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                                                                         21e jaargang nr. 5 
                                                                             Juni/Juli 2012 
Geven en ontvangen 
 
“Toen ik met een man uit Tibet in de bergen liep en wij met 
een sneeuwstorm te maken kregen, zagen we onderweg dat 
een man naar beneden was gestort. Hij lag onderaan de 
berghelling. Ik zei: “Wij moeten naar beneden en hem 
helpen”. 
De ander antwoordde: “Niemand kan dat van ons 
verwachten. We zijn zelf nu in levensgevaar.” 
“Als we toch moeten sterven” antwoordde ik “dan is het 
beter te sterven, terwijl we proberen iemand te helpen.” 
Mijn metgezel dacht er anders over en liep door.  
Ik ging voorzichtig naar beneden, nam de verongelukte man 
zo goed en zo kwaad als het ging op mijn schouders en droeg 
hem met veel moeite naar boven. Door deze 
krachtsinspanning kreeg ik het warm en daardoor 
verwarmde ik ook de door en door koude man. Zo werden 
wij voor bevriezen gered.  
Na enige tijd vond ik mijn eerste metgezel weer terug. Hij lag 
levenloos in de sneeuw. Oververmoeid wilde hij 
waarschijnlijk even rusten. 
Toen heb ik begrepen wat het betekent: “Wie zijn leven 
liefheeft, maakt dat het verloren gaat”. 
 
Deze ervaring is opgeschreven door de Indische evangelist 
Sadhu Sundar Singh. 
 
Misschien vindt u dit wel een heel dramatisch verhaal, maar 
het laat wel zien dat je soms voor hele moeilijke keuzes komt 
te staan. Vaak wordt onze keuze dan bepaald door de 
afwegingen:“Wat heb ik eraan, wat levert het voor mij op ,is 



2 
 

het beter voor mijn gezondheid, is het beter voor de natuur, 
hoeveel tijd ben ik daar mee kwijt , hoe kom ik hiermee weg ?’ 
Of je keuze wordt bepaald door je overtuiging dat je een 
ander geen schade wilt toebrengen,  ook al  heb je er zelf 
dan minder  of helemaal niets aan.   
Met Pinksteren hebben we de Heilige Geest gekregen die,  
als we daarom bidden , ruimte krijgt om in ons te werken. 
De Geest  helpt  ons om God’s wil te doen, helpt ons in ons 
dagelijks leven bij alle moeilijke keuzes die we moeten 
maken.  De Heilige Geest helpt ons om op weg te gaan 
achter Jezus aan en zo kunnen we de wonderlijke ervaring 
op doen dat liefde zich vermenigvuldigt als het wordt 
doorgegeven. Die liefde geeft ons leven richting, onze 
keuzes en afwegingen komen in een ander licht te staan. 
Zoals een zaadje dat  kiemt, groeit en vrucht draagt licht en 
water nodig heeft, zo hebben wij de Heilige Geest nodig om 
vrucht te dragen.  
 
Fokje Hokwerda 
 
Nieuws uit de kerkenraad 
 

 De kerkenraad vergadert op 13 juni 

 Zondag 13 mei is er in de dienst afscheid genomen van 
Henny Hoekstra, Hilda Feenstra en Annie Adema. Dames 
bedankt voor jullie inzet in de gemeente als 
ambtsdragers. 

 Bij vertrekkende ambtsdragers horen ook komende 
ambtsdragers. Bevestigt als ouderling, Jan Willem de 
Bruin, Gina Weidenaar en Ida Knobbe en als diaken, 
Johannes van der Meulen. We wensen de nieuwe 
ambtsdragers veel succes en Gods zegen toe bij hun taak 
in de gemeente. 
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 De slotdienst zal zijn op zondag 3 juni, thema voor de 
dienst is Beelden van Liefde. Voorafgaand zal er op 
zaterdag 2 juni vanaf 16.00 uur de parelwandeling en een 
activiteit voor jong en oud zijn met aansluitend een BBQ. 

 Onze predikant is helaas nog steeds ziek. We hopen en 
bidden dat Corrie spoedig mag herstellen. 

 Omdat Annie per 13 mei is gestopt en er nog geen 
nieuwe scriba is, vragen wij u om als u iets heeft voor de 
afkondigingen dit tijdig bij Rhodé Tanja door te geven.  
 

Annie Adema 
 
Gemeentenieuws 
  

Huwelijk; 
Gerbrand Alwin Segger en Cornelia Bernadette Edskes 
treden op donderdag 12 juli in het huwelijk. 
Om 12.30 uur voor de burgerlijke stand in het 
gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. 
Om 13.30 uur de kerkelijke bevestiging en inzegening in de 
Jacobikerk, tegenover het gemeentehuis. 
En van 15.15 uur tot 16.45 uur de receptie met koffie en 
taart in het Vincentiusgebouw, St. Vincentiusstraat 6 in 
Uithuizen. 
Bent u van plan hun huwelijk bij te wonen, geeft u dan 
voor 21 juni even door met hoeveel personen u de receptie 
bezoekt. 
Hun adres is Ripperdadrift 80, 9981 LJ Uithuizen, tel.nr. 
0595-850573, e-mail gsegger@gmail.com 
Wij willen het bruidspaar alvast van harte feliciteren en 
wensen hen een fijne dag en veel geluk toe. 
 

mailto:gsegger@gmail.com
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Geboren; 
Op 4 mei hebben Joost Peeters en Esther Lolkema, Am Türm 
4, 49740 Haselünne-Flechum, Duitsland, een dochterje 
gekregen. Haar naam is Marit. 
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Marit. 
Doopdienst; 
Tijdens de dienst van zondag 17 juni zal Harm Hidde, zoontje 
van Henri Altena en Els Veltman, gedoopt worden. 
Verhuisd; 
Mevr. M. v. Zwol-Boerstra, Smidte 68 Terwispel, is verhuisd 
naar Lyteplein 56, kamer 121, 9247 ES Ureterp. 
We hopen dat zij zich daar spoedig thuis zal voelen. 
Opgenomen in het ziekenhuis; 
Dhr. J. Schaap, Heawei 24, is opgenomen in het ziekenhuis te 
Heerenveen. 
Zijn adres is: afd. 4A, kamer 15, Tjongerschans, Thialfweg 44, 
8441 PW Heerenveen. 
Thuisgekomen uit het ziekenhuis; 
Dhr. K. Meyer, De Walden 4, Terwispel en 
dhr. R. v.d Wal, Watzemawei 5, Tijnje. 
Wij wensen hen en alle andere zieken beterschap en sterkte 
toe. 
Kopij; 
De kopij voor het volgende Tsjerkepaad graag inleveren voor 
donderdag 21 juni 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: 
  
22 april - Dhr. J. Schaap, Heawei 24, Tijnje. 
29 april - Dhr. H. Lageveen, Hein Voswei 22, Tijnje. 

mailto:marco.dijkstra@planet.nl
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  6  mei - Dhr. K. Meyer, De Walden 4, Terwispel. 
              Fam. J. Adema, Warrewei 33, Tijnje. 
 13 mei - Emmie v.d Meulen, Schoterlandseweg 73, 
Nieuwehorne. 
 20 mei - Fam. M. Hop, Heawei 22, Tijnje. 
  
 Gemeenteavond  - het vervolg 
 
Kerkenraadsleden van onze gemeente zijn de afgelopen tijd 
diverse malen benaderd met de vraag waarom we nog geen 
gemeenteavond gehad hebben als vervolg op de avond met 
de visitatoren op 16 maart.  
In het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen dat we op deze 
avond een plan van aanpak willen presenteren, dat is 
opgesteld door Ds. Pronk en de Kerkenraad en waarbij de 
visitatoren ons behulpzaam willen zijn.  
We kunnen hier nu nog niet mee aan de slag omdat Ds. 
Pronk ziek is, en we rekenen op uw begrip hiervoor. 
Maar ook al hebben we nu nog geen “plan van aanpak”, dat 
betekent niet dat we geen plannen maken voor de komende 
tijd. Het werk ligt niet stil en we zijn erg blij met onze nieuwe 
ambtsdragers die de kerkenraad versterken. Ook heel veel 
gemeenteleden in commissies maken alweer plannen voor 
de toekomst en pakken dingen aan. 
Wanneer de volgende gemeenteavond zal zijn is dus nog 
niet bekend, we houden u op de hoogte. 
 
Namens de kerkenraad 
Fokje Hokwerda Akkerman 
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Slotweekend 
Activiteiten en BBQ op 2 juni vanaf 16.00 uur. Zangdienst 3 
juni ‘Beelden van liefde’  
 
Zaterdag 2 juni is er vanaf 16.00 uur de parelwandeling en 
een leuk spel voor jong en oud. Aansluitend zal er voor de 
Utkomst een BBQ plaatsvinden. Kosten voor de BBQ zijn 
voor volwassenen € 7,50 en voor de kinderen € 3,50. 
 
In de slotdienst op zondag 3 juni, willen we met elkaar het 
winterseizoen afsluiten door het thema ‘Liefde’ nog eenmaal 
aandacht te geven onder de titel ‘Beelden van liefde’. 
 
De ‘eindproducten’ van de workshops ‘Met liefde: 
beeldhouwen met speksteen’ en ‘Geef kleur aan geloof, 
hoop en liefde!’  zullen in deze viering een plaats krijgen. 
 
De dienst wordt voorbereid door de zangdienstcommissie, 
met liederen aangeleverd door u, gemeenteleden. Tevens 
proberen we een groot kinderkoor te vormen. Er wordt door 
Taapke en kinderen al druk geoefend, dit wil u toch zeker 
niet missen! Het orgel zal door Anton van der Meulen 
bespeeld worden. Na de dienst kunnen we nog onder het 
genot van een kopje koffie napraten. 
 
Neem je buurman, buurvrouw of iemand anders mee naar 
deze dienst. Samen kerk zijn in de gemeente en je dorp. 
 
Annie Adema 
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Openluchtdienst  
 
Op zondag 24 juni is er weer een openluchtdienst, de dienst 
wordt traditiegetrouw gehouden bij de vijver van het 
Tynsterbos. 
Het thema voor deze dienst is: “Kaïn en Abel”. 
De overdenking wordt verzorgd door Rense Westra. 
De Bazuin zorgt voor de muzikale omlijsting en begeleiding. 
De dienst begint om 10.00 uur, de koffie staat om 9.30 uur 
klaar. 
Na de dienst staat er nog een hapje en drankje klaar. 
Kunt u indien mogelijk een stoel mee nemen? 
Mocht het vervoer een probleem zijn dan kunt u dit aan 
Tietia van der Meulen doorgeven, tel.nr. 0513 – 571592 
U bent van harte welkom. 
 
Namens de evangelisatiecommissie, 
Tietia van der Meulen 
 
Jubileum 
 
Zondag 23 april was juf Taapke 45 jaar verbonden aan de 
zondagsschool. 
Namens de kerkenraad en de 
gemeente mocht ik haar een 
bloemetje brengen. Alle 
leidingevenden waren aanwezig. 
(Hendrika, Harold en Foekje) 
En natuurlijk de kinderen, 
ongeveer zo’n 15 jongens en 
meisjes. 
Wij begonnen met het lied: Lit de 
berntsjes by My komme, lit gjin 
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ien se keare. 
Juf Taapke vertelde ook een verhaal en dat ging over: Sta op, 
sta op, voor wie sta jij op? 
Iedereen mocht vertellen voor wie hij of zij op wou staan. 
Bijv.: voor een tante die een kindje verwachte, voor arme 
mensen, voor een mooie trekker, voor vrede voor alle 
mensen, maar het mooiste is als je opstaat voor de Heer. 
Geweldig juf Taapke dat je al 45 jaar met hart en ziel de 
kinderen verteld over God en Jezus, door met elkaar te 
zingen, te bidden en door mooie tekeningen te maken. 
Bedankt voor de mooie zondagmorgen. 
 
Jannie From 
 
Lithurgisch bloemschikken 
 
Tijdens de Slotdienst kunt u van het groepje gemeenteleden, 
dat zich bezig houdt met symbolisch bloemschikken, ook het 
“slotstuk” van dit seizoen verwachten. 
Wij hebben geprobeerd het thema van de dienst en/of het 
oecumenisch leesrooster door onze uitwerkingen iets extra 
’s mee te geven. 
Steun hebben we dan van de brochure uitgegeven door de 
Protestantse Kerk Nederland. Hierin wordt duidelijk 
aangegeven hoe men voor de zondagen in de adventstijd en 
de 40 dagen tijd kan werken. De symboliek in de lezing en de 
schikking wordt uitgelegd  en er wordt meestal een kort 
gedicht gegeven. Deze handreikingen kunnen wij volgen, 
maar wij zijn natuurlijk vrij om het op de voor ons duidelijke 
manier te doen.  
Bij het begin van de cyclus verdelen we de data zodat er 
twee personen per keer beschikbaar zijn. Onderling ruilen is 
natuurlijk altijd mogelijk. 
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Afgelopen jaar zijn 6 enthousiaste “ schiksters” er mee bezig 
geweest. Zij willen volgend seizoen wel doorgaan, maar 
misschien hebt u ook interesse. Wij zouden dit alleen maar 
toejuichen !!! 
 
Er zijn foto ’s gemaakt en die willen we graag op de 
slotdienst aan u laten zien. 
Tijdens de zaterdagen van de ‘Open Kerken “  in Tijnje en 
Terwispel worden deze  foto ’s ook tentoongesteld. 
 
Sjoukje Span. 
 
Dringend Gevraagd: Scriba voor de classis Drachten 
 
Dhr Sikma, scriba van onze classis heeft meer dan een jaar 
geleden al aangekondigd te willen stoppen met deze functie. 
 Helaas is het tot nu toe niet gelukt om iemand te vinden die 
deze taak over wil nemen. Vandaar deze oproep !  Voor deze 
functie is het niet nodig dat u ambtsdrager bent, interesse in 
de bestuurlijke kanten van de PKN is wel belangrijk. Dhr. 
Sikma is bereid om de nieuwe scriba te begeleiden bij de 
inwerkperiode. De classis vergadert vier keer per jaar en 
deze vergaderingen worden voorbereid door het zgn. Breed 
Moderamen, waarbij ook de scriba aanwezig is. Het is erg 
belangrijk dat we iemand vinden die dit werk van dhr. Sikma 
overneemt. Spreekt u dit aan, wilt u meehelpen, dan kunt u 
inlichtingen vragen bij: 
 Dhr. Sj. Sikma, De Bult 11, 9243 WE Bakkeveen, tel 0516-
421872 
 
Namens het breed moderamen 
Classis Drachten 
Fokje Hokwerda Akkerman 
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Op 28 september 2012, houden we een Nacht Zonder Dak 
voor alle jongeren vanaf 12 jaar, van onze kerk in Tijnje. 
Deze nacht gaan we in een zelfgebouwd krotje slapen. Voor 
veel jongeren op de wereld is dit de normaalste zaak van de 
wereld.  
 
Een nacht doorbrengen in een krotje van karton is natuurlijk 
erg leuk. Maar we doen deze actie ook om andere jongeren 
te helpen! Jongeren die op straat leven en dan niet voor een 
nachtje, maar elke nacht. Voor meer info, zie vorig kerkblad. 
 
Tot nu toe hebben zich 4 van de 63 uitgenodigde jongeren 
tussen de 12 en 18 opgegeven. Het is een leuk project om te 
gaan doen, maar het is wel heel veel werk om alles te 
organiseren en te regelen. Daarom wil ik eigenlijk wel 15 tot 
20 jongeren hebben die gaan meedoen.  En ook minimaal 5 
vrijwilligers die mee willen helpen met organiseren.  
 
Wil jij tijd en energie steken in dit project? Geef je dan zo 
snel mogelijk op, maar uiterlijk voor 2 juni 2012.  
 
Doe je mee? Meld je aan op hilda.feenstra@live.nl   
Telefoon 0513571875 
 
Met vriendelijke groet, 
Riekje Jeninga en Hilda Feenstra 
Organisator Nacht Zonder Dak 
 

mailto:hilda.feenstra@live.nl
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C.B.S. de Rank uit Tijnje viert 100 jarig jubileum met grote  
reünie.  
 
Honderd jaar Christelijk onderwijs in Tijnje!  Dat is iets om 
dankbaar voor te zijn en daarom wordt dit jubileum 
feestelijk gevierd met diverse activiteiten verspreid over het 
jaar.  C.B.S. de Rank is ruim 100 jaar geleden gestart als 
School met de Bijbel en is inmiddels uitgegroeid naar een 
school met ruim 80 leerlingen. Het hoogtepunt van 
dit jubileum jaar is het feestweekend op 28, 30 juni en 1 juli. 
Op 28 juni worden de kinderen heuse circusartiesten tijdens 
een circusvoorstelling voor het gezin, familie, vrienden en 
pake’s en beppe’s. Op 30 juni staat er een grote reünie op de 
agenda waarvoor 900 mensen inmiddels getraceerd zijn en 
de opgaven nog dagelijks binnenkomen. Ook zal dan 
de presentatie van het jubileumboek plaatsvinden. U kunt 
dit fraaie boek alleen bestellen in de voorverkoop!  Dit kan 
via de website of middels een overboeking van € 20,-/stuk 
op rekeningnummer 1662.19.509 t.n.v. Ver.voor 
Chr.Onderwijs o.v.v. ”Boek+naam+adres”   
De feestweek wordt afgesloten op 1 juli met een 
bijzondere tent kerkdienst. Wilt u het hele jubileum 
programma weten of zich opgeven voor de reünie, dan kan 
dit via www.cbsderank.nl/100jaar 
 
Hans v/d Linden 
 
 
 

 
 

http://www.cbsderank.nl/100jaar
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Verjaardagen 70+. 
  
  8 juni - Mevr. K. de Boer-Vlietstra, Aak 17, 8401 MS   
   Gorredijk. 
  9 juni - Dhr. H. Schaap, Riperwei 11, 8406 AJ Tijnje. 
11 juni - Mevr. S. v.d Meulen-de Boer, De Vonken 1, 8407 EC 
   Terwispel. 
16 juni - Mevr. C. v.d Wijk, Stationsweg 74B, 8401 DS   
   Gorredijk. 
24 juni - Mevr. T. de Boer-Jeninga, Breewei 36, 8406 EE   
   Tijnje. 
  
 30 Jaar getrouwd. 
  
18 juni - Dhr. A. Meester en mevr. H. Meester-Wolbink,   
    Breewei 38, 8406 EE Tijnje. 
  
 40 Jaar getrouwd. 
  
20 juni - Dhr. J. Tanja en mevr. R. Tanja-van Duuren,  
    Warrewei 72, 8406 AD Tijnje. 
  
 Alvast van harte gefeliciteerd en een 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 
 
 
 
 
 

mailto:t.c.vandermeulen@ziggo.nl
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Uit het kasboek 1700 – 1800 van de Hervormde Gemeente 
Terwispel 
 
Terwispel heeft al sinds 1150 een kerk. Een kerkelijke 
gemeente had boerderijen en landerijen in eigendom. 
Boeren betaalden jaarlijks een soort huur, ‘pacht’ genoemd. 
Het bestuur van de kerk beschreef in kasboeken ieder jaar 
nauwkeurig de inkomsten en uitgaven. De kasboeken vanaf 
1700 zijn bewaard gebleven. Hier ziet u uit het kasboek twee 
pagina’s van mei en november 1700, gevolgd door de “ 
vertaling”. Zoals u ziet was de schrijfwijze en de taal heel 
anders dan tegenwoordig. Er worden vijf pachtontvangsten 
beschreven. De kasboeken na 1800 hebben de onze 
schrijfwijze, uiteraard wel met de ouderwetse spelling.  
Aan het geldstelsel kunt u zien dat voor de Napoleontische 
tijd is. Geldeenheden werden uitgedrukt in guldens, stuivers 
en penningen. Het gehele kasboek omvat ruim 100 pagina’s 
en laat een beeld zien van het leven in die tijd. De kerk heeft 
het kasboek in bewaring gegeven bij het gemeentelijk 
archief in Beetsterzwaag. Daar kunt u terecht om ondermeer 
dit kasboek te bekijken. Tresoar uit Leeuwarden heeft voor 
deze vertaling gezorgd. 
  
Hendrik Span 
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Toelichting collectethema’s 
 
3 juni 2012 
Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
 
Het reduceren van het aantal hiv besmettingen en het 
verbeteren van de situatie voor mensen die hiv geïnfecteerd 
zijn geraakt zijn de belangrijkste 
doelstellingen van een aantal partnerorganisaties 
van Kerk in Actie in het westen van Nepal. Voorlichting, 
individuele counseling, maar ook hiv/Aids testen, 
medicatie en training van gezondheidspersoneel zijn 
onderdelen van het werk van deze partners (INF Paluwa, 
Naulo Ghumti en Sakiya Sewa Samaj). Via deze 
werelddiaconale collecte maakt uw kerk dit belangrijke werk 
mogelijk 
 
1 juli 2012 
Collecte Jeugdwerk 
 
Een vakantieperiode met inhoud, dat is waar JOP en de HGJB 
zich voor inzetten in de zomer. Beide organisaties richten 
zich op participatie door jongeren, recreatie 
met diepgang en het aansluiten bij de leefwereld van 
jongeren op speciale plekken. Bijvoorbeeld tijdens het 
Xnoizz Flevo Festival, waar JOP als medeorganisator 
letterlijk een podium biedt aan duizenden jongeren om in 
een ongedwongen sfeer hun geloof te ontdekken. 
En op verschillende campings in Nederland wordt een 
bijzonder project uitgevoerd, dat recreatie en evangelisatie 
combineert. Het vakantiewerk Dabar, Hebreeuws voor 
woord en daad, uitgevoerd door de HGJB zorgt voor de 
toerusting van 450 jongeren die als 
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vrijwilliger in de Dabarteams aan de slag gaan op de 
campings. Deze collecte is belangrijk, want we willen graag 
jongeren blijven bereiken op plekken waar 
zij op een ontspannen manier samenkomen. Jeugdwerk, ook 
in de zomer. Collecteert u mee? 
 
Opbrengst collecten 
 
22-04 Diaconie   €   48,00 
 Kerk    €   33,70 
 
29-04 Diaconie   €   62,60 
 Kerk    €   63,85 
 
06-05 Diaconie   €   39,10 
 Kerk    €   44,72 
 Kerk en gebouwen  €   48,85 
 
13-05 Diaconie   €   63,50 
 Kerk    €   83,37 
 
17-05 Diaconie   €   28,50 
 Kerk    €   25,80 
 
20-05 Diaconie   €   40,05 
 Kerk    €   36,20 
 
Hartelijk dank voor uw gaven. 
 
Namens de diaconie 
A. Hoekstra-Mulder  
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Zondag  3 juni           9.30 dienst in:  Terwispel 
                                                Zang-en slotdienst 
 Organist:  Anton v.d.Meulen        
 Oppas:   Rixt Romkema 571535       
 Ouderling van dienst: Hotze Jan Lolkema      
 Collectes zijn voor:      1e kerk in actie/werelddiac.                                             
    2e kerk       
    3e kerk en gebouwen 
 Bloemenbezorger:     J. Overwijk        
 
Zondag  10 juni           9.30 dienst in: Tijnje 
    Heilig Avondmaal 
 Voorganger:  Ds. M. Klomp / Nij Beets 
 Organist:  Hielke v.d.Meulen 
 Oppas:   Gemma v.d.Meulen 571801 
 Ouderling van dienst: Gina Weidenaar  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 2e kerk 
 Bloemenbezorger: H. Hokwerda 
 
Zondag 17 juni            9.30 dienst in: Tijnje  
    Doopdienst 
 Voorganger:  Ds. J. Paans /Burgum 
 Organist:  Rob Huyzer 
 Oppas:   Lisanne Ziel 571624 
 Ouderling van dienst: Pieter Reitsma  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie  2e kerk 
 Bloemenbezorger: J. Tanja 
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Zondag  24 juni      9.30 dienst in: het Tynster bos, Tijnje 
    Evangelisatie commissie 
 Begeleiding:  De Bazuin 
 Oppas:   Cobina Dijkstra 571141 
    Joanne Dijkstra, Ankie de Boer 
 Ouderling van dienst: Jannie From  
 Collectes zijn voor: 1e evangelisatie/2e kerk 
 Bloemenbezorger: W. Altena 
 
Zondag 1 juli           9.30 dienst in:  Tijnje 
    Tentdienst 
 Voorganger:   
 Begeleiding:  Combo 
 Oppas:   Irene Overwijk 571475 
    Marrit v/d Meulen 
 Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie/  
    2e kerk / jeugdwerk 
    3e kerk en gebouwen 
 Bloemenbezorger: M. de Vries 
 
Zondag  8 juli          9.30 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: 1e diaconie/2e kerk 
 Bloemenbezorger: T. Feddema 
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Bijbelleesrooster 
 
Zondag  3 juni  Psalm 93 
Maandag 4 juni Spreuken 16:1-11 
Dinsdag 5 juni Spreuken 16:12-22 
Woensdag 6 juni Spreuken 16:23-33 
Donderdag 7 juni Psalm 13 
Vrijdag 8 juni Marcus 2:23–3:6 
Zaterdag 9 juni  Marcus 3:7-19 
Zondag 10 juni  Marcus 3:20-35 
Maandag 11 juni  Spreuken 17:1-14 
Dinsdag 12 juni  Spreuken 17:15-28 
Woensdag 13 juni  Spreuken 18:1-12 
Donderdag 14 juni  Spreuken 18:13-24 
Vrijdag 15 juni  Marcus 4:1-9 
Zaterdag 16 juni  Marcus 4:10-20 
Zondag 17 juni  Marcus 4:21-34 
Maandag 18 juni  Spreuken 19:1-14 
Dinsdag 19 juni  Spreuken 19:15-29 
Woensdag 20 juni  Spreuken 20:1-10 
Donderdag 21 juni  Spreuken 20:11-20 
Vrijdag 22 juni  Spreuken 20:21-30 
Zaterdag 23 juni  Psalm 1 
Zondag 24 juni  Johannes 3:22-36 
Maandag 25 juni  Marcus 4:35-41 
Dinsdag 26 juni  Marcus 5:1-20 
Woensdag 27 juni  Marcus 5:21-34 
Donderdag 28 juni  Marcus 5:35-43 
Vrijdag 29 juni  Jesaja 1:1-9 
Zaterdag 30 juni  Jesaja 1:10-20 
Zondag 1 juli  Jesaja 1:21-31 
Maandag 2 juli  Jesaja 2:1-5 
Dinsdag 3 juli Jesaja 2:6-22 
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Woensdag 4 juli  Jesaja 3:1-12 
Donderdag 5 juli  Jesaja 3:13–4:1 
Vrijdag 6 juli  Jesaja 4:2-6 
Zaterdag 7 juli  Spreuken 21:1-10 
Zondag 8 juli  Spreuken 21:11-21 
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                  Je mobieltje en je bijbel 
Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we op 
dezelfde manier met onze bijbel omgaan als met 
onze mobiele telefoons? 

Het zou betekenen dat we: 
 

onze bijbel constant op zak hebben 
er meerdere keren per dag een blik in werpen 
bij vergeten terug naar huis gaan om hem op te halen 
hem behandelen alsof we nooit zonder hem hadden kunnen leven 
hem gebruiken voor het verzenden van berichten naar onze 
vrienden 
hem aan onze kinderen meegeven voor hun veiligheid 
 
In tegenstelling tot een mobieltje heeft de bijbel nooit 
storing op het netwerk, op elke locatie is er verbinding. 
We hoeven ons geen zorgen te maken over ons beltegoed, 
want Jezus heeft de rekening al betaald en we kunnen 
onbeperkt bellen. 
Laten we er dan ook gebruik van maken! 
 
Enkele alarmnummers: 
 
Als je verdrietig bent: Johannes 14 
Als je nerveus bent: Psalm 51 
Als je bezorgd bent: Matteüs 6: 19-34 
Als je in gevaar bent: Psalm 91 
Als God ver weg lijkt: Psalm 63 
Bij gebrek aan vertrouwen: Hebreeën 11 
Als je alleen en doodsbang bent: Psalm 23 
Als je hard en kritisch bent: 1 Korintiërs 13 
Als je zoekt naar geluk: Kolossenzen 3: 12-17 
Als je verlangt naar vrede en rust: Matteüs 11: 25-30 


