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Het leek het kerstverhaal wel  
 
 ‘Ik heb vorige week God gezien,’ zei een man van in de 
vijftig die er verder heel normaal uitzag. Hij was een tik-
keltje gezet en ging gekleed in een nette trui over een 
net overhemd, een spijkerbroek en gepoetste schoenen. 
Hij zou leraar kunnen zijn, of bedrijfsleider van een su-
permarkt, of ambtenaar, of boer, of bestuurslid van een 
natuurbeschermingsorganisatie. Ik wist toevallig dat hij 
een paar jaar geleden zijn bedrijf had verkocht en er 
daardoor warmpjes bijzat, maar dat deed er nu niet toe. 
Laten we de man voor het gemak Johan noemen. Johan 
was nieuw in het groepje dat eens in de maand in een 
kerkzaaltje bij elkaar kwam om een bijbelverhaal te le-
zen en te bespreken. Het was de laatste bijeenkomst 
voor Kerst. De koster had heel attent voor kerstkransjes 
bij de koffie en de thee gezorgd.  
Johan sloeg zijn armen over elkaar en herhaalde nog 
eens: ‘Ik heb een paar dagen geleden God gezien.’ En hij 
voegde daar nog aan toe: ‘Met mijn eigen ogen.’   
Eerlijk gezegd voelde ik me een beetje ongemakkelijk 
met de inbreng van de nieuwe deelnemer aan onze bij-
belgroep. In de kerk hebben we het regelmatig over 
God. In onze gebeden praten we zelfs met hem alsof hij 
gewoon in de zaal zit. Maar in mijn loopbaan als domi-
nee had ik nog nooit meegemaakt dat iemand hardop 
beweerde God met eigen ogen gezien te hebben. Vol-
gens mij kon dat ook helemaal niet: God was echt wel 
iets anders dan een boom of een fiets of een buurman, 
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die je met je ogen kon zien en met je handen kon aanra-
ken. Was Johan misschien een van die uitzonderlijke 
mensen die het gegeven is om ‘even achter de scher-
men’ te kijken? Of vond hij het leuk om zo’n bijbel-
groepje eventjes op de kast te jagen? Of was hij een 
beetje in de war? Dat laatste kan iedereen overkomen, 
ook als je goed geboerd hebt en keurig in de kleren zit.   
‘Johan, je hebt onze aandacht,’ zei ik. ‘Maar wat is je 
verhaal, hoe heb je God dan gezien met je eigen ogen?’  
Johan kauwde eerst nog een stukje kerstkrans weg, 
voordat hij begon te vertellen. ‘Ik was vorige week in 
Londen, en daar gebeurde het. Het was een koude, kille 
dag en het regende pijpenstelen, cats and dogs, zoals de 
diervriendelijk Engelsen het zo fraai zeggen. Ik haastte 
me door een straat, toen een eindje voor me een auto 
stopte. Een dame stapte uit en dribbelde met een be-
zorgd gezicht om haar auto tot ze hoofdschuddend bij 
een lekke band bleef staan. Het was een dame ‘van 
kleur’, zoals dat heet. Maar kleur of niet, ze had duidelijk 
geen idee wat ze nu moest doen. Hulpeloos keek ze 
rond. Al snel stopte er een politiewagen bij haar en een 
bobby, een Engelse agent met zo’n bolle helm, stapte 
uit. De bobby groette de dame beleefd en knoopte een 
gesprekje aan. Toen hij doorhad wat er aan de hand 
was, aarzelde hij niet. Hij zocht wat gereedschap bij el-
kaar en begon de lekke band te verwisselen. Op zijn 
knieën, in de kou, in de regen. Zo goed en kwaad als het 
ging hield de dame ondertussen een paraplu boven zijn 
helm.’  
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Johan onderbrak zijn verhaal, keek de kring eens rond, 
en zei toen: ‘Dat was vrede op aarde in het echt. Dat was 
het moment dat ik God heb gezien, zomaar op straat, 
vlak voor mijn ogen. Natuurlijk heb ik die bobby toen 
een handje geholpen.’   
Daarna kwamen de reacties los. Opeens bleek dat bijna 
iedereen deze God wel eens had gezien, of althans van 
dichtbij meegemaakt. Verhalen werden gedeeld over 
vreemden die elkaar hielpen, over vluchtelingen die 
werden opgevangen, over hoe verschillen tussen men-
sen soms zomaar wegvallen. Bijna iedereen deed een 
duit in het zakje. God was opeens niet ver weg of on-
voorstelbaar, God kreeg op eens handen en voeten, God 
werd vlees en bloed. Het leek het kerstverhaal wel. God 
werd warmte om te delen.  
Door een grijze Nederlandse regenbui liep ik van de kerk 
terug naar huis. Ik versnelde mijn pas, want ik was na-
tuurlijk vergeten een paraplu mee te nemen. Op het 
ritme van mijn passen fluisterde ik een van de weinige 
gedichten die ik uit mijn hoofd ken,  
Een kleine psalm van J.B. Charles:    

Hij alleen zou met een grote sigaar 

in de mond op straat mogen lopen, 
met de duimen in zijn vest, 
want Hij is God. 
Maar Hij doet het niet 

want Hij is God. 
 
 

Ds. Frans Willem Verbaas 
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Bij de kerkdiensten 
Kerstdienst op eerste Kerstdag. 
Aan de feestelijke kerkdienst op eerste Kerstdag wordt 
medewerking verleend door het mannenkoor Manna, 
o.l.v. Anton van der Meulen. De dienst begint zoals ge-
bruikelijk om 9:30 uur, maar al vanaf 9:15 uur beginnen 
we met het zingen van kerstliederen. Om onze stemmen 
en harten op te warmen. Komt allen tezamen, jubelend 
van vreugde...! 
 
Dankdienst van echtpaar Siebren en Janke van der 
Meulen op 28 december. 
Op woensdag 28 december hopen Siebren en Janke van 
der Meulen samen met kinderen, familie en vrienden te 
vieren dat zij 55 jaar getrouwd zijn. Meer dan een halve 
eeuw vol lief en leed hebben zij dan gedeeld. Op deze 
feestelijke dag willen zij ook graag naar de kerk om 
daar hun blijdschap te delen en God te danken. Deze 
dankdienst zal beginnen om 14:30 uur, en aan deze 
dienst zal medewerking worden verleend door mannen-
koor Manna. 
Ondergetekende mag de voorganger zijn. Iedereen die 
met het danklied van Siebren en Janke in wil stemmen, 
is van harte welkom.  
 
Twee kerkdiensten op zondagmorgen 22 januari... 
Op zondagmorgen 22 januari is er, zoals gebruikelijk, een 
kerkdienst in de kerk van Tijnje, die zal worden geleid 
door ds. Deuzeman uit Heerenveen. 
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Tegelijkertijd wordt er in de Katholieke Kerk van Gorre-
dijk een oecumenische kerkdienst gehouden in het ka-
der van de jaarlijkse Week van Gebed voor de Eenheid 
van de Christenen (15 t/m 22 januari).  
Sinds kort is onze gemeente aangesloten bij de Raad van 
Kerken van Gorredijk en omgeving (‘RvK Gordeo’) die 
deze oecumenische dienst organiseert. Deze dienst be-
gint om 9:30 uur, en het adres van de RK Kerk in Gorre-
dijk is: Compagnonstrjitte 102A. 
De kerkenraad vindt dat het een stap te ver zou zijn om 
vanwege deze oecumenische viering onze eigen kerk-
dienst op 22 januari niet door te laten gaan. Op deze 
zondag januari kunt u dus kiezen waar u ter kerke gaat, 
in de wetenschap dat we altijd en overal voor elkaar 
kunnen bidden.  
 
Doorstart Kindernevendienst op 26 februari 
In de afgelopen weken zijn er door jeugdwerker Nynke 
Stallinga en ondergetekende (FWV) gesprekken gevoerd 
met ouders van jonge kinderen over een doorstart van 
de kindernevendienst. Mede door de coronacrisis is de 
kindernevendienst tot stilstand gekomen, en dat geldt 
ook voor de kinderoppas tijdens de kerkdienst.  
De ‘gouden tijden’ van vroeger, met wekelijks grote 
groepen kinderen in de kerk, komen niet zomaar terug. 
Maar helemaal geen kinderen in de kerk.... wie wordt 
daar nu blij van? Daarom wagen we in februari een 
doorstart van de kindernevendienst. We beginnen met 
een maandelijkse nevendienst, waarbij de kinderen ook 
in de dienst zelf een plek en aandacht zullen krijgen, 



6 
 

bijvoorbeeld door een gesprekje of een kinderlied.  
We kiezen voorlopig voor de vierde zondag van iedere 
maand als kindernevendienstzondag. Op deze zondag zal 
er dan ook kinderoppas zijn. De eerste kinderneven-
dienstzondag valt dus op 26 februari 
Na de feestdagen gaan Nynke Stallinga en ik een mooie 
kindernevendienst ‘optuigen’. De eerste vrijwilligers 
hebben zich al aangemeld. Aan alle ouders zal een uitno-
digende brief worden gestuurd. Een mooi perspectief!  
 
 
Bijbelgesprekskring in de kerk van Langezwaag op dins-
dag 31 januari 
Er heeft zich inmiddels in samenwerking met de PG 
Tijnje-Terwispel een mooie Bijbelgesprekskring ge-
vormd, die in het najaar driemaal is samengekomen.  
In onderling overleg is besloten om de bijeenkomst in de 
drukke decembermaand over te slaan, en weer 
samen te komen op dinsdagavond 31 januari, om 20:00 
uur, in de kerk van Langezwaag. 
Op deze avond zullen we Mattheüs 5: 13-16 lezen en 
overdenken. Daar zegt Jezus nogal wat, namelijk dat zijn 
volgelingen ‘het zout van de aarde’ en ‘het licht in de 
wereld’ zijn. Is dat een zware opgave, of zijn het juist be-
moedigende woorden? In ieder geval is het stof voor 
een goed geloofsgesprek. Belangstelling? Kom gerust 
eens kijken, luisteren en meepraten, ook als u nog niet 
eerder aan deze kring hebt deelgenomen. Tot ziens en 
spreeks!  
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DE-koffie- en theepunten verzamelen 
In de maand december werken wij als kerk mee aan een 
actie van de Voedselbank. De Voedselbank zamelt in 
deze maand namelijk koffie- en theepunten van Douwe 
Egberts in. 
Voor deze punten zal DE pakken koffie en thee aan de 
Voedselbank geven, die vervolgens verdeeld kunnen 
worden onder de klanten van de Voedselbank. In de 
kerk staat daarom tot de jaarwisseling een (heel) grote 
doos, waarin u uw koffiepunten kunt stoppen. Misschien 
heeft u ergens nog wel een voorraadje liggen...  
Een mooie actie, die de kerkenraad van harte 
aanbeveelt.  
 
Vakantie ds. Frans Willem Verbaas 
Van maandag 2 tot en met maandag 9 januari hoop ik 
van een verlate kerstvakantie te genieten. Mocht u in 
deze periode een predikant nodig hebben, dan kunt u 
contact opnemen met scriba Jan Tanja of een ander lid 
van de kerkenraad.  
 
Ds. Frans Willem Verbaas 
 
 
 
Uit de kerkenraad 
De kerkenraad heeft in november gezamenlijk met Lan-
gezwaag, Luxwoude, Jonkersland vergaderd. Op deze 
vergadering zijn de vijf verschillende orden van dienst 
(door Ds. Frans Willem Verbaas gemaakt) besproken. 
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Het is bedoeld als richtsnoer voor de diensten. Het gaat 
om twee orden voor een ochtenddienst, een orde voor 
een doopdienst, een orde voor een avondmaal dienst en 
een orde voor een avondgebed. We hopen dit katern op 
een gemeenteavond in maart te presenteren. Mogelijk 
wordt dat een gezamenlijke gemeenteavond. 
Ook  bent u 15 december weer welkom op de koffiemor-
gen in de Utkomst. 
 
De kerkenraad vergaderde 8 december. We zijn erg blij 
dat mevrouw Anneke Hoekstra de kerkenraad wil ver-
sterken. Eventuele bezwaren dienen schriftelijk en on-
dertekend voor 18 december a.s.  bij de scriba te zijn in-
gebracht ( dit is op 4 en 11 december ook afgekondigd) 
De begroting voor 2023 is door de kerkenraad goedge-
keurd en wordt ingediend bij het landelijk bureau. 
De gemeenteavond (inhoudelijk ) is gepland  in maart. 
De datum wordt nog bekendgemaakt. 
 
Dan is er nog gesproken over de komende winter en het 
verwarmen van onze kerken. Het preekrooster van 2023 
is door onze preekvoorziener Aukje Dijkstra en onze or-
ganistenvoorziener Pieter Kik nagenoeg vol gepland. Dat 
is prachtig! En toch hebben we als kerkrentmeesters en 
kerkenraad onze zorgen over de energiekosten die per 
januari een nieuw contract krijgen.  
Temperatuur in de kerk 
Om de kosten beheersbaar te houden wordt de tem-
peratuur in de kerk aangepast. Tijdens de kerkdienst 
gaat de temperatuur op 18 graden. 
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Wij adviseren u om extra warme kleding aan te trekken. 
Ook de deuren (zeker de buitendeur) zijn dicht. De venti-
latoren om de warme lucht “naar beneden te drukken” 
staan tijdens de dienst aan. Zo hopen we in eerste in-
stantie wat op de energierekening te kunnen besparen. 
 
Meer nieuws vindt u in de bijdragen van dominee Frans 
Willem. 
Jan Tanja 
 
 

Koffiemorgen 
Om 10.00 uur in de utkomst 

15 december 
25 januari 
9 maart 

 
Jeugdwerk in de kerk 

Samen met alle generaties kerk zijn, wat kunnen we 
daarvan genieten!  
De afgelopen twee jaar was het voor iedereen een hele 
uitdaging, maar zo hink-stap-sprong hebben we elkaar 
toch kunnen ontmoeten. Op hun eigen wijze zijn ook de 
tienergroep en de kidsclub betrokken gebleven. Ze wa-
ren in de kerk te vinden op doordeweekse momenten. 
Ze waren er ook als er creatief gezocht werd naar moge-
lijkheden om als gemeente samen te komen op speciale 
momenten. De kids en de tieners werkten mee aan Co-
ronaproof Kerst- en Paasvieringen, en aan de kaarsen- of 
overstapdienst. Ze waren na de Lockdown, actief bij de 
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interactieve kerkdiensten in het thema ‘Ontmoeten-Ver-
binden-Bouwen’. Nu we elkaar in de gemeente weer vol-
uit kunnen ontmoeten, hoop ik dat we samen verder 
zullen bouwen aan die bijzondere intergeneratieve ge-
meenschap van Christus, de kerk. Het jeugdwerk heeft 
de verbinding tussen generaties al vorm gegeven! Doet 
u mee?  
 
De Kliederkerk  
Na een periode van voorbereiding, en af en toe daad-
werkelijk kennismaken met creatieve vormen van vie-
ren,  is op 15 oktober de eerste officiële Kliederkerk van 
start gegaan! 

Aan een van de tafels drinken enkele oudere gemeente-
leden alvast een heerlijk kopje koffie. Kinderen, ouders 
en grootouders druppelen binnen. Tieners leggen de 
laatste hand aan de inrichting van de ontdekplekken. Er 
komt iemand nieuwsgierig om het hoekje kijken, is er 
nog tijd? Ik wil mijn kinderen halen! Er wordt nog wat 
gestoeid met de techniek voordat het even stil wordt. 
Een kleine jongen klimt op een stoel om de kaars, als te-
ken van verbinding met Christus en de gemeente, aan te 
steken.  
 
De Kliederkerk is nieuw voor ons, maar al bekend op ver-
schillende andere plaatsen in Friesland. Het is een missi-
onaire vorm van kerk-zijn. Kliederen en kerk klinkt als 
een vreemde combinatie. Maar het betekent dat we 
vanuit het menselijk geklieder, de chaos die we soms er-
varen, in de voetsporen van Jezus leren gaan en God 
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ontmoeten. Kliederkerk maakt deel uit van de wereld-
wijde kerkfamilie, Messy Church. In Nederland vaart ze 
onder de vlag van de Protestantse Kerk. Het diensten-
centrum kan voorzien in begeleiding en materialen. De 
PKN ziet met Kliederkerk mogelijkheden om jong en oud, 
mensen aan de rand, buiten en binnen de plaatselijke 
kerkgemeenschap te verbinden. Wie deelneemt wordt 
uitgedaagd om vragen te stellen en te spreken over wat 
hem of haar bezig houdt en over wat geloofd en ge-
hoopt wordt. De kinderen gaan voorop. Zij kunnen ou-
deren nieuwe perspectieven laten zien. Ouderen op hun 
beurt kunnen met de kinderen hun ervaringen delen. 
 
Helpen of deelnemen 

Om elke 2 maanden een Kliederkerk te organiseren heb-
ben we mensen nodig die behulpzaam willen zijn op een 
van de onderdelen; samen ontdekken, samen vieren en 
samen eten. Concreet betekent dit dat er een keuze ge-
maakt kan worden uit de voorbereiding van een bijeen-
komst, het klaarzetten en begeleiden van een activiteit, 
het van tevoren thuis bereiden van een kleine eenvou-
dige maaltijd of het verrichten van hand en spandien-
sten. Opgeven als deelnemer of vrijwilliger? Dat kan!  Op 
4 zondagen van 15.30 tot ongeveer 17.15 willen we bij 
elkaar komen. 18-12- ‘22 (kerst), 5-3- ‘23 (laatste zondag 
voorjaars vak.) 2-4- ‘23 (zondag voor Pasen) 21-5- ‘23 
(zondag voor Pinksteren) 

Opgeven? Heel graag! 

Via Annie of Nynke 

brea.en.fisk@gmail.com   

mailto:brea.en.fisk@gmail.com
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Vrijwilliger zijn… 

Is vrijwillig 

Maar niet vrijblijvend 

Is verbonden 

Maar niet gebonden 

Is onbetaalbaar 

Maar niet te koop 

Is positief denken 

Is positief doen 

Met als enig doel 
Voor jezelf en de ander 

Een goed gevoel 
 
Er zijn heel veel ‘dagen van…’ en zo is, in december, ook 
de dag van de vrijwilliger. Het viel mij de afgelopen 
maanden op hoeveel mensen er eigenlijk wel, als vrijwil-
liger, betrokken zijn bij onze kerk.  
Die ouderlingen en diakenen vallen ’s zondags wel op, 
maar al die, oh zo belangrijke, zaken die vaak op de  
achtergrond gebeuren, die zie je vaak niet. Ik heb de  
afgelopen tijd heel vaak gevraagd, wie doet eigenlijk….. 
en dan bleek dat allang weer geregeld te zijn, geweldig! 
Ik heb een poging gedaan om al die ‘vrijwillige’ taken 
eens op  te schrijven, maar daar bleek dus geen  
beginnen aan. Binnen de kortste tijd had ik een behoor-
lijke lijst, met daarnaast een lijst met ‘wie doet dan ei-
genlijk….?’.  
Wat ontzettend fijn dat er zoveel mensen zijn, die onze 
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kerk en gemeente belangrijk genoeg vinden om daar 
(vrijwillig) zoveel tijd en energie in te steken.  
Jullie zijn onbetaalbaar, dank jullie wel! 
Hilda Feenstra 

 

 
 
Invloed 
De vinger die je uitsteekt, 
de dingen die je zegt, 
gedachten die je koester,  
de zaak waarvoor je vecht, 
de bloemen die je uitdeelt, 
de blik op je gezicht, 
’t bepaalt wat je teweegbrengt: 
het duister of het licht. 
En de wereld ademt op 
als je laat wat overbodig is. 
En de wereld ademt op 
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als je doet wat nodig is. 
 
Het mailtje op de website, 
de koffie die je drinkt, 
het ene glaasje minder, 
het liedje dat je zingt, 
de giro die je uitschrijft, 
’t persoonlijke gedicht, 
’t bepaald waar je naar toe gaat: 
het duister of het licht. 
En de wereld ademt op 
als je laat wat overbodig is. 
En de wereld ademt op 
als je doet wat nodig is. 
 
 
De toegewijde aandacht, 
’t vertrouwen dat je geeft, 
de eenvoud van je handelen, 
het voelen dat je leeft, 
het trilt in heel de kosmos; 
jouw daad als tegenwicht 
geeft net die andere wending: 
het duister of het licht. 
En de wereld ademt op 
als je laat wat overbodig is. 
En de wereld ademt op 
als je doet wat nodig is. 
(uit: nieuwsbrief Kerk in Actie 2007) 
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Opbrengsten collecten 

 
16 oktober Zending  €    41,70 

  Kerk   €    41,35 

23 oktober Diaconie  €    41,65 

  Kerk   €    17,75 

30 oktober Ned Vl Bijbelgen €    44,75 

  Kerk   €    36,50 

  Zending  €    35,15 

  2 november Werelddiaconaat €  100,66 

  6 november Zending  €    67,95   
  Kerk   €    39,35 

13 november Zending  €    34,20  
  Kerk   €    28,70 

20 november Diaconie  €  131,12 

  Pastoraat  €    96,15 

27 november Werelddiaconaat €    56,40 

  Kerk   €    45,40 

     
Hartelijk dank voor al uw gaven! 

 
Namens de Diaconie, 
Anna Rijpma-Jetten 

 
 
18 december Jong Protestant 
Jongeren doorleven het kerstverhaal 
Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en 
Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de her-
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ders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dach-
ten de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de Kerst-
Challenge - een spel van Jong Protestant, de jeugdwerk- 
organisatie van de Protestantse Kerk - kruipen jongeren 
in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De 
KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op 
een nieuw manier te beleven. Jongeren doen opdrach-
ten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk 
punten. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk 
jaar aan mee. 
 
24 en 25 december kinderen in de knel 
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in  
Griekenland 
Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Grieken-
land weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze 
op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele ten-
ten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is 
het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. 
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzet-
ten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op 
Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan 
vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen 
van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren 
zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwets-
bare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. 
In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderja-
rige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krij-
gen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De 
kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en 
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onderdak. Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt 
Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland en 
andere Kinderen in de Knel projecten. 
 
 
15 januari ondersteuning gemeenten 
Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwil-
ligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt 
plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire 
presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur 
tot beheer.  
Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk 
dat werkers in de kerk goed zijn toegerust voor hun 
taak. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een ver-
nieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers 
en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, 
ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. 
 
22 januari Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap 

 

29 januari kinderen en jongeren 
Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve 
spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protes-
tantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw 
strijden jongerengroepen vanaf hun eigen plek voor de 
hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt 
is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 
Kerk.  
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Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Jon-
geren gaan zo op een ongedwongen manier met ge-
loofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag 
een mooie kans om hen betrokken te houden. 
 

 

 
Kerkdiensten in Tijnje zijn live te volgen via:  
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944 

 

Kerkdiensten in Langezwaag zijn live te volgen via:  
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21433 

 

De kerkdiensten in Terwispel worden niet gestreamd 

Tot nog toe geen oppas en kindernevendienst 
 
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944
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Zondag 18 december om 9.30 uur dienst in Tijnje 

   4e advent 

 

Voorganger:  Ds. F. W. Verbaas 

Organist:  A. v.d. Meulen 

Ouderling van dienst: H. Feenstra 

Collecte voor:             1e Diaconie    

2e Jong Protestant 

Bloemenbezorger:  F. Akkerman 

 
 
 
Zaterdag 24 december om 22.00 uur dienst in Tijnje
   

Voorganger:  Ds. C.N. Bark-Bakker (Akkrum) 

Begeleiding:  De Bazuin 

Ouderling van dienst: F. de Koster 

Collecte voor:             Diaconie Kinderen in de Knel 
 
     
 
Zondag 25 december om 9.30 uur dienst in Terwispel 

1e Kerstdag met medewerking van koor Manna 

  

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

Ouderling van dienst: J. Tanja 

Collecte voor:            Diaconie Kinderen in de Knel  
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Zaterdag 31 december om 19.30 uur dienst in Tijnje 

   Oudjaarsdienst 

 

Voorganger:  Ds. K.H. Bogerd(Wouterswoude) 

Organist  A. v.d. Meulen 

Ouderling van dienst: W. Vrijburg 

Collecte voor:             Kerk  
 
 

 
    

Zondag 1 januari 2023 om 10.30 uur dienst in Tijnje 

 

Voorganger:  Ds. F. W. Verbaas  
Organist:  J. Visser 

Ouderling van dienst: H. Feenstra 

Collecte voor:             1e  Diaconie 

   2e Kerk 

Bloemenbezorger:  J. v.d. Meulen 

 
 
Zondag 8 januari om 11.00 uur dienst in Terwispel 
 

Voorganger:  Ds. W. Baas ( Appelscha)  
Organist:   A. v.d. Meulen 

Ouderling van dienst: F. de Koster 

Collecte voor:           1e  Diaconie  
   2e Kerk  
Bloemenbezorger: H. P. v.d. Meulen 
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Zondag 15 januari 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 Diaconie  
   2e Ondersteuning gemeenten 

Bloemenbezorger: J. W. de Bruin 

 
 
Zondag 22 januari om 9.30 uur dienst in Tijnje 

 

Voorganger:  Ds. D. J. Deuzeman (Heerenveen) 

Organist:  W. Zijlstra 

Ouderling van dienst: W. Vrijburg 

Collecte voor:             NVBG 

Bloemenbezorger:  J. Adema 

 
 
Zondag 29 januari om 9.30 uur dienst in Terwispel 
 

Voorganger:  Ds. J. Dijkstra (Veenwouden) 

Organist:  O. Jongsma 

Ouderling van dienst: H. Feenstra 

Collecte voor:             1e Diaconie 

   2e Kinderen en jongeren 

Bloemenbezorger:  M. de Kler 
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