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ADVENT 
 
 
Advent is wachten. Wachten en verlangen 
totdat het eindelijk gebeuren gaat 
wat werd voorspeld in de profetenzangen; 
wachten, tot God het woord vervult in daad. 
 
Advent is luist’ren. Luist’ren en verlangen 
totdat de hemel lichtend opengaat 
en je omspoeld wordt door de eng’lenzangen 
luisteren,totdat je hart méézingen gaat. 
 
Advent is gekomen. Komen met verlangen 
naar Bethlehem, waar God vlak bij ons staat 
en onze mond vervult met nieuwe zangen 
en waar geloof verandert in de daad. 
 
Advent is bidden. Bidden vol verlangen 
opdat Gods rijk van vrede komen gaat; 
en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen 
waar ons verlangen in aanbidding overgaat. 
 
 
 
Uit: De stem uit de wolken 
Van Nel Benschop 
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Mededelingen vanuit de kerkenraad. 
 
- De kerkenraad vergadert op 15 januari 2015. 
- Vrijdagavond 16 januari 2015 om 19.30 uur, staat er 
een gemeenteavond gepland in De Utkomst. Belangrijke 
onderwerpen voor  deze avond zijn het beroepen van 
een nieuwe (deeltijd) dominee en het daarbij behorende 
profiel. Verder zal het beleidsplan van onze gemeente 
aan de  orde komen. (Onze gemeente moet een  
beleidsplan hebben in verband met het 
beroepingswerk.)  
- Op dinsdagavond 23 december wordt het 
kinderkerstfeest in Tijnje en op woensdagavond 24 
december in Terwispel gevierd. Door de kinderen en de 
leiding wordt hard gewerkt aan de voorbereiding 
hiervan. 
De kerkenraad wenst u allemaal mooie kerstvieringen en 
een goede kerstperiode toe.  
- Wanneer u weet dat iemand ziek is, opgenomen in het 
ziekenhuis, of een moeilijke periode doormaakt, wilt u 
dit dan doorgeven aan uw ouderling en/ of 
contactpersoon. 
- Een aantal gemeenteleden verzorgt elke zondag 
kindernevendienst. We hopen elke zondag op de 
aanwezigheid van kinderen. 
 
Woensdagmorgen 21 januari 2015 is er weer 
koffiedrinken in De Utkomst. U kunt zich nog opgeven 
door even te bellen met mw. Ida Knobbe, 0513 571459 
of mw. Lucy Ockers 0513 572198  



3 
 

Hebt u zich al opgegeven voor het koffiedrinken, dan 
hoeft u verder niets te doen.  
 
Namens de kerkenraad, Janneke Vrijburg 
 
 
 
 
De kopij voor het volgende tsjerkepaad graag inleveren, 
woensdag 21 januari 2015 bij Tineke Altena, De Vonken 
2, 8407 EC Terwispel, e-mail t.h.altena@tele2.nl 
 
 
De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens 
onze gemeente, als groet/bemoediging naar diverse 
dorpsgenoten gebracht 
 
 
Nieuws van de kerkrentmeesters. 
 
Subsidies en giften. Het totaal aan toegezegde subsidies 
en giften van instanties en uit de gemeente voor de 
restauratie van de kerk in Tijnje is binnen.  
Vanuit de gemeente is een gift gekomen van € 1.000,- 
Onze hartelijke dank voor deze gift.  
Van dit bedrag is € 500,- voor kerk en gebouwen en gaat 
€ 500,- via de familie Nicolai naar het 
waterpompenproject in Kenia. Mocht u meer willen 
weten over het waterpompenproject, neem dan contact 
op met de familie Nicolai. Zij kunnen u hierover nader 

mailto:t.h.altena@tele2.nl
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informeren. Afgelopen zomer zijn daar in het dorp veel 
mensen vermoord door een islamitische terroristische 
organisatie. U kunt begrijpen dat ook daar alle steun 
nodig is. 
 
Vloerisolatie. Het vochtprobleem onder de vloer in de 
kerk van Tijnje is opnieuw bekeken en het blijkt dat het 
vocht redelijk verdwijnt, zodat voorlopig gewacht wordt 
met isoleren. We houden de vinger aan de pols. 
 
Pastorie. De familie Overwijk is inmiddels in de pastorie 
getrokken, Zoals u hebt kunnen zien. 
 
Ringleiding. Wij hopen dat een ieder die gebruik maakt 
van de ringleiding dit naar tevredenheid doet. Mocht dit 
niet het geval zijn laat uw hoorapparaat dan in ieder 
geval controleren door een audicien. De leiding werkt 
naar ons inzicht goed. 
 
 
Namens de kerkrentmeesters, 
Pieter Reitsma 
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Kinderkerstfeest Tijnje 
 
Het kinderkerstfeest zal dit jaar zijn op: 
 
dinsdag 23 december om 19.00 uur 
 
Anders dan andere jaren hoef je je er niet voor op te 
geven.  
Kinderen uit de groepen 8 van de Rank en de Pols zullen 
de musical ´De Herberg zit Vol´ opvoeren. Ze zijn er al 
hard voor aan het repeteren! 
 
Korte inhoud 
Herbergier Nathan zit in de stress. Zijn herberg in 
Bethlehem zit te vol. Veel te vol! Sinds de keizer uit 
Rome heeft bevolen dat iedereen zich moet laten 
registreren, is de toestroom van mensen niet te stuiten. 
Allerhande reizigers, Romeinse soldaten en herders 
vullen de kleine herberg tot aan de nok. Nathan weet 
niet wat hij ermee aan moet!  
 
Ondertussen vinden Jozef en de zwangere Maria een 
plekje in de stal. Uitgelaten herders vertellen in de 
herberg een verhaal over engelen en er doen geruchten 
de ronde over de geboorte van een koningskind. Nathan 
wil alle verhalen afdoen als onzin. Maar dan staat er 
opeens een fonkelende ster aan de hemel en dienen zich 
drie wijze mannen uit het Oosten aan. 
De zoektocht naar het koningskind begint. Zal Nathan 
een kijkje in de stal durven nemen? 
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Kinderkerstfeest Terwispel 
 
Het kinderkerstfeest zal dit jaar zijn op: 
 
Woensdag  24 december om 19.00 
 
Inmiddels hebben 32 kinderen zich opgegeven! Met 
deze kinderen wordt er een kerstspel opgevoerd: “Zeg, 
zullen we op weg gaan ?” In de hele wereld vieren grote 
en kleine mensen de geboorte van Jezus. In veel landen 
wordt gezongen en gesproken over het KIND dat vrede 
brengt. In het kerstspel gaan kinderen uit verschillende 
werelddelen op zoek naar de stal in Bethlehem. 
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Kerstconcert op zondag 21 december 
in de kerk te Terwispel 

 
 

Het Opsterlands Strijkers Ensemble en het Opsterlands 
Vocaal onder leiding van Jan Andries Dijkstra geeft op 
zondag 21 december ‘s middags 3.00 uur een concert. 
 
Het wordt een mooi, leuk en gezellig kerstconcert met 
kerstliederen en stemmige muziek om helemaal in de 
kerstsfeer te komen. 
 
Entree: € 5,00 inclusief één consumptie 
Iedereen is van harte welkom  
 
 
Gospelkoor Lord’s Moor Singers geeft een Kerstconcert: 
“Een teken van liefde”. 
Datum: 20 december, aanvang 20:00 uur te Sionskerk, 
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Oudeschoot 
Toegang is gratis. Er zal wel een collecte worden 
gehouden na afloop. 
 
 
Kornelis Willem Walstra ( 1823 – 1910 ), schoolmeester 
en voorzanger. 
 
Tijdens het 150 jarig  jubileum van de kerk op 25 oktober 
is onder anderen stilgestaan bij Kornelis Willem Walstra. 
Walstra en ook zijn vrouw zijn  geboren en getogen in 
Terwispel, zoals u op de grafstenen kunt zien. Hij was 
van 1848 tot 1890 hoofd van de school. Daarvoor was hij 
ondermeester in Gorredijk. Wegens gebrek aan een 
orgel was hij eveneens voorzanger tijdens de 
kerkdiensten. Dit  heeft hij gedaan tot 1904. Hoewel er 
in 1876 een orgel in de kerk gekomen is, heeft hij deze 
taak behouden. 
Naast zijn kerkelijk werk had hij in het dorp meerdere 
maatschappelijke functies. Zo was hij bestuurslid van 
Plaatselijk Belang en Groene Kruis en mogelijk ook mede 
oprichter van deze verenigingen. Verder heeft hij met de 
dominee een bibliotheek opgericht. 
Vandaar een eerbetoon aan hem en zijn vrouw ( Engeltje 
Feddes Zwanenburg 1825 – 1901 ), door hen te noemen 
en een bloemstuk op de graven te leggen. 
 



9 
 

  
Hendrik Span 
 
 
 
 
 
 
Zo 25 december 2014: Kerstcollecte Kerk in Actie 
Kinderen in de Knel - Ieder kind verdient een Jozef! 
Papa’s sterke hand om vast te pakken. Mama’s ogen die 
aandachtig naar je kijken als je iets vraagt. Onmisbare 
momenten, waardoor je als kind voelt dat je veilig bent 
en er niet alleen voor staat. Veel weeskinderen in 
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Rwanda missen dat gevoel. Met kerst willen wij die 
kinderen iets van die onmisbare momenten gunnen. 
Steun die ze nodig hebben om onbezorgd groot te 
worden. Geef daarom deze kerst een pleegouder 
Cadeau! Dit jaar staat in de kerstcampagne van Kerk in 
Actie het werk van onze partner Mwana Ukundwa in 
Rwanda centraal. Zij zet zich in voor de vele aidswezen in 
Rwanda door voor hen een pleeggezin te zoeken. De 
kinderen en hun pleeggezinnen worden gesteund en 
begeleid. In de pleeggezinnen vinden de weeskinderen 
weer geborgenheid en veiligheid. Doe mee met de 
kerstcollecte van Kerk in Actie en geef weeskinderen in 
Rwanda een pleegouder cadeau! 
 
 
 
 
 
Zo 25 januari 2015 Collecte Catechese en Educatie 
Leren geloven! 
Zondag 25 januari is de landelijke collecte van de 
Protestantse Kerk in Nederland bestemd voor catechese 
en educatie. Leren geloven kan betekenen: iemand 
helpen om weer vertrouwen te krijgen. Maar het is niet 
altijd gemakkelijk om jongeren, die in de put zitten of die 
vragen over het geloof hebben, aan te spreken en hen te 
helpen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, 
geeft trainingen en ontwikkelt materialen om 
jeugdwerkers te ondersteunen in het contact leggen met 
deze jongeren. Daarmee krijgen zij handvatten om 
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jongeren, die met vragen rondlopen, te benaderen en 
naast hen te gaan staan. Met de opbrengst van de 
collecte Catechese en Educatie wordt het 
toerustingswerk van JOP ondersteund, zodat meer 
jongerenwerkers gevoed worden met goede informatie, 
voorlichting en training. Want alleen met elkaar kunnen 
we ervoor zorgen dat geloven ook betekent: naast 
jongeren staan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
 
 
 
Zondag 21 december 9.30 uur   dienst in: Terwispel 
    4e advent 
    
    Zangdienst 
 Organist:  Anton v.d. Meulen  
 Oppas:   Irene Overwijk 571475 
 Kindernevendienst: ja 
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 Zondagsschool: alle leiding 
Ouderling van dienst: Pieter Kik  

 Collectes zijn voor: 1e diaconie 
2e kerk     

 Bloemenbezorger: Mevr. P. Stienstra-Kneefel 
 
 
 
 
Woensdag 24 december 22.00 uur  dienst in: Tijnje 
    Kerstnachtdienst 
  
        
 Voorganger:  Ds.E.Rooseboom  Drachten 
 Begeleiding:  De Bazuin   

Ouderling van dienst: Beke Hendriksma  
 Collectes zijn voor: 1e Ned.Bijbelgenootschap 

2e kerk  
Donderdag 25 december  9.30 uur  dienst in: Terwispel
    1e kerstdag 
  
 Voorganger:  Ds. T. Abee / Lioessens 
 Organist:  Hielke v.d. Meulen 
 Oppas:   Janneke v. Beek 752058 
 Kindernevendienst : ja  
 Ouderling van dienst Jan Willem de Bruin 
 Collectes zijn voor: 1e kerk in actie / 
                           kinderen in de knel 

2e kerk 
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Zondag 28 december 9.30 uur dienst in: Tijnje 
    
  
 Voorganger:  De Hr A. Westra  Nijehorne 
 Organist:  Jelle Visser 
 Oppas:   Marrit v.d. Meulen 571801 
 Kindernevendienst: ja 
 Ouderling van dienst: Ida Knobbe 
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 
    2e kerk 
 Bloemenbezorger: H.P. v.d. Meulen 
                              
   
                  
 
Woensdag 31 december 19.30 uur dienst in: Tijnje 
    Oudejaarsdag 
  
 Voorganger:  Ds.T. Abee / Lioessens 
 Organist:  Ad de Koning  
 Ouderling van dienst: Jannie From 
 De collecte is voor: kerk 
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Zondag 4 januari 9.30 uur   dienst in: Tijnje 
   nieuwjaar met koffiedrinken 
 
 Voorganger:  Ds. J. Jonkmans / Zwolle 
 Organist:  Anton v.d. Meulen  
 Oppas:   Ankie de Boer 572871 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool:  

Ouderling van dienst: Ida Knobbe  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 

2e kerk  
3e kerk en gebouwen   

 Bloemenbezorger: J.W. de Bruin 
 
 
 
 
 
Zondag 11 januari 9.30 uur   dienst in: Terwispel 
  
 Voorganger:  Ds. A.J. Finnema / 
    Oosterwolde  
 Organist:  Hielke v.d. Meulen  
 Oppas:   Irene Overwijk 571475 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool: Taapke 

Ouderling van dienst: Beke Hendriksma  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 

2e kerk    
 Bloemenbezorger: J. Adema 
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Zondag 18 januari 9.30 uur   dienst in: Tijnje 
    Evangelisatiedienst 
 
 Voorganger:   
 Organist:     
 Oppas:   Janneke v. Beek 752058 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool: Foekje en Taapke 

Ouderling van dienst: Gina Weidenaar  
 Collectes zijn voor: 1e evangelisatie 

2e kerk / oecumene  
 Bloemenbezorger: Mevr. M. de Kler 
 
 
Zondag 25  januari 9.30 uur   dienst in: Tijnje 
     
     
 Voorganger:  Ds. D. Geertsma / Ryptsjerk 
 Organist:  Rob Huyzer   
 Oppas:   Marrit v.d. Meulen 571801 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool: Harold en Taapke 

Ouderling van dienst: Geartsje Romkema  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 

2e kerk catechese/educatie 
 Bloemenbezorger: J. v.d. Meer 
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Zondag 1 februari 9.30 uur   dienst in: Terwispel 
     
     
 Voorganger:  Ds. W. Schot / Heerenveen 
 Organist:  Jelle Visser   
 Oppas:   Ankie de Boer 572871 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool: Taapke 

Ouderling van dienst: Pieter Kik  
 Collectes zijn voor: 1e kerk in actie/ werelddiac. 

2e kerk  
3e kerk en gebouwen 

 Bloemenbezorger: K. Eliveld 
 
Bijbelleesrooster 

    
 
 
Zondag 
maandag  

 
 
21 december 
22 december  

 
 
Jesaja 44:24-45:7 
Jesaja 45:8-13  

 

dinsdag  23 december  Jesaja 45:14-19   
woensdag  24 december  Jesaja 45:20-25   
donderdag  25 december  Johannes 1:1-13   
vrijdag  26 december  Johannes 1:14-18   
zaterdag  27 december  Psalm 96   
zondag  28 december  Openbaring 21:1-8   
maandag  29 december  Openbaring 21:9-27   
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dinsdag  30 december  Openbaring 22:1-7   
woensdag  31 december  Openbaring 22:8-21  

 
Bijbelleesrooster 2015 was nog niet beschikbaar. 
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