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                                                                             20
e
 jaargang nr.2 

                                                                Maart/April 2011 

 

“Wij zouden Jezus wel willen zien…” 

 

Op 17 maart a.s. is het precies 20 jaar geleden dat ik 

bevestigd werd als predikant en intrede deed in de 

deelgemeente van Katwijk (ZH). 

Het was toen, op 17 maart 1991, zondag „Judica‟, de 5
e
 

zondag van de Veertigdagentijd. 

Onderstaand geef ik u een paar gedeelten door uit mijn 

preek van die zondag, bij de lezing uit Johannes 12: 20 – 

33. 

 

„Wij zouden Jezus wel willen zien‟. 

Een beleefd verzoek van een paar Grieken, die in Jeruzalem 

zijn om het Paasfeest mee te vieren. (…..)  En nu hadden ze 

geruchten gehoord over ene Jezus… 

We zouden Jezus wel willen zien… 

Velen van ons zullen dat ook wel eens gezegd of gedacht 

hebben… de één zegt het misschien vol verlangen, een 

ander vanuit twijfels of scepsis… 

We willen Jezus wel eens zíen… 

Maar dan moeten we ons goed realiseren dat een 

ontmoeting met Hem niet vrijblijvend is, -- dat is wat Jezus 

uitlegt, in zijn antwoord aan die Grieken, aan zijn 

discipelen, en aan ons, vandaag. 

„De ure is gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt moet 

worden‟, zegt Hij. 

We kríjgen Hem wel te zien, maar als de Gekruisigde, als 

de door God Verheerlijkte. 

„Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft 

zij op zichzelf.‟ 
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Eerbetoon van mensen, een groeiende aanhang daar en toen, 

het is vergankelijk – die weg líjkt zo levend, maar loopt 

uiteindelijk dood. 

„Als de graankorrel wél sterft, dan brengt zij veel vrucht 

voort‟. 

Het grote mysterie van het kruis, het geheim van Gods 

liefde en genade, samengevat in een kleine gelijkenis over 

een graankorrel. (…..) 

We zouden Jezus wel willen zien… 

Ja, maar als zijn „ure‟ is gekomen, zíe je dan nog wel wat in 

Hem? 

De ontmoeting met de Heer is niet vrijblijvend…. 

Nee, het vergt een keuze van je, één die insnijdt in je leven, 

een keuze van levensbelang! 

Hij vraagt ons om Hem te dienen, of je zijn „diakonos‟ wilt 

worden, -- ons woord voor diaken. (…..) Als dienaar, als 

„diakonos‟, zet je je met hart en ziel in voor de zaak van de 

Heer. (…..) 

„Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij‟. 

Jezus was zelf bereid om zich geheel en al in te zetten voor 

Gods heilsplan. Hij wist, dat alleen als Hij, de graankorrel, 

zou sterven, dat Hij dán veel vrucht zou voortbrengen,  -- 

vruchten van liefde en vrede en gerechtigheid. (…..) 

Want Hij is niet alleen de lijdende en gestorvene, Hij is ook 

de Opgestane Heer! God heeft Hem verheerlijkt, omhoog 

getrokken vanuit het lijden en de dood. (…..) 

Dát is Gods heilsplan: heel maken, recht doen, een wéreld 

van liefde en genade opent Hij voor ons, een koninkrijk van 

vrede. (…..) 

„Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij‟. 

Ook vandaag worden we hier weer geroepen, om dienaar, 

om dienares te zijn van de Heer, ieder met onze eigen 

talenten, in al onze verschillende ambten en taken, om mee 
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te werken aan dat Koninkrijk, dat God éénmaal voor ons zal 

áfmaken. 

We zijn geroepen om samen als gemeente dienend in de 

wereld te staan, om van onze Heer te getuigen, in alles wat 

we doen, zodat anderen Hem ook kunnen ontmoeten in ons. 

Als we zó als gemeente met elkaar op weg gaan, dan zullen 

we onze weg wel vinden, -- en we mogen op de Heer 

vertrouwen, dat Hij ons kracht en wijsheid zal geven, -- dan 

zullen we onze weg wel vinden, de weg van liefde en vrede, 

de weg naar Gods Koninkrijk … 

Want: „we zouden Jezus wel willen zien‟… 

Daar kiezen we toch voor? 

 

Dat deze Veertigdagentijd een tijd van bezinning mag zijn 

die ons toe leidt naar het Licht van Pasen, die hoop spreek 

ik uit voor ieder van ons persoonlijk, en voor ons samen als 

gemeente. 

 

Met een hartelijke groet, 

Ds Corrie Pronk. 

 

In memoriam 

 

Op woensdag 23 februari 2011 is overleden de heer 

 Enne Feenstra  

op de leeftijd van 79 jaar.  

Hij woonde samen met zijn vrouw op Warrewei 19, in 

Tijnje. 

 

Enne Feenstra, geboren in Tsjerkwert, op 27 oktober 1931.  

Hij werd boer, zette het boerenbedrijf van zijn ouders voort, 

en trouwde op 5 mei 1959 met zijn (buur)meisje Anna. 
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Enne Feenstra was een rustige, gelijkmatige man, vol 

zorgzame liefde voor zijn vrouw en hun gezin, en met een 

ruime belangstelling voor de mensen en de wereld om hem 

heen.  

Hij kon goed relativeren, en had een optimistische kijk op 

het leven.  

Hij was sportief, bij de tijd, levenswijs. 

 

Op maandag 28 februari 2011 hebben we hem herdacht in 

de kerk in Tijnje. 

Zoon Jelle sprak, mede namens alle kinderen,  een heel 

persoonlijke gedachtenis uit, waarin hij zijn vader ten 

voeten uit tekende, met veel liefde en humor, onder de titel:  

“Heit, man fan hjoed en moarn, net fan juster.” 

Zelf had Enne Feenstra een lijst van liederen, waar hij van 

hield, opgeschreven, om uit te kiezen voor zijn 

afscheidsdienst, onder het motto van kerkvader Augustinus 

“Zingen is dubbel bidden‟.  

We lazen met elkaar een gedeelte uit het Apocriefe 

Bijbelboek Jezus Sirach, waar Enne zelf graag in las, uit 

hoofdstuk 17: 

“De Heer heeft de mens uit de aarde geschapen …. Hij 

kreeg van de Heer vijf zintuigen,  

als zesde ontving hij van hem het verstand, … 

Denkvermogen, een tong, ogen, oren en een hart gaf hij 

hem om begrip te verwerven. Hij deelde hem rijkelijk kennis 

en inzicht toe  

en toonde hem het goede en het kwade. In zijn hart heeft hij 

ontzag voor hem gelegd,  

opdat de mens zijn grote daden kon zien… Hij zei tegen 

hen: „Hoed je voor alle onrecht,‟  

en gaf hun regels voor de omgang met andere mensen.” 
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Na de dienst is Enne Feenstra door zijn vrouw en gezin, en 

broers en zusters, begeleid naar zijn laatste rustplaats op het 

kerkhof van zijn geboortedorp Tsjerkwert, waar we hem in 

Gods handen hebben toevertrouwd met de woorden van 

Jezus onze Heer: „Ik ben de opstanding en het leven. Wie in 

mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.‟ 

 

We willen als gemeente om Anna Feenstra en haar gezin 

heen staan en we bidden hen kracht en sterkte toe, dat de 

Heer hen zal dragen in zijn troostende liefde. 

 

Ds Corrie Pronk. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de kerkenraad 

 

 De kerkenraad vergadert op 13 april 

 In de kerkenraad is besloten om het voorlezen van een 

rouwbrief, voor de voorbede te doen, aansluitend in de 

gebeden zal hieraan aandacht besteed worden. 

 In verband op de wet op de privacy heeft de kerkenraad 

de persoonsgegevens enigszins aangepast, mocht u 

hierover nog vragen hebben dan horen wij dat graag 

 Gemeenteavond, deze is gepland op vrijdag 8 april om 

19.30 uur in de Utkomst. De kerkenraad nodigt u van 
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harte uit. 

 De activiteiten van het boekje voor Vorming & 

Toerusting en Activiteiten draaien volop, de ene 

activiteit wordt beter bezocht dan de andere. Kijk het 

boekje nog eens door en geef u, je nog op voor een 

activiteit.  

 In het vorige kerkblad deden we een oproep voor nieuwe 

ambtsdragers, maar liefst 25 'gele' briefjes werden er 

ingeleverd. We willen u allemaal bedanken voor het 

meedenken en hopen dat we binnenkort de nieuwe 

ambtsdragers aan u voor kunnen stellen. 

 Op 29 mei is er de slotdienst, hiervoor zoeken wij nog 

mensen om dit voor te bereiden. 

 

Annie Adema 

 

Oproep gelegenheidskoor voor de slotdienst op 29 mei. 

 

Voor de slotdienst op 29 mei zoeken we enthousiaste 

zangtalenten van alle leeftijden. Onder muzikale 

begeleiding van het combo “Wat Oars”. In ongeveer acht 

repetities, zal met hulp van een dirigent, een aantal vlotte 

meerstemmige liederen ingestudeerd worden.  

Lijkt dit jou leuk, geef je dan op voor 20 maart bij Annie 

Adema. 

 

Annie Adema 

  

VOORBEDENBOEK, in de nieuwe bezinningsruimte 
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Binnenkort zult u, als u de kerk binnenkomt, in het tweede 

portaal, aan de rechterkant een nieuwe „open ruimte‟ 

aantreffen: het „rommelhok‟ dat daar was is opgeknapt en 

omgevormd tot een „stilte-hoek‟. 

U kunt, voordat de kerkdienst begint, daar even binnenlopen 

voor een persoonlijk moment van bezinning. 

Aan de wand ziet u de mooie impressie hangen die Henk 

Schippers gemaakt heeft van Christus met de doornenkroon, 

er brandt een kaars, die verwijst naar het licht van Pasen, en 

op de tafel ligt een voorbedenboek. 

Als u wilt kunt u in dat boek een voorbede schrijven, voor 

iemand anders of voor uw zelf, met of zonder naam erbij, 

heel kort of iets uitgebreider, of iets anders, dat in uw hart 

leeft, waarvoor u zou willen dat we samen als gemeente 

bidden of danken. 

Als de kerkdienst begint haalt de ouderling het 

voorbedenboek op en legt het op de Tafel in de kerk. De 

opgeschreven gebeden zal dominee dan betrekken bij de 

gebeden aan het einde van de dienst. 

Het voorbedenboek kan zo een extra toegevoegde waarde 

gaan geven aan ons samen-gemeente-zijn, om  in 

vrijmoedigheid en vertrouwen onze vreugden en zorgen met 

elkaar te delen voor het aangezicht van onze Heer, om 

elkaar te dragen in onze gebeden. 

 

Namens kerkenraad en liturgiecommissie, 

Ds Corrie Pronk. 

 

Voedselbank en de 40-dagentijd 

In de veertig-dagentijd voor Pasen, willen we als diaconie 

tijdens de kerkdiensten uw aandacht vragen  voor diaconale 

projecten in binnen en buitenland. Het thema dit jaar is : Ik 



8 
 

zie je !   Maar ook vlakbij, in onze eigen omgeving zijn er 

mensen die nauwelijks rond kunnen komen door allerlei 

oorzaken. Om deze mensen tegemoet te komen is er in vele 

plaatsen een voedselbank, ook in Gorredijk. Helaas, mede 

door de financiële crisis, krijgen de voedselbanken minder 

van de winkeliers  groothandelaren  en andere bedrijven, 

maar de vraag blijft of groeit zelfs. De diaconie steunt de 

voedselbank in Gorredijk jaarlijks met een gift en dit jaar 

willen we u vragen ook een gave te doen in natura op 

zondag 10 april. U kunt eten meenemen dat houdbaar is en 

dit bij de inzameling van de gaven brengen op de 

avondmaalstafel. We verwachten dat u allemaal mee-doet 

en mee-deelt. 

Op de gemeenteavond van 8 april willen we ook aandacht 

besteden aan de voedselbank, we willen een vrijwilliger die 

bij de voedselbank betrokken is, uitnodigen om iets over 

zijn/haar werk te vertellen. We hopen dat u allemaal komt. 

  

Namens de diaconie 

Fokje Hokwerda Akkerman 

 

 

Paasgroetenactie 2011: 

 “Wat betekent de paasboodschap voor jou?” 

Een gevangenispredikant vroeg het aan één van zijn  

gemeenteleden, een man die een lange straf uitzit.Weken  

later kwam er een brief met een tekening: een man die de 

houding heeft aangenomen van een kruis maar met de 

vingers omhoog, wankelend op een gebroken ei 

– symbool voor Pasen – maar dan weer rustend op een 

rots. 

Op één van de paasgroetenkaarten ziet u deze tekening met 
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op de achterkant de tekst:”De boodschap van Pasen, de  

opstanding van Christus, vertelt ons allen, dat weer opstaan 

en verder gaan – al is dat in wankel evenwicht – toch 

 mogelijk is.” De predikant is ervan overtuigd, dat gedeti- 

neerden in de tekening meteen een teken van hoop zien. 

De andere  kaart gaat over water, vaak bedreigend,  maar 

met Pasen wordt ons getoond, dat er altijd een 

doorwaadbare plaats is. Het is alsof God tegen ons 

zegt:”Kom maar met mij mee naar de overkant.” 

Op nog een andere kaart beeldden gedetineerden uit, hoe  

voor hen “een stad van vrede” eruit zou zien. Hoe ziet die  

stad er voor jou uit en wat kun je doen om aan zo‟n stad van 

vrede te werken? De verwerking van deze vragen leverde 

bijzondere paasgroetenkaarten op. 

 

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen  

gemeenteleden ook dit jaar weer een paasgroet aan 

gevangenen in binnen-en buitenland en aan mensen en 

organisaties, die vaak onder moeilijke omstandigheden zich 

inzetten voor een betere wereld; voor mensenrechten voor 

iedereen. 

Ook wij doen daaraan mee. Op de zondagen 27 maart, 3 en 

10 april, kunt u na de dienst 1 of meerdere kaarten kopen. 

U kunt de kaarten kopen voor € 1,- per stuk en de kaarten 

zijn 

dan al gefrankeerd.  Het is fijn als u daar ook wat 

persoonlijks op kunt zetten. 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. 
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Toch lijkt het voor u als afzender een onpersoonlijke zaak, 

omdat u niet weet aan wie u de kaart stuurt. Maar namen 

noemen kan niet ivm de privacy. 

Wilt u meer weten over deze mensen en organisaties die u 

een kaart kunt sturen, kijk dan op 

www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie 

Wij hopen dat ook u / jullie zich willen inzetten voor deze 

actie! 

 

Namens de diaconie,  

Rhodé Tanja 

 

Vordering restauratie kerk Terwispel. ( deel 4 ) 

 

In de toren is het werk klaar. De ankers zijn herplaatst en de 

vloerbalken hersteld. In de kerk doet de nieuwe 

verwarmingsinstallatie zijn werk. Deze installatie 

brandt geruisloos en neemt veel minder ruimte in dan de 

vorige. Het toilet is verplaatst naar de overgebleven ruimte 

bij de verwarming. De wanden van het toilet zijn betegeld. 

Door het verplaatsen van het toilet  is de toegang naar 

boven weer op de oorspronkelijke plaats gekomen. Op de 

rode tegels in de hal en de verwarmingsruimte ligt een 

hardnekkige vuillaag. Op een tegel is een proef genomen 

met een soort harslaag om dit 

vuil eraf te krijgen. 

Nu de verwarmingselementen geplaatst zijn, kan de 

lambrisering afgetimmerd worden. Aan een kant is dit klaar 

en ziet er keurig uit. Iedere plank komt weer op zijn 

http://www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie
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oorspronkelijke plaats, enkele slechte gedeelten zijn 

vervangen.  

Zoals de vorige keer reeds vermeld komt de warme lucht 

aan de bovenzijde van de lambrisering in de kerk. Aan 

beide kanten van de verwarmingselementen is isolatie aan 

gebracht. 

Wat het timmerwerk betreft schiet het mooi op. Begin maart 

is de stukadoor gekomen voor herstel van het stucwerk. 

Dan komt het schilderwerk nog. Het bedrijf Art-Decor te 

Heerenveen is gespecialiseerd in restauratie van oude 

stijlen. In eerste instantie heeft dit bedrijf een kleuren 

onderzoek gedaan. 

 

Hendrik Span 

       

 

 

 

Liturgisch centrum 

Zoals bekend, is een commissie bezig om enige wijzigingen 

door te voeren in het Liturgisch centrum van onze kerk. 

Alles wat gebeurd gaat in goed overleg met de kerkenraad. 

Inmiddels zijn er al wat dingen verandert: schilderijlijsten 

aan de zijwanden, het schilderij op de achterwand is 

voorzien van een spotje, de kaarsenstandaard staat aan de 

linkerkant, de stoel is vervangen door een kubus, er wordt 

gewerkt aan een gebedenhoek in de hal, de hal is voorzien 
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van schilderijen. Verder zijn we aan het kijken naar 

deurbeslag , een boekenkast voor in de hal. Naast de kerk in 

Tijnje wordt ook gekeken in Terwispel wat daar verandert 

kan worden aan het Liturgisch centrum. We doen het met 

veel plezier en enthousiasme en staan dan ook altijd open 

voor ideeën.  Wij hopen dat de veranderingen als positief 

worden ervaren. 

De commissie: 

Homme Lageveen, Corrie Pronk, Beke Hendriksma, Tjesje 

de Koster en Marco Dijkstra  

Jeugddienst van 6 maart 2011. 

De jeugddienst van 6 maart jl. stond in het teken van 

„talenten‟. Het thema was: „What‟s your gift?‟ 

Wat geef jij aan anderen met behulp van jouw talenten? Er 

zitten 2 richtingen in de betekenis: 

- wat zijn je eigen gaven/ talenten waarmee je van 

betekenis kunt zijn , ook gewoon dichtbij en elke 

dag, en 

- wat is je gift voor een ander, wat heb je er voor over 

(project stichting mensenkinderen) 

Dhr. Bram van Dijke, spreker tijdens de jeugddienst, had 

tijdens een clubavond verteld over zijn werk, en dan 

speciaal over het project: Sipanik  (Armenië)– warme 

winterschoenen en jassen voor kinderen van 10 tot 16 jaar, 

van behoeftige gezinnen. 

Om voor dit project geld in te zamelen, kreeg de jeugd een 

envelop met een talent (€5).  Nu werden ze gevraagd / 

uitgedaagd om hun talenten te gebruiken, om zo dit geld te 
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vermeerderen voor het project. De jongeren zijn hier 

enthousiast mee aan de slag gegaan. 

Er werd meel etc. gekocht, om cakes , koekjes of poffertjes 

van te maken en te verkopen. Er werd geklust, gemolken, 

beton gestort, brieven van beppe op de bus gedaan, 

zelfgemaakte kaarten verkocht,(andere) beppe geholpen  en 

auto‟s gewassen. Ook werden sponsors gevonden, of werd 

zelf verdiend geld gegeven. De 16+ club heeft een feest 

gegeven, waarvan de opbrengst voor de actie was. Al deze 

activiteiten leverden een bedrag op van € 800,15 (Dit is 

inclusief het „envelop-startkapitaal‟  van  € 200 geschonken 

door diaconie en jeugdraad).  Samen met de collecte  en nog 

enkele giften werd het uiteindelijke resultaat € 1160,95 

 Een geweldig succes! We zijn trots op onze jongeren die 

ervoor gezorgd hebben dat een aantal jongeren uit Armenië 

een stukje warmte kunnen krijgen in hun lange koude 

winters. 

  

Hilda Feenstra  

 

 

 

 

Pinksterfeest Wijnjewoude 2011 

 

Ook dit jaar wordt het pinksterfeest weer een geweldig  

evenement. Dit is een christelijk evenement, duurt 4 dagen  

en is voor jong en oud! Het doel van dit evenement is om 

Gods naam groot te maken en iedereen bekend te maken 

met Zijn Woord. Een enthousiaste groep mensen uit de 

kerken van Frieschepalen, Ureterp, Wijnjewoude en 



14 
 

Bakkeveen zijn al begonnen met de organisatie van diverse 

activiteiten en samenkomsten. Het programma is  verder 

uitgebreid. Dit vraagt van de vrijwilligers steeds meer tijd 

en inzet. 

 

Wij zijn erg blij met het toenemende aantal bezoekers, ook 

van andere kerken uit de regio. Als organisatie hebben we  

daarom ook deze kerken/gemeenten uitgenodigd voor een 

kennismaking met onze stichting.Verschillende kerkenraden 

waren hierbij aanwezig. Al snel was duidelijk dat we samen 

dezelfde motivatie hebben: Samen God dienen.We zijn 

kinderen van eenzelfde Vader en die band mogen we samen  

ervaren en versterken. Het is onze wens dat dit evenement 

„Pinksterfeest Wijnjewoude‟ daaraan bijdraagt. 

 

Nu willen we u uitnodigen om ons te komen helpen tijdens 

dit pinksterweekend. Iedere hulp is hard nodig of het nu  

een dagdeel is of een dag… We zouden graag met u in 

gesprek 

willen komen,  wat u zou kunnen en willen doen. Geef u op!  

Een financiële bijdrage is natuurlijk ook fantastisch. Want 

een dergelijk evenement kost helaas veel geld. Binnenkort 

verschijnt het programma voor 2011 op onze site: 

www.pinksterfeest.org 

Wilt u ons helpen?? Bel met onze voorzitter Saskia 

Veenstra 

06-46058598 of mail uw vraag of reactie naar 

pinksterfeestwijnjewoude@live .nl  

 

http://www.pinksterfeest.org/
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Werk maken van uw inspiratie? 

 

Theologie studeren bij Windesheim 

Bent u op zoek naar meer verdieping en inspiratie en wilt 

u leren hoe u een bijdrage kunt leveren aan de levens- 

beschouwelijke vorming van anderen? Windesheim biedt  

hiervoor 2 bachelor-theologieopleidingen: de opleiding 

Godsdienst-Pastoraal Werk (GPW) en de opleiding  

Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing (GL). De  

opleidingen kunnen zowel in voltijd als in deeltijd gevolgd 

worden, zowel in Zwolle als in Utrecht/Amsterdam. 

 

Erkend door verschillende kerkgenootschappen 

De GPW-opleidingen zijn erkend door de Protestantse 

Kerk in Nederland, de Unie van Baptistengemeenten 

 in Nederland, de Verenigde Pinkster- en Evangelie- 

gemeenten en het Leger des Heils. Afgestudeerden komen 

 in aanmerking voor functies als kerkelijk werker 

of voorganger in deze kerkgenootschappen. Maar ook velen 

worden werkzaam binnen zorginstellingen en diaconale, 

missionaire projecten. 

 

Meer weten? 

Voor meer informatie sturen wij u graag een brochure toe. 

Hiervoor kunt u contact opnemen met het Windesheim 

Informatiecentrum, tel. 088 4699699 of email:  

info@windesheim.nl    Voor ons complete aanbod kunt u  

terecht op onze website: www.windesheim.nl 

 

Invoering achternamen. 

mailto:info@windesheim.nl
http://www.windesheim.nl/
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Op 3 maart was het 200 jaar geleden dat Napoleon iedereen 

opdroeg een achternaam te hebben. Het kasboek van de 

kerk uit die tijd geeft inzicht welke naam men gekozen 

heeft. 

De een heeft van zijn voornaam tevens zijn achternaam 

gemaakt en de ander heeft zijn beroep er voor gebruikt. Ook 

heeft Napoleon het decimale geldstelsel ingevoerd. 

Van 9 mensen heb ik  hun naam voor 1811 en na 1811 

vermeld en tevens welke transactie ze hadden met de kerk. 

Het geld werd uitgedrukt in florijnen-stuivers-penningen en 

na 1811 in guldens en ( halve)centen. 

- ontv. van Roel Jeens een Jaar Huur van zijne gebruikende 

Zathe en Landen             329-0-0 

-  ontv. van Roel Jeens de Vries de verponding van Zathe en 

landen                    f    54,13 

 (Hij was pachter van de boerderij, thans De Streek 8) 

 

- ontvangen van Oene Sytses een Jaar Huur van zijne 

gebruikende Zathe en Landen    360-0-0 

-  ontvangen van Oene Sytses Tolsma de verponding van de 

Zathe en Landen               f  61,13 

(Hij woonde aan de Tolheksleane en was tevens tolgaarder 

van deze weg. Nu staat alleen het woongedeelte er nog aan 

de oostkant van de weg.)  

 

- betaald aan Auke Teijes de Jenever bij de Besteding van 

de dijk de Bijekorf gebruikt    0-5-0 



17 
 

- ontv. van Auke Teijes van Teijens de verponding van de 

Zathe en Landen                   f 21,10 

(Hij woonde De Streek 18 was boer en koster, vandaar dat 

de aanbesteding in de consistorie was. Waar de Bijekorf 

was, is mij niet bekend.) 

 

- ontv. van Sake Jelkes  van een Kachel     3-6-0                                                                        

- bet. aan Sake Jelkes Jelksma wegens leverantie van 

materialen en verdiende arbeidslonen    aan het Klokhuis en 

aan boereplaatsen van de Patroon                    f 28,42 

(In die tijd stond er een klokkenstoel met 3 klokken bij de 

kerk ) 

 

- bet. aan Geert Jakobs wegens geleverde Kleding aan 

onderscheidene Personen        51-10-10 

- bet. aan Geert Jakobs van der Scheer wegens geleverde 

Kledingstoffen aan onderscheidene armen        f 32,57½ 

                                                                                      

- bet. aan Albert Andries voor een paar nieuwe Schoenen                                                  

2-0-0 

- bet. aan Albert Andries Looijenga wegens maken 

Schoenen voor  de armen en Klokleeren        f 16,45½                                                                                                    

 

- bet. aan Wiebe Tjeerds wegens reparatie aan de School                                                 

3-11-0 

- bet. aan Wiebe Tjeerds Schaaf wegens reparatie aan de 

huisinge van  Roel Jeens de Vries en aan de Kerk van dit 

dorp                    f  8,15 
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- bet. aan Hendrik Bonnes wegens de grooten Poldermolen                                             

5-16-4 

- bet. aan Hendrik Bonnes Bonstra wegens polderlasten van 

de Bijekorf over 1817         f 5,81 

 

- ontv. van Aise Hendriks te Terwispel voor een 

omgewaaide Boom  op Oene Sytses Land      

( pachter van de kerk zie boven )             5-5-0    

-bet. aan Aise Hendriks Leffring wegens maken van 2 

doodkisten en rijs op de weg   f 18,65½ 

(alles gebeurde nog plaatselijk) 

Veel van deze ontvangsten en uitgaven komen thans niet 

meer voor. De tekst is letterlijk uit het kasboek over 

genomen. 

 

 Hendrik Span. 

   

 

 

Bedankje 

 

“Het leven is een Geschenk door het vertrouwen in Licht en 

Liefde, dat wat God is”. 

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor 

de steun,het medeleven en de  betrokkenheid die getoond 

werd tijdens het afscheid van onze lieve vader, opa en 

overgrootvader Marten van der Vaart. 

Het was een bijzondere afscheidsdienst. De grote 

belangstelling die tijdens deze dienst gegeven is, was 
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hartverwarmend. Juist als de stilte weer komt en het verdriet 

en gemis weer zo duidelijk gevoeld gaat worden, werken 

deze goede herinneringen als een sterke troost in deze, voor 

ons, verdrietige tijd. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Fam. Van der Vaart 

 

Bedankje 

 

Na een periode van zes weken in het ziekenhuis, is onze 

dochter en zusje Mare op 25 februari bij ons thuis gekomen. 

Wij willen iedereen bedanken voor de enorme hoeveelheid 

kaarten die wij mochten ontvangen en verdere 

belangstelling. Het heeft ons goed gedaan dat ook nu weer 

zoveel mensen met ons mee leefden. 

Bedankt! 

 

Raymond, Tineke 

Sanne en Mare Pen 

 

Bedankje 

 

Graag willen wij iedereen bedanken voor de kaartjes, 

telefoontjes en bezoekjes die wij kregen toen wij weer Pake 

en Beppe werden fan een mooi leaf famke Mare! 

 

Freerk en Akke Akkerman 
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ACTIVITEITEN in de komende weken: 

  

Zie voor uitgebreide informatie het Vorming en Toerusting 

& Activiteiten-boekje 2010 – 2011. U kunt zich voor alle 

activiteiten nog aanmelden bij de contactpersoon. 

Van harte welkom! 

 

„Verhalen van hoop:  

ontmoetingen in de Veertigdagentijd‟ 

Meditatief en luisterend lezen van gedeelten uit het 

Lijdensverhaal van de Heer. 

Voor wie:  alle belangstellenden 

Data:   op de donderdagen 17 en 31 maart en 

14(!) april 2011 

Tijd:   20.00 – 22.00 uur 

Plaats:   de Utkomst 

Begeleiding:  ds Corrie Pronk 

Contactpersoon: Jannie From (571385) 

 

„Geef kleur aan verhalen van hoop!‟ 

Op weg naar Pasen: „Hoop doet leven‟ 

Meditatief schilderen bij de lezingen van het Paasfeest. 

Voor wie:  alle belangstellenden 

Data en tijd:  dinsdag 22 maart om 13.30 uur, 

   woensdag 30 maart om 19.30 uur 

Plaats:   Hein Voswei 22 

Begeleiding:  Reinskje Lageveen 

   ds Corrie Pronk 

Contactpersoon: Henny Hoekstra (57 18 73) 

 

„Druk, druk, druk....over-leven-en-zingeving‟ 

Een avond om op adem te komen en te praten over 

inspiratie en zingeving. 
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Voor wie:  belangstellenden van (plusminus) 35 

– 45 jaar 

Datum:  donderdag 24 maart 2011 

Tijd:   20.00 – 22.00 uur 

Plaats:   de Utkomst 

Begeleiding:  ds Corrie Pronk 

Contactpersoon: Henny Hoekstra (57 18 73) 

 

„Van Palmzondag op weg naar Pasen‟ 

Gesprek over inhoud en betekenis van de liturgie in de Stille 

Week. 

Voor wie:  alle belangstellenden 

Datum:  donderdag 7 april 2011 

Tijd:   20.00 – 22.00 uur 

Plaats:   de Utkomst 

Begeleiding:  ds Corrie Pronk 

Contactpersoon: Iepie Zijlstra (46 16 25) 

 

Toelichting collectethema‟s 

 

13 maart 2011 

40dagentijdcollecte 

Drugspastoraat Amsterdam 

De pastores en vrijwilligers van het drugspastoraat in 

Amsterdam zien in de drugsgebruikers allereerst mensen 

die liefde nodig hebben. Zij werken vanuit de gedachte dat 

God van ieder mens houdt, ongeacht afkomst, 

gedrag en beperkingen. Het drugspastoraat organiseert 

samen met de drugsgebruikers zondagse vieringen 

met iets te eten en ruimte voor gesprek. De pastores zoeken 

de drugsverslaafden op, waar ze ook zijn: thuis, in het 

verpleeghuis of in de gevangenis. Ze helpen hen op weg 
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naar hulpverleningsinstanties of zorgen voor 

stervensbegeleiding. 

 

20 maart 2011 

40dagentijdcollecte 

Interculturele dialoog, Brazilië 

Brazilië is een multiculturele samenleving: er wonen 

inheemse bevolkingsgroepen, maar ook bijvoorbeeld 

Afrikanen en Europese immigranten. Tot op de dag van 

vandaag hebben de inheemsen veel te lijden onder de 

dominantie van de andere bevolkingsgroepen: er zijn 

conflictsituaties over 

grond en er bestaan veel vooroordelen.COMIN, een 

organisatie van de Lutherse Kerk in Brazilië, wil de 

openheid tussen mensen bevorderen door interculturele en 

interreligieuze dialoog. Ze laat theologiestudenten 

bijvoorbeeld stage lopen bij de inheemse bevolking. De 

organisatie maakt zich sterk voor de inheemsen op het 

gebied van grondrechten, landbouw, gezondheid en 

onderwijs. 

 

27 maart 2011 

Collecte Kerk in Actie Diaconaat 

Oude Wijken Pastoraat, Rotterdam 

Diaconaat  

In de Rotterdamse wijk het Oude Noorden wonen veel 

alleenstaande vrouwen met jonge kinderen, die van 

een minimuminkomen rond moeten komen. De moeders 

zijn vaak de hele dag bezig met het huishouden, de 

contacten met scholen en andere officiële 

instellingen. Velen hebben daarom amper een eigen leven 

en zijn eenzaam. Het Oude Wijken Pastoraat nodigt de 
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moeders en kinderen een paar keer per jaar uit voor een 

uitstapje. De kinderen spelen en de moeders raken in 

gesprek over alles wat hen bezighoudt. Ze vinden 

herkenning bij elkaar. Vaak is het uitje een eerste stap om 

elkaar ook in de wijk op te zoeken. 

 

3 april 2011 

40dagentijdcollecte 

Blindenschool Al Shurooq, 

Palestijnse gebieden In Beit Jala bij Bethlehem in de 

Palestijnse gebieden staat de Al Shurooq School voor blinde 

kinderen. Dertig kinderen volgen hier dagonderwijs 

en verblijven in het internaat. 

Kinderen komen voor een periode van vier tot vijf jaar naar 

de school en worden zo begeleid dat ze daarna 

verder kunnen in het reguliere onderwijs. Ze leren braille en 

krijgen een eigen brailletypemachine. Er is ook 

aandacht voor het aanleren van vaardigheden zoals wassen, 

aankleden en koken. 

 

10 april 2011 

40dagentijdcollecte 

Vrouwen en hiv/aids, Zambia 

In de Zambiaanse kerken bestaan veel verkeerde 

denkbeelden over hiv/aids. De hiv/aids-afdeling van de 

Raad van Kerken van Zambia wil het onderwerp 

bespreekbaar maken bij predikanten en gemeenteleden. 

Tijdens trainingen komen besmette mensen vertellen wie 

ze zijn. Een vrouw vertelde bijvoorbeeld dat haar kerk haar 

bestempelt als zondaar, die om vergeving moet vragen. De 

Raad werkt ook met lotgenotengroepen: de „Cirkels van 
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Hoop‟. Mensen die besmet zijn, komen bij elkaar en 

ondersteunen elkaar. Ze krijgen voorlichting over de 

verschillende behandelingsmogelijkheden die er zijn. 

 

17 april 2011(Palmzondag) 

Collecte Kerk in Actie Totaal 

Moldovan Christian Aid, Moldavië 

Werelddiaconaat 

Met Palmpasen wordt gecollecteerd voor het totale werk 

van Kerk in Actie. Dit is de laatste zondag van de 

40dagentijdcampagne. Vandaag staat het project „Begin van 

nieuw leven‟ van Moldovan Christian Aid in Moldavië 

centraal. In Moldavië hebben jonge, alleenstaande moeders 

het zwaar. De kinderbijslag is laag en als ze ongehuwd 

zwanger zijn geraakt kunnen ze niet rekenen op steun van 

hun familie. Soms lijken abortus of het verlaten van 

hun kind de enige uitweg. „Begin van nieuw leven‟ wil een 

ander perspectief bieden door kwetsbare, jonge moeders 

te ondersteunen met medicijnen, babyvoeding en luiers. 

Ook krijgen de vrouwen voorlichting over hiv/aids en 

het voorkomen van huiselijk geweld. 
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Opbrengst collecten 

 

30-01 diaconie     €   64.75          

  kerk/ oecumene   €   37.65 

  

06-01   werelddiaconaat kinderen in de knel € 157.91  

  kerk     €   71.95 

     

13-02 diaconie     €  45.00 

kerk      €  86.35 

 

20-02 diaconie    €   46.75  

kerk      €  58.40 

 

27-02 diaconie     €  41.35  

kerk/missionair    €  38.90 

          

Hartelijk dank voor uw gaven. 

Namens de diaconie,  

 

D. Weidenaar  

 

BIJ DE KERKDIENSTEN 

 

Op woensdag 9 maart a.s. is het Biddag voor gewas en 

arbeid, in de kerk is er dan ‟s avonds om 19.30 uur een 

korte dienst van bezinning en gebed.  

In het „Onze Vader‟ klinkt de bede „Geef ons heden ons 

dagelijks brood‟: we zijn er aan gewend, aan dat dagelijkse 

brood, maar is het wel zo gewoon?  
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En de kracht die je hebt om je werk en je taken te kunnen 

doen, hoe bijzonder is dat eigenlijk? Al het goede dat je toe 

valt, het kan zo vanzelfsprekend zijn, maar ís het dat wel, en 

voor iedereen?  

Vanuit de Bijbel leren we dat dit alles „gegeven goed‟ is om 

van te delen met elkaar, van je brood en je kracht, je zorg en 

je aandacht, met mensen dichtbij én ver weg… 

  

Op zondag 13 maart a.s. is het de 1
e
 zondag van de 

Veertigdagentijd, vanaf dan gaan we weer tellen naar 

Pasen toe. 

De kleur in de kerk wordt dan paars, kleur van inkeer en 

soberheid.  

In de liturgie van de zondagen blijft het gloria-lied 

achterwege, dat zal pas weer voluit klinken als het Paasfeest 

is. 

Het thema van het (kindernevendienst)project voor de 

Veertigdagentijd is „Ontmoeting‟:  

we lezen en vertellen verhalen over Jezus die allerlei 

mensen ontmoette op zijn weg. Deze ontmoetingen laten 

ons iets zien van wie Jezus is. Ze laten ons zien hoe God 

betrokken is bij mensen, hoe Hij naar mensen toekomt, hoe 

wij de Heer kunnen ontmoeten in ons leven. 

In de diensten zal steeds een meditatief moment zijn bij een 

liturgische bloemschikking, passend bij het thema. 

Ook zal er iedere zondag aandacht zijn voor een project van 

Kerk in Actie, onder het motto „Ik zie je!‟. 

 

Weet dat u/jij van harte welkom bent in  alle kerkdiensten! 
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Zondag 13 maart 9.30 uur dienst in:      Tijnje 

               1
e
 zondag in de 40dagentijd/ Heilig Avondmaal                                 

 Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk  

 Organist: Jelle Visser 

 Oppas: Rixt Romkema 571535 

 Ouderling v. dienst: Pieter Kik 

 Kindernevendienst: Lucy Ockers 

              Zondagsschool:        Taapke Nicolai 

 Collectes zijn voor: 1
e
 kerk in actie 2

e
 kerk 

 Bloemenbezorger: M.de Vries 

 

Zondag 20 maart 9.30 uur dienst in:     Tijnje  

              2
e
 zondag in de 40dagentijd               

 Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk 

 Organist: Rob Huizer 

 Oppas: Mariska Wurtz 06-53905899 

 Ouderling v. dienst: Henny Hoekstra 

 Kindernevendienst: Johan Meesters 

              Zondagsschool:        Harold Hofstra 

 Collectes zijn voor: 1
e
 kerk in actie 2

e
 kerk 

 Bloemenbezorger: T.Feddema 

 

Zondag 27 maart 9.30 uur dienst in:      Tijnje 

              3
e
 zondag in de 40dagentijd 

 Voorganger: Ds. Kraan / Burgum 

 Organist: Hielke v/d Meulen 

 Oppas: Lisanne Ziel 571624 

 Ouderling v. dienst: Jannie From 

              Kindernevendienst:   Margreet Verboom 

              Zondagsschool:         Taapke Nicolai 
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 Collectes zijn voor: 1
e
 kerk in actie diaconaat 

                                               2
e
 kerk 

 Bloemenbezorger: J.Ziel 

 

Zondag 3 april 9.30 uur dienst in:     Tijnje 

               4
e
 zondag in de 40dagentijd  

    Voorganger:            Ds.C.K.J.Pronk          

 Organist: Rob Huizer 

 Oppas: Irene Overwijk 571475  

 Ouderling v. dienst: Alie de Bruin 

 Kindernevendienst: Gesina Woudstra 

              Zondagsschool:        Taapke Nicolai 

 Collectes zijn voor: 1
e
 kerk in actie 2

e
 kerk 

 Bloemenbezorger: H.J.Lolkema 

 

Zondag 10 april 9.30 uur dienst in:        Tijnje 

              5
e
 zondag in de 40dagentijd 

 Voorganger: Ds.Boswijk / Sneek 

 Organist: Hielke v/d Meulen 

 Oppas: Cobina Dijkstra 571141 

 Ouderling v. dienst: Annie Adema 

 Kindernevendienst: Iepie Zijlstra 

              Zondagsschool:        Taapke Nicolai 

 Collectes zijn voor: 1
e
 kerk in actie 2

e
 kerk 

 Bloemenbezorger: D.Weidenaar 
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Zondag 17 april 9.30 uur dienst in:     Tijnje 

                                               Palmzondag 

 Voorganger: Ds. C. K. J. Pronk 

 Organist: Rob Huizer 

 Oppas: Janneke v. Beek 752058 

 Ouderling v. dienst: Pieter Kik 

              Zondagsschool:        Taapke Nicolai       

 Collectes zijn voor: 1
e
 kerk in actie diaconaat  

                                               2
e
 kerk 

 Bloemenbezorger: H.Altena 

 

Bijbelleesrooster 

 

Zondag 13 maart Jakobus 4:11-17 

Maandag 14 maart Jakobus 5:1-6 

Dinsdag 15 maart Jakobus 5:7-12 

Woensdag 16 maart Jakobus 5:13-20 

Donderdag 17 maart Ester 1:1-12  

Vrijdag 18 maart Ester 1:13-22 

Zaterdag 19 maart Ester 2:1-11 

Zondag 20 maart Ester 2:12-18 

Maandag 21 maart Ester 2:19-23 

Dinsdag 22 maart Ester 3:1-11 

Woensdag 23 maart Ester 3:12-4:3 

Donderdag 24 maart Ester 4:4-17 

Vrijdag 25 maart Ester 5:1-8 

Zaterdag 26 maart Ester 5:9-14 

Zondag 27 maart Ester 6:1-11 

Maandag 28 maart Ester 6:12-7:6a 
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Dinsdag 29 maart Ester 7:6b-8:2 

Woensdag 30 maart Ester 8:3-8 

Donderdag 31 maart Ester 8:9-17 

Vrijdag 1 april Ester 9:1-10 

Zaterdag 2 april Ester 9:11-19 

Zondag 3 april Ester 9:20-28 

Maandag 4 april Ester 9:29-10:3 

Dinsdag 5 april 2 Korintiërs 8:1-15 

Woensdag 6 april 2 Korintiërs 8:16-24 

Donderdag 7 april 2 Korintiërs 9:1-15 

Vrijdag 8 april 2 Korintiërs 10:1-11 

Zaterdag 9 april 2 Korintiërs 10:12-18 

Zondag 10 april 2 Korintiërs 11:1-15 

Maandag 11 april 2 Korintiërs 11:16-33 

Dinsdag 12 april 2 Korintiërs 12:1-13 

Woensdag 13 april 2 Korintiërs 12:14-21 

Donderdag 14 april 2 Korintiërs 13:1-13 

Vrijdag 15 april Filippenzen 1:1-11 

Zaterdag 16 april Filippenzen 1:12-26 

Zondag 17 april Filippenzen 1:27-2:11 

 

 

 

 


