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EEN KORENAAR 
Overdenking bij Johannes 12, vers 20 - 26 
 
Kunnen we Jezus ontmoeten? 
Dat is het beleefde verzoek van een paar Grieken, die in 
Jeruzalem zijn om het Paasfeest mee te vieren. En ze hebben 
daar kennelijk geruchten gehoord over ene Jezus…. 
‘We zouden Jezus wel willen zien’..… 
Tja, wie niet? 
Hebben we eigenlijk niet allemaal wel een rijtje vragen en 
verlangens in ons achterhoofd om eens aan de Heer voor te 
leggen? 
We zouden Jezus misschien ook wel eens willen ontmoeten, 
Hem wel ’s willen spreken….. 
Die Grieken krijgen een nogal onverwacht antwoord op hun 
vraag:  
‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt 
verheven.’ 
Of, zoals het in de oudere vertaling staat: ‘De ure is gekomen…’ 
Het wordt geen diep of interessant gesprek dus, zelfs geen 
vrijblijvende kennismaking. 
En het is maar de vraag, of we, als zijn ‘tijd’, zijn ‘ure’, eenmaal is 
gekomen, of we dàn nog wel wat in ‘m zien…? 
En Jezus zegt nog iets:  
‘Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft,  
blijft het één graankorrel,  
maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht’. 
Het grote mysterie van Gods liefde en genade wordt door Hem 
verwoord in een piepkleine gelijkenis over een graankorrel. 
Die groeiende aanhang van daar en toen, mensen die Jezus 
wilden eren en volgen, die weg die leek wel even heel levend, 
maar juist, als Hij roemloos ten onder gaat aan het kruis, juist dát 
blijkt geen doodlopende weg te zijn. 
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Want de stervende graankorrel staat op als een korenaar, Gods 
toekomst ontkiemt, er groeien vruchten van liefde en 
gerechtigheid. 
‘We zouden Jezus wel willen ontmoeten’… 
Maar óf we Hem wel zien staan, dat is een kwestie van geloven, 
want we maken kennis met Hem als de Gekruisigde en 
Opgestane Heer. 
En dat maakt dat de ontmoeting met de Heer niet vrijblijvend is:  
het vergt een keuze van je, die insnijdt in je leven, een keuze van 
levensbelang. 
Hij vraagt ons namelijk om Hem te dienen, Hij vraagt of je zijn 
‘diakonos’ wilt worden, -- dat woord staat er letterlijk, in het 
grieks waarin het evangelie is geschreven, -- ‘diakonos’, zijn 
dienaar, zijn medewerker. 
Allemaal hebben wij als ‘diakenen’ de pastorale opdracht om de 
Heer-zelf als brood en wijn rond te delen in de wereld om ons 
heen, om – gewoon in ons eigen leven van alledag – van Hem te 
getuigen in onze woorden en in onze daden, om in zijn Naam 
vruchten te dragen van liefde en gerechtigheid. 
‘Wie mij dient, moet mij volgen:  
waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn…’ lezen we. 
Geloven, dat betekent keuzes maken, in praktijk brengen waar je 
voor staat; --  dat kost moeite, dat kan pijnlijk zijn, daar moet je 
je schouders onder willen zetten. 
Maar wie alleen leeft voor eigenbelang en eigen genoegens, die 
blijft op zichzelf. 
In de ontmoeting met Jezus worden we geroepen om Hem te 
volgen: als gemeente die zijn Naam draagt, om samen in liefde 
brood en wijn met elkaar te delen, geroepen om samen vrucht te 
dragen, recht en vrede uit te dragen, om met elkaar mee te 
bouwen aan de wereld van Gods toekomst, in onze dagen, in 
deze tijd. 
‘We zouden Jezus wel willen ontmoeten’….. 
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Misschien dat iemand, … zomaar een mens hier in dit dorp…, 
Hem ontmoet, ... vandaag, … in ons, … als wij leven en handelen 
in Zijn Geest. 
 
Met een hartelijke groet aan u en jullie allemaal, 
ds Corrie Pronk. 
 
Mededelingen vanuit de kerkenraad. 

- De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden op    
  woensdag  13 februari 2013. 
- Mededelingen ten aanzien van ziekte of andere opmerkingen 

kunnen worden gedaan bij uw wijkouderling of bij Rhodé Tanja. 
- Sieberen van der Meulen stopt met zijn werk als pastoraal 

medewerker, we hopen deze plaats binnenkort weer in te 
vullen. 

- Een aantal gemeenteleden gaat elke zondag kindernevendienst 
verzorgen, mits er kinderen in de kerk zijn.  

- Dominee Pronk werkt op dit moment 18 uren per week. 
- Vrijdag is in het vervolg de vaste vrije dag van onze dominee. 
 

Namens de kerkenraad 
Janneke Vrijburg 
 
Gemeentenieuws 

 
Overleden; 
Op 10 januari is mevr. J.F. Knevelman-Hofman, de Miente, 
Gorredijk, op 84-jarige leeftijd overleden. 
De afscheidsdienst vond plaats op 16 januari in Tijnje. 
Wij wensen haar familie veel sterkte toe. 
 
Beamer; 
Er zijn op dit moment vier personen die de herstart hebben 
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gemaakt om tijdens de diensten de beamer in te zetten.  
Naar aanleiding van een paar reacties van gemeenteleden over 
grootte en duidelijkheid is er gekozen voor de donkere 
ondergrond. Het lettertype en de grootte is ook van achter in de 
kerk goed leesbaar. 
Voor nieuwe reacties staan we uiteraard open. 
Daarvoor kunt u contact opnemen met kerkrentmeester Pieter 
Reitsma. 
 
Tsjerkepaad; 
U hebt het "Tjserkepaad" in een nieuw jasje in de bus gekregen. 
Na vele jaren het vertrouwde omslag met de verbinding van de 
twee kerkgenootschappen verbeeld in de afbeeldingen van de 
kerkgebouwen is het tijd voor een nieuwe omslag. 
De kerkgebouwen zijn gebleven, de kleuren van het kerkelijk jaar 
komen in de onderste band. 
Het logo van de PKN is toegevoegd. 
Na goedkeuring door de kerkenraad denken we als redactie dat 
we hiermee een kerkblad hebben met een frisse, moderne 
uitstraling. 
 
Kopij; 
De kopij voor het volgende Tsjerkepaad graag inleveren voor 
donderdag 28 februari bij Doetie Dijkstra, Stokkershagen 12, 
e-mail: marco.dijkstra@planet.nl of bij Sjoukje v.d Molen, 
Breewei 53. 
 
De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens onze 
gemeente, als groet/bemoediging gegaan naar: 
 
16 dec. - Mevr. G. van Herwijnen, De Warren 15, Tijnje. 
23 dec. - Fam. S. Boonstra, Visserwei 58, Terwispel. 
25 dec. - Fam. J. Huisman, Romke van Damwei 16, Tijnje. 

mailto:marco.dijkstra@planet.nl
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30 dec. - Fam. H. Span, Tijnjeweg 3, Tijnje. 
31 dec. - Fam. Ds. F. de Jong, Drachten. 
  6 jan. - Fam. L. Knol, Warrewei 35, Tijnje. 
13 jan. - Fam. G. Op de Hoek, Heawei 6, Tijnje. 
20 jan. - Mevr. A. de Jong, Riperwei 5, Tijnje. 
 
Nieuws van de Diaconie 
Veertigdagentijd 
Zondag 14 februari begint de Veertigdagentijd.  In de diensten 
van de veertigdagentijd willen we aandacht geven aan de 
projecten van Kerk in Actie. Het thema dit jaar is: NIEUW LEVEN. 
Elke dag in de veertigdagentijd kunnen we opnieuw beginnen. 
Met geloven en genieten, met vieren en vasten. Elke dag is er 
nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen 
mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen 
hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen we 
hen steunen. Want we geloven in nieuw leven. 
Niet voor iedereen is nieuw leven gemakkelijk. Denk aan de 
drugsverslaafden in China, die met de nek worden aangekeken. 
Of de ex-gevangenen in Nederland, die na hun vrijlating maar 
moeilijk aansluiting kunnen vinden in de kerk of samenleving. 
Kerk in Actie steunt organisaties die nieuw leven mogelijk 
maken, in Nederland en wereldwijd. Tijdens de veertigdagentijd  
collecteren we elke zondag voor projecten van Kerk in Actie. 
 
Namens de diaconie 
Fokje Hokwerda-Akkerman 
 
Paasgroetenactie 2013 
 
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeente- 
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leden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in 
binnen-en buitenland en aan mensen en organisaties van de 
groetenlijst van Amnesty International. 
De kaarten zijn gemaakt in de gevangenis van Vught, waar 
gedetineerden nadachten over “Herstelde relaties”en over 
“Nieuw leven” en daar werkstukken over maakten. 
Zo geeft u met deze paasgroet de boodschap van Pasen door. 
Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. 
Op zondag 24 februari,  3 en 10 maart, kunt u, na de dienst, 
deze kaarten kopen á € 1,- (ze zijn dan al voorzien van een 
postzegel) 
Het is fijn als u daar ook wat persoonlijks op kunt zetten, een 
tekst of een bemoedigend woord. Een kaart krijgen zegt 
gedetineerden al heel wat, maar des te meer als iemand ook nog 
de moeite heeft genomen om er zelf iets bij te schrijven. Toch 
lijkt het voor u als afzender een wat onpersoonlijke zaak, omdat 
u niet weet aan wie u de kaart stuurt.Dit is nu eenmaal zo ivm de 
privacy. Maar uit de reacties blijkt wel dat uw groet zeer 
gewaardeerd wordt en  de mensen goed doet. Ook de mensen 
en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten 
wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door de kaarten. Het is 
vaak werk van lange adem en het is moeilijk werk, als je 
voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je 
door een kaart een hart onder de riem steken. 
Wilt u meer weten over deze paasgroetenactie, kijk dan op: 
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. 
We hopen dat velen van u de Paasgroeten zullen versturen! 
 
Namens de diaconie, 
Rhodé Tanja 
 
Kalender 40 dagentijd 
 

http://www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie
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Op zondag 3 februari worden er bij de uitgang 40 dagentijd 
kalenders uitgereikt. De kalender sluit aan bij het jaarthema: 
geloof, hoop en liefde. 
In de agenda vindt u korte meditaties, gebeden en gedichten. 
Een mooie leidraad voor de 40 dagentijd. 
Mocht u zondag 3 februari niet aanwezig zijn dan kunt u de 
kalender ophalen bij: Rhodé Tanja, Warrewei 72, Tijnje 

 

Van de kerkrentmeesters. 

Geachte gemeenteleden, 
 
Binnenkort krijgt u de brief van ons betreffende “actie 
Kerkbalans” op de mat. Elk jaar rond de jaarwisseling maken wij 
de balans op van het afgelopen jaar en kijken vooruit naar het 
komende jaar. Kijkend naar het komende jaar baart ons dat 
zorgen.  We noemen dan o.a. totale kostenstijging, exploitatie 
van de gebouwen en het onderhoud en qua inkomsten helaas de 
financiële teruggang in de breedte. Daar een ieder betrokken 
gemeentelid wellicht enigszins op de hoogte is van ons financieel 
welzijn, doen wij een beroep op u om met aandacht het geheel 
door te nemen. U leest in de bijgevoegde brief hoe wij ervoor 
staan. Niet dat wij heel somber zijn, maar het moet gezegd 
worden dat wij het afgelopen jaar met een reeds begroot tekort 
hebben moeten afsluiten. De begroting voor het komende jaar 
ziet er helaas niet anders uit. Zo is onze situatie. Als college van 
kerkrentmeesters hadden wij u liever andere berichten onder 
ogen willen brengen. Als actieve gemeente naar binnen en naar 
buiten kunnen wij voor een ieder iets betekenen. Met elkaar zijn 
wij een gemeente en wij gaan er vanuit dat u dat ook zo ervaart. 
Wij vragen u daarom met klem de “actie Kerkbalans” niet het 
sluitstuk van uw uitgaven te maken.  
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Namens het college,  
Pieter Reitsma  
 
Prietpraat van de zondagsschool 
 
Het Bijbelverhaal ging deze zondag over een profeet. Wat is dat 
eigenlijk, vroeg ik aan de kinderen waarop iemand antwoordde: 
Dat is een boodschapper van God. 
Ja, zei een ander, maar een engel is ook een boodschapper van 
God. Toen zei ik dus dat is dan hetzelfde? 
Nee, antwoordde Jesse: dat kan niet, want engelen kunnen 
vliegen en profeten niet. 
Mooi toch, die kinderlogica! 
 
Namens de leiding van zondagsschool de Warren, 
Taapke Nicolai 
 
Kerst 
 
Voor de diverse kerstactiviteiten zijn tientallen mensen in actie 
geweest. 
Op bijgaande foto zijn een aantal dames bezig met de 
kerstversieringen voor beide kerken. 
Links achter ziet u de tasjes klaar staan voor de kinderen van het 
kinderkerstfeest. 

  
H. Span 
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YMCA Clubstriid – Publiek gevraagd voor het goede doel! 
 
Vrijdag 1 februari 2013 wordt de jaarlijkse YMCA Clubstriid weer 
gestreden. Tieners worden met uitdagende opdrachten aan het 
werk gezet. Ze gaan onder andere bouwen, puzzelen, racen, 
spullen verzamelen en nog veel meer.  
Bij deze gezellige wedstrijd hoort ook een opdracht voor een 
goed doel. De tieners gaan langs de deuren en vragen uw hulp. 
Dit keer  willen ze graag publiek werven voor het goede doel. Als 
u dan meegaat naar hun gebouw, dan laten zij rond 21 uur hun 
act zien. Deze hebben zij op die avond ingestudeerd. Na het 
optreden gaan ze met de pet rond. Op deze manier willen ze geld 
inzamelen voor Stichting de Vrolijkheid.   
 
Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen die in een 
asielzoekerscentrum wonen.  Een op de drie vluchtelingen die 
naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge 
vluchtelingen zijn afkomstig uit verschillende landen waar geweld 
en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben 
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indringende ervaringen achter de rug. Ze hebben hun vertrouwde 
leven en omgeving achter zich moeten laten. Hun bestaan in 
Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker.  
Stichting de Vrolijkheid  organiseert activiteiten waarbij de 
kinderen zich kunnen uiten, kunnen spelen, lachen en hun 
talenten kunnen ontdekken. Om de kinderen weer vrolijkheid te 
geven, maar ook om hun vaak 
traumatische verleden 
proberen te verwerken.  
 
U wilt toch ook vrolijke 
gezichten zien? En alle 
kinderen vrolijkheid geven? 
Zorg dat u met een gevulde 
portemonnee klaarzit op vrijdagavond 1 februari en laat u dan 
meenemen door de tieners van de YMCA Clubstriid. Zodat u hun 
act kunt waarderen met een kleine donatie voor de Vrolijkheid ! 
 

             

 
Volgend seizoen geen club meer !? 
 
Geen club meer volgend seizoen? Dat zou wel heel erg jammer 
zijn.  We hebben momenteel een enthousiaste groep van 
ongeveer 13 jongeren op club, van 12-15 jaar, waar we leuke 
activiteiten mee ondernemen. Dus wat betreft de jongeren geen 
probleem. We hebben alleen dringend behoefte aan meer 
leiding. Er zijn al veel mensen gevraagd, maar helaas zonder 
resultaat.  
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Daarom hier een zeer dringende oproep om enthousiaste 
mensen, die er voor gaan zorgen dat er ook volgend jaar weer 
club is voor onze jongeren. 
Alvast hartelijk dank. 
 
Namens de leiding, 
M. Brouwer 
 
 

 

 

 

 

Verjaardagen 70+ 
 
17 febr. - Mevr. I. Groothuis-Kootstra, Servotel, kamer 229,       
                 Havenstuk 75, 9203 JD Drachten. 
  7 mrt. -  Mevr. M. Ziel-Heidema, Breewei 27, 8406 EB Tijnje. 
 
Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst. 
 
Wilt u niet in deze rubriek vermeld staan, geef dit dan even 
door aan Tietia v.d Meulen, 
tel.nr: 0513-571592, e-mail:t.c.vandermeulen@ziggo.nl 
 
Helaas zijn er in het vorige kerkblad een paar gegevens verkeerd 
vermeld en niet goed doorgegeven. 
Mw. G. v.d Meulen-Akkerman, Romke van Damwei 11 was op 22 
december jarig. 
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En er waren oude adressen van mw. Hop-Steert en mw. Schaap-
Bosma. De juiste adressen zijn: 
Fam. Schaap-Bosma, Doniahiem, Stationstraat 33, 8521 JT Sint 
Nicolaasga. 
Fam. Hop-Steert, Klokhuisdijk 28, 8425 SL Langedijke. 
 
Mijn excuses hiervoor. 
Tietia van der Meulen. 
 
Bedankje 
 
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de kaartjes, 
telefoontjes die ik tijdens mijn ziek zijn heb gekregen en voor 
onze 35 jarige trouwdag mochten ontvangen. 
 
Johannes en Tietia van der Meulen 
 
Bedankje 
 
Hierbij wil ik de Protestantse Gemeente Tijnje/Terwispel 
bedanken voor de aandacht die wij hebben gekregen na het 
overlijden van mijn man en onze heit en pake: Klaas de Jong. 
Ook de jeugd van Tijnje bracht een lichtje in deze donkere dagen. 
Wij hebben dit erg gewaardeerd. 
 
Namens ons allen, 
Immy de Jong-Siebenga 
 
Bedankje 
 
Lieve mensen, langs deze weg willen we jullie bedanken voor alle 
kaarten en bloemen en telefoontjes die wij mochten ontvangen 
voor ons 45 jarig huwelijk. 
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Groeten, 
Sieberen en Janke v.d Meulen 
 
Bedankje. 
 
2012 was voor ons een zeer stormachtig jaar waarbij ons bootje 
op hele woelige baren gevaren heeft. De storm is gaan liggen en 
wij hopen dat dit zo blijft, ook al weten we heel goed dat de wind 
zomaar ineens zijn kop op kan steken, het zacht of hard kan gaan  
regenen of sneeuwen zodat je pad glad kan worden. 
Als uiteindelijk dan de zon maar weer in je leven gaat  schijnen 
dan vaar je je boot met veel plezier! Nu we in rustiger 
vaarwateren beland zijn, is het tijd om jullie hartelijk te 
bedanken voor de aandacht die ik afgelopen jaar gekregen heb in 
welke vorm dan ook! Dit heeft mij, maar ook Arjen en de 
jongens, erg goed gedaan. 
Het is erg fijn om te beseffen dat er veel  
mensen om ons heen staan! 
Nogmaals bedankt! 
 
Margot Stobbe. 
 
Collecterooster 
 
10 februari- Help de nieuwe kerk in Wateringse veld 
In februari staat de nieuwe kerk in Wateringse veld centraal, 
waar Arjen ten Brinke met BOEI 90 een veilige haven wil bieden 
aan de bewoners van de nieuwbouwwijk. Een kleinschalige 
aanpak waar iedereen even belangrijk is. 
 
17 februari- Kerk in Actie/40 dagentijd 
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De kerk in China groit nog steeds en wordt door de regering 
gevraagd om hulp bij maatschappelijke zorg. Zo heeft een kerk in 
Dali (in het zuiden van China) een programma opgezet voor 
hiv/aidspatiënten en drugsverslaafden. 
 
24 februari- Kerk in Actie/40 dagentijd 
Kerk in actie steunt het werk van stichting Exodus en Kerken met 

Stip, die (ex) gedetineerden helpen bij het opnieuw vormgeven 

van hun leven. 

3 maart- Kerk in Actie/zending 
De organisatie Isa-a-Jamat helpt Christenen met een 
moslimachtergrond bij het vormgeven van hun nieuwe leven. 
 
10 maart-Kerk in Actie/diaconaat 
Te veel kinderen in Nederland worden het kind van de 
rekening.Kerk in Actie steunt organisaties, zoals stichting De 
Vrolijkheid, De Rudolphstichting en Jeugdhaven Het Anker. 
Opbrengst collecten 
 
16 december Diaconie    €   54,75 
  Kerk     €   53,65 
 
23 december Diaconie    €   73,65 
  Kerk     €   55,95 
 
24 december Diaconie Ned. Bijbelgenootschap € 167,73 
25 december Diaconie kerkinactie   €136,20 
  kinderen in de knel 
  Kerk     €120,15 
 
30 december Diaconie    €   31,47 
  Kerk     €   34,20 
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  6 januari Diaconie    €   48,38 
  Kerk     €   52,60 
  Kerk en gebouwen   €   62,70 
 
13 januari Diaconie    €   33,52 
  Kerk     €   40,80 
20 januari Diaconie    €   66,90 
  Kerk     €   56,55 
 
Op 24 december is er  € 167,73 opgehaald bij de collecte 
bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootscha. Dit hebben we 
aangevuld tot € 200,- 
Op 25 december is er  € 136,20  opgehaald bij de collecte voor  
“Kinderen in de knel”. Dit hebben we aangevuld tot  € 250.,-  
 
Hartelijk dank voor uw gaven. 
Namens de diaconie, A.Hoekstra-Mulder 
 

Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
 
Zondag 3 febr. 9.30 uur dienst in: Tijnje    
    Heilig Avondmaal 
 Voorganger:  Ds. C .K. J. Pronk 
 Organist:  Hielke v.d.Meulen 
 Oppas:   Ankie de Boer 572871 en 
    Joanne Dijkstra 
 Zondagsschool: Hendrika de Jong 
 Ouderling van dienst: Hotze Jan Lolkema 
 Collectes zijn voor: 1e kerkinactie/werelddiac. 
    2e kerk 
    3e kerk en gebouwen 
 Bloemenbezorger: W. Altena  
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Zondag 10 febr.   9.30 uur  dienst in Tijnje  
    Kerkschooldienst      
 Begeleiding :  Combo 
 Oppas :  Janneke v. Beek 752058  
 Ouderling van dienst: Ida Knobbe  
 Collectes zijn voor:      1e diaconie 
    2e Missionairwerk  
 Bloemenbezorger:      M. de Vries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 17 febr. 9.30  uur dienst in: Terwispel  
    1e zondag in de 40 dagentijd 
 Voorganger:  Dhr. Smedes / Drachten 
 Organist:  Jelle Visser 
 Oppas:   Cobina Dijkstra 571141 
 Zondagsschool: Harold Hofstra, Taapke Nicolai  
 Kindernevendienst: ja  
 Ouderling van dienst: Gina Weidenaar  
 Collectes zijn voor: 1e kerkinactie/40dagentijd/ 

nieuw leven voor hiv/aids- 
patiënten in China. 

    2e kerk 
 Bloemenbezorger: T. Feddema 
 
Zondag 24 febr. 9.30 uur dienst in: Tijnje 
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    2e zondag in de 40 dagentijd 
 Voorganger:  Ds. J. D. Cremer / De Wilgen 
 Organist:  Anton v.d Meulen 
 Oppas:   Marrit v.d.Meulen 571801 
 Zondagsschool : Taapke Nicolai  
 Kindernevendienst: ja   
 Ouderling van dienst: Geartsje Romkema 
 Collectes zijn voor: 1e kerkinactie/40 dagentijd/ 
    nieuw leven na gevangenisstraf 
                                          2e kerk    
 Bloemenbezorger:     H. J. Lolkema                       
 
 
 
 
 
 
 
Zondag  3 maart.  9.30 uur dienst in: Tijnje 
    3e zondag in de 40 dagentijd 
 Voorganger:  Mw. Riemersma / Heerenveen 
 Organist:  Ad de Koning 
 Oppas:   Lisanne Ziel 571624 
 Zondagsschool : Foekje Smit, Taapke Nicolai 
 Kindernevendienst : ja 

Ouderling van dienst: Pieter Reitsma  
 Collectes zijn voor: 1e kerkinactie/voorjaarszend./ 
    nieuw leven voor jonge 
    christenen in Bangladesh 
    2e kerk 
    3e kerk 
 Bloemenbezorger: D. Weidenaar  
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Zondag 10 maart 9.30 uur  dienst in:Tijnje    
    4e zondag in de 40 dagentijd 
 Voorganger:  Ds A. J. Jonker / Langezwaag 
 Organist:  Rob Huyzer 
 Oppas:   Irene Overwijk 571475 
 Zondagsschool: Hendrika de Jong  
 Kindernevendienst: ja 
 Ouderling van dienst: Jannie From 
 Collectes zijn voor: 1e kerkinactie/binnenl.diac./ 
    nieuw leven voor kinderen 
    van de rekening. 
    2e kerk 
 Bloemenbezorger: H. Altena 
 
 
 
 
 
Bijbelleesrooster 
 
zondag 3 februari Lucas 4:14-30 
maandag 4 februari Lucas 4:31-44 
dinsdag 5 februari Lucas 5:1-11 
woensdag 6 februari Lucas 5:12-16 
donderdag 7 februari Psalm 88 
vrijdag 8 februari 1 Samuel 13:1-15a 
zaterdag 9 februari 1 Samuel 13:15b–14:15 
zondag 10 februari 1 Samuel 14:16-30 
maandag 11 februari 1 Samuel 14:31-46 
dinsdag 12 februari 1 Samuel 14:47-52 
woensdag 13 februari 1 Samuel 15:1-23 
donderdag 14 februari 1 Samuel 15:24-35 
vrijdag 15 februari 1 Samuel 16:1-23 
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zaterdag 16 februari 1 Samuel 17:1-30 
zondag 17 februari 1 Samuel 17:31–18:5 
maandag 18 februari 1 Samuel 18:6-30 
dinsdag 19 februari 1 Samuel 19:1-24 
woensdag 20 februari 1 Samuel 20:1-23 
donderdag 21 februari 1 Samuel 20:24–21:1 
vrijdag 22 februari 1 Samuel 21:2–22:5 
zaterdag 23 februari 1 Samuel 22:6-23 
zondag 24 februari 1 Samuel 23:1-13 
maandag 25 februari 1 Samuel 23:14-28 
dinsdag 26 februari 1 Samuel 24:1-23 
woensdag 27 februari 1 Samuel 25:1-19 
donderdag 28 februari 1 Samuel 25:20-44 
vrijdag 1 maart 1 Samuel 26:1-25 
zaterdag 2 maart 1 Samuel 27:1-12 
zondag 3 maart 1 Samuel 28:1-25 
maandag 4 maart 1 Samuel 29:1-11 
dinsdag 5 maart 1 Samuel 30:1-31 
woensdag 6 maart 1 Samuel 31:1-13 
donderdag 7 maart 2 Samuel 1:1-27 
vrijdag 8 maart 2 Samuel 2:1-32 
zaterdag 9 maart 2 Samuel 3:1-21 
zondag 10 maart 2 Samuel 3:22-39 

 
 
De laatste tijd is er vanuit de classis Drachten, waartoe ook 
onze gemeente behoort, geen informatie in ons Tsjerkepaad 
opgenomen. Maar het is goed om ook het nieuws uit de classis 
in onze gemeente te laten zien. Deze keer het verslag van de 
laatste vergadering. 
 
Persverslag van de vergadering van de classis Drachten van de 
Protestantse kerk Nederland. 
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Gehouden op 13  november 2012  in de Ontmoetingskerk  te 
Beetsterzwaag. 
 

Na het welkom door de voorzitter ds. E. Van Gulik en de opening 
door mevr.ds.J.v.d.Brink - Dekker van de  Gereformeerde kerk 
Ureterp over  Psalm 23 
komen de volgende   zaken aan de orde: 
 
ORGANISATORISCHE ZAKEN : 
Mevr.ds.J.v.d.Beukel is op 11 maart 2012 bevestigd als predikant 
van de Protestantse gemeente Haulerwijk – Waskemeer en zij 
stelt zichzelf nu aan de classis voor. 
 
De notulen worden na enkele kleine verbeteringen goed 
gekeurd. 
 
MEDEDELINGEN VAN HET BREED MODERAMEN : De  
voedselbanken van Opsterland, Samllingerland en oost- 
Stellingwerf hebben ieder € 500,=  gekregen van de classis. 
 
De commissie ZWO zoekt een opvolger voor ds.M.Klomp, die 
naar Marum is gegaan. 
Ds.J.v.d. Brink gaat het scribaat van de classis neerleggen: het is 
haar veel te zwaar, want het omvat veel meer dan zij gedacht 
had. Dus : Opvolger gezocht ! 
 
Het probleem van de voorkeursleden , die opgenomen zijn in een 
verzorgingshuis of een verpleeghuis, wordt besproken. 
Afgesproken wordt L De gemeente waarvandaan iemand 
verhuist naar een verzorgings/ verpleeghuis neemt contact op 
met de nieuwe gemeente , want de oude gemeente heeft voor 
de verhuizing al geinformeerd wat het kerklid wil : kerkelijk ook 
verhuizen of voorkeurslid blijven van de oude gemeente. 
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De afvaardigingslijst voor 2013 wordt uitgedeeld. 
 
Uit de gemeenten wordt het vogende gemeld : Opsterland -
Noord had gaven ingezameld op dankdag voor de voedselbank. 
Oosterwolde kan de gemeenteleden nu mee laten kijken naar de 
kerkdienst: dus beeld en geluid.via KerkTV. 
In Beetsterzwaag en Nijbeets is een gezamenlijk jeugdproject. 
Jongeren gaan met elkaar in juli 2013 werken aan een project in 
Malawi. Hiervoor moeten ze met elkaar ruim 20.000 € 
bijeenbrengen om de ries te betalen en ook een bijdrage aan het 
project ( bouwen van een school ) te geven. De Oase – gemeente 
in drachten is bezig met een musical. Er doen meer dan 100 
mensen mee. 
 
De afgevaardigde naar de synode dhr. De Jong meldt enkele 
punten van deze vergadering. Er is een nieuw kerkorde artikel, 
waarin het samengaan van de PKN en de migrantenkerken wordt 
geregeld.  De notitie “ wij en ons werk” is behandeld met als 
spreekster Agnes Jongerius. 
De banden met de Gereformeerde kerk van Zuid -Afrika zijn 
hersteld. Deze waren  jarenlang verbroken vanwege  het verschil 
in stanpunten van de beide kerken tav. de apartheidspolitiek. 
 
Het beleid van de kerk is nu erop gericht om 100 plaatsen te 
ondersteunen , waar de kerk in de krimp zit. Daarvoor komt een 
pool van beginnende predikanten( landelijk betaald), die op die 
plaatsen gaan werken  als begin van hun loopbaan.  
Er komen faciliteiten van de landelijke kerk om gemeenten te 
helpen met de administratieve rompslomp. 
Er wordt een oplossing voorgesteld om Hydepark en het 
Rooseveldthuis- beiden verouderd- te vervangen door een nieuw 
gebouw, waar beide  onderdak zullen vinden. Voor dit plan 
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wordt maximaal 10 miljoen geleend. Het moet budget-neutraal 
worden opgezet. 
 
Het gravamen ( bezwaar ) van de heer Bokhoudt tegen de 
belijdenisgeschriften van de kerk was niet zwaarwegend genoeg 
en is afgewezen. 
 
De zittingstermijn van dhr. De Jong is met een jaar verlengd. Hij 
is nu de enige synode-afgevaardigde. In 2014 moet onze classis 
een predikant afvaardigen. 
 
Bij de rondvraag  stelt de heer Van Berkum voor of de classis het 
nieuwe liedboek niet gezamenlijk kan aanschaffen. Hier wordt 
naar gekeken. Er zal op teruggekomen worden. 
 
 
Het thematisch gedeelte van de vergadering  :  
De stichting Unite in Christ komt een presentatie geven. Arnoud 
Dijkstra en Willem Jongsma vertellen enthousiast over hun 
aanpak in het jongerenwerk. De mannenavonden zijn een groot 
succes en ook vele andere bijeenkomsten. Er wordt veel en 
openlijk over het geloof gepraat op een directe en concrete 
manier. 
 
De Gereformeerde kerk Ureterp besluit de vergadering met een 
lied. 
De preses wenst allen  wel thuis. 
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