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Leijtriedden 
 

 

 

 
Eer voor God en vrede op aarde. 
 

Als we kerstfeest gaan vieren zingen wij het de engelen 
na: ‘Ere zij God in de hoge en vrede op aarde.’ 
Vanwege het woordje ‘zij’ klinkt  ‘Ere zij God! ’zoiets als: 
moge het toch zo zijn dat God de eer ontvangt die Hem 
toekomt.  
Een wens en misschien nog wel een vrome ook!  
 
Maar zó hebben de engelen er niet van gezongen. 
De letterlijke tekst van hun gezang in het veld was: ‘Eer 
voor God in de hoge!’  
De engelen zingen niet in de vorm van een wens.  
 
Het is anders. Al zingend constateren zij een feit.  
Het feit van Gods eer in de hoge.  
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Dáár zingen zij van. 
En zij zingen ook van de vrede op aarde. Oók als een feit!  
 
Met hun ene vinger wijzen ze naar beneden naar de 
aarde en ze zingen: ‘Vrede op aarde!’ 
en met de andere vinger wijzen ze omhoog en ze zingen: 
‘Eer voor God in de hoge!’ 
 
Anders gezegd: met de ene vinger wijzen ze omhoog en 
ze zingen; Heb God lief boven alles! En met de andere 
vinger wijzen ze naar beneden en zingen: ‘En je naaste 
als jezelf!’  
 
De ‘Eer voor God’ mogen we niet scheiden van de ‘Vrede 
op aarde!’  
Het zijn twee kanten van één zaak. 
 
Maar kun je van vrede op aarde spreken als een feit? De 
vrede op aarde is toch geen feit? Toen niet en nu niet! 
Het is goed om te weten dat de engelen hun lied toen 
ook uitzongen over een verkreukelde wereld.  
Ze hingen in de lucht boven bezet gebied. De Romeinse 
bezetter had het voor het zeggen. De mensen waren op 
drift, want ze zijn van huis en haard verdreven. Vanwege 
een keizerlijke gril.  
 
Maar heel die wereldtoestand kon de engelen niet  
verhinderen dat zij zongen.  
Oók over vrede op aarde. 
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Het feit van de vrede ligt in de kribbe. Jezus. Hij is onze 
vrede! Zoals Hij God heeft liefgehad boven alles en zoals 
Hij de naaste heeft liefgehad als zichzelf…! 
Wanneer wij straks kerstfeest gaan vieren zingen wij het 
de engelen weer na.  
In onze verkreukelde wereld 
We zullen het engelenlied opnieuw zingen als was het 
voor het eerst. 
Laten we maar laag inzetten. Laag bij de grond. Zo hoog 
als de engelen kunnen we toch niet komen. Maar wel 
doorzingen: op hoge toon! 
 

 
 
 
‘Ere zij God’ duurt lang 
 
Ik zou de kerstgeschiedenis vertellen. 
De kleintjes kwamen kleintjes om het orgel staan. 
Ik hoorde wel, dat iemand stond te bellen, 
Maar onder ’t zingen kon ik niet naar voren gaan. 
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‘k Had anders eerst wel uit het raam gekeken, 
Maar dat was nú, vond ik, de eer van God te na. 
’t Zou oneerbiedig zijn de zang te breken, 
Wij zongen -tweede stem-  het lied der englen na. 
 
‘Ere zij God’ duurt lang en ‘Vrede op aarde’. 
Ik liet maar bellen tot het allerlaatst refrein. 
Toen zag ik, wie er door de ruiten staarde: 
Het Kind vroeg in een kind, of Hij er bij mocht zijn. 
 
 (gedicht van Okke Jager) 

 
                                               *** 
Dit is al weer het laatste kerkblad van 2017.  Van alles is 
er het afgelopen jaar gebeurd. Ook binnen de gemeente. 
We hebben fijne vieringen gehad, er zijn kinderen 
gedoopt. 
Maar ook is er veel verdriet geweest het afgelopen jaar. 
We moesten afscheid nemen van mensen die ons heel 
dierbaar waren. 
Ook is er ziekte geweest en is er nog binnen de 
gemeente. 
We bidden God dat Hij allen bij wil staan. Hen kracht wil 
geven om verder te gaan. 
 
Het komende jaar gaan we met frisse moed weer verder. 
Allereerst wil ik wijzen op het pannenkoeken festival 
voor de kinderen. 
We hopen op een grote opkomst. Dus ouders en opa’s 
en oma’s, help de kinderen er aan herinneren.  
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Maandag 8 januari om 19.30 is er weer een verdiepings 
avond . Deze gaat over Abraham. We lezen uit Genesis 
12 e.v en ik probeer er achtergrond informatie over te 
geven. Iedereen is welkom  
 
Op 18 januari is er om 17.30 uur Nijjiers-itery. We gaan 
samen warm eten. We hebben gekozen om dat aan het 
eind van de middag te doen, zodat er zoveel mogelijk 
mensen er aan deel kunnen nemen. Niet alleen 
volwassenen, nee graag hele gezinnen. Het is gratis. Wel 
zal er een bus staan voor eventuele giften. Je hoeft zelf 
niets mee te nemen. O ja, een goed humeur natuurlijk 
en eetlust! Voor meer informatie: zie verderop in het 
kerkblad.  
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Op zondag 21 januari is er ’s morgens geen dienst. 
’s Middags is er een dienst voor jong en oud. Dan komt 
theatergroep Simon en Zo. Ze spelen “Supergraan.” Een 
eigentijdse versie van de gelijkenis van de zaaier uit 
Mattheus 13. 
Het beloofd een prachtige middag te worden. Dus kom 
allemaal en neem je kinderen en kleinkinderen mee. 
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Op 28 december hopen Siebren en Janke van der 
Meulen 50 jaar getrouwd te zijn. Ze nodigen ons uit om 
dat met hen te vieren in een dankdienst in de PKN kerk 
van Tijnje om 15.00 uur. Alvast gefeliciteerd.  
We hopen er een fijne dienst van te maken. 
 
Wietske en ik wensen u/ jou hele fijne Kerstdagen

 
 

A Dieu, ga met God 
Ds. Dieuwke van der Leij 
 

 

 

Nieuws van de kerkrentmeesters. 
 
Onze kosteres Pierke is nog met ziekteverlof. Mogelijk 
kan ze begin volgend jaar weer voorzichtig beginnen. 
Intussen zijn we blij met koster Siebren. Hij krijgt er 
steeds meer aardigheid aan. 
Vooral rond de kerst is er veel te doen voor de koster. 
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In de afgelopen tijd is de Solidariteitskas weer 
rondgebracht bij de leden. 
We vertrouwen erop dat u uw bijdrage aan ons 
overmaakt.  Na aftrek van de landelijke afdracht, is er 
voor onze gemeente nog een klein resultaat. 
De torenklok van Terwispel loopt na wat afstellen en 
bijregelen nagenoeg gelijk. We hopen dat de 
aangegeven tijd nu betrouwbaar blijft. 
Het werk op de begraafplaats is gedaan tot volgend 
voorjaar.   
Als kerkrentmeesters danken we iedereen voor de hulp 
en steun in dit jaar en hopen dat u volgend jaar weer 
van de partij bent. 
Op de laatste VKB vergadering was het thema : 
Archivering.  Voor alle commissies enz. welke hier voor 
in aanmerking komen; meld het ons. Dan kunnen we 
archiefdozen aanschaffen en het verder verwerken. 
 
Namens de Kerkrentmeesters, 
Boele Nicolai 
 

Uit de kerkenraad. 
 
In de kerkenraadsvergadering van 15 november kwam 
het volgende aan de orde: Positief nieuws: Jan Tanja is 
bereid om als ouderling in de kerkenraad plaats te 
nemen. We zijn daar blij mee. Frank de Koster zal zijn 
aandacht daardoor vooral op het jeugdwerk gaan 
richten. De bedoeling is dat Jan Tanja in de dienst van 7 
januari 2018 wordt bevestigd. 
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De kerkorde geeft de mogelijkheid om, als die er zijn, 
wettige bezwaren in te dienen bij de kerkenraad. Een 
eventueel bezwaar moet schriftelijk en gemotiveerd en 
ondertekend ingediend worden bij een van de scriba’s 
van de kerkenraad (Ida Knobbe of Jan Willem de Bruin). 
Dit kan t/m dinsdag 19 december. 
Het rooster van aftreden kwam ook aan de orde. Dat 
was behoorlijk schrikken! 
Vier ouderlingen geven aan af te treden. De wettige 
termijn of verlengde termijn loopt in mei dan af. Dit zijn 
Jannie From 
Ida Knobbe 
Jan Willem de Bruin  
Pieter Kik 
Bij de diakenen zijn dat 
Gina Weidenaar 
Lucy Ockers. 
Er is een inlegvel in dit kerkblad toegevoegd. U wordt 
gevraagd om namen in te dienen. 
We hopen dat de mensen die begin volgend jaar 
benaderd worden gehoor willen geven aan de gestelde 
vraag. 
Vrijdag 26 januari is er een gemeenteavond met een 
thema. De bedoeling is om samen een geschikte film te 
bekijken en daar over door te praten. Welke film is nog 
niet bekend. De avond begint om 19.30 uur. 
Het groot huisbezoek staat gepland voor zondag 11 
februari en maandag 19 februari in de Utkomst. De 
bedoeling is om met elkaar in gesprek te gaan aan de 
hand van een spel. U hoort daar nog meer van; maar de 
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agenda’s voor 2018 zijn inmiddels wel aangeschaft dus u 
kunt het alvast noteren. 
Pieter Kik 
 
 

Gemeentenieuws 
 

Verhuisd; 

Fam. J. Bergsma, de Streek 18 Terwispel is naar de 
Ploeggang 2 in Drachten. 
Dhr. P. J. Dijkstra De Warren 7 Tijnje naar de Lark in 
Heerenveen. 
 

De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens 
onze gemeente, als groet/bemoediging naar diverse 
mensen in het dorp gegaan.  
 
 
 
 

De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren, 
uiterlijk woensdag 17 januari  bij Tineke Altena, De 
Vonken 2, 8407 EC Terwispel, e-mail t.h.altena@tele2.nl 
 
 
 
 
Nieuws vanuit de Diaconie 
Advent-Kerst Campagne:  
Geef hoop aan kinderen op de vlucht 

mailto:t.h.altena@tele2.nl
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Tijdens de Adventszondagen en met Kerst collecteert de 
diaconie voor kinderen op de vlucht. 
Meer dan 65 miljoen mensen zijn op dit moment 
ontheemd of op de vlucht. Een duizelingwekkend aantal: 
alle inwoners van Nederland als vluchteling en dan keer 
vier. De helft daarvan is kind, wanhopig – met of zonder 
familie- op zoek naar een veilige plek. 
 
Kerk in Actie vraagt ons gebed, onze aandacht en steun 
voor al die vluchtelingen en deze periode speciaal voor 
vluchtelingenkinderen in Syrië, Griekenland en 
Nederland. 
Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus de 
Vredevorst. Als baby al een vluchteling met Jozef en 
Maria op de vlucht voor Herodes. Hij leert ons wat vrede 
is, ook al zien we daar soms weinig van. Hij roept ons op 
om onze naaste lief te hebben. Overal ter wereld geven 
kerken en kerkelijke organisaties gehoor aan deze 
oproep. 
Zo steunt Kerk in Actie samen met andere organisaties 
kinderen in asielzoekerscentra met creatieve activiteiten 
om ze even onbezorgd kind te laten zijn. 
In Griekenland, op het eiland Lesbos, zitten duizenden 
Syrische vluchtelingen vast. Zij kunnen niet verder en 
niet terug. Kerk in Actie steunt stichting Mosaik die de 
kinderen uit de kampen haalt en hen Engelse les, 
computertraining, koor en theater aanbiedt.  



12 
 
 

Veel Syrische kinderen in Libanon zijn getraumatiseerd. 
Kerken bieden psychologische hulp en sociaal werkers 
begeleiden kinderen en ouders.  
In Syrië worden mensen geholpen hun bestaan opnieuw 
op te bouwen, kerken helpen met bijlessen, lesboeken, 
het opknappen van schoolgebouwen en het trainen van 
docenten.  
De diaconie beveelt deze collectes van harte bij u aan!  
 
Namens de diaconie  
Fokje Hokwerda Akkerman 
Kinderkerstfeest Tijnje                                                    
 
Ook dit jaar vieren we weer het  kinderkerstfeest!  
 
Daarom nodigen wij jou/u uit: 
Vrijdag  22 december om 19.00 
 
Groep 8 is al druk aan het oefenen voor de musical: 
 
Kerst met Ubuntu 
In de donkere dagen aan het einde van het jaar is 
iedereen druk met de voorbereidingen voor kerst. Ook 
in het dorpje waar dit verhaal zich afspeelt. Een paar 
dagen voor Kerstmis duikt er opeens een onbekende op. 
Wie is hij en waarom komt hij juist nu naar het dorp? De 
onbekende man stelt zich voor als professor Ubuntu 
('oe-boen-toe')Sommigen vinden het wel gezellig, een 
nieuw gezicht en nieuwe verhalen. Anderen lijken 
minder blij met de komst van de professor. Hoe moet 
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dat nu, terwijl het bijna kerst is? En dan nemen de 
gebeurtenissen ook nog eens een onverwachte 
wending… 
 
Hopelijk zien we jullie allemaal vrijdag 22 december! 
(voor de allerkleinsten is oppas aanwezig in de  
Utkomst !) 
 
 

 
Kinderkerstfeest Terwispel 
Net als voorgaande jaren wordt het kinderkerstfeest in 
Terwispel ook weer gehouden; zaterdag 23 december 
om 19.00 in de kerk van Terwispel. 
Ruim 15 kinderen hebben zich opgegeven en zijn al aan 
het oefenen.  
Dit jaar hebben we voor een musical gekozen: “de 
stralende ster” met muzikale begeleiding van Eddy van 
der Wal.  
Als extra hebben we het Popkoor Tijnje gevraagd om 
voor en tijdens de musical op te treden. 
Het wordt vast weer een gezellig samen zijn met veel 
muziek! 
Jullie zijn van harte welkom. 
 
Namens de kerstcommissies van Tijnje en Terwispel 
Iepie Zijlstra 
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Een avondje uit eten met het hele gezin? 
 
Kom dan op 18 januari 2018 naar de ‘nijjiersiterij’  
en laat je verrassen. 
 
Om 17.30 uur worden jullie welkom geheten met een 
drankje en om 18.00 uur schuiven we aan voor………..?? 
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Opgeven hoeft niet, maar we willen wel dat elk buikje 
goed gevuld wordt.  
Een belletje is dus misschien handig. 
 
Dus géén zin om eten te koken, kom dan op 18 januari 
om 17.30 uur naar de Utkomst!!   
  
Heb je vragen (i.v.m. een dieet) of voor opgave, dan kun 
je contact opnemen met Bernadet de Vries   
06-46451331  
 
Bijbelzondag. 
Op 19 november was in onze gemeente de jaarlijkse 
bijbelzondag. Er was aandacht voor de verspreiding van 
de kinderbijbels in diverse landen. 
Met name in China is er een grote behoefte aan 
kinderbijbels. De opbrengst was € 67,00.  
Namens het Nederlands Bijbelgenootschap hartelijk 
dank voor uw gift. 
Taapke Nicolai 
 
 

Zangdienst op 24 december  
om 9.30 uur in de kerk in Tijnje 
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Met medewerking van mannenkoor “Manna” o.l.v. 

Anton van der Meulen

 
 
  
 
 
21 januari zondag voor de eenheid: oecumene 
Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en 
migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in Nederland), 
de landelijke vereniging van deze kerken, biedt hen 
praktische ondersteuning, onder meer met een 
toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het 
opzetten en versterken van lokale en regionale 
interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale 
kerken met elkaar, maar ook met autochtone 
Nederlandse kerken verbinden. SKIN hoopt dat daarmee 
de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als 



17 
 
 

landelijk meer gestalte krijgt, als getuigenis naar onze 
samenleving. Ook werkt SKIN samen met de Vrije 
Universiteit aan een postdoctorale ambtsopleiding voor 
leiders van internationale kerken en vergroot SKIN de 
zichtbaarheid van deze kerken door hen te presenteren 
naar andere kerken, (christelijke) organisaties, media, 
overheid, politiek en samenleving. 
Collecteer mee zodat SKIN migrantenkerken kan 
ondersteunen om ten volle kerk te zijn. 
 
 
28 januari Catechese en educatie 
Hoe ben je kerk naar buiten? Hoe leg je verbinding met 
mensen en groepen aan de rand van de kerk? Er is 
steeds meer aandacht voor de missionaire roeping van 
de kerk, maar onze cultuur en context vragen om 
nieuwe wegen om hieraan gestalte te geven. Hoe vind je 
die wegen? De tweejarige opleiding Missionaire 
Specialisatie leidt predikanten en kerkelijk werkers op 
om samen met de gemeente vorm te geven aan meer 
missionair kerkzijn. De opleiding wordt verzorgd door 
het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie 
(PCTE), het scholingsinstituut van de Protestantse Kerk. 
Deelnemers trekken twee jaar lang tijdens een- of 
tweedaagse bijeenkomsten intensief met elkaar op. Met 
de bijdragen via deze collecte kan het PCTE deze en 
andere vormen van training aanbieden 
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Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
 
 
Zondag 17  dec.  om 09.30  uur dienst in Tijnje 

Heilig Avondmaal   3e Advent 
   
             Voorganger:              Ds. D. van der Leij 
 Organist:  Anton van der Meulen 
 Ouderling van dienst: Frank de Koster 
 Kindernevendienst: Ja 
 Oppas:   Noa Lolkema 571927 

Collecte is voor:  1e  Kerk in actie 
    Vluchtelingenkinderen 

    2e Kerk 
Bloemenbezorger: M. de Kler 
 
 
 

Vrijdag 22 dec. om 19.00 uur Kinderkerstfeest in Tijnje 
 
 
Zaterdag 23 dec. om 19.00 uur Kinderkerstfeest in 
terwispel 
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Zondag 24 dec. om  09.30 uur dienst in Tijnje 
Kerst Zangdienst 4e Advent 
   
Organist:        Anton  van der Meulen

 Ouderling van dienst: Bernadet de Vries 
 Oppas               Fardau Meesters 571899 
 Kindernevendienst: ja 
 Collectes zijn voor: 1e  Kerk in actie 
                                                    Vluchtelingenkinderen                 
                                                    2e Kerk 

Bloemenbezorger J. van der Meer  
 
  
Zondag 24 dec. Om 22.00  uur  dienst in Tijnje 
    Kerstnachtdienst 
 

Voorganger:                Ds. D. van der Leij 
 Begeleiding:  De Bazuin 
 Ouderling van dienst: Pieter Kik  
  Collectes zijn voor: 1e Ned. Bijbel Genootschap 
    2e Kerk 
  
Eerste Kerstdag 25 dec. om  09.30  uur dienst in 
Terwispel  
  
 Voorganger:  Ds D. van der Leij  

Organist :  Hielke van der Meulen  
 Ouderling van dienst: Jannie From 
 Kindernevendienst:     ja 
 Oppas:   Nynke de Koster 571499 
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Collectes zijn voor: 1e Kerk in actie 
   Vluchtelingenkinderen 

    2e Kerk 
 
 
 
 Zondag 31 dec. om  9.30 uur dienst in Tijnje 
    Oudjaarsdag 
  
 Voorganger:                Ds. D. van der Leij  
             Organist  Anton van der Meulen 
 Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin 

Kindernevendienst: Ja   
 Oppas               Sybrich Veenstra, 571904 
             Collecte voor:               Kerk    
 Bloemenbezorger: Gina Weidenaar  
 
 
 
 
 
 
Zondag  7 jan  om 09.30  uur dienst in Tijnje  
 Koffiedrinken en bevestiging ambtsdrager  
 
             Voorganger:             Ds. D. van der Leij 
 Organist:  Anton van der Meulen 
 Ouderling van dienst: Ida Knobbe  
 Kindernevendienst: Ja 
 Oppas:   Noa Lolkema 571927 
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 Collecte is voor: 1e  Diaconie  
                2e  Kerk 
    3e Gebouwen    
 Bloemenbezorger: K. Eliveld 
 
 
 
Zondag 14 jan. om  09.30 uur dienst in Terwispel  
 

Voorganger:   Pastor J. de Vries, Urk   
Organist:        Hielke van der Meulen 
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg 
Kindernevendienst: Ja 
Oppas:   Fardau Meesters 571899 
Collectes zijn voor: 1e Diaconie 

    2e Kerk 
Bloemenbezorger:       P. Kik 
 
 

            
  
 
Zondag  21 jan  om 09.30  uur dienst in Tijnje  
   
             Voorganger:              Ds. D. van der Leij 
 Organist:  Jelle Visser 
 Ouderling van dienst: Frank de Koster  
 Kindernevendienst: Ja 
 Oppas:   Nynke de Koster 571499 
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 Collecte is voor: 1e  Diaconie  
                2e  Oecumene   
 Bloemenbezorger: S. van der Meulen 
 
 
 
Zondag  28 jan  om 09.30  uur dienst in Tijnje 
   

Voorganger: Ds. L.P. Cnossen, 
Oosterwolde 

 Organist:  ? 
 Ouderling van dienst: Bernadet de Vries  
 Kindernevendienst: Ja 
 Oppas:   Sybrich Veenstra, 571904 
 Collecte is voor: 1e  Diaconie  
                2e  Catechese en educatie   
 Bloemenbezorger: J.J. Knobbe 
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