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Ter overweging 

 

Niet de winnaars maar de verliezers 

Met de Russische inval in Oekraïne op 27 februari begon, 
in zekere zin, de lijdenstijd dit jaar al een week voor het 
officiële begin op Aswoensdag. Poetin, president van het 
grootste land van deze wereld, offerde het veel kleinere 
en zwakkere Oekraïne op aan zijn eigen belangen. Een 
laffe daad, waaronder de bevolking van de Oekraïne 
zwaar moet lijden. Ook in Nederland houden we ons 
hart vast. We leven en bidden mee met het Oekraïense 
volk. En met alle Russen die zich kapot schamen voor 
hun eigen regeerders. En het is duidelijk dat vroeg of 
laat ook wij Nederlanders de gevolgen van deze oorlog 
gaan voelen. Als is het maar omdat er in onze directe 
omgeving opeens Oekraïense vluchtelingen moeten 
worden opgevangen.             
De houding van Poetin doet denken aan de houding van 
de hogepriester Kajafas. Toen Jezus in de ogen van Ka-
jafas wat al te eigenzinnig en al te populair werd, 
deinsde deze man niet terug voor onbeschaamde woor-
den en daden. Tegen zijn collega-priesters en de fari-
zeeën zei hij: Besef toch dat het in jullie eigen belang is 
dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele 
volk verloren gaat. (Johannes 11: 50.) Kajafas was als 
priester een man van God. Maar hij was ook een man 
van de wereld. Hij wist hoe de hazen lopen. De belangen 
van de meerderheid, en van de groten en de machtigen, 
gaan altijd voor. En minderheden, kleine mensen, kleine 
landen moeten altijd wijken. Of ze willen of niet. Goed-
schiks of kwaadschiks. Met of zonder geweld.  
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Het bijzondere van de bijbelse getuigen is dat zij zich 
niet neerleggen bij de hoogmoed van de Kajafassen en 
Poetins van deze wereld. Het bijbelse verhaal gaat niet 
verder bij de groten en machtigen, maar juist bij de 
slachtoffers van de geschiedenis. Bij de verliezers, de 
ballingen, de vreemdelingen, de slaven, de zondebok-
ken. In de bijbel wordt de rol van het slachtoffer door-
gaans vertolkt door het kleine volkje Israël, dat zich tus-
sen grootmachten als Egypte, Babylonië en het Ro-
meinse Rijk staande moet zien te houden. Op Goede 
Vrijdag staan we erbij stil dat Jezus, Gods eigen Zoon, de 
rol van onschuldig slachtoffer krijgt toebedeeld. Toch 
gaat het evangelieverhaal na zijn vernederende kruis-
dood niet verder bij ogenschijnlijke winnaars als hoge-
priester Kajafas, koning Herodes of stadhouder Pilatus. 
Het verhaal gaat juist verder bij hun gezamenlijke slacht-
offer. En wanneer we in de kerk het avondmaal vieren, 
brood en wijn delen, dan denken wij niet aan de Kajafas-
sen of de Poetins van deze wereld. We denken aan ie-
mand die is geslachtofferd, begraven en vervolgens door 
God opgewekt uit de dood. Jezus krijgt de toekomst. Je-
zus is de toekomst. In Jezus heeft God laten zien dat Zijn 
koninkrijk niet is aan de patsers en de geweldenaars van 
deze wereld. Gods koninkrijk, de uiteindelijke toekomst, 
is aan wie in het spoor van Jezus treedt. Aan de zacht-
moedigen, want zij zullen het land bezitten. En aan de 
barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervin-
den. En aan de vredestichters, want zij zullen kinderen 
van God genoemd worden (Matteüs 5: 7-9).   
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Met de vreselijk oorlog die in Oekraïne is uitgebroken 
kruipt dit jaar in de veertigdagentijd het lijden nog meer 
dan anders onder onze huid. In het lijden van het Oekra-
iense volk herkennen we iets van het lijden van Christus. 
Goddank ontbreekt ook dit jaar de hoop niet.    
Ds. Frans Willem Verbaas 

 

 

Van U is de toekomst - over de vieringen in de Stille 
Week, en over het Paasfeest dat ook een doopfeest 
wordt   
De Stille of Goede Week is de meest bijzondere week 
van het kerkelijk jaar. In deze week richten wij ons op 
het lijden en sterven van Christus. Het gaat hier om een 
geheim waarover we als gelovigen niet uitgesproken ra-
ken. In een wereld waarin bijna alles draait om vitaliteit 
en succes, is de Zoon van God gestorven aan een kruis. 
Terwijl wij mensen onszelf zo graag groot maken, heeft 
Jezus zich klein gemaakt. Waar wij mensen zo vaak voor 
onszelf leven, heeft Jezus zijn leven als een offergave ge-
geven voor anderen. Hoe zouden we over dit geheim 
ooit uitgesproken raken? Dat de Stille Week dit jaar 
plaatsvindt in een periode waarin de vrede in deze we-
reld ver te zoeken is (de brute aanval van Rusland op Oe-
kraïene!), zal deze week een extra lading geven.     
We vieren de Stille Week dit jaar samen met onze pro-
testantse buren uit Langezwaag, Luxwoude en Jon-
kerslân. De diensten worden gehouden in de kerk van 
Tijnje, omdat daar de technische middelen aanwezig zijn 
om ze in beeld en geluid te streamen. De diensten wor-
den voorbereid door een commissie die is samengesteld 
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uit leden van beide gemeenten. We volgen in de vierin-
gen grotendeels het spoor van een doorlopende lezing 
uit het Johannesevangelie. Het overkoepelende thema 
van de Stille Week sluit aan bij het jaarthema van de lan-
delijke Protestantse Kerk: Van U is de toekomst. De litur-
gieën van alle diensten worden verzameld in één litur-
gieboekje. Op deze wijze wordt de eenheid van vierin-
gen in de Stille Week benadrukt.    
Op Witte Donderdag (14 april) beluisteren en overden-
ken we Johannes 13, het verhaal van de voetwassing. 
Aansluitend vieren we samen het Heilig Avondmaal.    
Op goede Vrijdag (15 april) wordt, in delen, het gehele 
lijdensevangelie uit Johannes 18 en 19 gelezen. Nadat 
we gelezen hebben dat Jezus aan het kruis de geest gaf, 
zal de paaskaars worden gedoofd.   
De Paaswake, op de avond van de Stille Zaterdag (16 
april), begint met het binnendragen van de nieuwe Paas-
kaars, die buiten aan een vuurtje is aangestoken. De 
brandende paaskaars symboliseert immers dat Jezus in 
de Paasnacht opstaat uit de dood! Een tweede hoogte-
punt in de Paaswake zal de doopgedachtenis zijn. In de 
vroege kerk werden bekeerlingen veelal in de Paasnacht 
gedoopt. Dat gebruik kennen wij niet meer, of amper, 
maar de Paasnacht wordt de laatste tijd meer en meer 
een moment om de doop die wij eens ontvingen te ge-
denken. Wie wil, mag naar voren komen om het doop-
water aan te raken. Na afloop van de Paaswake eten we 
met elkaar iets lekkers om het begin van het Paasfeest 
te vieren.      
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Op eerste Paasdag (17 april) mogen we volop de Opstan-
ding van Christus vieren. In een wereld waarin de mach-
ten van de dood het zo vaak voor het zeggen lijken te 
hebben, heeft de overwinnende liefde van God het laat-
ste woord. Aan Hem is de toekomst! In de Paasdienst 
mogen we ook getuigen zijn van de doop van Jarich 
Matthias Sonneveld, die op 26 juli 2021 werd geboren. 
Wat mooi dat we dit kleine mensenkind op het paas-
feest het genadeteken van het nieuwe leven mogen 
meegeven.   
Alvast gezegende vieringen gewenst door de voorberei-
dingscommissie: Hilda Feenstra, Antje de Haan, Rinse 
Spits, Janneke Vrijburg en ds. Frans Willem Verbaas 

 

 

 

Even voorstellen: Frans Willem en Marianne Verbaas    
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Begin februari hebben wij het Brabantse Heusden verla-
ten om intrek te nemen in de pastorie van Langezwaag 
(’t Hou 2a). Marianne is 69 en al gepensioneerd; zij was 
werkzaam in het onderwijs. Ik ben 60 jaar en sinds een 
anderhalve maand voor 50% van mijn werktijd predikant 
van uw Protestantse Gemeente en voor de andere 50% 
van de Protestantse Gemeente Langezwaag, Luxwoude 
en Jonkerslân. In 1987 ben ik mijn loopbaan als predi-
kant even verderop begonnen, in Akkrum. Daar heb ik 
Fries leren verstaan en lezen. Fries spreken heb ik nooit 
gedaan, want wanneer ik dat probeerde, werkte dat al-
leen maar op allerlei lachspieren. Marianne is wat de 
Friese taal betreft een beginner, maar gelukkig verstaan 
alle Friezen vloeiend Hollands. Ik ben blij dat ik de kans 
krijg om nog eenmaal een nieuwe start te maken als pre-
dikant. Ik zie het als een uitdaging om vanuit de kerk een 
bijdrage te kunnen leveren aan het dorpsleven in en 
rondom Tijnje en Terwispel. Ik houd van een kerk met 
een duidelijk verhaal (het evangelie van Jezus Christus) 
en een lage drempel, een hartelijke kerk die openstaat 
voor allerlei soorten mensen. De kerkelijk gemeente in 
Tijnje en Terwispel is maar klein, maar ik geloof dat een 
kleine vlam genoeg is om telkens weer een mooi vuur 
aan te steken. Inmiddels kijk ik terug op een hartelijk in-
trededienst op zondag 13 februari. Mijn plannen voor de 
komende maanden zijn als volgt: veel kennismakingsbe-
zoeken brengen, de dorpen en de omgeving leren ken-
nen, stapje voor stapje ontdekken wat er speelt in de ge-
meente, waaraan behoefte is en wat de mogelijkheden 



7 
 

zijn. Ook in de kerkdiensten hoop ik een band met u op 
te bouwen.  
 

Dan nog iets over Marianne en mijzelf. Marianne wordt 
blij van wandelen, filosofie (daarin is ze afgestudeerd), 
kunst (kijken en maken), het bezoeken van oude steden, 
Engelse detectives en van de uitverkoop in modezaken. 
Ik mag graag lezen, schrijven, pianospelen (alleen voor 
eigen gebruik) en af en toe tegen een golfballetje slaan. 
En ik ben van plan om het komende jaar een andere 
sport weer op te pakken. Ik heb mij aangemeld als lid 
van de Tennisclub Tijnje. Mijn oude tennisracket heb ik 
inmiddels weer opgeduikeld, en nu maar hopen dat ik 
mijn oude tennisspieren ook terug kan vinden. Mocht u 
binnenkort op de Breewei last hebben van afgezwaaide 
tennisballen, dan weet u wat daarvan de oorzaak is. 
Maar genoeg over sport. We hebben twee zoons, één 
Amerikaanse schoondochter en sinds een paar maanden 
een vrolijke pake- en beppesizzer.  
Tot slot: een woord van dank aan iedereen die heeft bij-
gedragen aan de hartelijke ontvangst in dit mooie stukje 
Friesland. Tige tank en oant sjen!  
Frans Willem Verbaas 
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In Memoriam Kees Lolkema 

Op 16 maart is op 79-jarige leeftijd Kees Lolkema overle-
den. De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in 
woonzorgcentrum Tinga State te Sneek. Toen hij zijn 
ogen voor het laatst sloot, getroffen door een coronabe-
smetting, had hij een intensief leven achter de rug. Sa-
men met zijn vrouw Nellie, en vanuit een enorme gedre-
venheid, bouwde hij een loonbedrijf op dat een begrip 
werd in de omgeving. Op pad gaan met melkwagen, 
tractor of stro-pers, het was zijn lust en leven. Maar 
daarnaast kon hij ook genieten van zingen, en dammen, 
en skiën, om maar eens wat te noemen. En aan het ker-
kelijk leven droeg hij graag zijn steentje bij. Kees en Nel-
lie vulden elkaar aan: Kees de noeste werker, soms wat 
zwijgzaam; Nellie met haar zorg en aandacht voor het 
gezin. Hij was nog maar begin zestig toen hij gezond-
heidsklachten begon te krijgen. Rond zijn 68e kon hij tot 
zijn grote verdriet niet meer meewerken in het bedrijf. 
Daarna verloor de sterke doorzetter van weleer steeds 
meer kracht en helderheid. Maar in zijn ziekte kwamen 
ook zijn zachtere kanten naar boven. Tot op het laatst 
konden geestelijke liederen hem diep ontroeren, want 
Kees was nu eenmaal een man van kerk en geloof. Hij 
had een stil maar stevig vertrouwen in de hemelse Va-
der die zijn kinderen vasthoudt, in liefde, ook door de 
dood heen. Kees Lolkema laat zijn vrouw Nellie na, met 
wie hij 56 jaar getrouwd is geweest, zijn vijf kinderen 
met hun partners, en achttien kleinkinderen.  Op don-
derdag 23 maart hebben we afscheid van hem genomen 
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in een kerkdienst waarin we al zingend volop uiting heb-
ben gegeven aan verdriet en dankbaarheid, aan gemis 
en hoop. Moge de goede God allen, die Kees Lolkema 
missen, troosten.  
Ds. Frans Willem Verbaas 

 
 

 

Oekraïense vluchtelingen opvangen in de Útkomst?  
Nu ons land wordt overspoeld met vluchtelingen uit Oe-
kraïne, op de vlucht voor een vreselijke, wrede oorlog, 
wil de Protestantse Gemeente Tijnje-Terwispel niet afzij-
dig blijven. Een aantal gemeenteleden hebben het initia-
tief genomen om de Útkomst gereed te maken voor op-
vang van mensen uit de Oekraïne.  Op het moment dat 
de stukjes voor dit kerkblad worden geschreven, is nog 
niet bekend hoe de zaken zich zullen ontwikkelen. Maar 
er wordt gewerkt aan een ‘plekje in de herberg’ voor 
hen die het echt nodig hebben. Via de zondagse mede-
delingen en social media wordt u op de hoogte gehou-
den. Voor vragen of ideeën kunt u zich richten tot An-
dries Hoekstra of ds. Frans Willem Verbaas     
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Beste gemeenteleden, 
 

In dit nummer is het meditatieve deel geschreven door 
onze eigen predikant F. W. Verbaas.  Verderop in het 
blad kunt u meer van hem verwachten. 
We kunnen terugzien op een fijne intrede dienst van 13 
februari. Daarnaast is er op het gebied van de corona-
pandemie ook weer veel vrijheid. Reden om dankbaar te 
zijn en hoopvol naar de toekomst te kijken. Al wordt dat 
nu wel overschaduwd door de trieste situatie in Oekra-
ine. Met veel mensen op de vlucht, zorgen wereldwijd, 
maar ook angst en onzekerheid over hoe dit alles gaat 
aflopen. Dan is naast de bereidheid om hier op verschil-
lende manieren iets aan proberen te doen ook bidden 
onze toevlucht. Ook  de kerkdiensten op 5 maart in Gor-
redijk en 6 maart in onze eigen kerk lieten de betrokken-
heid bij het lot van al die vluchtelingen zien. 
Ook hebt u in de afgelopen weken via het kerkelijk bu-
reau verscheidene berichten ontvangen rondom deze 
zorgelijke situatie. Dat alles in de hoop dat we als ge-
meente op enigerlei wijze hier onze  bijdrage aan kun-
nen geven. 
Inmiddels is er al een aantal mensen van kerk en dorp, 
die hun schouders onder dit vraagstuk hebben gezet en 
zoeken naar mogelijkheden rondom huisvesting in ons 
dorp. 
Ondertussen gaat ons kerkelijk leven ook door. In de 
laatste kerkenraadsvergadering is besloten om op 17 
mei de voorjaars gemeenteavond te houden. Dat was 
meestal de avond waarop de (financiële) verslagen wer-
den behandeld. Daar zal uiteraard aandacht voor zijn, 
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maar er zijn ook punten die door de coronatijd zijn blij-
ven liggen. We hopen dat, naast de presentatie over mo-
gelijkheden van het  kind/jeugdwerk door Nynke Stal-
linga, er ook gesproken kan worden over hoe we de toe-
komst van onze kerkgebouwen zien. 
 

Nu de gemeenten Langezwaag Luxwoude, Jonkersland 
en Tijnje Terwispel  gezamenlijk een  predikant hebben 
zal er ook meer gezamenlijk worden "opgetrokken". Dat 
deden we natuurlijk de afgelopen paar jaar ook al. Denk 
aan de gezamenlijke diensten. Maar ook op kerkenraads 
niveau is meer overleg gewenst.  
De kerkenraadsvergaderingen zullen dan ook een paar 
keer per jaar samen worden gehouden om één en ander 
op elkaar af te stemmen. Als voorbeeld noem ik de dien-
sten van de Stille Week. Dan is het fijn als die diensten 
door de eigen predikant worden geleid. Dan kan geza-
menlijk ook een goede optie zijn.  Vandaar dat de dien-
sten dit jaar in de Stille Week en Paasmorgen gezamen-
lijk zullen worden gehouden. Dit jaar gebeurt dat in de 
kerk van Tijnje.  Om de gezamenlijkheid zichtbaar te ma-
ken zijn bij deze diensten ook ambtsdragers van Lange-
zwaag aanwezig. 
 
Vanuit de gemeente komen nu ook veel berichten van 
mensen die positief testen op het coronavirus. Gelukkig 
zijn het vooralsnog redelijk milde klachten. 
Onze zorgen en ook onze voorbeden gaan in deze dagen  
uit naar hen die noodgedwongen thuis moeten zijn. Die 
gebukt gaan onder onzekerheid of zorgen. Die in deze 
dagen veel verdriet te verwerken krijgen. We denken in 
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het bijzonder aan de familie Lolkema die nu hun man, 
vader en grootvader moeten missen.  
Ook met de heer Jan de Boer gaat het moeizaam en de 
gezondheid is erg broos. Ook de gezondheidstoestand 
van de heer Homme Lageveen is zorgelijk. Wij bidden 
dat God hen met Zijn troost en sterkte nabij wil zijn. 
 

Kerkdiensten 

De diensten in dit blad lopen tot en met zondag  22 
mei.  Blijf op de hoogte via de mailingen vanuit het ker-
kelijk bureau. 
 

De vorige koffieochtend op 1 maart werd redelijk be-
zocht. Nu staat er geen nieuwe koffiemorgen op het 
rooster, maar misschien kan in de loop van de komende 
weken er nog eens een ochtend gepland worden. Dat 
leest u dan via de mail of in een volgend kerkblad. 
 

Houd moed, houd hoop en blijf gezond 

Namens de kerkenraad,  
Met een hartelijke groet  
Jan Tanja 

 

 
  

Hebt u uw mail adres, maar ook uw juiste telefoonnum-
mer al doorgegeven aan het kerkelijk bureau? 

kerkelijkbureaupgtt@gmail.com 
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De kerkenraad heeft dringend behoefte aan versterking. 
Daarom vragen we u namen aan te dragen van personen 
die u geschikt acht om zitting in de kerkenraad te ne-
men. 
Er is met name behoefte aan een (voorzitter) ouderling 
en/of (voorzitter) diaken. 
 

Deze oproep vindt plaats door publicatie in dit nummer 
van Tsjerkepaad en twee keer door afkondiging in de 
kerkdiensten op opeenvolgende zondagen. ( Dat waren 
13 en 20 maart jl.) 

De namen moeten uiterlijk 1-4-2022 bij de kerkenraad 
zijn aangemeld.  ( schriftelijk en ondertekend  ovv het 
ambt waarvoor u de kandidaat geschikt houdt ) 

De namen van de gekozen ambtsdragers worden aan de 
gemeente voorgesteld via afkondiging in de kerkdien-
sten op twee opeenvolgende zondagen.( 3 en 10 april ) 

Gemeenteleden kunnen wettige bezwaren indienen bin-
nen één week na de tweede afkondiging( uiterlijk 17 
april 2022 ), schriftelijk en ondertekend, bij de scriba van 
de kerkenraad. Indien er bezwaren ingediend zijn wor-
den deze behandeld volgens ord.3-6-5 van de kerkorde. 
Als er geen gegronde bezwaren zijn ingediend vindt be-
vestiging plaats in een kerkdienst. 
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Dorpsgenoten van Terwispel en Tijnje 

 
Iedereen is geschrokken van de oorlogssituatie in Oekra-
ine. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor het dode-
lijk geweld. Veel mensen in Tijnje en Terwispel bieden al 
hulp in de vorm van giften, onderdak etc. Ook als ker-
kenraad en kerkrentmeesters van PKN Tijnje - Terwispel 
willen wij hulp bieden. Wij stellen de “Utkomst” beschik-
baar en zullen deze inrichten voor vluchtelingen uit Oe-
kraïne. 
Hiervoor en voor begeleiding kunnen wij uw hulp gebrui-
ken. Wij doen dan ook graag een beroep  op iedereen in 
Tijnje en Terwispel om iets bij te dragen. 
Bijgaand vindt u een lijst met goederen en huisraad om 
deze vluchtelingen te voorzien van de eerste noodzake-
lijke voorzieningen. 
Heeft u geen goederen maar wilt u wel op een andere 
manier mee werken neem dan contact op met een van 
de onderstaande personen. Ook alle vragen zijn welkom. 
Wij hopen u op deze manier voorlopig voldoende geïn-
formeerd te hebben. U kunt bij de onderstaande perso-
nen reageren. 
 
Andries Hoekstra, ds. Frans Willem Verbaas, Anna 
Rijpma, Annet Koopmans, Tineke Altena en Frank de 
Koster. Wij hebben ook een emailadres aangemaakt en 
dat is Oekrainepgtt@gmail.com. 
 
Wat is er nodig! 
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-Bedden; 2 persoons, 1 persoons, stapelbed, ledikantje. 
Inclusief matrassen, dekbedden en beddengoed. -Hand-
doeken, washandjes en douchebenodigdheden. 
-Kookgerei. Kookpannen, pannenkoekpannen, wok, op-
scheplepels en spatels.  
-Wasmachine, droger en droogrek. Waspoeder. 
-Fietsen, -Speelgoed. zowel voor binnen als buiten. Af-
hankelijk van leeftijd. 
-Radio, TV. Eventueel grote gordijnen om afscheiding te 
maken tussen bedden. 
Kleding. Ook afhankelijk van wie er komt. Voedselvoor-
raad voor eerste moment.  
 
De Stille Week 2022. 
De diensten van de Stille week en 1e paasdag worden dit 
jaar door de gemeenten Langezwaag/ Jonkerslân/ Lux-
woude en Tijnje/ Terwispel gezamenlijk gevierd in het 
kerkgebouw van Tijnje.  
Ds. Verbaas verzorgt de diensten op Witte donderdag en 
1e Paasdag, de diensten op Goede Vrijdag en Stille Zater-
dag worden mede ingevuld en verzorgd door gemeente-
leden en leden van de voorbereidingsgroep.  
Voor al deze diensten wordt 1 liturgieboekje gemaakt. 
De diensten zijn ook te volgen via Kerkomroep.nl Tijnje 
Terwispel. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf in 
de kerk te komen maar wel graag de diensten willen vol-
gen via de livestream en liturgie, dan kunt u het liturgie 
boekje opvragen door telefonisch contact op te nemen 
met Janneke Vrijburg: 0513 571859 of via de mail 
 jannekevrijburg@gmail.com 

mailto:jannekevrijburg@gmail.com
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Met vriendelijke groet de voorbereidingsgroep, 
Ds. F.W. Verbaas 
Antsje van der Heide 
Rinse Spits 
Hilda Feenstra 
Janneke Vrijburg 
 

Gemeentenieuws 
 
Nieuw ingekomen: 
Mevr. J. van der Meulen Terwispel 
Mevr. D. Zijlstra-Boonstra Terwispel 
 
Verhuisd: 
Mevr. Lia Brouwer is verhuisd is naar Gorredijk 
 
 

De kopij voor het volgende Tsjerkepaad inleveren voor 

donderdag 12 mei bij Tineke Altena, De Vonken 2, 8407 
EC Terwispel, e-mail tsjerkepaadpgtt@gmail.com 

 
 

Werken in de wijngaard 

De koster van Terwispel 
In 1998 ben ik gestopt met boeren, daarna moest ik het 
pad weer opnieuw hervinden. Solliciteren op diverse 
functies, totdat ik bij het Agrarisch lab als monsternemer 
van grond en gewas aan de gang ging, maar het was pio-
nieren. In deze periode kwam ook Hendrik Span bij me. 

mailto:tsjerkepaadpgtt@gmail.com
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 "Ik sit wat oanklaut" zei hij. Ik stond meteen open om 
hem te helpen, had ik weer extra werk en invulling, maar 
wel in een heel andere setting dan ik gewend was. 
Het was eerst even wennen, maar gras en grond is mij 
eigen, dus ging ik vol vuur aan de slag. 
Met Hendrik Span en Anne Lieuwes als leermeesters. 
Anne zei vaak over Hendrik, "Sa hie IK it net dien!" 

Maar goed Lieuwes ging door tot zijn 80ste, maar wel 
steeds meer op de achtergrond. 
Hij was de snelste niet meer en tijdens het knippen van 
de heg met de elektrische heggenschaar  zou ik de snoe-
ren wel even naar me toe trekken, maar het haakte er-
gens. Toen ik opkeek zag ik Lieuwes hinkelend op één 
been verstrikt in het snoer!! Zo zijn er teveel anekdotes 
om in dit blad kwijt te kunnen. Enfin, de zitmaaier moest 
bemand worden en de kantjes om de stenen met de 
bosmaaier, we losten elkaar wat af, om de eentonigheid 
te lijf te gaan. Een van de eerste klussen was het plaat-
sen van de twee zitbankjes, één bij het baar hokje en 
één op het nieuwe gedeelte. 
Ook moesten er stenen recht gezet worden of geruimd 
of opnieuw geletterd met zwarte lakverf, wat wel enig 
geduld vergde. Ook werd er dikwijls tijd gemaakt voor 
een praatje met familie van de overledenen. 
 "Altiid efkes hifkje", Hebben ze je nodig? 

 
Mijn mollenvang kwaliteiten kwamen hier ook tot zijn 
recht. 
Nu is het 22 jaar later en is de tijd aan gebroken om er 
een punt achter te zetten. 
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Nu ik dit zo schrijf komt er van alles bij me boven wat ik 
hier heb beleefd. 
Het heeft dan ook de nodige moeite gekost om ermee te 
stoppen. Na Hendrik Span zijn Gijs van Asch en Boele Ni-
colai mijn hulpen geweest. 
Maar altijd als Hendrik mij hielp, voelde het weer ver-
trouwd. 
Heb dan ook 10 jaar intensief met hem samen gewerkt. 
Wij waren een goed team en kenden elkaar uit de pen. 
Het is een belangrijk deel uit mijn leven geweest, besef 
ik nu ik dit schrijf, waaraan ik ook tientallen jaren veel 
voldoening heb beleefd, mede door de positieve reacties 
over de verzorgde staat van het kerkhof. Daardoor was 
het dankbaar werk om te doen. 
Het kosterschap hou ik voorlopig nog wel aan. 
 
Tseard Feddema 

 
 
 

 
Bedankt! 

Na een spannende tijd, willen we iedereen hartelijk be-
danken voor het medeleven in de vorm van gebeden, 
kaarten, telefoontjes en bloemen tijdens mijn verblijf in 
het ziekenhuis in Sneek en de revalidatie in Heerenveen. 
Het gaat goed maar heb nog een lange weg te gaan. 
Maar met Gods hulp zal het lukken. 
  
Hartelijke groeten van Sieberen en Janke van der Meu-
len. 
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Opbrengsten collecten 

 

23 januari Diaconie   €   21,60 

  Missionair Werk  €   16,65 

30 januari Diaconie   €   17,80 

  Jong Protestant  €   17,60 

  6 februari Werelddiaconaat  €   99,80 

  Kerk    €   40,10 

  Gebouwen   €   26,15 

13 februari Noodhulp Kerk in Actie €   55,35 

  Kerk    €   44,35 

20 februari Diaconie   €   25,90 

  Kerk    €   38,25 

27 februari Noodhulp Oekraïne  € 160,50 

  6 maart Zending   €   33,10 

  Kerk    €   20,40 

  9 maart Kerk (biddag)   €   41,05  
13 maart Binnenlands Diaconaat €   30,50 

  Kerk    €   28,25 

De collecte in de kerk voor Oekraïne heeft het prachtige 
bedrag van € 160,50 opgeleverd. Hiernaast is er per 
bank nog € 600 overgemaakt! De diaconie heeft het to-
taal verhoogd naar €1000,--  
 

Hartelijk dank voor al uw gaven! 

 

Namens de Diaconie, 
Anna Rijpma-Jetten 
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27 maart Missionair werk 
Jong en oud ontdekken de kliederkerk  
De collecte is vandaag bestemd voor het missionaire 
werk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaat-
sen in Nederland wordt regelmatig kliederkerk georgani-
seerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om 
samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel 
en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen 
en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze 
niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier 
om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achter-
grond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk 
duidelijk in een brede behoefte te voorzien. ‘Kliederkerk 
geeft onze kerk weer hoop’. 
 
 
 
 
10 april Jong protestant Paaschallenge 
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week 
voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat 
gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisa-
tie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karak-
ters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei 
opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas 
en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij 
zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren 
de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend. 
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17 april werelddiaconaat 
Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in 
Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan 
goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ont-
nemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de 
Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. 
Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar dui-
zend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum 
voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerk-
begeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kun-
nen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhoc-
key. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de 
ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even 
onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steun-
tje in de rug op weg naar de toekomst.  
 
 
 
8 mei kerk in actie Noodhulp  
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen 
en moslims op de vlucht voor  geweld in eigen land. Een 
deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkam-
pen, maar de  meesten zijn terecht gekomen in dorpen 
waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen  ko-
men. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort 
aan voedsel, water en hygiëne.  Nigeriaanse kerken steu-
nen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij 
mogelijke  terugkeer en het verwerken van trauma's.  
Wat betekent dit project voor Mawa? 
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“Toen mannen mijn dorp aanvielen, ben ik met drie van 
mijn kinderen gevlucht”, vertelt Mawa. “Meer dan drie 
uur hebben we ’s nachts gelopen naar een dorp in de 
buurt. De volgende dag zijn we verder gegaan. Ik hoop 
en bid dat ik mijn man en mijn andere twee kinderen te-
rug zal zien. Het leven in dit dorp waar ik nu verblijf is 
erg moeilijk. We hebben geen schoon drinkwater. Mijn 
baby en ik hebben cholera gehad. Ik hoop dat God ie-
mand stuurt om schoon drinkwater naar ons te brengen. 
Dan worden mijn kinderen niet meer ziek.” 
Op 5 mei vierden wij bevrijdingsdag. Wij gunnen anderen 
onze vrijheid ook. Daarom collecteren we voor slachtof-
fers van geweld in Nigeria. 
 
 
15 mei Binnenlands diaconaat 
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, 
uithuisgeplaatste kinderen. Kinderen kunnen in deze 
hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, 
weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken 
aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel ‘het Jeugd-
dorp’ wordt genoemd, gelooft men sterk in de helende 
kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen 
en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die 
verspreid staan over het verder gewone dorp. 
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22 mei Missionair werk Pioniersplekken 
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse 
Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leef-
wereld van de bezoekers door het evangelie te delen op 
een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pio-
niersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij 
de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor ge-
zelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De 
Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze 
nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland. 
 
 
 
Kerkdiensten in Tijnje zijn live te volgen via:  
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944 

Tot nog toe geen oppas en kindernevendienst 
 

 
Zondag 27 maart om 9.30 uur dienst in Terwispel 
    

Voorganger:  Ds. J. Dijkstra Feanwalden 

Organist:  O. Jongsma 

Ouderling van dienst: F. de Koster 

Collecte voor:             1e Diaconie 

   2e Missionair werk 

Bloemenbezorger:  J. Adema 

Deze dienst wordt niet gestreamd. U kunt eventueel af-
stemmen op de kerk van Langezwaag. 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21433 
 
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944
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Zondag 3 april  om 9.30 uur dienst in Tijnje 

    

Voorganger:  Ds. J.G. Arensman Drachten  

Organist:  H. v.d. Meulen 

Ouderling van dienst: J. Tanja 

Collecte voor:             1e Diaconie 

   2e Kerk 

   3e gebouwen 

Bloemenbezorger:  M. de Kler 

 

 
Zondag 10 april om 9.30 uur dienst in Tijnje 

   Palmzondag 
 

Voorganger:  Ds. J. H. v.d. Mark Wolvega 

Organist:  A. v.d. List 

Ouderling van dienst: W. Vrijburg 

Collecte voor:             1e Diaconie  
   2e Jong protestant  
Bloemenbezorger:  K. Eliveld 

 
 

 
Donderdag 14 april om 19.30 dienst in Tijnje 

   Gezamenlijk met Langezwaag 

    

Witte Donderdag H. A. 
Voorganger:  Ds. F. W. Verbaas 

Organist:  W. Zijlstra 

Ouderling van dienst: F. de Koster, G. Fekken 
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Vrijdag 15 april om 19.30 uur dienst in Tijnje 

   Gezamenlijk met Langezwaag
  

   Goede Vrijdag 

Voorganger:  gemeenteleden 

Organist:   A. v.d. Meulen 

Ouderling van dienst: J. Tanja, T. de Jong 

 

 
Zaterdag 16 april om 21.30 uur dienst in Tijnje 

   Gezamenlijk met Langezwaag
   

Voorganger:  Ds. F. W. Verbaas i.s.m.  
gemeenteleden 

Organist:  A. v.d. List 

Ouderling van dienst: W. Vrijburg, M. Zwaagstra 

 

 
Zondag 17 april om 9.30 uur dienst in Tijnje 

   Gezamenlijk met Langezwaag
  

   Paaszondag Doopdienst 

Voorganger:  Ds. F. W. Verbaas  
Organist:  H. v.d. Meulen 

Ouderling van dienst: F. de Koster, P. de Vries 

Collecte voor:             1e  Werelddiaconaat  
   2e Kerk 

Bloemenbezorger:  S. v.d. Meulen 
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Zondag 24 april om 9.30 uur dienst in Tijnje 

    

Voorganger:  Ds. J. Goorhuis Smalle Ee 

Organist:  A. v.d. List 

Ouderling van dienst: J. Tanja 

Collecte voor:             1e Diaconie  
   2e Kerk 

Bloemenbezorger:  P. Kik 

 

 
Zondag 1 mei  om 9.30 uur dienst in Tijnje 

    

Voorganger:  Ds. P. Dijkstra Grou 

Organist:  A. v.d. Meulen 

Ouderling van dienst: W. Vrijburg 

Collecte voor:             1e Diaconie  
   2e Kerk 

   3e gebouwen 

Bloemenbezorger:  J. J. Knobbe 

 
 

Zondag 8 mei  om 9.30 uur dienst in Terwispel 
    

Voorganger:  Ds. J. Goorhuis Smalle Ee 

Organist:  O. Jongsma 

Ouderling van dienst: F. de Koster 

Collecte voor:             1e  kerk in actie: Noodhulp  
   2e Kerk 

Bloemenbezorger:  H. Lageveen 
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Zondag 15 mei om 9.30 uur dienst in Tijnje 

    

Voorganger:  Ds. F. W. Verbaas  
Organist:  H. v.d. Meulen 

Ouderling van dienst: J. Tanja 

Collecte voor:             1e   Binnenlands diaconaat  
   2e Kerk 

Bloemenbezorger:  B. Nicolai 
 

 
Zondag 22 mei om 9.30 uur dienst in Tijnje 

    

Voorganger:  Ds. J. H. v.d. Mark Wolvega 

Organist:  ? 

Ouderling van dienst: W. Vrijburg 

Collecte voor:             1e Diaconie  
   2e Missionair werk  
Bloemenbezorger:  W. Altena 

 

 

 




