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Leijtriedden 

Voor u ligt na 3 maanden weer een Tsjerkepaad. Door 
de coronacrisis was het niet mogelijk om een papieren 
krantje uit te doen gaan. We hebben ons moeten 
behelpen met een nieuwsbrief. Alhoewel, een 
nieuwsbrief is wel meer up to date. 

Dit kerkblad beslaat de hele zomerperiode. Verderop 
kunt u vooral lezen hoe de kerkenraad de start van de 
kerkdiensten op 1.50 m voor zich ziet. De maatregelen 
die getroffen worden zijn verplicht. Het protocol moet , 
als het nodig zou zijn, inzichtelijk zijn voor de GGD. 
 

 

De zomer staat voor de deur. Ja wel anders dan andere 
jaren.Toch hopen we dat de warme zon op je lijf ook dit 
jaar weer zorgt voor een ontspannen gevoel. Dat de 
zorgen van je afglijden en het leven er weer lichter en 
vrolijker uit gaat zien. 
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Hebt u zich wel eens bedacht wat we zonder de zon 
zouden moeten? 
 

Elke dag schijnt de zon. Niet alleen als je hem ziet, maar 
ook als het bewolkt is en druilerig. Ook als het 
stortregent of als alles gehuld is in een pak mist. Elke dag 
hebben we aan de zon te danken. Ons daglicht komt van 
de zon. Onze aarde draait om de zon. De planten en de 
bomen groeien dankzij de zon. Zonder de zon zou de 
aarde een ijsklomp zijn waarop geen leven mogelijk was. 
Geen wonder dat de zon ook in oude culturen een 
belangrijke rol speelde. In de rituelen van de Azteken en 
de Inca’s in Zuid-Amerika stond de verering van de zon 
centraal. En in het oude Egypte was de zonnegod Ra de 
belangrijkste god. De Farao, eigenlijk ook zelf een god, 
werd gezien als zijn vertegenwoordiger op aarde. 
 

In de bijbel wordt God gezien als de Schepper van hemel 
en aarde. Hij zette volgens het scheppingslied, Genesis 
1, de hemellichamen op hun plaats, zodat er orde kwam 
in de chaos van de oertijd. God staat dus boven de 
natuurverschijnselen.  
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Er is dan ook geen enkele gelovige christen die serieus 
de zon zal aanbidden, ook al trekken we   ‘en masse’ 
naar het strand om bij te bruinen. 
 
Toch kom je in de bijbel best eens een verwijzing naar de 
zon tegen. Bijvoorbeeld in psalm 84:12 

Heer, u bent onze zon, 
U bent ons schild, 
U, God, verleent geluk en roem; 
Aan wie onberispelijk leven 

Geeft u alle goeds. 
 
De warmte van de zon wordt vergeleken met de warmte 
van Gods liefde. Zoals de zon er altijd is , is Gods 
liefde altijd aanwezig en wil ook ons verwarmen. God is 
met ons begaan. Waar je je soms in de kou voelt  staan, 
leeft Hij toch met je mee. Want gelukkig zijn er overal 
mensen te vinden die Gods warmte door willen geven. 
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Misschien dat we ons  daar deze zomer eens voor laten 
lenen. Dat we Gods warmte doorgeven aan de mensen 
om ons heen. Thuis, op de camping of waar dan 
ook.  Dan wordt het een goede zomer. 
 
                                         *** 

Het was afgelopen woensdag fijn om verschillende 
mensen tijdens het koffiedrinken even weer te zien. 
De vraag was: kunnen we dat deze zomer nog eens 
herhalen. Natuurlijk kan dat.  
We nodigen u uit op donderdag 30 juli om 10 00 uur 

In de Utkomst. 
 

           Tot dan. 

 
 
Op zondag 12 juli  is er een doopdienst. Rinske, 
dochtertje van Alida en Tjeerd Wiebe van der Molen 
wordt dan gedoopt. 
Gelukkig hebben we genoeg zitplaatsen. We zijn blij en 
dankbaar dat het weer mogelijk is.  
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In de laatste nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat het 
goed gaat met Hielke van der Meulen. Ook  met mevr. 
Riedstra gaat het naar omstandigheden vrij aardig . 
 
Ik wens iedereen een goede zomer. Wilt u graag een 
gesprek of een bezoekje, tot eind augustus kunt u/jij me 
altijd bellen. 
 
A Dieu, ga met God 

ds. Dieuwke van der Leij 
 
 

 

Beste gemeenteleden, 
 
Schreef ik in het nummer van april/mei dat we hoopten 
elkaar in april weer in goede gezondheid te mogen ont-
moeten. Het is nu half juni en hoewel we elkaar kunnen 
ontmoeten is het een onwezenlijke situatie. 
De afgelopen weken is ons leven nogal op de kop gezet. 
Van binnenblijven tot aan geen fysieke ontmoetingen. 
Langzaamaan gloort er weer hoop en worden de strakke 
regels enigszins versoepeld. 
We zijn als kerkenraad dan ook blij dat we weer diensten 
kunnen houden. Weliswaar zullen het voorlopig dien-
sten zijn zonder zingen en met nogal wat regels waar we 
ons aan moet houden. De kerk is gehouden aan een ge-
bruiksprotocol. Richtlijnen waaraan de dienst moet vol-
doen. Dit gebruiksprotocol of gebruiksplan staat in dit 
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nummer van Tsjerkepaad en zal ook op de website ge-
plaatst worden. Ook in de kerk ligt een exemplaar en di-
gitaal krijgen de mensen die hun e-mail adres aan het 
kerkelijk bureau hebben doorgegeven ook dit gebruiks-
plan toegestuurd.  Leest u voordat u naar de kerk komt 
dit door. 
Al deze diensten worden in Tijnje gehouden, omdat we 
de diensten digitaal willen uitzenden en er in Terwispel 
geen internet is. Hoewel al in deze maand de mogelijk-
heid er is hebben we gekozen voor de start op 5 juli in 
Tijnje.  
Zo hebben mensen die wel de dienst willen volgen, maar 
niet in de kerk kunnen komen, de mogelijkheid  via com-
puter of tablet "aanwezig" te zijn. 
 Verderop staat beschreven hoe één en ander in zijn 
werk gaat. 
Nu is het jammer genoeg nog niet bekend onder welke 
code u kunt inloggen op de diensten van Tijnje. Maar zo-
dra dat bekend is wordt u daarvan via de mail van op de 
hoogte gebracht. Dan is het wel belangrijk dat u, voor 
zover nog niet gedaan, u uw e-mail adres doorgeeft aan 
het kerkelijk bureau ( kerkelijkbureaupgtt@gmail.com ). 
Ook in de periode dat er geen Tsjerkepaad of nieuws-
brief verschijnt kunnen we u toch enigszins op de hoogte 
houden. 
 
Heel juli en augustus zullen de diensten op deze manier 
te werk gaan. Nu zijn er in die maanden ook nogal wat 
gezamenlijke diensten gepland met onze buurgemeen-
ten. We zullen deze diensten wel gezamenlijk houden, 

mailto:kerkelijkbureaupgtt@gmail.com
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maar "op afstand". Dat wil zeggen dat we niet bij elkaar 
in de kerk komen, want dan zitten we met het probleem 
van de ruimte en de 1,50M. 
Als de gezamenlijke dienst in Langezwaag is kunnen wij 
digitaal inloggen op de dienst daar. Dat betekent dus 
ook dat dan de kerk in Tijnje gesloten is. Ook het inlog-
gen op de dienst in Langezwaag  staat verderop beschre-
ven evenals de dienst verzorgd door Aldeboarn. 
 
Onze dominee is al met emeritaat, maar u heeft kunnen 
lezen dat zij tot 1 september als predikant zgn. hulpdien-
sten doet. Daaronder valt zeker het pastoraat. En we 
hebben al kunnen genieten van de nieuwsbrieven. Wan-
neer we en hoe we afscheid van dominee Dieuwke van 
der Leij kunnen nemen leest u verderop. 
Daarmee komen we ook bij het vacant zijn en het beroe-
pingsproces. Dat zullen we samen met Langezwaag, Lux-
woude, Jonkersland gaan doen. Daar waren we in janu-
ari al mee gestart, maar ook dat gaat nu anders dan we 
hoopten. Het vervolg zal niet eerder zijn dan in septem-
ber. Ondertussen werkt onze preekvoorziener Janke van 
der Meulen gestaag door om voor volgend jaar het 
preekrooster rond te krijgen. Vanaf nu zal Janke  Gina 
Weidenaar "opleiden" in deze materie zodat  die het op 
den duur kan overnemen.  
Homme Lageveen  heeft de kerkenraad gevraagd hem 
ontheffing van zijn taak als ouderling te willen verle-
nen.  Hij voelt zich niet meer "thuis" in de kerkenraad. In 
een open  sfeer hebben we met elkaar hierover gespro-
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ken en respecteren zijn besluit. Ook van hieruit nog-
maals de dank naar hem voor zijn inzet voor kerk en ge-
meente. 
Nu zijn er binnen de kerkenraad binnenkort nog enkele 
personen die hun zittingstermijn hebben bereikt of daar 
al overheen zijn. De kerkenraad wordt zo wel erg gemi-
nimaliseerd en we zullen ons terdege moeten beraden 
op hoe we hier mee om zullen gaan. Aan het begin van 
het komende seizoen gaan we als kerkenraad een 
dag(deel) als bezinning houden waarbij ook alle leden 
van CvK en diaconie worden uitgenodigd. 
 
In wijk 2 is in het pastorale team het deel van mevrouw 
Etty van der Werff ingevuld door de dames Alie de Bruin 
en Anna Rijpma. Zij zijn al geruime tijd hier mee werk-
zaam en daar zijn we blij mee. Dit had al in het kerkblad 
van april/mei geplaatst zullen worden. 
In de nieuwsbrieven hebt u ook kunnen lezen dat voor-
zichtig het kinder/jeugdwerk door Nynke Stallinga  weer 
is opgestart. Ook daar zijn we blij mee. De kaarsendienst 
wordt samen met de kinderen gemaakt en gehouden op 
28 juni. U kunt via Youtube de dienst bekijken op een la-
ter tijdstip. 
 
Nu er weer een Tsjerkepaad is zullen de nieuwsbrieven 
niet meer verschijnen. 
 
De gezamenlijk diensten met Langezwaag in Langezwaag 
gehouden  kunt u digitaal volgen door de onderstaande 
link in te voeren. 
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 https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21433 

 
De dienst van 19 juli in Aldeboarn kunt u volgen door te 
gaan naar www.kerkdienstgemist.nl 
Voer aldeboarn in en bekijk de dienst. 
 
In het dienstenrooster staan vanaf 5 juli ook de bezor-
gers van de bloemen weer vermeld. Mocht het zo zijn 
dat u niet die betreffende zondag in de kerk kunt zijn, 
dan vragen we u om zelf voor vervanging te zorgen. 
 

Afscheid dominee Dieuwke van der Leij. 
 
In nauw overleg zal dit afscheid op een volledig andere 
manier gaan dan we gewend zijn. De planning om 10 
mei een dienst te houden werd door de corona geblok-
keerd. 
Het emeritaat is op 13 mei al ingegaan, de kerkdiensten 
laten geen volle kerken toe en voor je het weet is het 
bijna "mosterd na de maaltijd". Dat willen we voorko-
men. Dominee  Dieuwke heeft als wens om vrijdagmid-
dag 28 augustus om 16.30 uur afscheid te nemen mid-
dels een receptie. Deze wens zullen we respecteren. Hoe 
die receptie coronaproof gaat verlopen is nu uiteraard 
nog niet bekend. U kunt al wel de datum en de tijd  in 
uw agenda noteren. 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Hopelijk verloopt deze zomerperiode zonder narigheid 
en kunnen we toch ook genieten van mooi weer, de na-
tuur om ons heen en ook ontmoeting met elkaar al is dat 
op 1,50 meter. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Jan Tanja 

 

 
 

Gebruiksplan kerkgebouw TIJNJE 
 

Doel en functie van dit gebruiksplan 

 
Doelstelling in het algemeen  
 
Met dit gebruiksplan willen we:   

• Bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding 

van het coronavirus tot er een   vaccin is, zodat de zorg 
het aankan. Als kerk willen we daarin onze 
verantwoordelijkheid nemen.  
 
• Bijdragen aan het beschermen van de meest 
kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte 
keuzes als een vorm van naastenliefde.  
 
• Volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit 
onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met 
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God, zijn Woord en met elkaar, om toegerust in de 
wereld te staan.  
 
Functies van dit gebruiksplan  
 
We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en 

procedures tijdens de   zogenoemde controlefase van 
de coronacrisis. 
De mensen die meewerken aan het voorbereiden en 
organiseren van samenkomsten zullen we op basis 
hiervan instrueren. 
Op basis van dit plan zetten we de communicatie op 
naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente.  
Dit plan is online te vinden op de website en op papier 
in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee 
aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio. 
 

Fasering 

  
Vanaf  1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een 
maximum van 100 personen gehouden worden. Voor 
Tijnje geldt een maximum van 52 personen inclusief 
koster kerkenraad en medewerkers 

 
Algemene afspraken  
 
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. 
Toch willen we in het kader van onze doelstelling:  
• Anderhalve meter afstand houden tussen mensen die 
niet tot hetzelfde huishouden behoren.  
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• Mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken 
om thuis te blijven, samen met anderen uit hun 
huishouden.  
• De samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied 
van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de 
richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM 
en de vanuit de landelijke PKN aangereikte richtlijnen.  
• Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en 
aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit 
de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan indien 
nodig zullen actualiseren.    
Gebruik van het kerkgebouw 

 
Op de zondagen vanaf 5 juli wordt er  1 dienst 
georganiseerd. Voor overige diensten en data met 
aanvangstijden raadpleegt u het kerkblad en/ of de 
website 

  
Gebruik kerkzaal   
 
In de kerkzaal inclusief de bovenverdieping kan 
maximaal aan 52 personen plaats worden geboden.  
 
Plaatsing in de kerkzaal  
 
De kerkzaal van de kerk heeft vaste banken en enkele 
stoelen. Alle beschikbare zitplaatsen zijn aangegeven. Er 
mag alleen op deze zitplaatsen worden plaatsgenomen.  
Uw zitplaats wordt bij binnenkomst aan u toegewezen 
door de, in de kerkzaal aanwezige coördinator.  
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Capaciteit in een anderhalve meter situatie 

  
Voor iedere bezoeker is een duidelijke zitplaats 
aangegeven. Huisgenoten mogen naast elkaar zitten.  
Het maximum aantal bezoekers in het gebouw is 
beperkt tot 52.  
 
Concrete uitwerking   
 
Gerelateerd aan het gebouw 

Routing  
 
Bij binnenkomst ligt een exemplaar van dit gebruiksplan 
ter inzage in de hal van de kerk.  
De kerkzaal kan via de normale route worden betreden.  
 
Binnenkomst van kerk en kerkzaal  
 
De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken 
hoeven aan te raken.  
Desinfecterend middel staat in de hal van de kerk. U 
wordt dringend verzocht dit te gebruiken. 
De garderobe wordt niet gebruikt, jassen worden 
meegenomen in de kerkzaal.  
 
Verlaten van de kerk  
 
Na afloop van de dienst geeft de coördinator hoe en 
wanneer de kerkzaal wordt verlaten.  
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Bij het verlaten van de kerk wordt een ieder verzocht 
opstoppingen te vermijden.  
De kerkzaal wordt via dezelfde in/uitgang als bij 
binnenkomst verlaten.  
Gebruik van kerkplein en ontvangsthal.  
Ga niet in de ontvangsthal met elkaar praten, dit zorgt 
voor opstoppingen. 
 
Toiletgebruik   
 
Een ieder wordt verzocht toiletgebruik te beperken.  
Het toilet wordt na de dienst gereinigd.  
 
Reinigen en ventileren  
 
De lessenaar, spreekgestoelte, stoelen, tafels, toiletten 
en deurklinken e.d. worden direct na de dienst 
gereinigd.   
De kerkzaal wordt voldoende voor en na de kerkdienst 
geventileerd.   
 
Gerelateerd aan de samenkomst 

  
Zang en muziek  
 
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. 
 
Collecteren  
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Collecteren wordt middels schalen bij de uitgang 
verzorgd door het College van Diakenen.  
 

 Uitnodigingsbeleid  
 
Aanmelden kerkdienst  
 
Reserveren voor een plaatsje in de kerkdienst is niet 
nodig. 
Laat het "welkomstteam" de bekende RIVM-vragen 
stellen: bent u verkouden, hebt u koorts… etc. Bij een 
‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet betreden. We gaan 
er van uit dat u deze vragen uzelf die morgen ook al hebt 
gesteld en bij een "ja" thuisblijft. 
 
Ouderen en kwetsbare mensen  
 
Voor deze groep wordt geen extra beleid gemaakt.   
 
Taakomschrijvingen  
 

Coördinatoren   
 
Voor iedere eredienst dient er een coördinator te 
worden aangesteld. Deze ontvangt de mensen buiten op 
het kerkplein van de kerk en stelt de bekende vragen: 
bent u verkouden, hebt u koorts… etc. Bij een ‘ja’, kan 
de kerkganger de kerk niet betreden.  De coördinator of 
de koster wijst de mensen hun plek in de kerkzaal en ziet 
verder toe op de getroffen maatregelen. 
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Kerkenraad, diaconie en voorganger  
 
Elke zondag is er een voorganger, ouderling van dienst 
en een diaken aanwezig.   
De kerkenraad betreedt en verlaat de kerk via de 
ingang/uitgang van de Utkomst 

Zij worden daartoe geroepen door de coördinator.   
Er wordt geen handdruk gegeven, maar een hoofdknik  
 

Techniek  
 
De ouderling van dienst kan lector zijn en gebruikt de 
lessenaar voor de afkondigingen.  
De dominee gebruikt de lessenaar op de 
avondmaalstafel. 
De koster bedient de techniek en zorgt dat na de 
dienst  lessenaars, microfoons e.d. worden gereinigd.   
 

Tijdschema  
 
Hieronder staat het schema van acties voor de 
voorbereiding van een dienst. 
Tevens ook de acties na afsluiting van de dienst.  
 

Wanneer Wat Wie 

half uur 
vooraf 

Deuren van het 
gebouw 
open. Ventileren 

Koster 
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daags 
ervoor 

Toiletten schoon en 
deurklinken reinigen.  

Koster 

half uur 
vooraf  

Coördinator 
aanwezig  Werkafspraa
k maken met koster 

 
Koster/Coördinato
r 

9:30 uur 
of anders 

Aanvang dienst  

10.15 uur  
of anders 

Afsluiting 
dienst.  Ventileren 

 

na de 
dienst 

Reinigen: stoelen en 
tafels, toiletten en 
deurklinken.  
In de daaropvolgende 
week: hele kerkzaal 
incl. orgel.  

Koster/ met evt. 
hulp 

 

 

 

 

Gemeentenieuws 
 
De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren  
uiterlijk donderdag 20 augustus 2020 bij Tineke Altena, 
De Vonken 2, 8407 EC Terwispel, e-mail 
tsjerkepaadpgtt@gmail.com 

 

mailto:tsjerkepaadpgtt@gmail.com
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Verjaardagen 75+: 
24 juni: Mevr. T. de Boer - Jeninga, Stationsweg 74,  

app. 22, 8401 DS Gorredijk 

7 juli:  Dhr. H. Jongsma, Smidte 54, 8407 ET Terwispel 
25 juli:  Mevr. G.T. Lantinga - Bosma, Stokkershagen 11, 
             8406 GA Tijnje                 
28 augustus:  Dhr. J.D. de Boer, Stokkershagen 20,  

8406 GA Tijnje 

3 september: Mevr. A. Bakker – Hoetmer, De vonken 8, 
8407 EC Terwispel 

 
 
Jubilea: 
35 jaar getrouwd: 
16 augustus:  Fam. A.L. Feenstra-Smid, De Wispel 6, 
8406 AZ Tijnje 

 
30 jaar getrouwd:  
9 augustus:  Fam.  J. Leemburg - Westra, Breewei 74, 
8406 EG Tijnje 

14 september: Fam.  J.A. Koppert-de Jong, Tolhusleane 
15, 8407 EV Terwispel 
 
25 jaar getrouwd: 
5 september:  Fam. A. Jongsma-W.J. van Emst, Heawei 
25, 8406 AW Tijnje 

 
Wilt u niet in deze rubriek vermeld staan, geef dit dan 

even door aan Tietia v.d. Meulen, tel.nr.: 0513571592, 
e-mail: kerkelijkbureaupgtt@gmail.com 

mailto:kerkelijkbureaupgtt@gmail.com
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Bedankt! 

23 mei was voor ons een bijzondere dag. 40 jaar geleden 
gaven wij elkaar het ja-woord.  

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties die wij 
op deze feestelijke dag mochten ontvangen. 

Jan en Annie Adema  

 

Lieve mensen 
 
Hartelijk bedankt voor de kaarten, bloemen en 
telefoontjes, vooral de aandacht aan ons gegeven 
tijdens het verblijf van Jan in het ziekenhuis. Ook nu wij 
door de corona thuis ons moeten vermaken. Wij doen 
ons best, naar omstandigheden gaat het redelijk goed. 
We wensen u allen gezondheid toe. Hopelijk tot een snel 
weerzien. 
Hartelijke groet Jan en Annie de Boer. 
 

Beste mensen. 

Ik was verbaasd en verrast over alle brieven en kaartjes 

die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis heb mogen 

ontvangen. Het was iedere dag weer een verrassing als 

de post gebracht werd. 

Heel, heel hartelijk dank daarvoor. 

Hartelijke groet en tot ziens.  Emma Riedstra-Cramer                                                                 
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28 juni Werelddiaconaat  

Opvang en hulp ontheemden Colombia 

Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote 

delen van Colombia nog geen sprake van vrede. Elke dag 

komen mensen om door politiek geweld, worden 

mensen ontvoerd of uit hun huis verjaagd. Velen zoeken 

hun toevlucht in de hoofdstad Bogotá om aan het 

geweld te ontkomen. Daar komen ze terecht in arme 

volkswijken. 

Samen met de lokale partnerorganisatie Mencoldes 

helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te 

bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. 

Ook biedt Mencoldes psychosociale hulp en zijn er 

trainingen in weerbaarheid zodat mensen zelf kunnen 

opkomen voor hun rechten. Het motto van Mencoldes 

is: ‘Mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen’. 

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie 

het werk voor ontheemden in Colombia en andere 

werelddiaconale projecten. 

 

16 augustus Zending Kerk in Rwanda. 

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere 

aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de 

genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het 

gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. 

Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun 
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dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, 

en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De 

kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme 

gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden 

aan om hun levensomstandigheden te kunnen 

verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide 

organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin 

zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. 

Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in 
Rwanda. www.kerkinactie.nl/kerkrwanda 

 

6 september Werelddiaconaat Alfabetisering Ghana 

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het 

droge noorden vormen christenen een minderheid. 

Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel 

bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog 

tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in 

Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk 

werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast 

organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij 

zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand 

van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans 

op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de 

landbouw. De kerk investeert bovendien in 

werkgelegenheid voor jongeren. Collecteer mee voor de 

kerk in Ghana! www.kerkinactie.nl/kerknoordghana 

 

http://www.kerkinactie.nl/kerkrwanda
http://www.kerkinactie.nl/kerknoordghana
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13 september Jeugdwerk Kliederkerk geeft hoop 

‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere 

vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze 

creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer 

weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan 

kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft 

van de kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de 

kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, 

opa’s en oma’s maken dankzij kliederkerk kennis met 

bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een 

warme gemeenschap. Collecteer mee om kliederkerk te 

laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen 

van verschillende generaties samen creatief aan de slag 

gaan met bijbelverhalen om samen in het voetspoor van 
Jezus te gaan. 

 

Zondag 28 juni om 9.30 uur dienst in Terwispel 
Kaarsendienst (besloten) 

 Link volgt nog 

 
Voorganger:   Nienke Stallinga 

Organist:   

 Ouderling van dienst: Frank de Koster 

Kindernevendienst: Nee    

Oppas:        Nee 

Collecte voor:             1e Werelddiaconaat 

   2e Kerk 
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Zondag 5 juli om 9.30 uur dienst in Tijnje 

Gezamenlijke dienst Langezwaag / Lippenhuizen 

 Link volgt nog 

 
Voorganger:   Pastor v.d. Brug, H’veen 

Organist:  A. v.d. Meulen 

 Ouderling van dienst: Jan Tanja 

Kindernevendienst: Nee    

Oppas:        Nee 

Collecte voor:             1e Binnenlands diaconaat 

    2e Kerk 

    3e Gebouwen 

 Bloemenbezorger:  J.W. de Bruin 
 

 
 
Zondag 12 juli om 9.30 uur dienst in Tijnje 

Doopdienst en gezamenlijke dienst Langezwaag / 
Lippenhuizen 

Link volgt nog  
Voorganger:   Ds. D. v.d. Leij  
Organist:  Rouhorst-vd Bos 

 Ouderling van dienst: Wim Vrijburg 

Kindernevendienst: Nee    

Oppas:        Nee 

Collecte voor:             1e Diaconie 

    2e Kerk 

 Bloemenbezorger:  J. Adema 
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Zondag 19 juli om 9.30 uur dienst in Oldeboorn 

Tuindienst Oldeboorn (online) 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2007-PG-
Aldeboarn/events 
 

 
Zondag 26 juli om 10.00 uur dienst in Langezwaag 

Gezamenlijke dienst Langezwaag / Lippenhuizen 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21433 

 
Voorganger:  Dhr. Visser, Wouterswoude  
 

 

Zondag 2 augustus om 11.00 uur dienst in Langezwaag 

Gezamenlijke dienst Langezwaag / Lippenhuizen 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21433 

 
Voorganger:  Ds. P.W. Hulshof, Jubbega  

 
 
 

Zondag 9 augustus om 11.00 uur dienst in Langezwaag 

Gezamenlijke dienst Langezwaag / Lippenhuizen 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21433 

 
Voorganger:  Ds. P.W. Hulshof, Jubbega 

 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2007-PG-Aldeboarn/events
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2007-PG-Aldeboarn/events
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21433
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21433
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21433
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Zondag 16 augustus om 9.30 uur dienst in Tijnje 

Gezamenlijke dienst Langezwaag / Lippenhuizen 

Link volgt nog 

 
Voorganger:   ds. G. Riemersma, H’veen 

Organist:  H. v.d. Meulen 

 Ouderling van dienst: Frank de Koster 

Kindernevendienst: Nee    

Oppas:        Nee 

Collecte voor:             1e Zending 

    2e Kerk 

 Bloemenbezorger:  M. de Kler 

 
 

Zondag 23 augustus om 9.30 uur dienst in Tijnje 

Link volgt nog 

 
Voorganger:   pastor v d Brug, H’veen 

Organist:  A. v d List 

 Ouderling van dienst: Jan Tanja 

Kindernevendienst: Nee    

Oppas:        Nee 

Collecte voor:             1e Diaconie 

    2e Kerk 

 Bloemenbezorger:  S. v d Meulen 
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Zondag 30 augustus om 9.30 uur dienst in Tijnje 

Heilig Avondmaal 
Link volgt nog 

 
Voorganger:   ds. E. Rooseboom 

Organist:  O. Jongsma 

 Ouderling van dienst: Wim Vrijburg 

Kindernevendienst: Nee    

Oppas:        Nee 

Collecte voor:             1e Diaconie 

    2e Kerk 

 Bloemenbezorger:  G. Weidenaar 

 
 

Zondag 6 september om 9.30 uur dienst in Tijnje 

Link volgt nog 

 
Voorganger:   ds. Martens, Bontebok 

Organist:  H. v.d. Meulen 

 Ouderling van dienst: Frank de Koster 

Kindernevendienst: Nee    

Oppas:        Nee 

Collecte voor:             1e Werelddiaconaat 

    2e Kerk 

    3e Gebouwen  

 Bloemenbezorger:  K. Eliveld 
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Zondag 13 september om 9.30 uur dienst in Tijnje 

Link volgt nog 

 
Voorganger:   ds. P. Smilde, Drachten 

Organist:  A. v.d. Meulen 

 Ouderling van dienst: Jan Tanja  

Kindernevendienst: Nee    

Oppas:        Nee 

Collecte voor:             1e Diaconie 

    2e Jeugdwerk 

 Bloemenbezorger:  P. Kik 
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