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Leijtriedden.                                  

                                                                  

 
 

Ontspullen! 
De afgelopen week hebben Wietske en ik een goede  
vriend verhuisd van een groot huis naar een klein 
appartement. Hij loopt naar de 80 en de tuin en het huis 
werden hem te groot.  Nu kun je beter verhuizen van 
klein naar groot, dan anders om. Want waar laat je alles. 
Gigantisch wat een mens allemaal wel niet verzamelen 
kan. Hij vroeg ons hem te helpen, want ‘ik kom der yn 
om’. Dat snap ik volkomen , want alles wat door zijn 
vingers ging, had een herinnering.  En telkens dacht hij: 
‘nee dat wil ik bewaren. Dat was nog van mijn vrouw, 
dat heb ik nog van die en die gekregen.’  
Opruimen , zo staat hier boven , is niet iets op bergen, 
maar loslaten.  Dat was met dit verhuizen ook zo. Het 
gaat nog niet eens allemaal om de dingen zelf, maar om 
de gedachte : hoe kwam ik er aan, van wie kreeg ik het, 
hoeveel moeite heb ik gedaan om het te krijgen. Er is op 
dit moment een nieuwe trend gaande. Ontspullen! 
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Wegdoen wat overbodig is. De gedachte daar achter is 
vooral ook dat loslaten. We zitten zo aan onze dingen 
vast, dat we bang zijn ze kwijt te raken. Zo’n 60 jaar 
geleden maakten de bewoners van Tijnje en Terwispel  
zich niet zo druk over de gedachte of ze wel of niet de 
achterdeur op slot hadden. Ik denk dat de meesten de 
hele dag de deur los hadden. Want er was toch niet veel 
te halen. Nu , tegenwoordig hebben we zo veel, en is er 
zoveel te halen, dat we ons druk maken over een 
eventuele inbraak. Hoe meer je hebt, hoe meer 
beveiliging je wit. Hoe meer het je bezighoudt.  
 
"Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde ,zegt Jezus 
in Mattheus 6:19-21 : mot en roest vreten ze weg en 
dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in 
de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar 
breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, 
daar zal ook je hart zijn." 
 
Het gaat Jezus vooral om dat laatste. Waar je schat is, 
daar zal ook je hart zijn." 
Door veel te bezitten, ben je vol. Vol van die materiele 
zaken. En als je vol bent, kan er niets meer bij. Als je je 
druk maakt om al je bezit, heb je geen tijd meer voor 
wat anders. Laat staan dat je tijd hebt voor God en 
andere mensen.  
 
Van schrik zijn Wietske en ik bezig gegaan op zolder. 
Ontspullen! Loslaten. 
Hopelijk komt er ook ruimte  in ons hoofd en hart. 
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Vanuit de gemeente. 

De schok was groot toen we het bericht kregen van het 

overlijden van Dirk Weidenaar.  Jong en oud was er door 

geraakt. We hebben het gezien op de dag van de begrafenis. 

Zoveel mensen die afscheid van hem kwamen nemen. We 

hopen dat Gina en de kinderen de kracht mogen krijgen om 

dit verlies te verwerken. Dat ze mogen ervaren dat God hen 

vast houdt en dat wij daarbij mogen helpen. 

Een “In Memoriam” vindt u verder op in dit kerkblad. 

 

Het gaat de laatste tijd niet zo goed met Arend Overwijk. Op 

het moment als ik dit schrijf ligt hij in het ziekenhuis 

Tjongerschans in Heerenveen.  Waarschijnlijk heeft hij 

opnieuw een herseninfarct gehad. Er wordt gezocht naar een 

tijdelijke andere woonplek in Drachten. We wensen Arend, 

maar ook Jannie, veel sterkte toe. 

 

We zijn blij met de 2 nieuwe ouderling-kerkrentmeesters + 

een nieuw lid van het college en 1 nieuwe contactpersoon. 

Toch zouden we graag diakenen begroeten. Denk er nog eens 

goed over na. Samen moeten we de klus klaren dus…  

 

Bij de diensten . 

 

Op zondag 12 juni is de jaarlijkse Kaarsendienst. De kinderen 

van groep 8 nemen de overstap van basisschool naar 

middelbare school. Een markeringspunt dat zowel voor de 

kinderen als voor de ouders veel impact heeft.  Het belooft 

een mooie dienst te worden voor zowel de kinderen als de 

ouders. We nodigen dan ook iedereen uit. Thema is : 

Uitvlieg(er)en. 
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Op zondag 19 juni worden Hugo en Isa, de tweeling van 

Rogier en Marielle Hosman gedoopt. In deze feestelijke dienst 

nemen we ook afscheid van hen in verband met de verhuizing 

naar Heerenveen. 

 

Op zondag  26 juni is de openlucht/slotdienst. We hebben dit 

jaar een combinatie van de twee gemaakt. De dienst wordt 

gehouden bij de fam Knobbe ( Ida en Johan  ) Het houdt in dat 

we bij slecht weer niet hoeven uit te wijken.  

We beginnen om 9.30 uur met de dienst 

Daarna koffie. 

Gevolgd door een muzikaal verrassingsprogramma waar ,als 

je wit, ook zelf in actie kunt komen. Vooral jullie, jongens en 

meisjes zullen het prachtig vinden. Door dit plaatje verraad ik 

al iets. 

 
We sluiten af met een gezamenlijke lunch. Met wat warms. 

 

A Dieu, ga met God 

Ds. Dieuwke van der Leij. 
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In Memoriam Dirk Weidenaar. 
 
Woensdag morgen ging de telefoon.   Het was net of de 
wereld even stil viel.  
Dirk Weidenaar is overleden.  
Hoe kan dat nou. De operatie leek zo goed geslaagd. 72 
jaar is hij geworden. 
 
Dirk Weidenaar is geboren op 23 april 1944 in 
Bolligawier.  Dat ligt bij Oosternijkerk. 
Hij was de oudste van de 10 kinderen van Teade 
Weidenaar en Baafke Talstra.  
Zijn vader was boer. Zowel bouw als veeboer.  
Vader en moeder Weidenaar gaven alle kinderen  de 
kans om verder te leren.  
Nu was dat voor Dirk niet direct zijn ding. Hij hielp liever 
achter. Na 2 jaar Ulo ging hij dan ook naar de 
landbouwschool in Metslawier. En er op uit natuurlijk. 
Wat in de buurt rond crossen  op de brommer. De stoere 
bink uit hangen tegen over de meisjes.  
Gina mocht die stoere jongen op de brommer wel. Ze 
zag hem wel zitten. 
Maar Dirk moest eerst nog in militaire dienst. Ja dat was 
wat. Buiten Friesland.  
Bijna 48 jaar zijn Gina en Dirk getrouwd geweest.  Dirk 
kwam via de Heidemij bij de gemeente terecht. Ze 
woonden onder andere in Nes, Scharnegoutum en 
Beetsterzwaag.  
Tot dat Dirk besloot een huis te kopen in Tijnje,  
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Het huwelijk is gezegend met 3 kinderen en 8 
kleinkinderen. Dirk was trots op ze.  
Dirk was een rustige man, met een eigen droge humor. 
Dat was wel even wennen. 
In de zomer was hij vaak vinden op het kaatsveld. Dirk 
was een goede kaatser Hij speelde in de 1e klas CFK . In 
de winter was Dirk op het volleybalveld. Tot het laatste 
toe was hij daar scheidsrechter. De tuin was ook erg 
belangrijk voor hem. Veel tijd bracht hij er in door. 
In 2006 is Dirk in de VUT gegaan. Nu had hij tijd voor zijn 
kleinkinderen.  
Oppassen in Boornbergum en film kijken.  De Canada 
film, die hij had gemaakt toen hij op bezoek in Canada is 
geweest. Geweldig waren die reizen. Hij kon niet 
stoppen er over vertellen. 
Veel heeft Dirk gedaan voor de gemeenschap. In de kerk 
als diaken, voor het kerkblad beamer-commissie. Maar 
ook als drager, in de buurtvereniging en op de plusbus. 
De herinneringen aan Dirk zijn talrijk en komen steeds 
weer boven. Uitspraken als: ‘it koe minder’ en’ it liket 
net sa raar’ zullen ons altijd aan hem herinneren.  
Gina, de kinderen en kleinkinderen zullen hem missen. 
In de afscheidsdienst hebben we steun gezocht door 
samen ons op te trekken aan psalm 91 waarin we lezen 
dat God zijn vleugels om hen heen slaat. We wensen dat 
ze dat mogen ervaren. Wetend dat God trouw is, ook in 
moeilijke tijden  
 
ds Dieuwke van der Leij  
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Nieuws vanuit de kerkenraad 
 
De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden 
op woensdag 15 juni.  
- Zondag 15 mei zijn Mw. Bernadet de Vries- Nieuwland 
en dhr. Wim Vrijburg bevestigd als ouderling 
kerkrentmeester.  
- In de 1e kerkenraadsvergadering na de bevestiging van 
nieuwe ambtsdragers worden de taken binnen de 
kerkenraad opnieuw verdeeld of bevestigd voor het 
komende jaar. 
Na stemming in de kerkenraad zijn de taken op de 
volgende manier verdeeld. 
- Dhr. Pieter Kik wordt de nieuwe voorzitter van de 
kerkenraad en neemt deze taak over van dhr. Jan Willem 
de Bruin. 
- Al een aantal jaren wordt het scriba werk verdeeld over 
2 kerkenraadsleden. Voor het komende seizoen zijn dit 
mw. Ida Knobbe en dhr. Jan Willem de Bruin. Jan Willem 
neemt het werk over van Pieter en Ida neemt het werk 
over van mw. Rhodé Tanja. 
- Mw. Bernadet  de Vries wordt de nieuwe 
vicevoorzitter. 
- Dhr. Tjeerd Bosma wordt de nieuwe contactpersoon 
voor de jeugd, hij neemt deze taak over van Ida. 
- Het moderamen zal het komende jaar bestaan uit: 
Dhr. Pieter Kik, Ds. Van der Leij, dhr. Jan Willem de 
Bruin, mw.  Bernadet de Vries en mw. Lucy Ockers. 
 
De wijkverdeling van de contactpersonen is enigszins 
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gewijzigd. 
Mw. Janke Eliveld wordt contactpersoon in wijk 3 met 
als wijkouderling dhr. Jan Willem de Bruin 
Mw. Ettie van der Werff wordt contactpersoon in wijk 5 
samen met dhr. Homme Lageveen en met als 
wijkouderling mw. Gina Weidenaar. 
 
- In de kerkenraad is besloten om minder te vergaderen 
Nu wordt er maandelijks door het moderamen en de 
kerkenraad vergaderd.  
Vanaf september 2016 zal de ene maand door de 
kerkenraad en de andere maand door het moderamen 
worden vergaderd.  
In september wordt  een kerkenraadsvergadering en in 
oktober een moderamen vergadering gepland.  
Voor dringende zaken kan een extra vergadering worden 
ingelast.  
 
- Voor beide kerken zijn gedachtenisplekken gemaakt.  
Na het afkondigen van een overlijden, komt de 
overlijdenskaart op de gedachtenisplek te staan en 
wordt een kaars aan gestoken. Hierna wordt een 
speciale gedachteniskaart gemaakt die de rouwkaart 
vervangt. In elke kerk brandt er dan een kaars en staat 
er een kaart voor de overledene.  
- Wilt u aan dominee Van der Leij, uw wijkouderling of 
uw contactpersoon doorgeven wanneer u weet dat 
iemand ziek is, opgenomen in het ziekenhuis, of een 
moeilijke periode doormaakt. Het mailadres en 
telefoonnummer van onze dominee vindt u voorin 
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Tsjerkepaad. 
- Elke zondagmorgen is er kindernevendienst in de kerk. 
- Elke week is er ook zondagsschool, vragen hierover 
kunt u stellen aan mw. Taapke Nicolai, telefoon nummer 
571794 of via de mail taapkeadema@hotmail.com  
 
Namens de kerkenraad, Janneke Vrijburg 
 
 

Gemeentenieuws 

 

Opgenomen in het ziekenhuis: 

Dhr A. Overwijk, Rolbrêgedyk 4, Tijnje 

 

Overleden: 

10 mei Dhr. Dirk Weidenaar, Hein Voswei 34, Tijnje 

 

De kopij voor het volgende Tsjerkepaad graag inleveren, 

uiterlijk donderdag 30 juni  bij Tineke Altena, De 

Vonken 2, 8407 EC Terwispel, e-mail t.h.altena@tele2.nl 

 

De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens 

onze gemeente, als groet/bemoediging naar diverse 

mensen in het dorp  gegaan 

 

 

 

Wijzigingen, opmerkingen of vragen kunt u doorgeven 
op bovenstaand adres. 
 

mailto:taapkeadema@hotmail.com
mailto:t.h.altena@tele2.nl
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Nieuws van de kerkrentmeesters. 
Deze keer niet veel te melden. De laatste bijeenkomst 
van ons is binnenkort voor het “zomerreces”.  
Een paar dingen die wij onder de aandacht willen 
brengen.  
Startzondag. Het nieuwe seizoen begint altijd met een 
startzondag. De startcommissie vragen wij een begroting 
bij ons in te leveren zoals gebruikelijk bij iedere 
activiteit. 
In het vorige nummer van Tsjerkepaad is versturen van 
dit blad per mail geopperd. Hier andermaal het stukje. 
Hiermee vragen wij uw mening hierover.  
Tsjerkepaad. Binnen het college hebben wij de 
mogelijkheid besproken om het Tsjerkepaad via de mail 
aan gemeenteleden te doen toekomen. Wij willen graag 
weten of hiervoor belangstelling is. Geeft u aan ons door 
of u daar eventueel gebruik van zou willen maken? Wij 
kunnen het dan inventariseren. Zou de verspreiding 
(grotendeels) via de mail lopen, dan scheelt dat 
natuurlijk een aardig stuk in de kosten. (drukken en 
rondbrengen) 
U kunt uw mening sturen naar pr@pkntijnje-terwispel.nl  
 
Namens de kerkrentmeesters,  
Pieter Reitsma. 
 
 
 
 
 

mailto:pr@pkntijnje-terwispel.nl
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Let op!! 
Vanaf 1 oktober 2016 vervalt het rekeningnummer van 
de zending.  
Maakt u geld over naar de zending dan kan dat vanaf 1 
oktober alleen nog maar op het rekeningnummer van de 
Evangelisatiecommissie. Dit banknummer is 
NL07RABO0363107207 t.n.v. Evangelisatiecommissie 
Tijnje-Terwispel. Graag bij de betaling vermelden dat het 
om de zending gaat. 
Eén keer per jaar wordt het zendingsgeld overgemaakt 
aan Kerk in Aktie. Dit blijft gewoon doorgaan.  
Het banknummer NL04RABO0363101829 vervalt per 1 
oktober. 
  
Namens de Evangelisatiecommissie,  
Anneke Dijkstra 
 
 
Beste Gemeenteleden, 
Op 18 mei waren de contactpersonen met ouderlingen 
bijeen. Voor het eerst met Dominee v.d. Ley. 
We proberen drie keer in het jaar een bijeenkomst te 
organiseren. 
Homme Lageveen deed de inleiding, hij had een beeld 
van speksteen van Reinskje meegenomen. 
Wij mochten allemaal vertellen wat we zagen, en het 
was boeiend en ieder zag wat anders. 
Met respect naar de ander mogen ook wij anders zijn. 
Ieder van ons vertelde iets uit de eigen wijk.       
Dominee geeft enkele tips en we kunnen bij haar 
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terecht. We gaan ook aan het werk met een aardig 
onderwerp. 
Enkele veranderingen:  Geertje Jeeninga  en Gorri 
Lantinga zijn gestopt met hun werk in de wijk. 
Fijn dat Janke Eliveld Wijk 3 over wil nemen, en Ettie v.d. 
Werff gaat verder met Wijk 5. 
Dominee sluit deze vergadering met een gedicht. 
Dit is in het kort wat informatie van de 
contactpersonengroep. 
 
Met vriendelijke groet, Marie de Vries 
 

Boekemerke 
Op Koningsdag heeft de twee jaarlijkse boekemerke 
weer plaatsgevonden in de Utkomst. Na een rustig begin 
begon het vanaf tien uur lekker vol te lopen, en kunnen 
we als commissie terug zien op een erg geslaagde 
ochtend. 
We kunnen u vertellen dat de netto opbrengst deze keer 
€ 933 was. Een prachtig bedrag, en we willen dan ook 
een ieder die op wat  voor manier heeft geholpen 
hartelijk bedanken! 
Natuurlijk hebben we nagedacht over waar we dit 
bedrag aan willen uitgeven.                                                    
Als idee kwam naar voren om de zandtovenaar proberen 
te contracteren voor een optreden.              
Via Tsjerkepaad houden we u hier over op de hoogte. 
 
De boekemerke commissie: Anne Feenstra, 
Ida Knobbe, Tryntsje Krist, Margriet Ziel. 
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Slotdienst 
Zondag 26 juni word er een openluchtdienst/slotdienst 
gehouden bij de familie Knobbe, Tijnjewei, op het erf en 
bij slecht weer kunnen we daar ook binnen onderdak 
vinden. De koffie staat klaar vanaf 9.30 uur. Voor wie het 
mogelijk is word gevraagd een eigen stoel mee te 
nemen. Omdat we deze dienst combineren met het 
afsluiten van het activiteiten seizoen, hebben wij er een 
paar leuke dingen bij bedacht, na de openluchtdienst is 
er een bakje koffie of iets anders en dan gaan we 
proberen of wij als gemeente een goed klinkend geheel 
kunnen vormen. Heb geen angst, we gaan niet weer 
zingen, maar op creatieve wijze, onder begeleiding van 
een professional, wel van ons laten horen. 
En als afsluiting gaan we met elkaar lunchen zodat wij 
zowel geestelijk als lichamelijk gevoed met een vrolijk 
hart de zomer periode in kunnen gaan. 
Wanneer er mensen zijn die vervoer nodig hebben om 
te kunnen komen, dan mogen zij bellen naar: 
Wim Vrijburg, tel 571859. 
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Kinderrubriekje     Noach 
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Rainbow de duif 

Vanaf Pinksteren 2016 kunnen kinderen thuis en in de kerk 
kennismaken met Rainbow. Dit is een gezamenlijk initiatief 
van Kerk in Actie en Kind op Zondag. Rainbow vliegt de 
wereld rond, op zoek naar plaatsen waar mensen gelukkig 
kunnen zijn. En ze bedenkt samen met de kinderen wat er 
gedaan kan worden om meer van zulke plaatsen te laten 
ontstaan. 
Bij Kerk in Actie is vanaf 1 mei een boekje en een knuffel 
verkrijgbaar. Ook krijgt Rainbow dan een eigen website, 
waarop kinderen kunnen ontdekken wat Rainbow allemaal te 
vertellen heeft. 
In Kind op Zondag zal de duif vooral een rol spelen in de 
projecten voor Advent en Kerst en de Veertigdagentijd en 
Pasen. Ze laat de kinderen dan dingen zien uit de wereld om 
ons heen, waarbij een verbinding gelegd wordt met de 
Bijbelverhalen die we met de kinderen lezen. 
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Het e-mail adres: diaconiepgtt@gmail.com 

 

 

 

5 juni: Kerk in Actie Werelddiaconaat biedt hulp aan 
slachtoffers van seksueel geweld o.a. in Guatemala.  
In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer van 
seksueel geweld. De meeste daders worden nooit 
opgespoord of gestraft. De organisatie Refugio wil het 
toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe 
roepen.  
De organisatie biedt slachtoffers psychologische 
begeleiding en juridische hulp. Ook helpt de organisatie 
hen met (beroeps)onderwijs om een zelfstandig bestaan 
op te bouwen.  
Daarnaast ondersteunt Refugio instanties als de politie 
en lokale overheden om slachtoffers op de juiste wijze 
op te vangen, te begeleiden of door te verwijzen. Tot 
slot klaagt de organisatie misstanden aan bij de overheid 
en dringt ze aan op het straffen van daders. Met de 
collecteopbrengst wil Refugio onder meer minimaal 30 
slachtoffers opvangen en begeleiden.  
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12 juni: Ieder jaar genieten zieke mensen en mensen 
met een beperking van een vakantie in het 
Roosevelthuis.  
Ieder jaar genieten 1.500 mensen die ziek zijn of een 
beperking hebben van een onbezorgde vakantie in het 
Roosevelthuis. Na 47 jaar intensief gebruik is dit 
diaconale vakantiecentrum echter sterk verouderd. De 
kozijnen zijn verrot, de riolering en elektra aan 
vervanging toe en de meeste kamers zijn met een 
gezamenlijke badkamers en toilet op de gang niet meer 
van deze tijd. Daarom wordt het Roosevelthuis 
vernieuwd. De kamers krijgen moderne voorzieningen 
als hoog-laagbedden, aangepaste toiletten en douches 
en een alarmeringssysteem. Op 13 juni 2015 werd de 
eerste steen gelegd. Voor de inrichting blijft uw bijdrage 
noodzakelijk. Help ook mee: een rolstoel kost € 500,- en 
een tillift € 4.000,-. Om een eenpersoonskamer volledig 
in te richten is € 35.000,- nodig.  
 
 
12 juli: jeugdwerk Protestantse Kerk: Vaders en 
geloofsopvoeding 
De collecte van vandaag is bestemd voor JOP, 
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. JOP onder 
steunt ouders en kerken met het doorgeven van geloven 
aan een nieuwe generatie. Vaders blijken op een andere 
manier bezig te zijn met geloofsopvoeding dan moeders. 
Zo ook Hans, dertiger en vader van 2 tieners. Hij 
verheugde zich op een avond in de kerk over 
geloofsopvoeding, maar kwam teleurgesteld thuis: hij 
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was de enige vader die was gekomen. Optimistisch 
stapte Hans het bijzaaltje van de kerk binnen. Een avond 
over geloofsopvoeding, daar was hij wel aan toe. Maar 
het zaaltje bleek gevuld door vrouwen, alleen maar 
moeders. En het gesprek stelde hem teleur, alsof ze toch 
van een andere planeet kwamen. Hans besloot het er 
niet bij te laten zitten, nodigde een paar vrienden uit 
voor een avond rondom een vuurtje in zijn tuin. Niet 
met thee, maar met bier erbij. Dat gesprek werd een 
succes. Hans vertelt: “Mijn vrienden herkenden mijn 
dilemma’s en vragen: Hoe kan ik die tieners van mij 
laten zien wat geloven voor mij betekent? Hoe praat ik 
daar met ze over?” Hans blijkt niet de enige vader die 
behoefte heeft aan contact met andere mannen. 
Daarom stimuleert JOP vaders om elkaar op te zoeken 
rondom geloofsopvoeding. JOP ondersteunt en 
organiseert vaderinitiatieven in het hele land. Vaders en 
kinderen gaan samen naar het bos en ontdekken daar 
de waarde van geloven, door creatieve opdrachten, 
gespreksvragen en uitdagende opdrachten. Met uw 
bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat JOP 
het aantal vaderinitiatieven uitbreidt. Zo wordt 
geloofsopvoeding iets van vaders en moeders samen. 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 
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Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
 

 

Zondag 5 juni 9.30 uur   dienst in: Tijnje 

    Heilig Avondmaal 

  Graag liedboek meenemen!!!! 

 

 Voorganger:  Ds. J. Goorhuis / Smalle Ee 

 Organist:  Hielke v.d. Meulen  

 Oppas:   Nynke de Koster 571499 

 Kindernevendienst: ja  

Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin  

 Collectes zijn voor: 1
e
 diac. / Werelddiaconaat

    2
e
 kerk 

           3
e
 kerk en gebouwen  

 Bloemenbezorger: F. Akkerman 

 

 

Zondag 12 juni 9.30 uur dienst in: Tijnje  

    Kaarsendienst  

 

Voorganger:    ds. D.v.d. Leij  

 Organist:  Anton van der Meulen

 Oppas:   Janneke van Beek 752058 

 Kindernevendienst: nee  

Ouderling van dienst: Ida Knobbe  

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie 

2
e
 kerk /Roosevelthuis 

 Bloemenbezorger:      T. Romkema 
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Zondag 19 juni 9.30 uur dienst in: Terwispel  

 

 Voorganger:    Ds. D. v.d. Leij 

 Organist:  ?   

 Oppas:   Ankie de Boer 572871 

 Kindernevendienst: ja  

Ouderling van dienst: Wim Vrijburg  

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie  

2
e
 kerk  

           Bloemenbezorger: J.W. de Bruin 

    

  

 

Zondag 26 juni 9.30 uur  Openlucht/Evang./Slotdienst 

 

 Voorganger  Ds. D. v.d. Leij  

 Organist:     

 Oppas:   Sybrich Veenstra 571904 

 Kindernevendienst: ja   

Ouderling van dienst: Gina Weidenaar  

 Collectes zijn voor: 1
e
 evangelisatie 

2
e
 kerk   

 Bloemenbezorger: Joh. Van der Meulen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

Zondag 3 juli 9.30 uur   dienst in: Tijnje   

  

            Voorganger:  Ds. J. Vlasblom, Nij Beets 

 Organist:  Anton van der Meulen 

 Oppas:   Nynke de Koster 571499 

 Kindernevendienst: ja 

Ouderling van dienst: Bernadet de Vries  

 Collectes zijn voor: 1
e
 Diaconie 

2
e
 jeugdwerk 

3
e
 Kerk en Gebouwen 

 Bloemenbezorger:      P. Stienstra-Kneefel 

 

 

 

Zondag 10 juli  9.30 uur   dienst in: Terwispel 

     

 

Voorganger: Dhr. A. Westra 

 Organist:  Hielke v.d. Meulen 

 Oppas:   Janneke van Beek 752058 

 Kindernevendienst: ja 

 Ouderling van dienst: Pieter Kik 

Collectes zijn voor:    1
e
 diaconie 

                                    2
e
 kerk 

Bloemenbezorger:      H P v. d. Meulen  
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Voor wie anderen verzorgen 
 
Behulpzaam, vriendelijk en altijd aan het werk 
Hoor ik ze lopen in de kamers en de gangen; 
Wat weet ik van hun leven en van hun verlangen 
of van hun zorgen? Zijn ze zwak of sterk? 
 
Ik zie alleen hun frisse, jonge buitenkant – 
Wat leeft er achter ’t uiterlijk, dat ze ons tonen? 
Ik weet niet waar ze liefhebben en waar ze wonen, 
Het gaat me ook niet aan. Toch voel ik me verwant. 
 
We kennen beiden onze vreugden, ons verdriet, 
We houden ons zo flink als we maar kunnen; 
Zonder aan anderen een blik te gunnen 
In wat ons werkelijk raakt. Men ziet, maar kent ons niet. 
 
Nel Benschop 
 
 




