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                                                                          21e jaargang nr. 6 
                                                                        Juli/Augustus 2012 
Wat is je diepste troost? 
 
De Heidelberger catechismus – één van de belangrijkste oude 
leerboeken van het protestantisme – begint met de vraag: “Wat is 
uw enige troost? Dat is voor velen in onze tijd een wat vreemde 
vraag. In het rijke moderne Westen menen wij meestal niet zo 
heel veel behoefte te hebben aan troost. Troost lijkt iets voor 
zwakke mensen, want vaak voelen wij ons sterk. En als we wel 
troost nodig hebben, dan organiseren we die zelf in therapieën, 
kunst, vrienden, vakantie of pillen. 
 
Hoe sterk wij ook menen te zijn, niemand ontkomt aan momenten 
dat het leven ons ontwapent. Onze krachten nemen af, vrienden 
laten je in de steek, rijkdom blijkt geen werkelijke bron van geluk, 
onze gezondheid laat ons in de steek, pillen helpen niet meer en 
zelfs onze diepzinnige gedachten helpen niet. Soms lijkt alles weg 
te vallen. 
 
Dan ontdek je dat niets in de wereld absoluut is, ook jij niet. Je 
ontdekt je eigen onvermogen. En juist in dat onvermogen kun je 
de toegang tot God vinden. God is wat blijft als je alles dreigt te 
verliezen. Hij begeleidt je soms als een vertrouwde nabijheid, 
soms als een pijnlijke afwezigheid. Als een stem die je geweten 
wekt, een geheim tegen over wie je woorden verkruimelen, een 
tegenspraak die je gedachten en daden doorkruist, een hand die je 
leven draagt. Dat geloof stelt je in staat om frank en vrij door het 
leven te gaan, in het besef dat niets anders het uiteindelijke 
geheim van het leven is dan God. De diepste troost is dat 
vertrouwen. Je valt nooit uit zijn hand.  
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Dat God het uiteindelijke geheim van ons leven vormt, hebben 
mystici in de christelijke traditie steeds weer ervaren. Zij spreken 
over God als een werkelijkheid die ons omvat en verre te boven 
gaat, maar tegelijkertijd nabijer is dan wij ons zelf nabij zijn. Diep 
in onszelf, waar onze diepste verlangens, liefde, angst en pijn 
schuilen, noem het onze ziel, ons ware zelf, ontmoet God ons en is 
Hij aanwezig. 
‘Waar God, het geheim, in mij woont, daar kan ik thuis zijn, daar 
ben ik midden in de onveiligheid en ongeborgenheid van de 
wereld, desondanks gedragen en geborgen.’  
( A. Grün) 
 
Uit “Doornse Catechismus” Oude vragen, nieuwe antwoorden. 

 
Mededelingen vanuit de kerkenraad 

 De kerkenraad vergadert op woensdag 18 juli. 

 De functies binnen de kerkenraad worden elk jaar opnieuw 
bepaald. Beke Hendriksma stopt met haar voorzitterschap van 
de kerkenraad, Jan Willem de Bruin is bereid om het 
voorzitterschap het komende jaar op zich te nemen.  

 Ida Knobbe neemt het werk van jeugdouderling op zich. 

 Beke Hendriksma wordt weer voorzitter van de diakonie. 

 Fokje Hokwerda wordt de nieuwe scriba van de kerkenraad, 
Rhodé Tanja nam in het verleden al een aantal taken van Annie 
Adema over en zal dit blijven doen. Janneke Vrijburg neemt het 
notuleren van de kerkenraad op zich, daarom zal er een nieuwe 
vice voorzitter van de kerkenraad worden aangesteld. 

 Mededelingen ten aanzien van ziekte of andere opmerkingen 
kunnen worden gedaan bij de ouderling van dienst of bij Rhodé 
Tanja. 
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 Ankie Boschma stopt met ingang van 1 september met haar 
werk als kerkrentmeester, door het college van 
kerkrentmeesters wordt gezocht naar vervanging. 

 In verband met de ziekte van onze dominee Corrie Pronk, zullen 
de nog openstaande diensten van het jaar 2012 worden 
ingevuld.  

 Onze dominee is weer thuis uit het ziekenhuis, we zijn erg blij 
dat ze weer thuis is en wensen haar van harte beterschap. 

 De tienernevendienst die anders op de eerste zondag van de 
maand wordt gehouden vervalt op  1 juli (tentdienst), hierna is 
het vakantie. 

 Anneke Hoekstra, Tietia van der Meulen, Janneke Vrijburg, Jan 
Willem de Bruin en Pieter Reitsma vormen het beamerteam, in 
de maand juli zal de beamer ook nog eens worden gebruikt.   

 Lijkt het je leuk om af en toe te helpen bij de voorbereiding van 
een dienst via de beamer, meldt je dan aan bij Janneke Vrijburg 
(571859) 

 Sjoukje Span, Alie de Bruin, Annie de Jong, Etty van der Werf, 
Wilma Altena en Tietia van der Meulen zullen het lithurgisch 
bloemschikken blijven verzorgen.  

 t ‘ Katske ( De Warren) wordt weer eigendom van de 
Protestante Gemeente Tijnje-Terwispel. 

 Alida Bosma en Tjeerd Wiebe van der Molen zijn gestopt als 
clubleiding, door de jeugdraad wordt gezocht naar nieuwe 
leiding. 

 De startzondag staat gepland op 7 oktober. 
 

Janneke Vrijburg 
 

 
 
 



4 
 

Nieuwe sectie indeling 
 
Na de bevestiging van nieuwe ambtsdragers zijn de secties  
opnieuw ingedeeld. 
 
Sectie 1 
Mw. J. S. From Breewei 42  ouderling 571385 
Mw. R. Tanja-   Warrewei 72  diaken  571244 
 v. Duuren 
Mw. A. Barnhoorn- v.d Veldestrjitte18 wijkdame 571193 
 Haanstra    Tijnje 
Mw. G. v.d Veer- Alde Dyk 39  wijkdame 571245 
 Jellema    Terwispel 
 
Sectie 2 
Dhr. J.W. de Bruin Riperwei 24  ouderling 571813 
Dhr. A. Overwijk Breewei 42  past. medew. 571385 
Mw. J. Vrijburg- v.d Veldestrjitte 8 diaken  571859 
 Keizer 
Mw. M. de Vries- Tijnjeweg 13  wijkdame 571498 
 v.d Hoog 
 
Sectie 3 
Dhr. J.W. de bruin Riperwei 24  ouderling 571813 
Mw. B. Hendriksma- de Streek 13  diaken  462248 
 de Vries 
Mw. G. Jeeninga- R. van Damwei 29 past. medew. 571866 
 Hoekstra 
Mw. G. v.d Meulen- R. van Damwei 11 wijkdame 436166 
 Akkerman 
Mw. E.A. v.d Werff- Watzemawei 11 wijkdame 571456 
 Heins 
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Sectie 4 
Mw. G. Weidenaar-  Hein Voswei 34 ouderling 571944 
 Korree 
Mw. A. Hoekstra-       Breewei 31 diaken     
 Mulder 
Mw. T. de Koster-       Rolbrêgedyk 2 past.medew. 571410 
 Zwanenberg 
Mw. H.W.H. Langenberg- Heawei 4  wijkdame 571747 
 Ketellapper 
 
Sectie 5 
Mw. G. Weidenaar- Hein Voswei 34 ouderling 571944 
 Korree 
Mw. F. Hokwerda- Skarlannen 3  diaken  466339 
 Akkerman 
Dhr. S. v.d Meulen Breewei 21  past. medew. 571496 
Mw. G.T. Lantinga- Stokkershagen 11 wijkdame 571271 
 Bosma 
Mw. G. v.d Veer- Alde Dyk 39  wijkdame 571245 
 Jellema    Terwispel 
 
Mw. I. Knobbe-  Tijnjeweg 33  jeugdouderling571459 
 v.d Meulen 
 
De ouderling, pastoraal medewerker of uw wijkdame zijn de 
aanspreekpunten in uw eigen wijk. 
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Gemeentenieuws 
  

Gedoopt; 
In de dienst van zondag 17 juni zijn Harm Hidde, zoon van Henri 
Altena en Els Veltman, Volharding 4 Tijnje, en Isa Sophie, dochter 
van Annelien Altena en Martin v.d Heide, Lindelaan 5 Heerenveen, 
gedoopt. 
 
De kopij voor het volgende Tsjerkepaad graag inleveren voor 
donderdag 30 augustus bij Doetie Dijkstra, Stokkershagen 12, e-
mail marco.dijkstra@planet .nl of bij Sjoukje v.d Molen, Breewei 
53. 
  
De redactie wenst u een fijne, zonnige vakantie toe. 
  
 
 
Schilderijen expositie in de kerk van Terwispel    
 
Sinds een aantal jaren zijn er in Friesland in de zomermaanden op 
zaterdagmiddagen kerken open voor bezichtiging. Dit wordt 
gehouden in het kader van de “tsjerkepaad route “. 
In veel kerken wordt dan tevens een expositie gehouden van 
schilderijen, quilten enzovoort. 
De kerk in Terwispel is ook ieder jaar geopend voor bezichtiging, 
behalve vorig jaar in verband met de restauratie. Nu het gebouw 
er weer keurig voor staat, willen we de kerk graag voor meer 
doeleinden gebruiken. Zo kan gedacht worden aan concerten, 
exposities etc. 
Van drie inwoners van Terwispel wisten we, dat zij schilderen als 
hobby hebben.  
Te weten : Bote Hendriksma, Jan Speerstra en Kitty Veenstra. 

mailto:marco.dijkstra@planet
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Bovendien hebben we contact gehad met een oud- inwoonster 
van Terwispel Froukje de Vos uit Leeuwarden, zij is van beroep 
kunstschilder en docent tekenen en schilderen (  
www.froukjedevos.exto.nl ). We hebben hen gevraagd een 
expositie van hun werk te houden. Dit werd spontaan toegezegd. 
En Tseard Feddema spreidt een gedeelte van zijn geofictie 
tekeningen uit over het land Patrici  op de zaterdagen 11, 18 en 25 
augustus. 
De “ Open Kerken “ worden gehouden van zaterdag  7  juli t/m 
zaterdag  15 september. 
Gedurende alle zaterdagen zijn de schilderijen te bezichtigen van 
13.30 uur tot 17.00 uur. 
  
Wij nodigen u hierbij van harte uit. 
 
Namens de activiteiten commissie:  
Johannes Bergsma 
P. S. 
Indien er meerdere mensen zijn die een hobby beoefenen en dit 
aan publiek willen laten zien, dan horen we dit graag. Dan kan 
eventueel voor een volgend jaar hier aandacht aan worden 
geschonken. 
 

 
TENTDIENST 1 JULI 
 
Zondag 1 juli wordt er in de tent bij De Rank een kerkdienst 
gehouden als afsluiting van de reünie week. 
De dienst begint om 9.30 uur en na afloop is er gelegenheid om 
met elkaar even na te praten onder het genot van een kopje 
koffie. 

http://www.froukjedevos.exto.nl/
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In deze dienst wordt er aandacht gegeven aan wat de school door 
de tijd heen heeft betekend voor de verschillende generaties. 
Honderd jaar christelijk onderwijs in de Tijnje is zeker de moeite 
waard om bij stil te staan. School en kerk zijn altijd sterk met 
elkaar verbonden geweest en zijn dit nog steeds. 
Grootouder, ouder, kind en kleinkind, elke generatie heeft zijn of 
haar eigen beleving gehad op school en dit proberen wij in deze 
dienst tot uitdrukking te brengen. 
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door zowel het combo 
“Wat Oars” als de Bazuin. 
 
Wim Vrijburg 
 
 
 
 
 
 
Nieuws van de boekhouder 
 
Dit is een nieuwe rubriek. Ik probeer inzicht te geven in de stand 
van zaken omtrent de Actie Kerkbalans 2012. Dit doe ik d.m.v. 
onderstaand schema. 

   Maand Toezeggingen  Ontvangen 

januari                      4.500                  3.900  
februari                      4.500                  4.600  
maart                      3.000                  3.400  
april                      2.500                  2.200  
mei                      2.500                  2.700  

juni     
juli     
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augustus     
september     
oktober     

november     
december     
      

                    17.000  
              
16.800  

   
   Zoals u ziet liggen wij op schema. De andere maanden laat ik u 

later in het jaar zien. 
 
Voor diegenen die al betaald hebben mag ik namens het College 
van kerkrentmeesters hartelijk dank zeggen. 
 
Anne Feenstra 
Tsjerkepaad 2012 
 
Van 7 juli tot en met 8 september zijn de kerken die aan 
Tsjerkepaad mee doen, ’s middags van weer open van 13.30 tot 
17.00 uur. 
Ook onze kerken doen weer mee, in beide kerken zal er een kleine 
tentoonstelling zijn van de schilderijen, beeldjes en foto’s van het 
liturgisch bloemschikken. 
U bent van harte welkom. 
Dirk Weidenaar 
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Toelichting collecte thema’s 
 
9 September 2012 Collecte Protestantse Kerk Missionair Werk & 
Kerkgroei 
Help de nieuwe kerk in Moerwijk 
 
Precies een jaar is Hette Domburg namens de Protestantse Kerk 
missionair 
kerkelijk werker in de Haagse Moerwijk. Moerwijk is een 
gekleurde wijk met verschillende culturele groepen en veel oude 
mensen. 
Er is nauwelijks enige binding tussen deze mensen. Hette is 
verbonden 
aan de protestantse pioniersplek MarcusConnect die zich richt op 
een intensievere verbinding tussen de gemeente en de wijk. Hette 
zoekt de mensen op, daar waar ze zijn. Want kerkzijn speelt zich 
vooral af buiten de muren van het eigen gebouw. Samen met 
anderen werkt Hette aan meer gemeenschap in de wijk waardoor 
de eenzaamheid en de vervreemding minder worden. Hij doet dat 
dus niet alleen, maar samen met een netwerk van mensen dat 
bestaat uit gemeenteleden, 
migrantenchristenen en anderen. Deze mensen zijn ook inzetbaar 
bij bijvoorbeeld het aanpakken van concrete noden. Om onze kerk 
te kunnen laten groeien en nog meer mensen zich thuis te laten 
voelen bij de Protestantse Kerk is uw steun nodig. 
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Opbrengst collecten 
 
27 mei Diaconie (Cuba)   €  74,65 
 Kerk     €  55,79 
 
 3 juni Diaconie (Werelddiaconaat)  €  97,72 
 Kerk     €  68,25 
 Kerk en gebouwen   €  50,65 
 
10 juni Diaconie    €  25,00 
 Kerk     €  35,00 
 
17 juni Diaconie    €  88,35 
 Kerk     €  78,95 
 
Hartelijk dank voor uw gaven. 
 
Namens de diaconie 
A. Hoekstra- Mulder 
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Zondag  8 juli  11.00  dienst in: Tijnje 

    Kaarsendienst 

Voorganger:  Ds. E. Rooseboom/Drachten 

 Organist:  Ad de Koning 

 Oppas:   Johanneke Rog 571484  

 Ouderling van dienst: Hotze Jan Lolkema  

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie 2

e
 kerk 

 Bloemenbezorger: T. Feddema 

 

Zondag 15 juli  9.30 dienst in: Terwispel 

 Voorganger:  CMAD 

 Organist:  Hielke v.d.Meulen 

 Oppas:   Janneke v.Beek 752058 

 Ouderling van dienst: Ida Knobbe  

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie 2

e
 kerk 

 Bloemenbezorger: H. J. Lolkema 

 

Zondag  22 juli   9.30 dienst in: Tijnje 

 Voorganger:  Ds. H. Boswijk/Sneek 

 Organist:  Anton v.d. Meulen 

 Oppas:   Cobina Dijkstra 571141 

 Ouderling van dienst: Geartsje Romkema  

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie 2

e
 kerk 

 Bloemenbezorger: D. Weidenaar 

 

Zondag  29 juli   9.30 dienst in: Tijnje 

 

 Voorganger:  Ds. E. Rooseboom/Drachten 

 Organist:  Jelle Visser 

 Oppas:   Marrit v.d.Meulen 571801 

 Ouderling van dienst: Gina Weidenaar  

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie 2

e
 kerk 

 Bloemenbezorger: H. Altena 
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Zondag  5 augustus      9.30 dienst in: Terwispel 

 Voorganger:  Dhr. Smedes/Drachten 

 Organist:  Jelle Visser 

 Oppas:   Rixt Romkema 571535 

 Ouderling van dienst: Pieter Reitsma  

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie 2

e
 kerk 

    3
e
 kerk en gebouwen 

 Bloemenbezorger: J. From 

 

Zondag  12 augustus    9.30 dienst in  Tijnje 

 Voorganger:  Ds. E. Rooseboom/Drachten 

 Organist:  W. Zijlstra 

 Oppas:   Gemma v.d.Meulen 571801 

 Ouderling van dienst: Jannie From  

 Collectes zijn voor: 1 diaconie 2
e
 kerk 

 Bloemenbezorger: H. Span 

 

Zondag  19 augustus 9.30 dienst in: Tijnje 

 Voorganger:  Dhr. A. Westra/Nieuwehorne 

 Organist:  Dhr. Vaatstra 

 Oppas:   Lisanne Ziel 571624  

 Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin  

 Collectes zijn voor: 1
e
 kerk in actie/zending/Cuba 

    2
e
 kerk 

 Bloemenbezorger: M. Dijkstra 

 

Zondag 26 augustus  11.00 dienst in:Terwispel 

 Voorganger:  Dhr. Smedes/Drachten 

 Organist:  Hielke v.d.Meulen 

 Oppas:   Irene Overwijk 571475 

 Ouderling van dienst: Hotze Jan Lolkema  

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie 2

e
 kerk 

 Bloemenbezorger: F. Akkerman 
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Zondag  2 september   9.30 dienst in:Tijnje 

 Voorganger:  Ds. E. Rooseboom/Drachten 

 Organist:  Rob Huyzer 

 Oppas:   Johanneke Rog 571484 

 Ouderling van dienst: Ida Knobbe  

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie 2

e
 kerk 

    3
e
 kerk en gebouwen 

 Bloemenbezorger: Mw. G.v.d.Veer 

 

 

Zondag  9 september   9.30 dienst in: Tijnje 

    Heilig Avondmaal 

 Voorganger:  Ds. R. Pluim/Drachten 

 Organist:  Anton v.d.Meulen 

 Oppas:   Joanne Dijkstra  571141 en 

    Ankie de Boer 

 Ouderling van dienst: Gina Weidenaar  

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie  

                                               2
e
 kerk ( nw kerk in Moerwijk) 

 Bloemenbezorger: T. Romkema 
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Bijbelleesrooster 
 
Zondag 8 juli  Spreuken 21:11-21 
Maandag 9 juli  Spreuken 21:22-31 
Dinsdag 10 juli  Spreuken 22:1-16 
Woensdag 11 juli  Spreuken 22:17-29 
Donderdag 12 juli  Spreuken 23:1-12 
Vrijdag 13 juli  Spreuken 23:13-25 
Zaterdag 14 juli  Spreuken 23:26-35 
Zondag 15 juli  Marcus 6:1-13 
Maandag 16 juli  Marcus 6:14-29 
Dinsdag 17 juli  Marcus 6:30-44 
Woensdag 18 juli  Marcus 6:45-56 
Donderdag 19 juli  Jesaja 30:1-5 
Vrijdag 20 juli  Jesaja 30:6-18 
Zaterdag 21 juli  Klaagliederen 1:1-11 
Zondag 22 juli  Klaagliederen 1:12-22 
Maandag 23 juli  Klaagliederen 2:1-12 
Dinsdag 24 juli  Klaagliederen 2:13-22 
Woensdag 25 juli  Klaagliederen 3:1-39 
Donderdag 26 juli  Klaagliederen 3:40-66 
Vrijdag 27 juli  Klaagliederen 4:1-22 
Zaterdag 28 juli  Klaagliederen 5:1-22 
Zondag 29 juli  Johannes 6:1-21 
Maandag 30 juli  Johannes 6:22-40 
Dinsdag 31 juli  Johannes 6:41-59 
Woensdag 1 augustus  Johannes 6:60-71 
Donderdag 2 augustus Jesaja 30:19-26 
Vrijdag 3 augustus  Jesaja 30:27-33 
zaterdag 4 augustus  Marcus 7:1-23 
zondag 5 augustus  Marcus 7:24-37 
Maandag 6 augustus  Jesaja 31:1-9 
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Dinsdag 7 augustus  Jesaja 32:1-8 
Woensdag 8 augustus  Jesaja 32:9-20 
Donderdag 9 augustus  Jesaja 33:1-12 
Vrijdag 10 augustus  Jesaja 33:13-24 
Zaterdag 11 augustus  Jesaja 34:1-17 
Zondag 12 augustus  2 Koningen 16:1-9 
Maandag 13 augustus  2 Koningen 16:10-20 
Dinsdag 14 augustus  2 Koningen 17:1-12 
Woensdag 15 augustus  2 Koningen 17:13-23 
Donderdag 16 augustus  2 Koningen 17:24-33 
Vrijdag 17 augustus  2 Koningen 17:34-41 
Zaterdag 18 augustus  2 Koningen 18:1-12 
Zondag 19 augustus  Jesaja 35:1-10 
Maandag 20 augustus  2 Koningen 18:13-25 
Dinsdag 21 augustus  2 Koningen 18:26-37 
Woensdag 22 augustus  2 Koningen 19:1-13 
Donderdag 23 augustus  2 Koningen 19:14-28 
Vrijdag 24 augustus  2 Koningen 19:29-37 
Zaterdag 25 augustus  2 Koningen 20:1-11 
Zondag 26 augustus  2 Koningen 20:12-21 
Maandag 27 augustus  Marcus 8:1-13 
Dinsdag 28 augustus  Marcus 8:14-26 
Woensdag 29 augustus  Marcus 8:27-38 
Donderdag 30 augustus  Spreuken 24:1-12 
Vrijdag 31 augustus  Spreuken 24:13-22 
Zaterdag 1 september  Spreuken 24:23-34 
Zondag 2 september  Spreuken 25:1-14 
Maandag 3 september  Spreuken 25:15-28 
Dinsdag 4 september  Spreuken 26:1-12 
Woensdag 5 september  Spreuken 26:13-28 
Donderdag 6 september  Spreuken 27:1-14 
Vrijdag 7 september  Spreuken 27:15-27 
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Plek 
 
Alles wat ik zoek 
is een plek om te bestaan 
een huis om in te wonen 
een weg om langs te gaan 
een wei, een plein, een tuin, 
een tent 
ik zoek vooral een stem die zegt: 
goed dat je er bent 
 
Die stem is mijn bestemming 
die woorden zijn mijn doel 
achter mijn beklemming 
leeft een diep gevoel. 
Een ongehoord verlangen 
dat zachtjes naar me wenkt 
en fluistert: 
laat je niet zo leiden 
door wat een ander van je denkt 
 
Dus ik hoef niet aan te komen 
met wat ik kan en wat ik doe 
ik hoef niet uit te leggen 
man, ik ben zo moe 
niet reserveren, niet beleggen 
geld speelt geen rol 
en niemand zal er zeggen: 
sorry, het is vol. 
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Dat is wat ik zoek 
een plek om te bestaan 
een huis om in te wonen 
een weg om langs te gaan 
een wei, een plein, een tuin, een tent 
ik zoek vooral een stem die zegt: 
goed dat je er bent 
 
Gedicht van Kees van der Zwaard 
 
 
 
 
 
 
 


