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                                                                     21
e
 jaargang nr.1 

                                                                  Februari/Maart 2012 

 

TER OVERWEGING 

 

Onderstaand, geschreven in april 2010, nogmaals geplaatst, op 

verzoek, ter overweging… 

 

DE TAFEL IN HET MIDDEN… 

 

Iedere zondag komen mensen bij elkaar, in de naam van de Heer, 

al eeuwen lang en wereldwijd. Van zondag tot zondag, van feest 

tot feest, jaar uit, jaar in. 

Feestvieren en gedenken, dat is wat we doen, als gemeente van de 

Heer:  

door het kerkelijk jaar heen gedenkt de kerk het bevrijdende 

handelen van God, de heilsdaden, in de persoon en het werk van 

Jezus Christus. 

 

Als je je afvraagt waar het vandaan komt, die zondagse kerkgang, 

de eredienst, dan kun je terecht in het Nieuwe Testament: daar 

blijkt het vanzelfsprekend dat mensen samenkomen als gemeente, 

direct na het Pinksterfeest lezen we in Handelingen 2 vers 42: ‘Ze 

bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met 

elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan 

het gebed’ en in Handelingen 20 vers 7 wordt duidelijk dat de 

gemeente op de eerste dag van de week bij elkaar komt, de dag 

van de Opstanding, de dag van Pasen, ‘voor het breken van het 

brood’. 

 

Veel meer lezen we er niet over, geen ‘liturgisch model’ wordt 

ons geboden, geen ‘orde van dienst’. Wel wordt ons verteld over 

de oorsprong van de kerkdienst, van de liturgie:  
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wat nu in de kerk de ‘viering van de zondag’ wordt genoemd 

begon op een dónderdag…. 

Die laatste avond van Jezus, voor Hij werd gevangengenomen, --

Witte Donderdag, -- rond een tafel, ergens in Jeruzalem, als Hij 

samen met zijn leerlingen de joodse paasmaaltijd viert. Wat Hij 

daarbij zegt, bij het breken van het brood en bij het ronddelen van 

de beker wijn, dat is nieuw en bijzonder: ‘mijn lichaam’, ‘mijn 

bloed’, ‘doet dit tot mijn gedachtenis’. 

De gemeente die samenkomt, toen in de weken na Pasen, en op de 

dag van het Pinksterfeest (Handelingen 2: 1) en ook daarna, tot op 

de dag van vandaag, geeft gehoor aan die opdracht, die de Heer 

op die donderdag aan zijn leerlingen gaf: ‘doe dit om mij te 

gedenken’.  

 

Samen als gemeente brood en wijn met elkaar breken en delen, 

dat is de kern van de christelijke eredienst, en daaromheen is de 

liturgie in de loop van de tijd opgebouwd, verder uitgebouwd, tot 

een ‘huis’ waarin we ons thuís mogen voelen. 

De liturgie bevat inmiddels veel elementen, het accent kan ’s 

verschillen, maar toch zijn ze allemaal even waardevol: bidden en 

danken, lofprijzen en zingen, de Schrift lezen en uitleggen, gaven 

delen en zorgen voor anderen, muziek maken, of op een andere 

manier vorm geven aan de evangelieboodschap, in het samenspel 

van de liturgie mogen we op adem komen en nieuwe kracht 

opdoen…  

In dit alles vormt de Tafel het middelpunt, de gedachtenis van de 

Heer is het centrum van de eredienst: dat is ook de reden waarom 

veel predikanten er voor kiezen om vanachter de Tafel de dienst 

te beginnen en te eindigen, -- de reden ook waarom we in de kerk 

in Terwispel de tafel naar het midden hebben geschoven --, om zo 

alles voor de Heer te kunnen neerleggen en om Hem te gedenken 

bij brood en wijn. 

De Tafel staat in het midden, ook als het Avondmaal niet gevierd 

wordt, -- daarom staat ook altijd het Avondmaalsstel op de Tafel, 



3 
 

-- omdat we steeds uitgaan van het gedenken van de Heer, en het 

is de Tafel waar we alles op neerleggen voor Gods aangezicht, 

onze gebeden, onze zorgen, onze lof en dank, ons hart, onze 

talenten, en ook onze gaven, de collectezakken.  

 

Rond de Tafel viert de gemeente van de Levende Heer het 

Paasfeest, iedere zondag weer… En zo toegerust, gesterkt, op 

adem gekomen, kunnen we dan daarna de week weer in, en Zijn 

naam eer aandoen en Hem gedenken in al ons doen en laten, in 

ons leven van alledag. 

 

Met een hartelijke groet aan u allen, 

Ds Corrie Pronk. 

 

Gemeentenieuws 
  

Geboren; 

Op 12 december j.l is er bij Henri Altena en Els Veltman, 

Volharding 4 8406 HA Tijnje, een zoontje geboren. 

Zijn naam is Harm Hidde, broertje van Judith. 

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Harm Hidde. 

Verhuisd; 

Mevr. N. de Jong-de Boer, Breewei 29, is verhuisd naar 

Verpleegtehuis Innersdijk in Ten Boer[Gr]. 

Wij hopen dat zij zich daar spoedig thuis mag voelen. 

Thuisgekomen; 

Mevr. J. From, Breewei 42 8406 EG Tijnje, is weer thuisgekomen 

uit het ziekenhuis. 

Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe. 

Kopij; 

Kopij voor het jaarboekje graag zo spoedig mogelijk inleveren 

bij: Doetie Dijkstra, e-mail: marco.dijkstra@planet.nl 

De kopij voor het volgende Tsjerkepaad graag inleveren voor 

donderdag 23 februari bij Doetie Dijkstra, Stokkershagen 12 e-

mail marco.dijkstra@planet.nl of bij Sjoukje v.d Molen, Breewei 53. 

mailto:marco.dijkstra@planet.nl
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Nieuws uit de kerkenraad 

 

 De kerkenraad vergadert op 16 februari. 

 U bent van harte uitgenodigd op de gemeente-avond op 16 

maart 

 De begroting is door de kerkenraad goedgekeurd. 

 Er is door Henny Hoekstra ontheffing aangevraagd van 

haar ambt als ouderling, de kerkenraad heeft haar 

ontheffing verleend. 

 De taak van coördineren van het pastoraat zal in eerste 

instantie door onze predikant Corrie Pronk worden 

overgenomen. 

 De activiteiten in het activiteitenboekje waarbij Henny 

Hoekstra is genoemd worden overgenomen door Hilda 

Feenstra en Annie Adema 

 Er is een commissie samengesteld om activiteiten, buiten 

de kerkdiensten, te organiseren in de kerk in Terwispel. 

 Een aantal gemeenteleden is bezig met het ontwerp van 

een nieuwe folder voor nieuw ingekomen gemeenteleden.  

 Er zijn drie aanvragen binnengekomen voor de kerkelijke 

inzegening van het huwelijk. Op 24 maart vragen Ad de 

Koning en Corrie Pronk een zegen over hun huwelijk.                    

Op 30 maart vragen Reinder van der Meer en Sietske 

Vries een zegen over hun voorgenomen huwelijk. 

Op 27 april vragen Jacob van Emst en Neeltje Bron een 

zegen over hun voorgenomen huwelijk. 

 Er is een aanvraag van Anne Pieter Feenstra om belijdenis 

van zijn geloof af te leggen. 

 De eerste avond van  het groothuisbezoek is geweest. U 

kunt zich nog opgeven voor 14 februari bij Jannie From. 

Het thema voor deze avond is Liefde 

 De Talentenavond op vrijdag 9 maart a.s. gaat niet door in 

verband met te weinig opgave 
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Annie Adema 

 

De kerkenraad is op zoek naar nieuwe ambtsdragers! 

 

Om de kerkenraad weer voltallig te krijgen zijn we op zoek naar 

vijf ouderlingen en één diaken. Zoals u in dit kerkblad heeft 

kunnen lezen heeft Henny Hoekstra ontheffing van ambt 

aangevraagd en verkregen.  Annie Adema heeft tevens te kennen 

gegeven om na vier jaar haar functie als ouderling- scriba over te 

willen dragen. Dit alles houdt in dat we nog één ouderling, Jannie 

From, overhouden. Hilda Feenstra heeft aangegeven om na vijf 

jaar te stoppen als diaken, de laatste jaren was Hilda actief als 

jeugddiaken. 

Wij zijn dus op zoek naar vijf ouderlingen ( helaas zijn de 

vacatures voor drie ouderlingen vorig jaar niet ingevuld) en één 

diaken. Liefst iemand die het jeugdwerk een warm hart toedraagt 

en hier de schouders onder wil zetten. Voelt u zich 

verantwoordelijk om samen met de kerkenraad de gemeente 

verder op te bouwen, stel dan het kerkenraadslid die bij u langs 

komt niet teleur.  

Regelmatig horen wij in de gemeente dat het vrouwengehalte in 

de kerkenraad te hoog is, dus vragen we, net als vorig jaar, aan de 

mannen van onze gemeente, stel ons én de gemeente niet teleur. 

 

Hebt u, jij vragen of wilt u, jij meer weten hoe het is in de 

kerkenraad te zitten en wat de werkzaamheden zijn, kom rustig 

langs bij een kerkenraadslid. Samen de schouders er onder! 

 

Kom de kerkenraad versterken en werk samen met ons aan de 

opbouw en het in stand houden van onze gemeente  

Tijnje/ Terwispel. 

 

Namens de kerkenraad 
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Annie Adema 

 

Bijzondere Visitatie  

 

Afgelopen zomer schreef de kerkenraad over zijn bezorgdheid 

over onze gemeente. De houding van een aantal gemeenteleden 

over de veranderingen binnen de kerk is hier mede 

verantwoordelijk voor. Ook had de communicatie van de 

beroepingscommissie en de kerkenraad naar de gemeente beter 

gekund en erkennen we hierin dat er fouten zijn gemaakt.  

Dit alles heeft ons als kerkenraad diep geraakt en hebben we het 

verstandig geacht om advies van buiten te vragen. Er is door de 

kerkenraad buitengewone visitatie aangevraagd. In oktober vorig 

jaar zijn de eerste gesprekken geweest met dominee Elzinga, 

secretaris van het Regionaal College voor de  Visitatie, ds. Henk 

Hiddink, predikant Leeuwarden en visitator dr. Henk Siegers, v.h. 

ouderling-scriba gemeente Burgum en visitator. De heren Hiddink 

en Siegers zijn als visitatoren aan onze gemeente toegewezen. 

Ondertussen zijn er gesprekken geweest met het moderamen, 

onze predikant Corrie Pronk, de gehele kerkenraad, en een eerste 

gesprek met de koster. Het gesprek met de kerkenraad was op de 

laatste kerkenraadsvergadering op 18 januari. Hierin heeft elk 

kerkenraadslid zijn of haar verhaal op papier gezet en in de 

kerkenraad heeft iedereen de ruimte gekregen om dit naar voren 

te brengen.   

De visitatoren, Hiddink en Siegers gaan hiermee verder en zullen 

de komende maand in gesprek gaan met een aantal 

gemeenteleden. Tevens zal er in maart een open gespreksavond 

zijn waar gemeenteleden naar toe kunnen gaan om met de 

visitatoren te spreken. De gemeente-avond op 16 maart zal 

grotendeels in het teken staan van de visitatie. Deze avond zal ook 

geleid worden de visitatoren. Hierin zullen zij met U in gesprek 

gaan over de bezorgdheid van de kerkenraad en de gemeente. 

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen, opmerkingen, dan kunt u 
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deze ook schriftelijk sturen naar de scriba. Deze zullen 

vertrouwelijk behandeld worden door de visitatoren. 

 

Wat is (reguliere) visitatie:  

Visitatie heeft ten doel de opbouw van de gemeente en betreft  

•het geestelijk leven van de gemeente  

•het gehoor geven aan de roeping van de gemeente  

•de vervulling van ambten en diensten  

Eenmaal in de vier jaar wordt de gemeente bezocht door twee 

visitatoren. De visitatoren hebben een gesprek met de predikant, 

bezoeken de kerkenraadsvergadering. Op dezelfde avond is er 

voor gemeenteleden gelegenheid om met de visitatoren in gesprek 

te gaan. In het kerkblad wordt dit bezoek kenbaar gemaakt en 

wordt de gemeente hiervoor uitgenodigd. 

 

Ook kan een gemeente, kerkenraad of predikant een beroep doen 

op visitatie in moeilijke periodes binnen de gemeente. Dat wordt 

dan buitengewone visitatie genoemd. Het regionale college van 

visitatoren bestaat uit tenminste zeven visitatoren, waarvan de 

helft predikant is en de anderen ambtsdrager of ambtsdrager is 

geweest. 

 

Wij als kerkenraad vertrouwen er op, dat we met het nemen van 

deze stap de juiste beslissing hebben genomen.  Dat we samen 

met onze gemeente mogen werken aan een bloeiende en 

uitdragende gemeente. En dat we, aan Gods hand, die ons altijd 

vast houdt, verder mogen gaan. Laten we ons samen 

verantwoordelijk voelen en vanuit ons geloof,  gemeente van God 

zijn. 

 

Namens de kerkenraad, 

Annie Adema 

 

NIEUW EMAILADRES DOMINEE: 
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domineepronk@live.nl 

Dit nieuwe adres komt in de plaats van de andere, oude adressen. 

Verander het a.u.b. in uw/jouw bestand?! 

 

VAKANTIE DOMINEE 

 

Van 18 februari tot en met 5 maart a.s. hoopt ds Pronk vakantie te 

genieten. 

Mocht er onverhoopt iets dringends zijn, dan kunt u contact 

opnemen met de scriba, Annie Adema, of een van de andere 

kerkenraadsleden. 

 

DOOPFEESTEN !! 

 

Op de zondag van de doop van de Heer, zondag 15 januari 2012, 

hebben we in de kerk in Tijnje het doopfeest gevierd van 

Thomas, zoon van Anne Dijkstra en Jolanda Mulder. 

Thomas werd geboren op 7 december 2011. 

Het gezin woont op Breewei 70 in Tijnje. 

 

Op de 5
e
 zondag van Epifanie, zondag 5 februari 2012, vieren we 

in de kerk in Terwispel het doopfeest van Jolein Neeltje Sophie, 

dochter van Rogier Hosman en Mariëlle Rijkaart, en zusje van 

Maartje. 

Jolein werd geboren op 14 oktober 2011. 

Het gezin woont op Alde Dyk 36 in Terwispel. 

 

We feliciteren de ouders van Thomas en van Jolein met de doop 

van hun kindje en we bidden hen wijsheid en zegen toe om samen 

als gezin de weg van de Heer te gaan in hun leven. 

 

Ds Corrie Pronk. 

 

mailto:domineepronk@live.nl
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GELOVEN… VANDAAG… 

BELIJDENIS… DOEN…? 

 

Als je wilt nadenken over geloven, 

wat dat is, hoe dat werkt, 

en daar met anderen over wilt praten… 

Als je vragen hebt over wat het (christelijk) geloof inhoudt…  

Als je wilt onderzoeken wat geloven kan betekenen,  

voor jou, in het leven van vandaag… 

En/of als je er over denkt om (eventueel) belijdenis te willen 

doen… 

En als je 18+ bent… 

dan is de groep die we gaan starten misschien wel iets voor 

jou…?! 

(En mocht je alleen in het weekend in Tijnje/Terwispel zijn:  

geen enkel probleem!  

In overleg vinden we wel geschikte data om bij elkaar te komen.) 

Zin om mee te doen? 

Wil je meer informatie? 

Neem dan contact op met ds Corrie Pronk 

domineepronk@live.nl 

 

Kinderkerstfeest in Terwispel 

 

Op kerstavond werd wederom het kinderkerstfeest gevierd in 

Terwispel. Sinds jaren weer in de kerk, die het afgelopen jaar 

mooi gerestaureerd is. Er hadden zich 36 kinderen opgegeven. 

Gezien het grote aantal, hadden we ervoor gekozen om twee 

kerstspelen uit te laten voeren.  

Bij het eerste kerstspel “de Nachtwacht” was er muzikale 

begeleiding van Eddy van der Wal op gitaar en Bauke de Grouw 

op keyboard. Het tweede kerstspel “Engelen op je pad” werd 

muzikaal begeleid door een gelegenheidskoor onder leiding van 

Griet Bergsma. Dit koor heeft tussendoor ook liederen ten gehore 

mailto:domineepronk@live.nl


10 
 

gebracht, waaronder de mooie liedjes “Snie” en “Go tell it on the 

mountain”. Deze werden door het publiek goed ontvangen.  

Jong en oud deden mee met het kerstfeest, dit zorgde voor een 

gezellige kerstavond van zang en toneel. Wij als commissie 

kijken terug op een geslaagd kerstfeest. Wij willen iedereen die 

een bijdrage, in welke vorm dan ook, aan dit feest heeft geleverd, 

hiervoor hartelijk danken.  

 

Namens de kerstcommissie: 

Anneke, Bernadet, Doetie, Jikke, Margje en Iepie   

De foto’s die gemaakt zijn tijdens de generale repetitie staan 

inmiddels op www.terwispel.net 

 

Chr. plattelandsvrouwen 

 

Door omstandigheden waren wij als Chr.Plattelandsvrouwen van 

Tijnje niet aanwezig op het Midwinterspectakel. 

Maar door vóórverkoop van verschillende spullen is het toch 

gelukt om een mooi bedrag van € 315,--  aan ons project 

DORCA’s hulp Nederland over te maken. 

Hierbij willen wij iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt 

hartelijk bedanken. 

 

Namens het bestuur van Chr.Plattelandsvrouwen van Tijnje, 

Gina Weidenaar 

 

Kryststikken meitsje. 

 

Tsjin krysttiid wurde ús tsjerken altiid opfleure mei kryststikken. 

In mennigte froulju hâlde harren dermei dwaande. 

Op de foto ’s liket it dat de iene helte wurket en de oaren 

kofjedrinke. 

Mar sa wie it net, in 10-tal froulju wienen dermei oan de gong. 

Sa meienoar wurkje is gesellich en yn in moarnskoft is it beslikke. 

http://www.terwispel.net/
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Sjoukje Span. 
 

  
 

Club 3 Februari 2012 

 

3 Februari is het weer zover dan doen we met de club 12/16 

jarigen mee aan de klupstriid. Maar wat is nou eigenlijk een 

klupstriid.  Wel dat is een activiteit in wedstrijd verband wat door 

clubs in heel Friesland op hetzelfde moment gespeeld wordt.  3 

Februari om 19.30 uur mogen wij de ontvangen opdracht- 

enveloppen openen en krijgen we de opdrachten te zien. Dit kan 

variëren van puzzels oplossen tot b.v. een imker,  lerares of een 

pan tomatensoep verzamelen en in het clubgebouw brengen. Om 

een uur of negen worden dan de scores doorgebeld en krijgen we 

kort daarna onze uitslag te horen. 

Dus mochten we eventueel op 3 februari bij u langs de deur 

komen, dan weet u dat we met een competitie bezig zijn, waar de 

jeugd ook altijd fanatiek aan meedoet.  Hopelijk kunnen we in de 

volgende uitgave een verslag schrijven met de mededeling dat we 

eerste geworden zijn. In ieder geval hopen we op een mooie en 

gezellige avond. 

 

Namens de clubleiding, 

Tjeerd Wiebe van der Molen 
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Voedselbankcollecte bij Kerk en Schooldienst   

 

Zondag 12 februari is er in Tynje weer een Kerk en Schooldienst. 

Deze keer zal de dienst in het teken staan van omzien naar elkaar 

en het thema is: “Mij een zorg?” 

Op school werken de kinderen aan dit thema en krijgen ze o.a. 

ook informatie over de voedselbank. 

Wat is dat, waarom hebben we die in Gorredijk, welke mensen 

komen daar en kunnen wij ook iets voor die mensen betekenen. 

Er zal een vrijwilliger van de voedselbank op school komen om 

met de kinderen hierover te praten. 

 

We willen dit ook zichtbaar maken tijdens de kerkdienst. De 

eerste collecte is voor de voedselbank en u, jullie, kunnen iets 

meenemen voor de voedselbank. Een collecte in natura, zoals we 

vorig jaar ook een keer gehad hebben. Tijdens de collecte kunt u 

uw bijdrage voor in de kerk brengen. 

Geschikte produkten zijn:  Groenten in blik of pot, rijst, 

pasta’s, koffie, thee, suiker, sauzen voor pasta’s, houdbaar 

broodbeleg, soep in blikje of pak, afwasmiddel, tandpasta. 

 U kunt ook geld geven dan schaft de voedselbank hier zelf iets 

voor aan.  

Door uw bijdrage helpt u mensen die onvoldoende middelen 

hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit is zorgen 

voor elkaar en dat kunnen we niet jong genoeg leren! 

 

Namens de diaconie 

Fokje Hokwerda Akkerman 

 

Zendingsproject CUBA 

 

Zondag 4 maart wordt door de zendings/evangelistiecommissie 

een kerkdienst georganiseerd voor het ZWO (Zending, 

Werelddiakonaat, Ontwikkelingshulp) project in Cuba. 
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Elke 4 jaar wordt er door de ZWO groep van de classis Drachten, 

waar wij toe behoren, een project van kerk in Aktie geadopteerd. 

Tijdens de duur van dit project worden allerhande acties 

gehouden in de verschillende dorpen om dit financieel te steunen 

en er worden ook uitwisselingsprogramma’s georganiseerd. 

Wereldwijd is Kerk in Aktie aanwezig in landen waar hulp nodig 

is, waar kinderen in de knel komen door armoede en 

verwaarlozing, waar door onderdrukking mensen zich niet kunnen 

ontwikkelen. In de dienst op 4 maart laten wij u kennis maken 

met de rijke armoede van Cuba, met de mensen van kerk in Aktie 

die daar werkzaam zijn en hoe wij hen daarbij kunnen helpen. 

 

Namens de zendings/evangelisatiecommissie, 

Wim Vrijburg. 

 

***Boekenmarkt***Boekenmarkt***Boekenmarkt*** 
 

Naar aanleiding van de te hoge ‘afvoer’  kosten van de 

rommelmarkt van de jeugd, organiseert de jeugdraad dit jaar op30 

april 2012 een "boekenmarkt" inclusief hapjes, drankjes en 

geweldige spelen voor u in plaats van een rommelmarkt. 

Dus als u boeken hebt waar u niks meer mee doet, denk dan aan 

ons en bel naar één van de onderstaande telefoonnummers dan 

komen wij zo spoedig mogelijk bij u langs. 

Alvast hartelijk dank. 

 

M. Brouwer   571474 

J. Knobbe     571459 

T.W. v/d Molen & A. Bosma  435908 

H. Feenstra  571875 

 

Recycle je bijbel 

 

In November zijn we in onze gemeente gestart met het inzamelen 

van oude, gebruikte Bijbels. Rond de honderd Bijbels zijn er 
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ingezameld. Eind December was de landelijke actie afgelopen en 

zijn deze bijbels naar de evangelische boekhandel in Leeuwarden 

gebracht, vandaar worden ze verder verspreid. 

Voor het versturen van de Bijbels naar Suriname en het maken 

van nieuwe Bijbels voor Iran (zie kerkblad nov/dec), is er op 18 

december een collecte gehouden. Deze collecte heft € 123,26 

opgebracht. 

Hartelijk dank voor uw ingebrachte Bijbels en voor uw gaven! 

 

Namens de diaconie, 

Rhodé Tanja 

 

 

Bedankje 

 

Onze moeder N. de Jong is van de Breewei 29 verhuist naar 

verpleegtehuis Innersdijk in ten Boer (Gr). 

Hierbij willen we haar lidmaatschap of eventuele donatie opzeggen. 

We bedanken een ieder die al jaren mooie attenties brachten. 

 

Durk, Jappie en Anneke de Jong. 

 

 

Bedankje. 

  

Graag willen we iedereen bedanken,voor het medeleven,de 

kaarten, bloemen e.d. tijdens de ziekte,het verblijf in het 

ziekenhuis,en bij de thuiskomst van Annie. Ze knapt weer aardig 

op en daar zijn we dankbaar voor!! Alle aandacht heeft ons goed 

gedaan! Bedankt! 

                                                                                                           

Annie en Piet Bakker, 

De Vonken 8. 
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Bedankje 

 

Ik wil graag iedereen bedanken voor de mooie kaarten, bloemen, 

en telefoontjes na mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. 

Het geeft een goed gevoel als mensen vanuit de gemeente zo naar 

elkaar omzien. 

Bedankt, ook namens Arend. 

                                                                 

Jannie From. 

 

Bedankje 

 

Lieve mensen, ook via het “Tsjerkepaad”willen wij u hartelijk 

bedanken voor uw steun, in welke vorm dan ook, tijdens de 

periode van ziekte en na het overlijden van mijn man, onze pappe 

en pake Jannes Ziel. 

Het heeft ons diep getroffen. 

 

Al wat gebeurd is, wordt herinnering, 

maar in de plooien van het onverwachte 

ligt nieuwe hoop gewikkeld 

om gaandeweg uit te pakken. 

 

M. Ziel-Heidema 

kinderen en kleinkinderen. 

 

 

Toelichting collecte thema’s 

 

Zo 19 februari 2012  

Collecte Missionair Werk & Kerkgroei: Help de nieuwe kerk 

op IJburg 

De Amsterdamse vinexwijk IJburg heeft met de komst van ds. 

Rob Visser een kerk gekregen, die er niet was. Samen met de 
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bewoners van de wijk is hij aan het ontdekken wat voor kerk bij 

de wijk past en hoe deze vorm kan krijgen. Elke zondag komt er 

nu een groep mensen samen in een gebouw dat de naam ’De 

Binnenwaai’ heeft gekregen. Deze naam geeft weer hoezeer de 

‘bewoners’ in alle openheid en vrijheid een kerkgemeenschap 

willen zijn, een kerkgemeenschap op een eiland waar het altijd 

stevig waait. Daarnaast geeft die wind ook aan hoezeer de 

boodschap komt aangewaaid – als kerk moet je het van die Geest 

hebben. De mensen die er samenkomen zijn mensen die ds. 

Visser op straat is tegengekomen. Hij vindt dat de kerk een 

duidelijk gezicht moet krijgen en heeft hen allemaal bezocht. De 

opbrengst van de collecte Missionair Werk & Kerkgroei op 

zondag 19 februari 2012 is bestemd voor ondersteuning van 

‘pioniersplekken’ zoals IJburg. Van niets naar iets, een kerk in de 

startblokken, voor de mensen in de wijk.  

 

Zondag 26 februari 2012 

Collecte 40dagentijd : Voor de verandering weer even kind 

zijn 

Op de eerste zondag in de 40dagentijd staat het werk van de 

Nationale Stichting ter Bevordering van de Vrolijkheid (kortweg: 

De Vrolijkheid) centraal. Deze stichting organiseert creatieve 

activiteiten voor kinderen en jongeren die in asielzoekerscentra 

verblijven. De Vrolijkheid biedt vluchtelingenkinderen de kans 

om voor de verandering eens niet met grote-mensen-problemen 

bezig te zijn, maar gewoon weer even onbezorgd kind te zijn. Om 

ook de ouders van deze kinderen actief te betrekken, is De 

Vrolijkheid gestart met activiteiten waarin de ouders samen met 

hun kinderen leuke en ontspannende dingen doen, zoals samen 

foto’s maken. Een medewerker van De Vrolijkheid vertelt: 

“Gezinnen hebben vaak verschrikkelijke dingen meegemaakt, 

daarom is het goed om als gezin nu ook weer positieve momenten 

te beleven. Goede herinneringen zijn belangrijk om kracht uit te 

putten.” De 40dagentijdcollecte van Kerk in Actie is vandaag 
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bestemd voor Stichting De Vrolijkheid en andere diaconale 

projecten van Kerk in Actie 

 

Zondag 4 maart 2012   

Collecte Voorjaarszendingsweek: Geloof in verandering 

In de Voorjaarszendingsweekcollecte staat het  werk van de 

kerkelijke organisatie CCRD (Christelijk Centrum voor Reflectie 

en Dialoog) in Cuba centraal. Het CCRD biedt mensen een plek 

om tot rust en bezinning te komen, door middel van een 

wekelijkse viering en de kapel die dagelijks geopend is voor 

gebed. De organisatie zet kerken aan om relevant te zijn voor de 

samenleving door diverse workshops voor predikanten te 

organiseren over belangrijke maatschappelijke thema’s.  

Daarnaast zoeken kleine teams, bestaande uit een dominee en een 

psycholoog, de mensen op voor een goed gesprek en een 

luisterend oor. In het arme land dat sinds begin jaren negentig in 

een zware economische crisis verkeert,  richt het CCRD zich op 

kwetsbare mensen als ouderen, gedetineerden en HIV/Aids 

patiënten. Zij hebben het extra moeilijk in een land als Cuba. 

Dankzij het tafeltje-dek-je project van het CCRD  eet de 72-jarige 

Jose Luis weer regelmatig een gezonde maaltijd. “Het is voor mij, 

net als voor veel ouderen in Cuba, moeilijk om de eindjes aan 

elkaar te knopen. Ik ben daarom blij met het tafeltje-dek-je 

project.” De collecte van vandaag is bestemd voor het CCRD en 

andere zendingsprojecten van Kerk in Actie. 

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd en 

www.pkn.nl/collecterooster2012 

Opbrengst collecten 

 

11-12 Diaconie    €   50,95 

 Kerk     €   58,55 

 

18-12 Recycle je Bijbel   € 123,26 

 Kerk     €   58,55 
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24-12 Nederlands Bijbelgenootschap € 209,06 

 

25-12 K/A Kinderen in de knel  € 119,50 

 Kerk     €   72,48 

 

31-12 Kerk     €   78,62 

 

01-01 Diaconie    €   40,25 

 Kerk     €   35,70 

 Kerk en gebouwen   €   57,30 

 

08-01 Diaconie    €   46,16 

 Kerk     €   42,34 

 

15-01 Diaconie    €   53,92 

 Kerk     €   61,01 

 

22-01 Diaconie    €   36,31 

 Kerk (Oecumene)   €   36,60 

 

Hartelijk dank voor uw gaven. 

 

Namens de diaconie, 

A Hoekstra- Mulder 

 

 

Zondag 5 febr. 9.30 uur dienst in:     Terwispel 

                                            Doopdienst          

              Voorganger:               Ds. C.K.J. Pronk 

              Organist:              Ad de Koning     

              Oppas:                Janneke v. Beek 752058          

 Ouderling van dienst:  Geartsje Romkema 

 Zondagsschool:  Foekje Smit, Taapke Nicolai 
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 Kindernevendienst:  Margreet Verboom, Johan Meesters 

 Tienerdienst:  Hilda Feenstra 

 Collectes zijn voor:  1
e
 diac/werelddiac./2

e
 kerk 

   3
e
 kerk en gebouwen 

 Bloemenbezorger:  T. Romkema 

 

                                                   

Zondag 12  febr. 9.30 uur dienst in:     Tijnje 

                                                   Kerk/schooldienst 

              Voorganger:               Ds. C.K.J. Pronk 

              Begeleiding:  Combo                   

              Oppas:                      Cobina Dijkstra 571141    

 Ouderling van dienst:  Pieter Reitsma     

 Collectes zijn voor:  1
e
 diac / voedselbank 2

e
 kerk    

 Bloemenbezorger:  T. de Boer 

                                             

 

Zondag  19 febr. 9.30 uur dienst in:     Tijnje 

   Friese dienst 

             Voorganger:      Ds. H. Zijlstra / Creil                                    

             Organist:                        Anton v.d.Meulen 

             Oppas:                          Marrit v.d.Meulen 571801 

             Ouderling van dienst:  Jannie From 

             Zondagsschool:  Harold Hofstra, Taapke Nicolai 

             Collectes zijn voor:       1
e
 diac. 2

e
 missionair werk 

             Bloemenbezorger:         Joh. v.d.Meulen 

 

Zondag 26 febr. 9.30 uur dienst in:       Tijnje  

                                                    Heilig Avondmaal 

   1
e
 zondag in de 40dagentijd 

              Voorganger:               Ds. Boswijk / Sneek 

 Oppas:  Rixt Romkema 571535 

              Organist:  Jelle Visser              

 Ouderling van dienst: Jannie From  
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              Collectes zijn voor:  1
e
 diac. 2

e
 kerk 

 Bloemenbezorger:      P. Kik 

 

Zondag 4 maart 9.30 uur dienst in:    Terwispel 

   2
e
 zondag in de 40dagentijd  

 Voorganger:  Zendingsproject Cuba 

 Organist:  Hielke v.d. Meulen 

 Oppas:  Gemma v.d. Meulen 571801    

 Ouderling van dienst : Hotze Jan Lolkema 

 Zondagsschool:  Harold Hofstra, Taapke Nicolai 

 Kindernevendienst  Johan Meesters, Gesiena Woudstra 

 Tienerdienst:  Hilda Feenstra   

 Collectes zijn voor:  1
e
 kerk in actie / voorjaarszend.week 

                    2
e
 kerk                                                 

                    3
e
 kerk en gebouwen 

   Bloemenbezorger:      P. Stienstra-Kneefel 

      

Zondag  11 maart 9.30 uur dienst in:      Tijnje  

                                                    3
e
 zondag in de 40dagentijd 

 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 

 Organist:  Jelle Visser 

 Oppas:  Lisanne Ziel 571624   

 Ouderling v. dienst:   Annie Adema 

 Zondagsschool:             Taapke Nicolai            

 Collectes zijn voor:  1
e
 kerk in actie/40dagentijd 

   2
e
 kerk 

 Bloemenbezorger:  J.W. de Bruin 

Woensdag 14 maart 19.30 uur dienst in:        Tijnje 

                    Biddag voor gewas en arbeid 

 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 

 Organist:  Jelle Visser                  

 Ouderling v. dienst:   Geartsje Romkema 

 Collectes zijn voor:   kerk ( 1 collecte ) 
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Zondag  18 maart.. 9.30 uur dienst in:     Terwispel 

                                                    4
e
 zondag in de 40dagentijd      

              Voorganger:       Ds. C.K.J. Pronk                                 

 Organist:   Rob Huyzer 

 Oppas:   Irene Overwijk 571475  

 Ouderling v. dienst:   Pieter Reitsma 

              Zondagsschool:       Hendrika de Jong 

 Collectes zijn voor:   1
e
 kerk in actie/diaconaat 

    2
e
 kerk   

    Bloemenbezorger:        A. Wagenaar 

 

 

 

 

Bijbelleesrooster 

 

Zondag 12 februari  Ezechiël 1:15-28a 

Maandag  13 februari  Ezechiël 1:28b–3:3 

Dinsdag 14 februari  Deuteronomium 19:1-13 

Woensdag 15 februari  Deuteronomium 19:14-21 

Donderdag 16 februari  Deuteronomium 20:1-9 

Vrijdag 17 februari  Deuteronomium 20:10-20 

Zaterdag 18 februari  Deuteronomium 21:1-9  

Zondag 19 februari  Marcus 2:1-12 

Maandag 20 februari  Marcus 2:13-22 

Dinsdag 21 februari  Ezechiël 3:4-15 

Woensdag  22 februari  Ezechiël 3:16-21 

Donderdag  23 februari  Ezechiël 3:22-27 

Vrijdag  24 februari  Psalm 57 

Zaterdag 25 februari  Deuteronomium 21:10-21 

Zondag 26 februari  Deuteronomium 21:22–22:12 

Maandag 27 februari  Psalm 91 

Dinsdag 28 februari  Ezechiël 12:1-7 
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Woensdag 29 februari  Ezechiël 12:8-20 

Donderdag 1 maart Ezechiël 12:21-28 

Vrijdag 2 maart  Ezechiël 13:1-8 

Zaterdag  3 maart  Ezechiël 13:9-16 

Zondag  4 maart  Ezechiël 13:17-23 

Maandag 5 maart Ezechiël 14:1-11 

Dinsdag 6 maart  Deuteronomium 22:13-22 

Woensdag 7 maart  Deuteronomium 22:23–23:1 

Donderdag 8 maart  Deuteronomium 23:2-15 

Vrijdag 9 maart  Deuteronomium 23:16-26 

Zaterdag 10 maart  Psalm 19 

Zondag 11 maart  Ezechiël 14:12-23 

Maandag 12 maart  Ezechiël 15:1-8 

Dinsdag 13 maart  Ezechiël 16:1-14 

Woensdag 14 maart  Ezechiël 16:15-34 

Donderdag 15 maart  Ezechiël 16:35-43 

Vrijdag 16 maart  Ezechiël 16:44-52 

Zaterdag 17 maart  Ezechiël 16:53-63 

Zondag 18 maart  Ezechiël 17:1-10 

                                                    

  


