de
Gersleaterpolder, en later zat ze in het bestuur van het
plaatselijk belang van de Ulesprong. . Maar graag was ze
thuis, bij de dieren. De hond en de paarden.
De paarden, dat was een hobby van Fedde. Hij fokte er
mee. Naast de paarden had Fedde konijnen waarmee hij
fokte en naar de keuring ging. Janny hielp hem daarbij.
Zijn passie werd ook haar passie.
Janny heeft veel voor het gezin van Sjoukje en Jan Sicco
betekend . Vaak heeft ze op de kinderen gepast . Ze was
een lieve beppe.
15 december 2007 overleed Fedde na een ziekbed van 2
jaar. Maar gelukkig, ze stond er niet alleen voor. Jan was
nog in huis.
Toen ook Jan plotseling overleed werd het allemaal
moeilijk. Veel verdriet heeft ze gehad, maar ze kon er
moeilijk over praten.
Janny was een vrouw die alles zelf wilde verwerken. Zelf
doen! Uithanden geven vond ze moeilijk.
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Gelukkig heeft ze veel steun gekregen van Freerk en
Erika.
Janny’s gezondheid werd steeds minder. Vaak had ze het
benauwd. Zuurstof ’s nachts werd nodig.
Anderhalf jaar geleden nam ze het rigoureuze besluit om
de paarden te verkopen en een half jaar later ging ook
de hond weg.
Toch wilde ze in haar huis blijven wonen . Ze kon
genieten van de vogels en het uitzicht.
Zaterdag 22 december was het op en is ze heen gegaan.
Op de rouwbrief stond het eerste vers van psalm 139
afgedrukt
Psalm 139. O,Heare, Jo ha my hifke en Jo kenne my.
Jo witte fan myn sitten en oereinkommen.
fan fierren al fersteane Jo myn gedachten.
Hierover hebben we nagedacht voordat we Janny
hebben begraven.
We wensen Sjoukje, Jan Sico, Jelmer en Janne Rikst veel
sterkte en Gods nabijheid toe.
Ds. Dieuwke van der Leij
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Uit de kerkenraad.
Woensdag 10 januari heeft de kerkenraad weer
vergaderd.
We mochten daar Jan Tanja voor de eerste keer welkom
heten als ouderling.
Een aantal lopende zaken werden behandeld. De
zoektocht naar nieuwe ouderlingen en diakenen stond
op de agenda. We hopen en bidden dat dit voorspoedig
mag gaan.
Woensdag 31 januari vergadert de kerkenraad met het
college van kerkrentmeesters over de (financiële)
toekomst van de gemeente. We bespraken een aantal
activiteiten van/voor de gemeente. De uitnodiging
hiervoor vindt u ergens anders in dit blad.
Na de vergadering hebben we nog een gezellige borrel
gehad bij ds. Van der Leij ter ere van haar verjaardag. Ja,
zo’n kerkenraad is best leuk.
Pieter Kik.
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Nieuws van de Kerkrentmeesters.
De komende tijd wordt de Actie Kerkbalans 2018 bij de
leden thuis gebracht.
De enveloppen worden weer opgehaald door de
contactpersonen. Zorgt u dat de retour envelop gereed
is? Voor vragen kunt u in eerste instantie altijd bij de
contactpersoon terecht.
Voor de opening van Leeuwarden- Fryslan Culturele
Hoofdstad van Europa 2018, hebben we vanuit
Leeuwarden een aanvraag gekregen, om op 27 januari
om ongeveer 22.00 uur de klok te gaan luiden.
We doen hier aan mee met de kerkklok van Terwispel .
In Leeuwarden zijn vorig jaar 4 kerken gesloten, maar in
Rusland komen er per dag 3 kerken bij. Dus toch een
goed idee.!! De kerkklok klinkt ver.
Kosteres Pierke is weer begonnen.
Namens de Kerkrentmeesters,
Boele Nicolai
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Gemeentenieuws
Geboren;
Op 31 oktober 2017, Pascal, zoon van Bernold en Doetie
Veenstra. Broertje van Daniël.
Verhuisd:
Sybrich Poortman, R v. Zinderen Bakkerstr. 2 G’dijk
naar Groningen.
Sieuwke Reitsma, Heawei 11 naar Waskemeer
Dhr S.J. de Boer R v. Damwei 30 naar Gorredijk
Tirza Stienstra van Groningen naar Koaibosk 2

De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens
onze gemeente, als groet/bemoediging naar diverse
mensen in het dorp gegaan:

De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren,
uiterlijk donderdag 1 maart bij Tineke Altena, De
Vonken 2, 8407 EC Terwispel, e-mail t.h.altena@tele2.nl

Tot mijn spijt heb ik de verjaardagen van de mensen die
ouder dan 75 jaar en de jubilea te laat aangeleverd voor
het kerkblad van januari.
Mijn excuses hiervoor.
Wilt u verhuizingen en geboortes aan mij doorgeven.
Tietia van der Meulen-de Vries
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Nieuws vanuit de diaconie
Veertigdagentijd 2018 “ Onvoorwaardelijke Liefde”
Dit jaar begint de veertigdagentijd op 14 februari,
Aswoensdag en ook Valentijnsdag. Het thema dit jaar is
Onvoorwaardelijke Liefde.
We gaan op weg naar Pasen! Laten we ons geïnspireerd
weten door Jezus die Zijn onvoorwaardelijke liefde
deelde en nog steeds deelt met ons.
Overal ter wereld zijn moeders die zich onvermoeibaar
inzetten, voor hun eigen kinderen en voor die van
anderen. In deze veertigdagentijd staat Kerk in Actie stil
bij moeders, vaders, grootouders en verzorgers in alle
delen van de wereld. Door hun inzet en
onvoorwaardelijke liefde krijgen hun kinderen en hun
gemeenschap nieuwe hoop en kracht.
Tijdens de diensten in de veertigdagentijd willen we
aandacht vragen voor zes wereldwijde projecten,
waarbij de moeders en andere opvoeders ondersteuning
krijgen van Kerk in Actie.
Bij de toelichting op de collectes kunt u hierover meer
lezen.
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Laten we samen in actie komen en anderen tot zegen
zijn met onze gaven, gebed en tijd.
Namens de diaconie
Fokje Hokwerda Akkerman
Stichting Present zoekt ambassadeurs in
Ooststellingwerf en Opsterland
Stichting Present zoekt contactpersonen, vrijwilligers die
in hun dorp of buurt een open oor hebben voor mensen
die in de maatschappij tussen wal en schip zitten of
dreigen te vallen. Mensen die bereid zijn zich zo nu en
dan in te zetten voor een ander.
Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die
willen helpen en mensen die daarmee geholpen kunnen
worden, hierbij gaat het om een klus of een sociale
activiteit.
Stichting Present wil een maatschappelijke beweging op
gang brengen waarbij steeds meer mensen het
vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht op:
www.stichtingpresent-zuidoostfriesland.nl telefonisch
bereikbaar 06 51617163, of bellen met
Frans Tjallingii tel.:06 13828572
Alvast Bedankt
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Speciaal voor jeugd en jongeren........
De Driekoningen in Tynsterbos!
24 kinderen kwamen op vrijdagochtend voor
Driekoningen bij elkaar om aan deze activiteit mee te
doen. Eerst in de Utkomst het filmpje zien van de
barmhartige Samaritaan met daarna uitleg van de
dominee. En dan..... op weg naar de grote bult in het
bos. Daar aangekomen moesten er drie opdrachten
worden uitgevoerd en zo konden de ingedeelde groepjes
aan o.a. meel en eieren komen voor het laatste deel van
deze ochtend en prille middag..... het bakken van
pannenkoeken bij Jan-Willem en Alie achter het huis.
Voor jong en oud was het een fijne belevenis.
Warm lopen voor elkaar.
Zodra iets moet... zullen jongeren al snel met een
vraagteken antwoorden! Ja, we hebben geleerd om
jongeren zelf keuzes te laten maken. Stel geen grote
vragen zoals.... Wat willen jullie? Houd het zo concreet
mogelijk. Wat hier staat is samengevat een tip die ik las
in het nieuwe blad JOP (Jong Protestant).
Ik mis jou in onze kerk, bij clubwerk en catechese. Hoe
“leeft” de kerk bij jou? Zeg maar: “hoe wil jij met ons
kerk zijn”? Wie van jullie, jongeren, in Terwispel, Tijnje
en omstreken kan mij goed wakker schudden. Wat
hebben jullie van mij en ons nodig? Heb jijzelf een plan
of een eigen idee; laat van je horen. Een paar reacties
zou al geweldig zijn.
Zeg het maar!
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Ja, lijkt me leuk een avond per week/maand in de
bovenzaal bij de Utkomst?
Vertel eens meer over catechese of kan ik op catechese?
Mail frankdk@live.nl of bel/app 0623959915 of kom
maar even langs.
Frank de Koster, (jeugdouderling)

Boekenmarkt vrijdag 27 april a.s.
Vrijdag 27 april zal er weer een boekenmarkt worden
gehouden.
Bewaart u vast boeken?
Nadere info volgt in het volgende tsjerkepaad.
De boekenmarkt commissie
Margriet Ziel
Tryntsje Krist
Anne Feenstra
Ida Knobbe
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Muzikale middag
De KMVH-Friesland nodigt u en jou van harte uit voor
een muzikale middag. De muziek wordt gemaakt door
mensen met en zonder een beperking en is bedoeld
voor iedereen. Muziek verbindt en dat is ook precies het
doel van de KMVH.
De letters staan voor Kerken & Mensen met een
Verstandelijke Handicap. De KMVH wil verbindingen
leggen tussen kerken en
mensen met een beperking.
En dat doet de KMVH in de
overtuiging dat zij over en
weer veel voor elkaar
kunnen betekenen. Kerken
hebben veel te bieden en
dat geldt ook voor mensen
met beperkingen. Ook zij zijn
mensen met gaven, waar
kerken van mogen leren.
Muziek hoort daar helemaal bij. Daarom wordt deze
middag georganiseerd om mensen met elkaar in contact
te brengen. En wie weet, wat daaruit voortkomt!
Misschien groeit bij u of jou het idee om daar iets mee
te doen in een kerkdienst of in een andere bijeenkomst.
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Vandaar dat we bij deze uitnodiging ook denken aan
kerkenraadsleden, aan diaconale en pastorale werkers,
aan gemeenteleden en andere belangstellenden en
natuurlijk aan de mensen met een beperking.
Misschien kent u iemand met een beperking en kunt u
samen met hem of haar komen? Wat u ook kunt doen, is
andere mensen op deze middag wijzen.
Misschien weet u plekken en tehuizen,
waar posters opgehangen kunnen
worden. Posters kunt u per mail
aanvragen bij de secretaris.
Iedereen is van harte welkom op:
Zaterdag 10 maart 2018
in De Hoeksteen aan de Middelwyk 148
te Drachten
Aanvang: 14.00 uur
Sluiting: 16.30 uur
Kom en geef je vóór 24 februari op bij de secretaris: Email: piethulshof@kmvhfriesland.nl / Tel. 0516 – 842078
Namens de KMVH-Friesland,
Elske Veldhorst, voorzitter
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Geef kleur aan je geloof: schilderen
Geloven met je handen: bewerken van speksteen.
Reinskje Lageveen is bereid om bovengenoemde
activiteiten weer te organiseren.
Da data voor het schilderen zijn 13 en/of 14 maart
(afhankelijk van het aantal deelnemers).
Het bewerken van speksteen is in april, afhankelijk van
het weer.
U kunt zich opgeven tot 25 februari bij Reinskje per tel.
0513 571767 of per mail hr.lageveen@kpnplanet.nl

Bedankje
Op 28 december hebben we mogen vieren dat wij 50
jaar getrouwd waren. We werden s’ morgens al verrast
met gezang voor het slaapkamerraam door onze
dochters en kleindochter, en een gezamenlijk ontbijt.
s’ Middags een mooie dankdienst met verrassingen in
de kerk waarna we naar café Overwijk gingen voor een
receptie. De collecte in de PKN kerk heeft € 250
opgebracht voor KWF kankerfonds en is inmiddels
overgemaakt.
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We willen iedereen bedanken voor deze mooie dag en
voor de vele kaarten en kado’s in welke vorm dan ook .
Hartelijke groeten Sieberen en Janke

28 januari Catechese en educatie Wijzer worden in de
kerk
Voor veel mensen is er geen plaats meer voor de kerk in
hun drukke dagelijkse bestaan. Toch zijn er grote
zingevings -vraagstukken. Bij veel gemeenten binnen de
Protestantse Kerk groeit het verlangen om ook kerk te
zijn voor deze zoekers en twijfelaars. Maar hoe leg je
verbinding met mensen en groepen die vervreemd zijn
van de kerk? Volgend jaar start er bĳ het PCTE,
Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie,
opnieuw een tweejarige opleiding waar predikanten en
kerkelĳk werkers leren hoe ze, samen met hun
gemeente, de verbinding met de samenleving kunnen
maken. Ze worden ondersteund bĳ het ontwikkelen van
missionair leiderschap. Naast deze opleiding Missionaire
Specialisatie biedt het PCTE aan predikanten,
ambtsdragers en andere vrĳwilligers tal van
mogelĳkheden voor opleiding, bĳscholing en praktische
trainingen op diverse terreinen.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor training
en toerusting van professionals en vrĳwilligers voor hun
werk in de gemeente.
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4 februari Werelddiaconaat Visserijslaven in Ghana
naar huis
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de
visserij op het Voltameer. Deze kind slaven, vooral
jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze
komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit
andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm
stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De
kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun
slavenmeesters.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kind
slaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis
gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en
onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter
bestaan op te bouwen.
Helpt u ook mee?
11 februari Missionair werk. Help de nieuwe kerk in
Nieuw-Vennep
Pioniersplek CrossPoint is de kerk in Getsewoud (NieuwVennep). Een eigentijdse en warme gemeenschap die
samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar
weer echt zien staan. Crosspoint is één van de eerste
pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland.
Sinds de start in 2004 is Crosspoint gegroeid tot een
gemeente waar ongeveer 250 mensen bĳ betrokken zĳn.
Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgeling van
Jezus te worden, om zich in te zetten voor Gods
Koninkrijk. Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten met
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buurtbewoners zijn belangrijk. De contacten met
statushouders in de wĳk is aanleiding om te starten met
een nieuwe pioniersplek, House of Joy, die zich vooral
richt op deze groep nieuwe Nederlanders.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor
Crosspoint en andere pioniersplekken, die de
Protestantse Kerk van harte ondersteunt
18 februari Kerk in actie Met je kinderen op de vlucht
Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht,
bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn
ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun
kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder
erbarmelijke omstandigheden proberen deze gevluchte
moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te
beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International
Orthodox Christian Charities) ondersteunt hen daarbij.
Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding,
bijvoeding voor ondervoede kinderen en
gezondheidsvoorlichting redden medewerkers van IOCC
niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in
alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te
kunnen bieden.
Met deze collecte steunt u het werk van IOCC in
Libanon. Van harte aanbevolen!

25 februari binnenlands diaconaat Uit de schulden
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of
blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra
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kwetsbaar. Een moeder uit Amsterdam vertelt: ‘Ik heb
geen gat in m’n hand, maar moet alles in m’n eentje
regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag
raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer
open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij
helpt.’ In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere
kerken en christelijke organisaties het project
SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden
vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met
schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er
zo’n 1.500 maatjes. Per jaar worden zo’n 6.000 mensen
persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder
meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij
goed voorbereid zijn op hun taak. Met deze collecte
steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals
SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen!

4 maart voorjaarszending Sterke vrouwen opleiden op
Papoea
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de
ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en
zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar
vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven
binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn.
Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen.
Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies
en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een
vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een
actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee
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aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt
weer door aan hun dochters.
Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in
Actie zoals P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen!

11 maart binnenlands diaconaat Kerken Almere runnen
een sociale supermarkt
Almere is een jonge stad waar sociale samenhang
ontbreekt en er is veel armoede en werkloosheid.
Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in
Almere mensen in financiële nood bij met praktische
hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen
standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om
boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte
en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen
de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen worden ook
ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen
benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale
supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer
boodschappen doen in een reguliere supermarkt. De
verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties
verspreid over de stad. De kerken willen alles
onderbrengen in één pand.
Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk
in Actie zoals Sociale Supermarkt Almere in Nederland.
Van harte aanbevolen!
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Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?

Zondag 28 jan om 09.30 uur dienst in Tijnje
Voorganger:
Ds. L.P. Cnossen, O”wolde
Organist:
Wietse Ouwejan
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Kindernevendienst: Ja
Oppas:
Sybrich Veenstra, 571904
Collecte is voor:
1e Diaconie
2e Catechese en educatie
Bloemenbezorger: J.J. Knobbe
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Zondag 4 febr. om 09.30 uur dienst in Terwispel
Fryske tsjinst
Voorganger:
Ds. D. van der Leij
Organist:
Jelle Visser
Ouderling van dienst: Pieter Kik
Kindernevendienst: Ja
Oppas:
Noa Lolkema 571927
Collecte is voor:
1e Werelddiaconaat
2e Kerk
3e Gebouwen
Bloemenbezorger: H. Lageveen
Zondag 11 febr. om 09.30 uur dienst in Tijnje
Heilig avondmaal
Voorganger
Ds. D. van der Leij
Organist:
A. van der List
Ouderling van dienst: Jannie From
Oppas
Fardau Meesters 571899
Kindernevendienst: ja
Collectes zijn voor: 1e Diaconie
2e Missionair Werk
Bloemenbezorger
J. Tanja
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Zondag 18 feb om 09.30 uur dienst in Tijnje
1e zondag 40-dagentijd
Voorganger:
Ds. G. Martens, Bontebok
Organist:
Anton van der Meulen
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin
Kindernevendienst: Ja
Oppas:
Nynke de Koster 571499
Collectes zijn voor: 1e Kerk in Actie
2e Kerk
Bloemenbezorger: W. Altena

Zondag 25 feb .om 09.30 uur dienst in Terwispel
2e zondag 40-dagentijd
Voorganger:
Ds. S. Hofstra, Suameer
Organist :
Jelle Visser
Ouderling van dienst: Ida Knobbe
Kindernevendienst: ja
Oppas:
Sybrich Veenstra, 571904
Collectes zijn voor: 1e Binnenlands Diaconaat
2e Kerk
Bloemenbezorger: M de Vries
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Zondag 4 mrt om 9.30 uur dienst in Tijnje
3e zondag 40-dagentijd
Voorganger:
Ds. D. van der Leij
Organist
A.van der List
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Kindernevendienst: Ja
Oppas
Noa Lolkema 571927
Collecte voor:
1e Voorjaarszending
2e Kerk
3e Gebouwen
Bloemenbezorger: T. Feddema

Zondag 11 mrt om 09.30 uur dienst in Tijnje
4e zondag 40-dagentijd
Voorganger:
Ds. L. v d Mark, Wolvega
Organist:
Hielke van der Meulen
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Kindernevendienst: Ja
Oppas:
Fardau Meesters 571899
Collecte is voor:
1e Binnenlands Diaconaat
2e Kerk
Bloemenbezorger: H.J. Lolkema
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