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Leijtriedden. 
 

 
 
Wolken. 
Zomaar op een zomerdag 
Eens naar de hemel kijken 
Waar witte wolken drijven 
In een zee van blauwe lucht. 
Even los en vrij zijn van 
Die dolgedraaide aarde. 
Een hemelsblauwe ruimte 
Waar een mens de haast ontvlucht. 
 
Vluchtig zijn de vormen van 
De wolken die verschuiven. 
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Ze geven lucht en ruimte 
Aan een ziel die zoekt en vraagt. 
Alles wat belangrijk leek 
Verschuift op deze hoogte. 
Hier staan de zinnen open 
En de geest wordt uitgedaagd. 
 
De deur gaat even van het slot. 
Hier voelt een mens zich dicht bij God. 
 
 
We staan voor de vakantie, Wat het weer betreft kan 
het al niet stuk. De meesten van ons hebben al plannen 
gemaakt. Het doel van vakantie is even weer op adem 
komen. Even een stap op de plaats en een ander 
levensritme aannemen. Ik weet het, dat is nog niet zo 
gemakkelijk. Ik zou ze niet de kost willen geven die het in 
de vakantie ook nog razend druk hebben. Hier heen 
vliegen, daar heen rennen, om maar niks te missen. 
Toch zou het goed zijn om elke dag eens languit in het 
gras te gaan liggen en alleen maar naar boven te kijken. 
De ruimte te ervaren en .. ja en je klein te voelen. Want 
dat gebeurt er met je als je helemaal opgaat in het kijken 
naar boven. Dan mag je ook iets ervaren van God. 
Ik wens u en jou toe dat je deze ervaring deze zomer 
mag beleven  
En weet je, daar hoef je niet voor weg. Ook de 
thuisblijvers, om wat voor reden dan ook, hebben de 
hemel bij zich. Probeer het te zien.  
 



3 
 

Psalm 8 in de Fryske oersetting, zegt het zo treffend:   
 
4 As ik jo himel beskôgje,  
it wurk fan jo fingers,  
de moanne en de stjerren,  
dy’t Jo dêr plak jûn hawwe,  
5 wat is dan in minske, dat Jo om him tinke,  
en in minskebern, dat Jo him achtslane?  
6 Jo hawwe him mar in kromke lytser makke as de 
himelingen,  
him mei gâns en pracht kroane,  
7 him master makke oer de wurken fan jo hannen,  
him alles ûnder de fuotten lein:  
8 skiep en kij, dy allegearre,  
allyksa de dieren fan it fjild,  
9 de fûgels yn ’e loft,  
de fisken yn ’e see,  
dy’t har paad nimme troch it wetter.  
10 Heare, ús Hear,  
hoe geweldich is jo namme  
oer de hiele ierde.  
 
 
                                            ****** 
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Vanuit de gemeente. 
Na even weer een terugslag gaat het nu weer de goede 
kant op met Janke van der Meulen. Dat de zomer haar 
herstel goed mag doen. 
Hielke van der Meulen sr. is opgenomen geweest in het 
ziekenhuis. Nu breekt de tijd van herstel aan. Veel lopen 
om  de beweging en de conditie weer opgang te helpen.  
 
Het lijkt nog zover weg, maar zondag 24 september is de 
startdienst. 
We zijn druk bezig met de voorbereiding. Hierover meer 
in het volgende kerkblad. 
 
Ik wens u en jou een mooie en fijne zomer toe. Rust 
goed uit en doe veel inspiratie op, zodat je de hele 
winter er mee verder kunt. Ik heb vrij van 22 juli tot en 
met 13 augustus. Mocht er iets zijn dan kunt u contact 
opnemen met uw ouderling of de voorzitter van de 
kerkenraad. 
 
A Dieu, ga met God 
Ds. Dieuwke van der Leij 
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Gemeentenieuws 
 
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 donderdag 31 augustus bij Tineke Altena, De 
Vonken 2, 8407 EC Terwispel, e-mail t.h.altena@tele2.nl 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de kerkrentmeesters. 
 
In het vorige nummer van Tsjerkepaad stond het al . Als 
college hebben we afscheid genomen van Tsjes de 
Koster. Tsjesje , bedankt voor je inzet. We hebben Iepie 
Zijlstra bereid gevonden lid te worden van het College 
van Kerkrentmeesters. Tjitske Kooy zal Tietia van der 
Meulen ondersteunen bij de ledenadministratie. 
Allebei van harte welkom. 
Het orgel in Terwispel is weer gestemd. Dit wordt 
uitgevoerd door de heer Henk Braat uit Paasloo. 
Hij is in dienst van Bakker en Timmenga, orgelbouwers 
uit Leeuwarden. Omdat hij met pensioen gaat, zal hij dit 

mailto:t.h.altena@tele2.nl
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misschien nog een enkele keer doen. Gelukkig is er een 
opvolger in opleiding. Hierover zal  t.z.t. nader bericht 
komen. De Tremulant is bijgesteld.  Een klein stukje lood 
minder en het is weer voor elkaar. Organist Hielke van 
der Meulen had al aangegeven, dat het niet klopte 
hiermee. Een pijporgel zoals in Terwispel is gevoelig voor 
het vochtpercentage en het opstoken van de 
verwarming in de kerk.    
De gas – en elektriciteitsmeters in Terwispel moesten 
vervangen worden. Inmiddels is dit ook al weer voor 
elkaar. 
In Kerkbeheer stond de volgende stelling: 
Een levende kerk in een monumentaal gebouw moet 
kunnen meebewegen met nieuwe ontwikkelingen. Heeft 
u een mening? 
In het vorige nummer noemde ik: pro- actief bezig zijn. 
Hier een toelichting op. 
Pro-activiteit. Proactief is wel wat vreemd en 
eigenaardig. Pro is voor. Dat weten we allemaal. Actief is 
werkzaam. Dat zijn ook sommigen nog van u. Voor-
werkzaam is dus proactief. We bedoelen dan volgens 
van Dale ; in handelen of optredend anticiperend, 
vooruitlopend op verwachte toekomstige werkingen of 
handelingen of resultaten daarvan. 
Wij wensen u allen een goede zomer- en vakantietijd 
toe. 
 
Namens de Kerkrentmeesters, 
Boele Nicolai. 
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Tsjerkepaad 2017 
In de maanden juli en augustus zijn onze beide kerken 
op zaterdagmiddagen van 13.30 tot 17.00 uur weer 
open. Dit Friese initiatief wordt zowel binnen als buiten 
onze provincie gewaardeerd. Bezoekers komen uit het 
hele land. Op vakantie in Friesland bezoekt menig 
vakantieganger op een zaterdagmiddag een of meer 
kerken. 
In beide kerken hebben we weer een tentoonstelling . 
In Terwispel volgen we de reis, via kaarten en 
ansichtkaarten, van de bekende evangelist Johannes de 
Heer.  Johannes de Heer heeft in 1910 een reis naar 
Israël (Palestina) gemaakt. Aan de hand van de vele 
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ansichtkaarten welke hij naar zijn vrouw en kinderen 
stuurde , kunnen we zijn reis reconstrueren. 
In Tijnje exposeert ons gemeentelid Martje de Kler 
schilderijen. Martje de Kler heeft als hobby het 
schilderen van landbouwhuisdieren en bloemen. 
Informatie over deelnemende kerken vindt u op: 
www.tsjerkepaad.nl 
U bent van harte welkom, de koffie/thee staat klaar. 
 
Hendrik Span 
 
 
 

Geloof is de schakel tussen horen en doen. 
 
 
 
Zondagsschool. 
De opbrengst, bestemd voor de aanschaf van 
Kinderbijbels, bedroeg totaal €405,00. 
Dit bedrag is overgemaakt naar het Nederlands 
Bijbelgenootschap. 
Nogmaals onze hartelijke dank. 
Foekje Smit en Taapke Nicolai. 
 
 
Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken  voor 
de bezoekjes, kaartjes en telefoontjes die we gekregen 

hebben tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn 
thuiskomst.  

http://www.tsjerkepaad.nl/
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Johannes en Tietia van der Meulen. 
 
 
Bedankje, 
Voor alle mooie leuke kaarten en bloemen omdat we 45 
jaar getrouwd waren , HARTELIJK DANK! 
Ook al 45 jaar in het Friese land, het heeft ons veel 
goeds gebracht. 
Albert en Marie de Vries. 
 
 
 

Zolang Gods Koninkrijk is onderverdeeld in 
koninkrijkjes is er geen Koninkrijk. 

 
 
 
 
 

 

 

 

13 augustus 2017 zomerzending 
Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap 
via zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 
tot 12 jaar. Voor kinderen van christelijke ouders is het 
best lastig staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze 
graag stevig in de schoenen staan als het om kennis van 
Bijbel en geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen 
daarbij. Het is een groot succes: afgelopen jaar deden 
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meer dan 100.000 kinderen mee. Zij bestudeerden het 
boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje 
in. De 8.000 winnaars wonnen een prachtig geïllustreerd 
Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap 
opnieuw zo’n competitie houden, nu met 150.000 
kinderen en 12.000 prijswinnaars. Een quizboekje kost € 
0,25,- per deelnemer, een Nieuw Testament voor de 
prijswinnaars € 4,-. Collecteer mee, zodat nog meer 
kinderen speels aan de slag kunnen met de Bijbel. 
 

3 september 2017 Missionair Werk en Kerkgroei: 
Help de nieuwe kerk in Kloosterwelle 
Pioniersplek Kloosterwelle, in Noordwelle in Zeeland, is 
een plek voor rust, bezinning, inspiratie en zingeving. 
Wekelijks is er een vesperviering met veel ruimte voor 
stilte. Na afloop, tijdens de maaltijd, is er tijd voor 
gesprek en ontstaat er een band tussen de mensen.  
Hanna Hoogerhuis is lid van het pioniersteam. Ze is 
gehecht geraakt aan de stilte en ervaart dat er dan 
ruimte ontstaat voor God. Haar ervaringen met 
Kloosterwelle brachten haar weer terug bij de kerk. Door 
de stilte ervaart ze het goddelijke en krijgt ze innerlijke 
rust. 
De Protestantse Kerk stimuleert en ondersteunt 
pioniersplekken zoals Kloosterwelle in Zeeland.  
 
10 september 2017 Jeugdwerk:  
Waar generaties elkaar ontmoeten 
JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gelooft 
in een kerk waar generaties niet zonder elkaar kunnen. 
In het dagelijks leven komen jongeren en ouderen elkaar 
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regelmatig tegen en vinden er interessante 
ontmoetingen plaats. Maar vaak is er in de kerk geen of 
weinig contact tussen jonge en oudere generaties. JOP 
wil kerken ondersteunen om in de kerk waardevolle 
ontmoetingen tussen jong en oud tot stand te brengen. 
JOP doet dat met kennis, inspiratie en een netwerk om 
ervaringen en activiteiten uit te wisselen.   
 
 
 
 
 

 
Als we moeten kiezen tussen God 

en de duivel is de keuze snel gemaakt. 
Kiezen tussen God en onszelf 

kost iets meer tijd. 
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Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
 
Zondag 9 juli  om 09.30 uur dienst in Terwispel  
 

Voorganger:    ds Klouwen uit Heerenveen   
Organist:  A van der List 
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin 

 Kindernevendienst: Ja 
 Oppas               Fardau Meesters 571899 
             Collectes zijn voor:     1e Diaconie 
                                                   2e kerk 
             Bloemenbezorger:     M. de Kler     
 
                   
Zondag 16 juli om  09.30 uur dienst in Tijnje  
        

Voorganger: Ds L.P. Cnossen, 
Oosterwolde 

 Organist  Jelle Visser 
 Ouderling van dienst: Ida Knobbe   
 Kindernevendienst: Ja   
 Oppas   Sybrich Veenstra, 571904 

Collecte voor:               1e  Diaconie 
    2e Kerk 
 Bloemenbezorger J. v d Meer 
 
 
 



13 
 

 
Zondag 23 juli om 11.00  uur dienst in Tijnje  
   
 
            Voorganger:              ds. B.J. v d Lagemaat,  
    Beetsterzwaag 
 Organist:  Anton van der Meulen
 Ouderling van dienst: Wim Vrijburg  
 Kindernevendienst: Ja 
 Oppas:   Nynke de Koster 571499            
 Collecte is voor: 1e Diaconie  
                2e  Kerk 
 Bloemenbezorger: K. Eliveld 
 
 
 
Zondag 30 juli  09.30 uur dienst in Terwispel  
 

Voorganger:   ds. Pit, Drachten   
Organist:        W. Zijlstra 

 Ouderling van dienst: Frank de Koster 
 Oppas               Noa Lolkema 571927 
 Kindernevendienst: ja 
 Collectes zijn voor: 1e Diaconie 

2e Kerk 
           Bloemenbezorger: P. Kik 
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Zondag 6 aug  11.00  uur  dienst in Tijnje 
   
   

Voorganger:                ds. Vlasblom, Nijbeets 
 Organist:  Hielke van der Meulen 
 Ouderling van dienst: Bernadet de Vries  

Kindernevendienst: ja 
 Oppas:   Fardau Meesters 571899  

Collectes zijn voor: 1e Diaconie  
    2e Kerk 
    3e Gebouwen 
 Bloemenbezorger: S. v d Meulen 
    
 
 
Zondag 13 aug  09.30  uur dienst in Tijnje   
 
 Voorganger:  ds. K. Jonker, Steenwijk
 Organist :  Anton van der Meulen 
 Ouderling van dienst: Pieter Kik 
 Kindernevendienst:     ja 
 Oppas:   Sybrich Veenstra, 571904 

Collectes zijn voor: 1e Kerk in Actie Zending 
2e Kerk 

 Bloemenbezorger: J.J. Knobbe 
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Zondag 20 aug   09.30  uur dienst in Terwispel 
      
 
 Voorganger:  dhr. J. Smit, Beltschutsloot
 Organist :  M. v d Bos 
 Ouderling van dienst: Jannie From 
 Kindernevendienst:     ja 
 Oppas:   Nynke de Koster 571499             

Collectes zijn voor: 1e Diaconie 
2e Kerk 

 Bloemenbezorger: H. Lageveen         
            
 
 
Zondag 27 aug  09.30  uur dienst in Tijnje   
 
 Voorganger:  ?   
 Organist :  W. Zijlstra 
 Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin  
 Kindernevendienst:     ja 
 Oppas:   Noa Lolkema 571927 

Collectes zijn voor: 1e Diaconie 
2e Kerk 

 Bloemenbezorger: B. Nicolai 
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Zondag 3 sep  09.30  uur dienst in Tijnje 
     Heilig Avondmaal  
 
 Voorganger:  ds. D. van der Leij  
 Organist :  Hielke van der Meulen 
 Ouderling van dienst: Ida Knobbe 
 Kindernevendienst:     ja 
 Oppas:   Fardau Meesters 571899 

Collectes zijn voor: 1e Diaconie 
2e Missionaire werk/ 
Kerkgroei 
3e Gebouwen  

 Bloemenbezorger: J. Tanja   
 
  
Zondag 10 sep  09.30  uur dienst in Terwispel  
 
 Voorganger:  ds. J. Jonkmans, Zwolle
 Organist :  Anton van der Meulen 
 Ouderling van dienst: Wim Vrijburg 
 Kindernevendienst:     ja 
 Oppas:   Sybrich Veenstra, 571904 

Collectes zijn voor: 1e Diaconie 
2e Jeugdwerk kerk 

  Bloemenbezorger: W. Altena 
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