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De smaak van Gods liefde 
Als de Engelsen iets goed kunnen, is het begraven en 
trouwen. Om de zoveel tijd krijgt de wereld vanuit Enge-
land een koninklijke begrafenis of een koninklijk huwelijk 
voorgeschoteld. En dat doen ze daar zo hemels, dat de 
rest van de wereld zijn vingers erbij aflikt.  
Ruim vier jaar geleden trouwde prins Harry in zo’n schit-
terende kerkdienst met een heuse filmster, de Ameri-
kaanse Meghan Markle. Uit ervaring weet ik dat de 
preek niet per se als het hoogtepunt van een huwelijks-
dag wordt beleefd. Maar dit keer was ook dat anders. De 
speciaal uit de VS overgevlogen predikant ‘van kleur’ 
raakte zelfs de stijfste Engelse upperlip en de meest ver-
stokte heiden met zijn spontane en grappige preek over 
de kracht van de liefde.  
Het vervolg kennen we: eindeloos gedoe in de konin-
klijke familie, escalerende ruzies, en een ongelooflijke 
hoeveelheid vuile was die buiten is gehangen. Het 
sprookjeshuwelijk liep uit op een nachtmerrie. Met als 
voorlopig dieptepunt de tenenkrommende publicaties 
en mediaoptredens van Harry en Meghan. Wat u er ook 
van vindt: de vreugde van hun bruiloft is inmiddels ver te 
zoeken. 
 
In de weken na Kerst wordt in de kerken vaak een ver-
haal gelezen over een bruiloft. Jezus is in Kana, een 
dorpje in het noorden van het heilige land. Ik stel me bij 
Kana zoiets voor als Tijnje of Terwispel: gewone dorpen 
vol ongewone mensen. Jezus is er te gast op een bruiloft 
die in het water dreigt te vallen. De wijn raakt namelijk 
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veel te snel op. Maar dan staat Jezus op, hij verandert 
water in wijn, en zo redt hij het feest. De boodschap van 
dit verhaal, heel kort door de bocht: het leven is bedoeld 
als een feest van liefde en vreugde, maar vaak gaat het 
mis, en dan is er een wonder nodig om dat feest te red-
den. 
Om de liefde en vreugde binnen de Britse Koninklijk fa-
milie te redden is inmiddels wel een heel groot wonder 
nodig. Mijn ongevraagde advies zou zijn: ga bij elkaar zit-
ten, houd allemaal je grote waffel een tijd dicht en kijk 
en luister samen nog eens naar die preek van die Ameri-
kaanse predikant. Al dan niet met een glaasje wijn erbij. 
En vraag je dan allemaal af: wat zou ik kunnen doen om 
ons leven weer een beetje feestelijk te maken?  
 
Hoe zou het verder zijn gegaan met dat bruidspaar uit 
Kana? Dat vroeg Kai Munk, een Deense predikant en 
verzetsman zich eens af. En Kai Munk vertelt dan het 
volgende:   
Ja, natuurlijk bleven zij elkaar diep in de ogen kijken, en 
hun kussen smaakten op de dag van hun zilveren bruiloft 
vast nog even fris als in het begin. Maar verder zullen dat 
ook wel heel gewone mensen zijn geweest. Misschien liet 
hij zich af en toe verleiden om een beetje te veel te pim-
pelen. Het had ook zo bliksems goed gesmaakt, toen op 
de bruiloft. En dan vielen er wel eens woorden daar in 
hun huis. Liepen ze dan van elkaar weg? Misschien heb-
ben ze daar wel eens mee gedreigd. Maar ze wisten heel 
goed, dat ze dat niet wilden. Er lag nog een fles beneden 
in de kelder, van dat brouwsel van Jezus. Als ze niet al te 
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vriendelijk tegen elkaar waren geweest, dan maakte zij 
die fles open en schonk er twee glaasje uit, en dan klon-
ken ze en dan dronken ze en zeiden: ‘Oh ja! Zo was het, 
toen we begonnen. Ze bleven dan wat bij elkaar zitten 
praten en de avond was om voor ze het wisten. Waar 
smaakte die wijn toch naar? Dat konden ze met woorden 
niet zeggen. Maar diep in hun hart wisten ze het. Die 
wijn had de smaak van Gods liefde. 
 
Ds. Frans Willem Verbaas 
 

 

Gemeentenieuws en Gemeenteactiviteiten 
 
Van Kerst naar Pasen 
Wanneer dit nummer van Tsjerkepaad verschijnt, zijn de 
kerstversieringen in de kerk (en bij u thuis) allang weer 
opgeruimd. Alsnog een woord van dank aan iedereen 
die heeft bijgedragen aan warme en feestelijke vieringen 
rond Kerst en Oud & Nieuw! 
 
Diaken Anneke Hoekstra 
Op zondag 15 januari heeft diaken Anneke Hoekstra 
haar ambtswerk in onze gemeente hervat. Het is ontzet-
tend fijn dat Anneke de diaconie en de kerkenraad is ko-
men versterken. We wensen haar een inspirerende 
ambtsperiode toe! 
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Aswoensdag als start van de Veertigdagentijd  
Januari en ook februari zijn kerkelijk gezien meestal rus-
tige maanden. Maar op woensdag 22 februari begint al-
weer de lijdenstijd of veertigdagentijd, de periode 
waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest. Deze 
woensdag heeft een naam, die veel protestanten waar-
schijnlijk onwennig (of katholiek) in de oren ligt: As-
woendag. Aswoensdag kennen we als de dag waarop 
het carnaval voorbij is en de veertigdagen-durende aan-
loop naar Pasen begint. De katholieke traditie om op 
deze woensdag een askruisje te halen in de kerk, teken 
van het lijden van Christus, wordt steeds vaker in protes-
tantse kerken overgenomen. Ook zonder eerst carnaval 
te hebben gevierd, wordt het als zinnig ervaren om 
‘doordeweeks’ even bewust stil te staan bij de lijdens-
weg die Jezus voor ons is ingeslagen. In Langezwaag is 
het al jaren gebruikelijk om daarom op Aswoensdag een 
korte viering te houden waarin kerkgangers een as-
kruisje op het voorhoofd kunnen krijgen. Deze viering 
begint om 19:00 uur. Ook gelovigen uit Tijnje en Terwis-
pel zijn daarbij van harte welkom. Aangezien we dit jaar 
samen met (en in) de PG Langezwaag, Luxwoude en Jon-
kerslân de Stille Week en Pasen zullen vieren, is het een 
mooie gedachte om de Veertigdagentijd op Aswoensdag 
ook samen te beginnen. Nogmaals: van harte welkom!         
 
Activiteiten in de Veertigdagentijd.  
In de kerkenraad wordt nagedacht over enkele bezin-
nende activiteiten in de Veertigdagentijd. We denken 
aan twee meditatiewandelingen en een sobere maaltijd. 
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Op het moment dat de kopij voor dit nummer van 
Tsjerkepaad moet worden ingeleverd, zijn deze ideeën 
echter nog niet uitgewerkt tot concrete plannen. Via 
zondagse mededelingen en ‘gemeente-e-mails’ wordt u 
in de komende weken op de hoogte gehouden!      
 
Gelegenheidskoor voor het Paasfeest  
Op het Paasfeest, dat dit jaar op zondag 9 april valt en 
dat samen met de PG Langezwaag e.o. zal worden ge-
vierd, zal een gelegenheidskoor aan de dienst meewer-
ken. Onder leiding van de immer enthousiaste dirigent 
en organist/pianist Jan Andries uit Gorredijk, zullen zang-
lustige gemeenteleden mooie Paasliederen zingen en zo 
de paasvreugde vergroten. Ter voorbereiding zal drie-
maal in de kerk van Langezwaag worden gerepeteerd: 
op zaterdagochtenden 25 maart, 1 april en 8 april, tus-
sen 10:00 en 12:00 uur. Iedereen (!) die er plezier in 
heeft om samen te zingen, is van harte welkom. Bewe-
zen zangtalent is fijn maar beslist niet nodig, opgave 
vooraf (bij ds. Frans Willem Verbaas: tel 856992 of 
fw.verbaas@gmail.com) wordt op prijs gesteld. Vergeet 
niet: zingen is goed voor lichaam en ziel! 

  
Kerkdienst met en voor de zondagschool op zondag 5 
maart 
Sinds jaar en dag leiden Taapke Nicolai en Foekje Smit 
een tweewekelijks zondagschool, de laatste jaren bij 
Taapke aan huis. Op zondag 5 maart zullen we als kerk 
en (kleine) zondagschool samen een kerkdienst houden. 
Een gewone en tegelijk bijzondere dienst voor jong en 

mailto:fw.verbaas@gmail.com
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oud, voor kerkelijken en wat minder-kerkelijken. We ho-
pen op een mooie ontmoeting!    
 
Doorstart Kindernevendienst in 26 februari  
In de afgelopen tijd zijn er door jeugdwerker Nynke Stal-
linga 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 ‘gou-
den tijden’ van vroeger, met wekelijks grote groepen 
kinderen in de kerk, komen niet zomaar terug. Maar he-
lemaal 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, bijvoorbeeld door 
een gesprekje of een kinderlied. We kiezen voorlopig 
voor de vierde zondag van iedere maand als kinderne-
vendienstzondag. Op deze zondag zal dan ook kinderop-
pas zijn. De eerste kindernevendienstzondag valt dus 
op zondag 26 februari. Daarna zal er weer op zondag 26 
maart kindernevendienst zijn.    
Voor die tijd zal een nieuw kindernevendienstteam wor-
den ‘opgetuigd’. Aan ouders van kinderen in de basis-
schoolleeftijd uit onze gemeente zal een uitnodigende 
brief worden gestuurd. Een mooi perspectief!  
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Bijbelgesprekskring in januari en februari   
Er heeft zich inmiddels in samenwerking met de PG 
Tijnje-Terwispel een mooie Bijbelgesprekskring ge-
vormd, die in het najaar van 2022 driemaal is samenge-
komen. De eerstvolgende bijeenkomst van de kring zul-
len plaatsvinden op dinsdagavond 31 januari, om 20:00 
uur, vanwege de stookkosten dit keer in Het Dorpshuis 
van Langezwaag, adres: Paradys 8 (bij het inrijden van 
Langezwaag meteen links de afslag naar de parkeer-
plaats nemen). Op deze avond zullen Mattheüs 5: 13-16 
lezen en overdenken. Daar zegt Jezus nogal wat, name-
lijk dat zijn volgelingen ‘het zout van de aarde’ en ‘het 
licht in de wereld’ zijn. Is dat een zware opgave, of zijn 
het juist bemoedigende woorden? De tweede bijeen-
komst van de Bijbelgesprekskring dit jaar zal zijn op dins-
dagavond 28 februari om 20:00 uur in de Utkomst. Dan 
lezen en bespreken we Mattheüs 17: 1-9, over de ver-
heerlijking van Jezus op een hoge berg.  
Belangstelling? Kom gerust eens kijken, luisteren en 
meepraten, ook als u nog niet eerder aan deze kring 
hebt deelgenomen. Tot ziens en spreeks!  
Ds. Frans Willem Verbaas 
 
 
 

Koffiemorgen 
Om 10 uur in de Utkomst 

9 maart 
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Uit de kerkenraad 
De kerkenraad heeft vergaderd op 11 januari 2023.  
 
Energiebeleid  
Het energiebeleid blijft een punt van aandacht. Er wordt 
nog steeds gekeken en uitgeprobeerd, hoe we bewust 
met onze energie en de kosten hiervan kunnen omgaan. 
We proberen de diensten in eerste instantie gewoon 
door te laten gaan in onze kerken, maar mag de buiten-
tempratuur flink gaan zakken, dan kan het zijn dat we de 
kerkdiensten in een andere ruimte gaan houden, of mis-
schien samen met PG Langezwaag e.o. U ontvangt hier-
van dan tijdig bericht via de mail. 
 
Ambtsdragers 
Wij zijn heel blij dat Anneke de diaconie en de kerken-
raad is komen versterken.  
Het blijft alleen wel een punt van zorg dat we nog steeds 
onderbezet zijn. Hierdoor wordt er van een kleine groep 
mensen, veel gevraagd. In het volgende kerkblad zal ver-
meld worden welke ambtsdragers er nog precies wor-
den gezocht.  
 
Gemeenteavond 
Er wordt woensdag 15 maart 2023 weer een gemeente-
avond gehouden.  
Ds. Frans Willem Verbaas zal dan uitleg geven over het 
liturgisch katern. Op basis van en passend bij de twee 
dienstboeken heeft ds. Frans Willem Verbaas een docu-
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ment  opgesteld met een vijftal ‘orden van dienst’, waar-
van één liturgische katern voor beide gemeenten zal 
worden gemaakt. Deze orden van dienst dienen als leid-
raad voor onze gemeenten en (gast)predikanten.  
Aangezien dit voor Tijnje èn PG Langezwaag e.o. het-
zelfde onderwerp is, gaan we de gemeenteavond combi-
neren. Die gezamenlijke gemeenteavond met de PG Lan-
gezwaag e.o. zal gehouden worden op woensdagavond 
15 maart, in de kerk van Langezwaag, aanvang 19:30 
uur.   
Ook zult u die avond geïnformeerd worden over het Lid-
maatschap van de Raad van Kerken van Gorredijk e.o. 
(‘Gordeo’).   
Het behandelen van het financiële gedeelte zal op een 
andere moment plaats vinden. Hierover krijgt u nog be-
richt van de kerkrentmeesters. 
 
Activiteiten in de Veertigdagentijd.  
Er wordt nagedacht over activiteiten in de Veertigdagen-
tijd, zoals een meditatiewandeling en/of een sobere 
maaltijd. Voor het laten slagen van deze activiteiten, zijn 
we nog wel op zoek naar mensen die ons hierbij willen 
helpen, zowel met de opzet als met de uitvoering. U 
kunt zich opgeven bij ds. Frans Willem Verbaas of bij ie-
mand van de kerkenraad.  
 
Kerkenraadsvergaderingen  
De volgende kerkenraadsvergadering is op 9 februari, dit 
is een gezamenlijke vergadering met PG Langezwaag e.o. 
Daarna is de volgende vergadering in Tijnje pas weer op 



10 

 

7 maart. Dit is een erg lange tijd om te overbruggen, 
daarom is er op 2 februari een extra kerkenraadsverga-
dering. 
 
Meer nieuws vindt u in de bijdragen van ds. Frans Wil-
lem Verbaas. 
Hilda Feenstra 
 
Gemeentenieuws 

De bloemen zijn in de afgelopen periode gegaan naar: 
11 december Mevr. G. Dijkstra (Rolbrêgedyk) 
18 december Dhr. R. Ipema (Warren) 
  8 januari Mevr. J. From (Rolbrêgedyk) 
15 januari Mevr. A. Hoekstra (Breewei) 
 
De kopij voor het volgende Tsjerkepaad inleveren voor 
donderdag 16 maart bij Tineke Altena, De Vonken 2, 
8407 EC Terwispel, e-mail tsjerkepaadpgtt@gmail.com 

Verjaardagen 75+ 
12 februari Dhr. H. Lageveen, H Voswei 22 
         8406 EW Tijnje 
7 maart       Mevr. M Ziel-Heidema, Breewei 27 
         8406 EB Tijnje 
8 maart       Mevr. A. Dijkstra-v d Meulen, De Weech 19 
         8405 GN Luxwoude 
9 maart       Mevr. E. v d Werff-Heins, Watzemawei 11 
         8406 EM Tijnje 
21 maart     Mevr. E. P. Riedstra-Cramer 
         De Vonken 6 8407 EC Terwispel 

mailto:tsjerkepaadpgtt@gmail.com
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29 maart Mevr. K. Postma-Kielstra 
  Rolbrêgedyk 37 8406 AM Tijnje 
 

Wilt u niet in deze rubriek vermeld staan, geef dit dan 
even door aan Tietia v d Meulen, tel. Nr. 0513-571592 

e-mail: kerkelijkbureaupgtt@gmail.com 

 

 

Update kerkrentmeesters 
Het is al weer een tijdje geleden dat we als kerkrent-
meesters iets van ons lieten horen. 
Reden om het nu wel te doen zijn vnl. de hoge energie-
prijzen. 
Het afgelopen jaar hebben nog kunnen profiteren van 
een goedkoop contract, wat we als gezamenlijke kerken 
hadden afgesloten. Dit contract liep per 31/12/22 af en 
werd vervangen door een wel heel heftig nieuw con-
tract, waar we op de dag voor de kerst mee geconfron-
teerd werden. 
Ons voorschot is met een factor 4 verhoogd, wat dus in-
houd dat hun inschatting is we inderdaad 4 
keer zoveel voor ons gas en elektriciteit moeten betalen. 
Natuurlijk gaan we in protest, desnoods met 
een jurist, maar voorlopig zitten we er wel mee. 
Een kerkdienst zou aan stookkosten 400 euro kunnen 
gaan kosten of zelfs meer; dit was voor ons reden de ka-
chel minder hoog te stoken(19 graden),we hebben flee-
cedekens op de kop getikt en overwegen ,samen met de 

mailto:kerkelijkbureaupgtt@gmail.com
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kerkenraad, in heel koude periodes de kerkdiensten ad 
hoc te verplaatsen naar een kleine ruimte of samen te 
vieren met Langezwaag of de thermostaat nog een 
graadje lager te zetten. Positief puntje is dat afgelopen 
jaar het energieverbruik al een stuk is afgenomen. 
Griet v d Veer heeft na 12 jaar besloten te stoppen met 
het schoonmaken v d kerk in Terwispel. Ze is net 77 jaar 
geworden en dan mag dat ook wel een keer. We willen 
Griet hierbij heel hartelijk bedanken voor al het werk. 
Tot ons grote genoegen heeft Linda Steenstra zich als 
vervanger beschikbaar gesteld. 
Tot zover het actuele nieuws 
 
Namens de kerkrentmeesters, 
Andries Hoekstra 
 

 

Paasgroetenactie 2023 

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen ge-
meenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan ge-
vangenen in binnen- en buitenland. 
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijd thema. 
Ook wij doen, als gemeente, mee aan de Paasgroetenac-
tie. 
De verkoop gaat deze keer als volgt: 
Er zijn 3 mogelijkheden. 
De kaarten worden in de kerk verkocht op 20 en 27 fe-
bruari en op 6 maart. 
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U kunt de kaarten bij mij thuis afhalen. ( vooraf even bel-
len is handig ) Adres: Warrewei 72, Tijnje 
U kunt mij bellen en ik breng dan, met alle plezier, de 
kaarten bij u thuis. 
Ons telefoonnummer is: 571244 
De kaarten kosten € 2,- per stuk en moeten vóór 12 
maart verstuurd zijn. 
 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten 
krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. 
Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, van-
wege de privacy. Toch mag u overtuigd zijn van het feit, 
dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg 
goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaar-
ten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitge-
deeld. 
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor 
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund 
door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van 
lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar 
het doet goed als mensen je door een kaart een hart 
onder de riem steken. 
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerki-
nactie.nl/paasgroetenactie . 
We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen sturen! 
Namens de diaconie, 
Rhodé Tanja 
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De kliederkerk vraagt hulp 
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin 
jong en oud samen op een creatieve manier de beteke-
nis van Bijbelverhalen ontdekken. De vorm is gastvrij, 
creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Door een klie-
derkerk kunnen mensen op een andere manier met de 
kerk in contact komen en kunnen nieuwe contacten tus-
sen mensen van verschillende generaties ontstaan. 
De afgelopen keren bleek deze vorm van vieren ook in 
Tijnje op belangstelling te kunnen rekenen. 
Gezinnen en belangstellenden binnen en buiten de kerk-
gemeenschap hebben elkaar ontmoet. Het zou daarom 
heel fijn zijn als we elke twee maanden een Kliederkerk 
zouden kunnen organiseren. 
 
Wie ( tussen 15 en 85+) zou er behulpzaam willen zijn bij 
het: 
- verrichten van hand en spandiensten tijdens de Klie-
derkerk (b.v. het klaarzetten of begeleiden van een acti-
viteit), 
- klaarzetten van eten en drinken, 
- mee voorbereiden, 
- de PR? 
 
Dit seizoen staan er 3 zondagse bijeenkomsten gepland 
van 15.30 tot ongeveer 17.15. 
5-3- ‘23 (laatste zondag voorjaars vak.) 
2-4- ‘23 (zondag voor Pasen) 
21-5- ‘23 (zondag voor Pinksteren) 
Wil je meer informatie? 
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Er zijn elke maand online Kliederkerk proeverijen geor-
ganiseerd door het dienstencentrum van de PKN. Op 
woensdagavond 8 februari, 20.00-21.00 uur, maar ook 
op andere data kun je thuis kennis maken met het con-
cept en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Je 
kunt je aanmelden bij mij of rechtstreeks via https://pro-
testantsekerk.nl/evenementen/online-kliederkerk-proe-
verijen/ 
 
Tot ziens! 
Nynke 
 

De Tynje tinkt om in oar kastjes 
 
Voor veel mensen wordt het steeds moeilijker om rond 
te komen en zo ontstond het idee om weggeefkastjes in 
ons dorp te plaatsen. De kastjes werden gemaakt door 
een handige dorpsgenoot, waarvoor heel veel dank. 
En zo konden we op 24 december 2 wegggeefkastjes 
plaatsen in Tijnje. Het idee achter de kastjes is dat men-
sen er levensmiddelen en verzorgingsproducten in kun-
nen zetten om zo anderen te helpen. 
 
Iets over? 
Heb jezelf nog iets liggen wat je wel kunt missen? 
Denk aan houdbare levensmiddelen, maar ook tand-
pasta, shampoo, wasmiddel, maandverband, luiers e. d. 
Doneer aan de weggeefkast. 
Zo kunnen we anderen helpen die moeite hebben om 
rond te komen. 
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Iets nodig? 
Kun je een product uit het kastje goed gebruiken? Neem 
het product gratis mee. Je hoeft zelf geen product in te 
leveren. We begrijpen dat het moeilijk is om iets uit het 
kastje te halen. Tip: ken je iemand die iets nodig heeft, 
neem jij het dan mee en geef het (anoniem) aan die-
gene. Zo kunnen we er zijn voor een ander. 
 
Let op: je mag alleen producten inleveren waarvan de 
verpakking dicht zit en die houdbaar zijn. 
 
Vraag en aanbod 
Komende week wordt er aan elk kastje een brievenbus 
met slot gehangen. Wat heb jij nodig en wat wil jij een 
ander geven.  
Voorbeeld: iemand is geholpen met brood en doet een 
briefje met naam en adres in de bus. Een ander wil wel 
brood of iets anders geven en geeft dit aan met naam en 
telefoonnummer en doet dit in de bus. 
De briefjes worden vertrouwelijk behandeld door twee 
personen. 
 
Geef wat je over hebt! 
 
Neem mee wat je nodig hebt. 
 
Je vindt een kastje bij de huisartsenpraktijk Breewei 31 
en bij de kerk Rolbrêgedyk.  
De kastjes zijn 24 uur per dag geopend. 
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De legpuzzel  
God gaf aan mij de legkaart van mij leven,  
als stukje speelgoed in een kinderhand 

De doos met het voorbeeld heeft hij niet gegeven, 
ik vind niet meer dan hoekjes en de rand 

Daar binnenin zie ik  alleen maar kleuren,  
ook stukjes zwart en stukjes wolken wit. 
Het is een chaos en ik blijf maar speuren  
of ik ergens toch de uitkomst soms bezit. 
Ik weet het niet, ik kan er slechts naar gissen,  
zolang Hij immers het voorbeeld voor Zich houdt. 
En daardoor blijf ik in het ongewisse  
hoe in de toekomst het leven zich ontvouwt. 
Zal er veel zon zijn?  Of duistere wolken? 

Maar dikwijls heeft een wolk een gouden rand. 
O Heer, ik kan Uw puzzel niet vertolken,  
ik heb het raadsel van mijn leven in mijn hand. 
Er is één ding, waarop ik mag vertrouwen:  
Hoewel ik nog in het duister tast. 
Eenmaal zal ik het voltooide beeld aanschouwen  
en zien, dat ieder stuk volkomen past. 
 

Bovenstaand gedicht heeft Wilma Altena voorgelezen tij-
dens de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. 
Ik ben vergeten om het te plaatsen in het vorige kerk-
blad. Daarom, op verzoek van velen, bij deze, alsnog.  
Tineke Altena 
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Bedankt. 
Beste minsken, bedankt foar de kaarten, lokwinsken en 
leave wurden by us 55 jierrich houlik fan ôfrune 28 dec. 
2022 
Tige tank der foar. Wy genietsje noch nei fan de prach-
tige danktsjinst. 
Wy sjogge tankber werom op dizze dei. 
Nog folle lok en Seine foar ut nye jier. 
 
Groetnis Sieberen en Janke v/d Meulen. 
 

 

Opbrengsten collecten 
4 december   Werelddiaconaat  €   86,00 

            Kerk     €   59,20 
11 december Binnenlands diaconaat €   49,00 

            Kerk     €   48,15 
18 december Diaconie   €   88,10 

            Jong Protestant  €   54,86 
24 december Kinderen in de knel  € 331,69 
25 december Kinderen in de knel  € 297,83 
31 december Kerk    €   78,50 
 
Hartelijk dank voor al uw gaven! 
Namens de Diaconie, 
Anna Rijpma-Jetten 
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29 januari Kinderen en jongeren 
Nederland speelt Sirkelslag 
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het 
geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van 
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protes-
tantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit 
heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. 
Via online verbindingen strijden ze tegen groepen in an-
dere plaatsen om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat 
altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s 
centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo 
bezig met geloofsonderwerpen.  
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. 
 

5 februari werelddiaconaat 
Pakistan – vak training voor jongeren 
Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Neder-
land de watersnoodramp plaatsvond. 
Pakistan was een van de landen die meteen te hulp 
schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor 
Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Azi-
atische land die onze hulp nodig hebben. 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder 
wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na 
het afronden van de opleiding krijgen jongeren begelei-
ding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen be-
drijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een 
universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden 
op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit 
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project is niet alleen om jongeren economisch zelfstan-
dig te maken, maar ook om jongeren met verschillende 
religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, 
waardoor er meer onderling begrip ontstaat. 
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk 
van Kerk in Actie in Pakistan en andere wereld diaconale 
projecten. 
 
12 februari Noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië 
Recent dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia 
en Somalië hongersnood. Door aanhoudende, 
uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven 
dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de 
Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest.  
Via het internationale kerkelijke netwerk van Kerk in Ac-
tie kan met onze bijdrage water en voedsel uitgedeeld 
worden, vooral aan de meest kwetsbaren. Daarnaast 
steunen we daarmee ook rampenpreventie: boeren en 
boerinnen leren vruchtbare grond vasthouden, de bo-
dem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen 
droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien 
wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook leren ze 
andere bronnen van inkomsten (een eigen bedrijf) zodat 
ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 
 
26 februari Zending Kinderen zonder ouders in Zambia 
Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds 
zijn ouders overleden zijn aan aids. 
Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en zwaar 
werk. Hij was steeds te moe om te leren. 
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Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens die 
hem hielp, uit angst dat hij besmet was met het hiv-vi-
rus. 
In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals 
Conwa als gezinshoofd. Zambiaanse kerken leggen con-
tact met deze gezinnen. Conwa’s schoolgeld werd be-
taald, zodat hij zijn middelbare school kon afronden. 
Toch blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen drukken 
zwaar op zijn jonge schouders. Gemeenteleden leren nu 
hoe ze ‘maatje’ kunnen zijn voor tieners zoals Conwa. 
De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee weken 
bezoekt hij drie gezinnen waar het oudste kind gezins-
hoofd is. Hij geniet van hun vorderingen op school. 
Dankzij onze steun kunnen meer kinderen gesteund 
worden en meer maatjes getraind. Laat geen kind er al-
leen voor staan! 
 
5 maart Zending Samen Bijbellezen opent deuren in Pa-
lestina 

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap 
in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevol-
king is christen. Kerk in Actie steunt het werk van ver-
schillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten 
ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal 
werk.  
Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent 
deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden 
actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in 
de samenleving en zoeken naar oplossingen.  
Wat betekent dit project voor Marjam (60)? 
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“Ik kom uit een traditioneel christelijke familie uit Pales-
tina, maar had de Bijbel nog nauwelijks van binnen ge-
zien. Hoewel ik naar een christelijke school ging, raakte 
de kerk nogal op de achtergrond. Bij mijn vriendin Layla 
is dat totaal anders. Het geloof speelt een grote rol in 
haar leven en ze haalt veel wijsheid uit de Bijbel. Sinds 
ze me meenam naar een bijbelstudie in de kerk is mijn 
leven veranderd. De bijeenkomsten sluiten goed aan bij 
de dagelijkse realiteit en zijn altijd informeel. We lezen 
verhalen over Jezus en Hij is nu mijn grote voorbeeld. Ik 
ben er iedere week bij!” 
 
12 maart binnenlands diaconaat 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en 
zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus 
vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen 
om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-pati-
enten en hun familie een helpende hand om te werken 
naar herstel.  
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Neder-
land die omzien naar gevangenen en hun partners en 
kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook 
een nieuwe kans bieden in de maatschappij.  
Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd 
 
19 maart kliederkerk 
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren 
en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren 
gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn 
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waarin jong én oud op een creatieve manier de beteke-
nis van bijbelverhalen ontdekken. 
Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen 
die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. 
De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt klieder-
kerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van ge-
loof, hoop en liefde. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd 
 
26 maart werelddiaconaat 
Bangladesh – kansen creëren voor jongeren  
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. 
Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aan-
sluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoor-
beeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen 
en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. 
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorgani-
saties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een 
leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien of 
computerspecialist, en krijgen daarnaast training in on-
dernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kun-
nen starten. 
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk 
van Kerk in Actie in Bangladesh en andere wereld diaco-
nale projecten. 
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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 

 
 

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 

 
 

Zondag 5 februari om 9.30 uur dienst in Tijnje 

   Zangdienst   

Voorganger:  Zangdienst commissie 

Organist:  A. v.d. Meulen 

Ouderling van dienst: F. de Koster 

Collecte voor:             1e Werelddiaconaat  
   2e Kerk 

Bloemenbezorger:  K. Eliveld 

 
     
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944
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Zondag 12 februari om 9.30 uur dienst in Tijnje 

   Heilig Avondmaal  

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

Ouderling van dienst: W. Vrijburg 

Collecte voor:           1e  Diaconie ( Noodhulp) 

   2e Kerk 

Bloemenbezorger:  P. Kik 

 

 
Zondag 19 februari om 9.30 uur dienst in Terwispel
   

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

Organist  H. v.d. Meulen 

Ouderling van dienst: W. Vrijburg 

Collecte voor:             1e  Diaconie 

   2e Kerk 

Bloemenbezorger:  S. v.d. Meulen 

 

 
Woensdag 22 februari om 19.00 uur dienst in Lange-
zwaag   Aswoensdag 
 
Voorganger:  ds. F. W. Verbaas 

Organist:  Annet Notenbomer 
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Zondag 26 februari om 9.30 uur dienst in Tijnje 

   Kindernevendienst en oppas 

Voorganger:  Ds. J. Goorhuis (Smalle Ee)  
Organist:  A. v.d. Meulen 

Ouderling van dienst: H. Feenstra 

Collecte voor:             1e  Zending ( Kerk in Aktie )  
   2e Kerk 

Bloemenbezorger:  B. Ipema 

 
 

Zondag 5 maart om 9.30 uur dienst in Tijnje 

Kerkdienst met en voor kinderen v d zondagsschool 
Voorganger:  Ds. F. W. Verbaas 

Organist:  A. v d List 

Ouderling van dienst: F. de Koster 

Collecte voor:             1e  Zending ( Kerk in Aktie )  
   2e Kerk 

Bloemenbezorger: J.J. Knobbe 

 

 
 

Woensdag 8 maart  om 19.30 uur dienst in Terwispel 
   Biddag voor gewas en arbeid 

Voorganger:  Ds. F. W. Verbaas 

Organist:  A. v.d. Meulen 

Ouderling van dienst: W. Vrijburg 

Collecte voor:             Kerk 
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Zondag 12 maart om 9.30 uur dienst in Tijnje 

 
Voorganger:  Mevrouw G. Hovius (Ureterp) 

Organist:  A. v.d. Meulen 

Ouderling van dienst: W. Vrijburg 

Collecte voor:             1e Binnenlands diaconaat 

   2e Kerk 

Bloemenbezorger: H. Lageveen 

 

 
 
Zondag 19 maart om 9.30 uur dienst in Tijnje 

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

Organist:  H. v.d. Meulen 

Ouderling van dienst: H. Feenstra 

Collecte voor:             1e Diaconie 

   2e Missionair werk 

Bloemenbezorger:  B. Nicolai 
 

 
Zondag 26 maart om 9.30 uur dienst in Terwispel 
 
Voorganger:  Ds. F. W. Verbaas 

Organist:  A. v d List 

Ouderling van dienst: F. de Koster 

Collecte voor:             1e Wereld diaconaat 

   2e Kerk 

Bloemenbezorger:  J. Tanja 
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