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Leijtriedden 

 

Leven vanuit de hoop. 
Voor mijn verjaardag kreeg ik  kreeg ik ‘het dagboek 
voor onderweg’ van Henry Nouwen.  
Henry Nouwen, van oorsprong een Nederlander, was 
een katholiek priester en professor aan verschillende 
theologische instituten en universiteiten in de 
Verenigde  Staten. In 1986 verliet hij Harvard en ging 
wonen in de l’Arche-gemeenschap  ‘Daybreak’ in 
Toronto ( Canada), samen met geestelijk gehandicapten 
en hun assistenten. Hij heeft veel boeken 
gepubliceerd.  Het boek ‘Eindelijk Thuis’ is voor mij erg 
waardevol. 
 

Voor vandaag, 16 januari, schrijft Nouwen het volgende 
in het dagboek. 
‘Optimisme is een radicaal andere houding dan hoop. 
Een optimist verwacht dat de dingen beter zullen 
worden: het weer, menselijke  relaties, de economie, de 
politieke situatie enz.  
Iemand die hoopt, vertrouwt erop dat Gods beloften op 
een zodanige manier tot vervulling zullen komen, dat wij 
er vrije mensen van worden. De optimist heeft het over 
tastbare verbeteringen in de toekomst. Wie vanuit de 
hoop leeft, houdt zich bij het hier en nu, in het 
vertrouwen dat het leven in goede handen is.  
Alle grote geestelijke leiders van de geschiedenis waren 
mensen met hoop. Abraham, Mozes, Ruth, Maria, Jezus 
en Gandhi leefden met een belofte in hun hart die hen 



naar de toekomst leidde, zonder precies te hoeven 
weten hoe die eruit zou zien.  
Leef maar, met hoop.’ 
 

Uit de gemeente. 
Mevrouw Postma is, na  een nekhernia operatie, 
opgenomen in de Marrewyk in Drachten. We hopen dat 
ze door revalidatie weer wat mobieler wordt.   
De gemeente wordt ouder en dat brengt ook 
lichamelijke problemen met zich mee. Nee, niet direct 
levensbedreigend , maar wel lastig. En voor sommigen 
moeilijk om te accepteren. Toch hoop ik dat de hoop , 
waar Nouwen het over heeft, de boventoon mag blijven 
voeren. 
 

Op ‘e priemmen.  
Vrijdag 25 januari ’19 is er een gemeente avond. Het 
thema is: Voltooid leven. Niet direct een gemakkelijk 
thema, maar wel goed om daar samen over na te 
denken. We beginnen om 19.30 uur. 
 

27 januari is er een thema dienst die verzorgd wordt 
door New Creation Gospel Choir & band  Tijd: 9.30 uur 

 

Maandag 4 februari is de tweede avond over het 
Jodendom. Dit keer gaan we het hebben over de Joodse 
feesten. Wat vieren ze, wat is het verschil met de onze , 
hoe vieren ze het. 
 

Zondag 10 en maandag 11 februari zijn er 
Groothuisbezoeken. Thema is : Een goed gesprek. Geeft 



u zich zoveel mogelijk op? (Zie het “contactformulier”, 
dat tegelijk met de envelop van kerkbalans aan u wordt 
overhandigd.) 
 

Zondag 24 februari komt het Vrolijk Theater met de 
kindervoorstelling: Zoek het uit. Dit is om 15.00 uur in de 
kerk van Tijnje. Geef het zoveel mogelijk door. En nodig 
uw kinderen en kleinkinderen ook uit. 
 

Op 13 januari werd ik 65. Samen met u als gemeente, 
familie en  vrienden hebben we dat gevierd in een fijne 
dienst en daarna in de Útkomst. Ik wil graag iedereen 
bedanken voor de hartelijke felicitaties en attenties. 
 

A Dieu, ga met God 

Ds. Dieuwke van der Leij 
 

 

Uit de kerkenraad 

De kerkenraad heeft 16 januari jl. vergaderd. Ook het 
punt ambtsdragers stond op de agenda.  Binnen de 
groep van ouderlingen vertrekt Ida Knobbe en bij de 
Kerkrentmeesters zijn Bernadette Nieuwland , Ypie 
Zijlstra en Boele Nicolai vertrokken. De kerkenraad is 
hen allen veel dank verschuldigd voor hun inzet voor 
onze gemeente. 
Tot nu toe kunnen wij binnen onze gemeente nog steeds 
mensen vinden die hun schouders  onder het kerkzijn 
willen zetten. Dat stemt ons tot dankbaarheid. 



De terugloop van kerkbezoek en het daarmee gepaard 
gaan van verminderde inkomsten en de afnemende 
bereidheid van de leden om hun steentje bij te dragen 
wat betreft kerkenwerk geldt helaas ook voor onze 
gemeente. Het vinden van mensen die zitting willen en 
kunnen nemen in commissies, werkgroepen, kerkenraad 
is soms bijzonder lastig. 
Door het vertrek van bovengenoemde mensen  zijn er 
nieuwe leden nodig binnen de kerkenraad. Te weten een 
ouderling-scriba, een ouderling-kerkrentmeester en 
twee kerkrentmeesters. 
 
Bouwen aan onze kerk (gemeenschap) vraagt om het 
durven nemen van verantwoordelijkheid. En die ligt niet 
alleen bij een werkgroep of kerkenraad, maar bij de hele 
kerkgemeenschap.  
 
In het kerkblad hebt u het afgelopen jaar kunnen lezen 
dat er vanuit de "Werkgroep Toekomst" op een aantal 
speerpunten wordt ingezet om op een open manier 
binnen dorp en omgeving kerk te zijn. Ook is er in de 
vergadering van deze werkgroep op 17 januari jl. voor de 
tweede keer met de buurgemeenten Langezwaag, 
Lippenhuizen – Hemrik, Nij Beets en Aldeboarn overleg 
geweest over mogelijke punten van samenwerken.  
De punten die door alle 5 gemeenten als waardevol 
worden gezien om gezamenlijk te ontwikkelen zijn : 
diensten houden in de zomerperiode, activiteiten ( zoals 
bv in ons act. boekje) opzetten in het winterseizoen, 
specials ( denk aan de voorstelling van “Vrolijk theater 



en zo” ), jeugdacties. De gezamenlijke ontwikkeling kan 
inhouden dat het alle gemeenten betreft, maar ook 
gemeenten onderling in twee of drie tallen kunnen iets 
opzetten. Een vijfde punt betreft “clusteren van 
kerkzijn”. Dat is een punt dat meer op de lange termijn 
staat, maar wel gewenst is om daar met elkaar over te 
praten. Een volgende vergadering op dit niveau staat 
gepland op 23 mei  
 
Jaarverslagen 

In de kerkenraadsvergadering van 12 september 2018 is 
besloten het jaarboekje te splitsen. In de maand  maart 
verschijnt het deel met de zakelijke inhoud. ( 
jaarverslagen, financiële overzichten e.d.) Dit  wordt dan 
op de zakelijke gemeenteavond in april besproken. 
Daarom wordt u vriendelijk verzocht de verslagen en 
overzichten vóór  28 februari aan te leveren bij de 
redactie van Tsjerkepaad 

Het jaarboekje met daarin wijkindeling, indeling 
werkgroepen en ledenbestand komt samen met het 
activiteitenboekje uit in september. 
 
Vanuit een positieve denkwijze gaan we ervan uit dat 
één en ander zal slagen om samen te bouwen aan onze 
kerk(gemeenschap). 
 

Gemeenteavond 25 januari 
In de gemeenteavond van 7 april 2017 werd de oproep 
gedaan de avond inhoudelijk en zakelijk uit elkaar te 
halen. Dit jaar hebben we daarom gekozen voor twee 
gemeenteavonden. Vrijdag 25 januari a.s. de 



inhoudelijke bijeenkomst met als thema "voltooid leven" 
( zie ook het activiteitenboekje) en in april de 
bijeenkomst met de materiele zaken. U bent van harte 
uitgenodigd. 
 
Jan Tanja 

 

 

Verslag Gemeenteavond woensdag 7 november 2018 

De Werkgroep Toekomst heeft enkele punten die ze de 
gemeente wil voorleggen. 

Compacte kerkenraad 
Zal voortaan bestaan uit: 

- 2 ouderlingen 

- 3 diakenen 

- 2 ouderling kerkrentmeesters 

- predikant 

Deze compacte kerkenraad krijgt meer bestuurlijke 
taken en delegeert dit naar de grotere teams, die er 
onder hangen. Zo kun je beter projectmatig werken en 
er mensen op zetten die geen bestuurlijke functie willen 
bekleden, maar wel aan een project willen meewerken. 
Er zal minder vergaderd hoeven te worden omdat je met 
een compacte kerkenraad, eigenlijk tegelijk moderamen 
en kerkenraad bent. 
De wijken van nu, worden in 2 wijken verdeeld met 
ieder een ouderling, diaken en ouderling-
kerkrentmeester. 
Deze opzet zal per januari 2019 van start gaan. 



Reacties vanuit de gemeente:  
De communicatie zal heel erg goed moeten zijn 
onderling, maar ook van en naar de eigen teams. 
En wordt alles wel op tijd doorgegeven? Vergaderingen, 
gemeenteavonden, kerkdiensten, etc. 
 
Logeerhuis 
Dit wordt een huis voor mensen die acuut geholpen 
moeten worden voor max. een half jaar. 
Om je als kerk binnen het dorp te profileren en zichtbaar 
te zijn om hulp te bieden, is zo’n logeerhuis 
erg geschikt. 
Het geld om dit huis te kopen zal een lening zijn van de 
kerk. 
Het beheer van dit huis zal bestaan uit een groep 
vrijwilligers uit het dorp die wordt aangestuurd. 
 
Reacties vanuit de gemeente: 
Er is een tekort aan woningen uit deze 
prijzenmarkt….snoep je deze niet weg van de mensen 
die graag voor deze prijs zelf een huis willen kopen? 
Het wordt een gemeubileerde woning……….het is niet de 
bedoeling dat mensen zich gaan nestelen, maar echt als 
noodopvang. 
In Langezwaag wordt er al jaren met zo’n woning 
gewerkt en zij kunnen de vraag niet verwerken. Zit altijd 
vol. 
 
Wie bepaalt wie er in dit huis mag? 



Het is echt voor de acute hulp, dus geen verslaafden, 
geen mensen die gaan scheiden…….maar wel als je bv je 
huis wordt uit geslagen.  
Je moet je netwerken gebruiken, dus huisarts, dominee, 
ouderlingen, diakenen, school. 
 
Wie geeft de zorg? 
Wij verzorgen alleen het onderdak, de zorg als bv. 
psychische ondersteuning, doen wij niet en laten we 
over aan de juiste instanties. 
 
Alleen Tijnje-Terwispel? 
Nee, het is Tijnje en omgeving. Dus mocht er bv. een 
noodgeval in Langezwaag zijn en zij kunnen geen 
onderdak bieden omdat hun huis al bezet is, dan kunnen 
zij op ons terugvallen en omgekeerd natuurlijk. 
 
Het is een mooi, positief initiatief in het kader van: 
“Omsjen nei elkoar” 
 
Maar wie zorgt ervoor dat de huur betaald wordt? 
Uit de ervaring van Langezwaag zal dit misschien eens in 
de 10 jaar voorkomen.  
 
Is het misschien een idee om een 
samenwerkingsverband met Langezwaag aan te gaan? 
Vooral op het gebied van de indicatieprocedure en het 
onderhoud van het huis en de tuin. 
Hier zal nader onderzoek naar gedaan worden. 
Hoe komt het in de begroting? 



De werkgroep Toekomst zal er op terug komen. 
 
Kinderwerker 
In Tijnje is de Catechese en de Jeugdwerker helemaal uit 
beeld. Dus geen kinderen meer betrokken bij de kerk. 
De Werkgroep Toekomst wil een kinderwerker inzetten: 
- invalshoek 4 – 12 jarigen 
- buiten het kerkgebouw: schoolgebouw of MFA                                          
-samenwerking met de school: schoolkerkdiensten 

                                          Vieringen 

-professionele werker (betaalde kracht): HBO geschoold 
Het doel is: Het Verhaal doorvertellen. 
Kinderen op een creatieve manier laten kennis maken 
met het Evangelie. 
De faciliteiten kunnen misschien ook in de school. De 
gefuseerde scholen in Tijnje staan hier niet afwijzend 
tegenover. 
De financiering zal geheel door de Protestantse Kerk 
Tijnje-Terwispel worden gedaan. 
Als Werkgroep Toekomst denken wij te moeten insteken 
op de jeugd, want wij hebben 2 mooie kerken, een 
mooie bankrekening, maar hoe is het met de gemeente? 
Willen wij als gemeente investeren om een levendige 
gemeente te blijven? 
 
Reacties vanuit de gemeente: 
Is de groep 4 – 12 jarigen wel de goede doelgroep? 
Want wat gebeurt er nadat ze 12 jaar worden? 



Het is de bedoeling om groepsvorming onder deze 
doelgroep te creëren, waardoor deze doelgroep ook na 
hun 12e jaar als groep blijft bestaan en verder wil. 
 
Ook de school staat wel open voor een nieuwe insteek. 
Zij zijn, nu met de fusie, ook zoekende hoe ze het 
Evangelie invulling kunnen geven binnen hun nieuwe 
identiteit. 
Een kinderwerker biedt dan extra ondersteuning. 
 
Voor hoeveel uren wordt deze kinderwerker dan 
aangenomen? 
Deze zal voor ca 8 uren worden aangenomen. 
 
Opsplitsing jaarboekje 

Het jaarboekje zal worden verdeeld in: 
Ledenboekje: Kerkelijk jaar van startdienst tot 

slotdienst. 
(De samenstellingen v d kerkenraadsleden 
wisselen vanaf mei, dus is het jaarboekje 
de rest van het jaar niet meer up to date) 

Jaarverslagen: Kalenderjaar ( dus januari – december) 
 
Reacties vanuit de gemeente: 
Mag er nog wel een ledenboekje worden verspreid 
i.v.m. de nieuwe privacywet? 
Als je lid bent van de vereniging of club, dan mag je de 
gegevens delen….je mag het niet op straat laten 
slingeren. 
 



Vragen en/of opmerkingen 
De kerkrentmeesters zouden graag wat meer betrokken 
willen worden bij de gang van zaken, tenslotte moeten 
wij als College de geldzaken betreffende de stoffelijke 
zaken van de gemeente verzorgen en de begroting 
sluitend maken. 
 
Opmerking van de Werkgroep Toekomst: 
Het is niet de bedoeling om nu over geld te praten. Wij 
leggen enkele zaken voor aan de gemeente om te 
bespreken hoe we verder in en met de toekomst  
kunnen. 
 
De gemeenteavond wordt afgesloten met een 
avondgebed. 
Hierna is er voor de belangstellenden nog ruimte om, 
onder het genot van een hapje en een drankje, 
na te praten. 
 
verslag: Bernadet Nieuwland 
 

 

 

 



Veertigdagentijd “Een Nieuw Begin” 

Het duurt nog even, de  veertigdagentijd begint dit jaar 
op woensdag 6 maart en duurt tot 20 april, maar toch 
willen we alvast uw aandacht hiervoor vragen. 
 
Samen zijn we in de 40 dagentijd op weg naar Pasen, het 
feest van de Opstanding. Jezus’ liefde leert ons dat we 
steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we 
Zijn liefde mogen delen met anderen. 
Opnieuw beginnen is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet 
als je als kindslaaf moet werken, als je familie vermoord 
is door gewelddadige milities, of als je als je als ex-
gevangene je leven weer op wilt bouwen. 
 
In de veertigdagentijd willen we als diaconie een aantal 
projecten van Kerk in Actie onder de aandacht brengen, 
die mensen nieuwe hoop en kracht bieden om opnieuw 
te beginnen. Hierbij denken we aan het ondersteunen 
van ex-gedetineerden, kindslaven in India, 
genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, in 
Pakistan en Nederland. 
 
In het volgende kerkblad vind u hierover meer 
informatie. 
Namens de diaconie 

Fokje Hokwerda Akkerman 
 

 



 

Bijeenkomst nieuwe woning voor mensen met 
beperking  
In Drachten onderzoekt Stichting Sprank of er voldoende 
belangstelling is om een nieuwe woning te openen voor 
mensen met een verstandelijke beperking. U bent 
welkom op de informatiebijeenkomst op 
donderdagavond 28 februari 2019 in de Bethel kerk te 
Drachten.  
Stichting Sprank 
Stichting Sprank - de naam zegt het al: bij ons sprankelt 
het! Wij zijn mensen die met grote betrokkenheid ons 
werk doen. Dat komt omdat wij geloven dat God een 
doel met ons werk en ons leven heeft. Hij heeft ook een 
doel met de kwetsbare mensen voor wie wij ons 
inzetten: mensen met een verstandelijke beperking.  
Samen met familie 
Samen met ouders en vertegenwoordigers van mensen 
met een beperking oriënteert Sprank of er nog een 
woning in Drachten geopend kan worden. In 2013 is de 
eerste woning van Sprank in Drachten geopend: 
Wenwille (’t Suderhiem 1-31). Hier wonen 16 mensen zo 
zelfstandig mogelijk met begeleiding waar nodig. Er zijn 
voor de mogelijke nieuwe locatie een aantal ouders 
betrokken, maar we zijn op zoek naar meer 
geïnteresseerden. 
Informatie avond 
Ben je op zoek naar een woning met begeleiding? Voor 



het realiseren van deze woonvorm komt Sprank graag in 
contact met u. U bent van harte welkom op de 
bijeenkomst op donderdag 28 februari 2019 om 19.30 
uur in Bethel (De Bolder 75) te Drachten. Aanmelden is 
niet nodig.  
Meer informatie www.stichtingsprank.nl   
 
 
 

 

Themadienst FOCUS: 
In deze dienst wordt de luisteraar meegenomen in het 
verhaal van de Schepper, die de aarde voor ons heeft 
gemaakt.  
Hoe gaan wij met deze aarde om en waar ligt onze 
FOCUS? In deze dienst gaan we in op het vertrouwen en 
zekerheid van het geloof. 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingsprank.nl/


Geef kleur aan je geloof in 2019! 

Inspirerende workshops ‘geloven met je handen’, 
worden ook dit jaar weer aangeboden. Iedereen kan 
deze workshops zonder ervaring met schilderen of 
beeldhouwen volgen.    Iedereen kan dit! 

 
Tijdens mooie, inspirerende, kritische, laagdrempelige, 
gezellige gesprekken, of intense stiltes, laat je je handen 
gaan.         Je handen zullen je laten verwonderen! 

Kom ook deze wonderbaarlijke ervaring met ons 
beleven. 
 
Meditatief schilderen met als thema ‘een goed gesprek’. 
19 maart ‘s avonds van 19.00 uur tot ± 21.30 uur 

20 maart ‘s middags van 13.30 uur tot ± 16.00 uur 

Kosten  € 7,50  
 
Beeldhouwen met speksteen  
Woensdag 10 april en Zaterdag 13 april  
Dit is de hele dag vanaf 9.00 uur tot ± 17.00 uur 

Kosten  € 12,50   excl. speksteen  
 
Alle bijeenkomsten zijn incl. koffie/thee, wat lekkers en 
of lunch! 

De workshops worden bij mij thuis gegeven. 
Je kan je opgeven voor 18 februari via de mail of 
telefonisch. hr.lageveen@kpnplanet.nl  0513-571767 

Vol = vol. 
Hartelijk groet, 
Reinskje Lageveen  Hein Voswei 22 
 

mailto:hr.lageveen@kpnplanet.nl


Pioniersplek Nij Kleaster 

Met deze brief brengen we als Breed Moderamen van 
de classis Fryslân graag de pioniersplek Nijkleaster 
onder uw aandacht en bevelen wij het nieuwe project 
van Nijkleaster bij u aan. De pioniersplek Nijkleaster in 
Jorwert is een van de eerste pioniersplekken binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland; de plek heeft zich zeer 
voorspoedig ontwikkeld en grote bekendheid gekregen 
in kerkelijk Fryslân en protestants Nederland. Wat 
belangrijker is: dit project heeft inmiddels een vaste 
plaats gekregen in de hoofden en harten van veel 
mensen van binnen en buiten de kerken, die hun weg 
gevonden hebben naar Nijkleaster voor ‘stilte, bezinning 
en verbinding’. Deze drie kernwoorden vormen de basis 
van de meditatieve kleaster-kuiers op woensdagochtend 
en van de kleasterzaterdagen met thema’s die zowel 
individueel als ook door groepen gezamenlijk beleefd 
worden. Nijkleaster biedt ook programma’s-op-maat aan 
kerkenraden en kerkelijke groepen, maar bijvoorbeeld 
ook aan klassen van middelbaar of hoger onderwijs en 
aan teams van scholen en bedrijven. De eerste fase van 
pionieren (2012-2019) loopt af en de plannen voor de 
toekomst zijn volop in ontwikkeling. Vanaf het begin is 
er gehoopt op en gebeden voor de mogelijkheid van 
een fysiek klooster. De kans hierop doet zich nu voor: 
vlak buiten Jorwert is er een unieke locatie beschikbaar 
gekomen, namelijk de monumentale boerderij 
Westerhûs, die op de plek staat van een middeleeuws 
klooster met dezelfde naam. Alle informatie daarover 
kunt u vinden op de website 



(www.nijkleaster.frl/actiewesterhus/). Nijkleaster werd 
in de eerste fase van pionieren gedragen door de 
Protestantse Gemeente Westerwert en de landelijke 
kerk. Intussen heeft de Protestantse Gemeente 
Mantgum zich ook aangesloten. Deze twee gemeenten, 
die binnenkort geheel samengaan, zijn bereid om het 
project verder te ontwikkelen en substantieel te 
investeren in de toekomst. Met het uitbrengen van het 
BIDboek in oktober 2017 is de fondsenwerving van start 
gegaan. Er zijn sindsdien flinke stappen gemaakt. Van de 
totale kosten van € 4,7 miljoen is inmiddels € 3,2 miljoen 
gedekt. Voor € 900.000 doet Nijkleaster nu een beroep 
op kerkelijke gemeenten. Primair kan dat in de vorm van 
een schenking, maar het kan ook via een lening. 
Nijkleaster denkt daarbij aan leningen van minimaal € 
100.000, renteloos en aflossingsvrij. Daarnaast is het 
mogelijk om de missie van Nijkleaster te steunen door 
als ‘stiper’ of ‘freon’ deel te nemen aan de Nijkleaster-
beweging. Dat kan als persoon maar ook als kerkelijke 
gemeente. Zo ontstaat er een beweging van Freonen die 
Nijkleaster met elkaar dragen. Deze vorm van 
participatie geldt niet zozeer voor de bouw en verbouw 
van het klooster maar voor de exploitatie van het 
klooster als retraite- en bezinningscentrum. Op deze 
manier kunnen Nijkleaster en de plaatselijke gemeenten 
over en weer bijdragen aan kerkelijke en missionaire 
vernieuwing en verbreding in de toekomst. Met deze 
brief roepen we de lokale kerken op om Nijkleaster 
verder mee te ontwikkelen. Wij dagen de gemeenten in 
Fryslân uit om met wellicht ‘dood’ geld wederom een 



levende kerk op te bouwen. Het gaat hierbij niet om 
een uitdaging op de lange termijn: in april 2019 moet 
duidelijk zijn of Nijkleaster de stap kan zetten tot 
aankoop, restauratie en nieuwbouw van Westerhûs. 
Zonder financiële zekerheid kan het project niet 
doorgaan. Het CCBB (Classicale College voor de 
Behandeling van Beheerszaken) in Fryslân denkt zo 
nodig graag met de kerkrentmeesters mee. Ook is het 
bestuur van Nijkleaster van harte bereid om u 
persoonlijk verder te informeren. Ondersteuning vanuit 
de landelijke kerk "Nijkleaster betekent veel voor de 
Protestantse Kerk. Allereerst voor de vele mensen uit 
Fryslân, en van verder weg. Zij vinden er een plek om 
hun geloof te voeden. Daarnaast omdat heel wat 
pioniersplekken zich door Nijkleaster laten inspireren: 
Nijkleaster vervult een rol als aanjager van meer 
kerkelijke vernieuwing. En tenslotte omdat Nijkleaster 
via de media een bijzondere rol vervult bij het zichtbaar 
maken hoe het christelijk geloof op nieuwe wijze vorm 
kan krijgen binnen de Protestantse Kerk. Nu ontstaat 
ook een nieuw perspectief: zou Nijkleaster gemeenten in 
de Classis Fryslân bij het voortbestaan kunnen 
inspireren? Kunnen zo nieuwe perspectieven voor de 
toekomst ontstaan op plekken waar dat eerder 
nauwelijks denkbaar was? Nijkleaster staat op een 
cruciaal punt. Om duurzaam de toekomst in te kunnen 
gaan, is verbreding van het draagvlak en de 
betrokkenheid bij Nijkleaster nodig. Het Westerhûs is 
hiervoor onmisbaar. De inzet is en blijft dat Nijkleaster 
tot in lengte van jaren voor velen een plek van 



ontmoeting en inspiratie zal zijn. Het is daarom dat we u 
van harte aanbevelen om Nijkleaster te steunen bij de 
stap die ze nu willen zetten." Martijn Vellekoop 
Coördinator Missionair Werk in de Protestantse Kerk Het 
Breed Moderamen van de Classis Fryslân beveelt het 
project Nijkleaster van harte bij u aan. Wij nodigen 
daarom uw kerkenraad uit om na te denken over de 
vraag hoe u Nijkleaster kunt helpen in de volgende stap, 
mogelijk door mee te doen in de financiering. Het zal u 
duidelijk zijn dat de Protestantse Gemeente 
Westerwert/Mantgum en Nijkleaster niet alle kosten 
van aankoop, bouw en verbouw zelf kunnen dragen, ook 
al is hun inzet bewonderenswaardig. Naast de financiële 
kant zou het geweldig zijn wanneer Nijkleaster op deze 
manier ook spiritueel mede gesteund wordt door de 
kerken in Fryslân. Om zo samen dit missionaire project 
te dragen en gezamenlijk te leren van de pionierslessen 
van Nijkleaster. As Klassis Fryslân fine wy it wichtich dat 
dizze ynspiraasje en fernijing in fêst plak krije kin midden 
yn ús provinsje. Alles wat wichtich is yn it tsjerkelike 
libben, komt yn Nijkleaster by elkoar: pastoraat, 
diakonaat en missionêr wurk! We hopen op brede steun 
uit Fryslân!  
Mei freonlike groetnis,  
ds. Jaap Vlasblom, preses ds. Wim Beekman, 
classispredikant, Janny Brinkman-Dijkstra, scriba  
 
 
 

 

 



Opbrengst collecten 
 
 9 december Diaconie   €   62,50 

      Pastoraat   €   57,50 

16 december Diaconie   €   55,00 

  Kerk    €   39,41 

23 december Diaconie   € 106,80 

  Kerk    €   99,90 

24 december Kinderen in de  Knel  € 234,51 

25 december Kinderen in de Knel  € 246,00 

30 december Diaconie   €   42,75 

  Kerk    €   33,85 

31 december Oudejaarscollecte Kerk € 102,35 

 6 januari Diaconie   €   64,85 

  Kerk    €   64,60 

  Gebouwen   €   45,05 

13 januari Diaconie   € 116,50 

  Kerk    € 112,40 

 
Hartelijk dank voor uw gaven! 

Namens de Diaconie 

Fokje Hokwerda Akkerman 
 

 

3 Februari werelddiaconaat 
Water staat Bengalen aan de lippen Bijna jaarlijks treden 
in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, 
maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor 
vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg 
dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer 
onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding 



is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te 
bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. 
Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, 
zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid 
kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in 
Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale 
partnerorganisaties worden getraind in 
rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte 
steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de 
bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere 
werelddiaconale projecten. 
 
10 Februari Catechese/educatie 
Eigentijds catechesemateriaal Het is niet altijd makkelijk 
om jongeren mee te nemen op de ontdekkingsreis naar 
het christelijk geloof en de betekenis van het geloof in 
het dagelijks leven. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt 
materialen om catecheten hierbij te ondersteunen, zoals 
het catechesemateriaal Overhoop. Hierin komen alle 
‘basics’ van het christelijk geloof aan de orde, zoals 
doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en 
hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is! De gratis 
materialen met creatieve en interactieve werkvormen 
zijn beschikbaar via de website van JOP. Met uw bijdrage 
aan de collecte maakt u het mogelijk dat jongeren in 
onze kerken blijven leren over het christelijk geloof op 
een manier die bij hen past.  
 
 
 



17 Februari Kerk in Actie, noodhulp. 
Droogte overleven in Ethiopie 
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door 
klimaatverandering is het steeds vaker en langer 
extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water 
en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om 
te overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de 
Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in 
extreme tijden van droogte te overleven. We 
verstrekken zaden van droogtebestendige gewassen, 
stimuleren mensen te handelen in bijvoorbeeld zeep of 
snacks voor extra inkomsten, leggen waterbronnen aan 
en gaan met houtbesparende oventjes houtkap tegen 
om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt. 
Collecteer mee, zodat 3.500 gezinnen het komend jaar 
voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te 
overleven. 
 
24 Februari Missionair werk. De Bijbel dichtbij. 
De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In 
onze seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen 
van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt 
de Protestantse Kerk initiatieven die bijbellezen 
bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken 
voor de Bijbel. Bij contextueel bijbellezen bijvoorbeeld 
lezen mensen bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze 
verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale 
gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de 
Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende 
manier met de Bijbel kunt werken en delen we 



inspirerende voorbeelden. In 2018 is tijdens een 
symposium de bundel ‘De Bijbel in Nederland’ 
gepresenteerd. Collecteer mee om deze en vergelijkbare 
initiatieven verder te ontwikkelen en te ondersteunen. 
 

Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 

 
Zondag 27 jan. om  9.30 uur dienst in Tijnje 

 
  Themadienst:  Focus 

New Creation Gospel Choir & Band  
uit Joure 

      

 Ouderling van dienst: Homme Lageveen 

 Oppas               Nynke de Koster 571499 

 Kindernevendienst: nee 

Collectes zijn voor: 1 e  Diaconie 

2e  Jeugdwerk 

 Bloemenbezorger  H. J. Lolkema 

 

   

    

 

 



Zondag 3 febr. om  9.30 uur dienst in Terwispel 

 

 

Voorganger:   Ds Klein-Ikkink, Drachten 
Organist   Hielke van der Meulen 

 Ouderling van dienst: Ida Knobbe 
Kindernevendienst:  Ja   

 Oppas               Noa Lolkema 571927 

           Collecte voor:              1e  Werelddiaconaat 
 2e Kerk 

 3e Gebouwen 
 Bloemenbezorger:  B. Nicolai 
 

 
 
 

 Zondag  10 febr. om 9.30 dienst in Tijnje 

Heilig Avondmaal 

 

            Voorganger:  Ds. D. van der Leij 

 Organist:  Anton vd Meulen 
 Ouderling van dienst: Wim Vrijburg 

 Kindernevendienst: Ja 
 Oppas:   Sybrich Veenstra 571904            
 Collecte is voor: 1e Diaconie 

               2e Catechese/ educatie 

 Bloemenbezorger: J. Tanja 

 

 

 

 
 



Zondag 17 febr. om 09.30 uur dienst in Terwispel 

 
                                         

 Voorganger:  Ds. Roosenboom, Drachten 

Organist:  dhr. Jongsma  

 Ouderling van dienst  Frank de Koster 
 Oppas              Nynke de Koster 571499 

 Kindernevendienst: Ja 

 Collectes zijn voor: 1e Kerk in Actie,noodhulp 

    2e Kerk   
 Bloemenbezorger J. From 

 

 

Zondag  24 febr. om 15.00 uur dienst in Tijnje 
 

 Vrolijk Theater, Chr. Kindervoorstelling 
 

Organist:  Jelle Visser 
 Ouderling van dienst  Jan Tanja 

Kindernevendienst:     Nee   
Oppas                        Noa Lolkema 571927 
Collecte voor:              1e Diaconie 

     2e Missionair werk 

 Bloemenbezorger:  F. Hokwerda 
 

 

 

 

 

 

 



 Zondag 3 maart  om  9.30 uur dienst in Tijnje 

 

     Voorganger:             Ds. J. v d Mark, Wolvega 

Organist:        Anton van der Meulen 
 Ouderling van dienst: Homme Lageveen 

 Oppas               Sybrich Veenstra 571904            
 Kindernevendienst:  ja 

Collectes zijn voor:  1e  Diaconie 

 2e  Kerk 
     3e  Gebouwen 

 Bloemenbezorger  H. Span 
 

 

Zondag 10 maart  om  9.30 uur dienst in Terwispel 
 

Preek van de leek 

 

Voorganger:             Ds. Van der Leij 
    Dhr. G. Spieksma 

Organist:        D. Rouwhorst 
 Ouderling van dienst: Ida Knobbe 
 Oppas               Nynke de Koster 571499 

 Kindernevendienst:  ja 

Collectes zijn voor:  1e  Diaconie 
 2e  Kerk 

     3e  Gebouwen 

 Bloemenbezorger  F. Akkerman 

 

 

 



 

Heer, open onze ogen 
zodat wij zien wie de ander is, 
de ander die ons nodig heeft. 
 
Heer, open onze oren, 
zodat wij horen naar de ander,  
de ander die ons zijn verhaal vertelt. 
 
Heer, open ons hart,  
zodat wij geraakt worden door de ander,  
de ander die zo’n pijn heeft. 
 
Heer, zet onze benen in beweging,  
zodat wij naar de ander toe kunnen gaan,  
de ander die zo eenzaam is. 
 
Heer, zegen onze handen,  
zodat wij de ander aan kunnen raken,  
de ander die ons zo nodig heeft. 
 

 




