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Leijtriedden 
 
Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze 
aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 
(Handelingen 2:9) 
 
Pinksterfeest!  Feest van de Heilige Geest. Misschien wel 
het moeilijkste feest om onder woorden te brengen. 
Want wat moet je daar nu over zeggen. Ik las het 
volgende gedicht. 
 
Pinkstergedachte 
 
 

Pinksteren is openstaan 
voor een kracht 
die je boven jezelf uittilt. 
Is warm lopen 
voor iets wat hoop geeft 
en uitzicht biedt. 
Is geloven dat 
heel gewone mensen 
iets buitengewoons 
tot stand kunnen 
brengen 
als ze zich laten 
inspireren door 
woorden 
van liefde en kracht. 
 

Pinksteren is diep 
ademhalen 
en alles wat in je is 
openzetten voor een 
droom 
die lucht geeft. 
Is je vleugels uitslaan 
en je mee laten nemen 
door die windvlaag van 
boven 
die als een frisse bries 
over de aarde waait. 
Is de kracht van God 
in elkaar herkennen 
en in zijn Geest 
met elkaar verder gaan.

Greet Brokerhof - van der Waa 
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En weet u wat me hierin het meest geraakt heeft?  De 
laatste zin .  
“Pinksteren is de kracht van God in elkaar herkennen en 
in zijn Geest met elkaar verder gaan”. 
Gods kracht in elkaar herkennen. Daarvoor moet je naar 
elkaar kijken. Echt kijken. Ja en met een open blik en 
open hart elkaar bekijken. God proberen te vinden in de 
ander.  
Wat is dat ontegenzeggelijk moeilijk. Want we hebben 
zo onze gedachten en meningen over elkaar wel klaar. 
En om nou in hem/haar God te zien?  
Toch is dàt Pinksteren. Gods Geest in iedereen.  
En als we dat in elkaar herkennen dan komen er 
krachten los die iedereen versteld doen staan. Dan zijn 
we niet meer te houden Dan komt de hele wereld in 
beweging. Ook de kerk.  
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Vanuit de gemeente. 
 
Het spits is er af. Als ik dit schrijf ben ik ongeveer een 
maand werkzaam binnen de gemeente van Tijnje-
Terwispel. Met veel plezier kijk ik  terug op een mooie 
bevestigingsdienst waarin ds. Wieger Baas en ik de toon 
probeerden te zetten.  Open, luisterend, spontaan , 
kwetsbaar en zichtbaar. Ja want zo hoop ik ook in jullie 
midden te zijn. Vertrouwend en gelovend dat de Heer er 
bij aanwezig is. 
Dit lukt pas optimaal als het van twee kanten komt. Van 
predikant én van de gemeente. Ik hoop dan ook op een 
fijne samenwerking. Ja, want werken kan alleen als ik op 
de hoogte ben van de ins en outs in de gemeente. Ik 
vraag hierbij dan ook: wilt u , wil jij , zoveel mogelijk 
door geven wat er in de gemeente speelt. Bijvoorbeeld 
waar ziekte is of wanneer je weet dat iemand graag een 
gesprekje wil. En laten we dat dan niet alleen beperkt 
houden tot eigen kring. De dorpen zijn groter dan alleen 
de gemeente. Dat brengt me even op de bereikbaarheid. 
 
Op dinsdag en woensdag zal je mij in Tijnje en Terwispel 
tegen komen. Op de fiets, lopend of in de auto.                                                                                                                            
Die dagen zijn mijn bezoek dagen.                                                                                                           
Het kan dus zo maar zijn dat ik voor de deur sta.                                                                                                                                                    
Mocht  je denken , ik zou haar wel even willen spreken, 
dan kan dit bij jou thuis maar ook in de consistorie 
kamer.                                                                                                                            
Graag wel even bellen, want om een spreekuur te 
houden is niet handig.                                                                                                         
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Dan zit ik te vaak alleen maar te wachten.                                                                                                         
Het telefoonnummer is 06-13130913.                                                                                                             
Per mail kan natuurlijk ook. werkdieuwke@gmail.com                                                                                                          
 
De eerste weken (c.q. maanden) zullen vooral 
kennismakingsbezoekjes zijn. Omdat het maar een 50% 
baan is duurt dit natuurlijk wel wat langer dan jullie 
misschien gewend zijn. Maar wat in het vat zit verzuurt 
niet  De ouderen van 80 jaar en ouder hoop ik rond hun 
verjaardag te bezoeken.  
Ja en nieuw zijn de bezoekjes aan de kinderen. 
 

 
 
Vanaf 6 juni kom ik de kinderen van groep 1 tot en met 
groep 8 feliciteren op hun verjaardag. Ik ga er van uit dat 
de meesten dan wel thuis zijn.

mailto:werkdieuwke@gmail.com
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Binnen een gemeente als de onze gebeurt veel. Ziekte , 
verdriet, vreugde en blijdschap. 
Wat is er mooier dan dat met elkaar te delen. Zo kun je 
met elkaar blij zijn en met elkaar het verdriet en de 
zorgen delen. 
De afgelopen weken zijn een aantal gemeente leden in 
de revisie geweest. Zo hebben mevr. Van Asch 
(Farskewei) en mevr. van der Meulen (Bregeleane) een 
nieuwe heup en dhr. De Boer  (Stokkershagen) een 
andere pacemaker. Het lijkt allemaal maar simpeltjes 
maar toch blijven het operaties.  Spannend is het voor 
Durk Weidenaar. Hij wacht op een operatie i.v.m.  
verwijding  van een slagader. Op dit moment weten we 
nog niet wanneer het gaat gebeuren.  
We wensen Durk en zijn vrouw en alle andere zieken, 
sterkte en Gods nabijheid toe. 
O ja, nog even het volgende: week 22 ( 29 mei tot en 
met 4 juni) ben ik afwezig. 
 
A Dieu, ga met God 
Ds. Dieuwke van der Leij 
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Nieuws vanuit de kerkenraad 
De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden 
op 16 mei.  
- Zondag 15 mei nemen vier ambtsdragers afscheid van 
de kerkenraad, dit zijn: mw. Geartsje Romkema, mw. 
Beke Hendriksma (ouderling kerkrentmeesters) mw. 
Rhodé Tanja en mw. Anneke Hoekstra (diakenen). Mw. 
Bernadet de Vries- Nieuwland, nu kerkrentmeester, zal 
in deze dienst worden bevestigd als ouderling 
kerkrentmeester.  
- Tijdens de gemeenteavond op vrijdagavond 15 april 
hebben de heren Andries Hoekstra en Wim Vrijburg 
aangegeven dat zij zitting willen nemen in het college 
van kerkrentmeesters. 
- Mw. G. Lantinga en mw. G. Jeeninga hebben 
aangegeven dat ze stoppen met hun werk als 
contactpersoon. We willen hen heel hartelijk bedanken 
voor al het werk wat zij als contactpersonen hebben 
gedaan.   
- Mw. Janke Eliveld heeft tijdens de gemeenteavond 
aangegeven dat ze contactpersoon wil worden voor 
onze gemeente. De kerkenraad is erg blij met deze 
spontane aanmeldingen. 
- 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.  
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- Zondag 26 juni staat de jaarlijkse openluchtdienst, 
georganiseerd door de evangelisatie commissie, 
gepland. Deze dienst wordt gecombineerd met de 
slotdienst. 
- Zondag 25 september staat een startdienst gepland, 
lijkt het jou of u wat om mee te helpen deze dienst te 
organiseren, dan kun je je telefonisch of via de mail 
opgeven bij onze dominee ds. Van der Leij. Het 
mailadres en telefoonnummer vindt u voorin 
Tsjerkepaad. 
- Wilt u aan uw wijkouderling of uw contactpersoon 
doorgeven wanneer u weet dat iemand ziek is, 
opgenomen in het ziekenhuis, of een moeilijke periode 
doormaakt. 
- 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 
 
 
Vacatures gemeentewerk. 
Zoals u in het stukje “Nieuws uit de kerkenraad” heeft 
kunnen lezen hebben Andries Hoekstra en Wim Vrijburg 
zich aangemeld voor het college van kerkrentmeesters 
en Janke Eliveld als contactpersoon. In de diaconie 
blijven nog twee open plekken na 15 mei. Als 
kerkenraad willen we die gemeenteleden die voor de 
kerkenraad gevraagd zijn, dringend verzoeken om hun 

mailto:taapkeadema@hotmail.com
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nee nog eens opnieuw te overwegen. Ook als u niet 
gevraagd bent wilt u dan toch overwegen om het mooie 
werk van diaken op u te nemen. Goed voorbeeld….. Drie 
diakenen is immers wel erg krap!  U kunt zich melden bij 
de kerkenraad. 
Pieter Kik. 

 
  
  
Gemeentenieuws 

 

Opgenomen geweest in het ziekenhuis: 

Mevr. I. v.d. Meulen, Brêgeleane 11, Tijnje 

Mevr. A. van Asch, Farskewei 10, Tijnje 

 

Verhuisd: 

Fam T Stienstra-Kneefel van H. Voswei naar Koaibosk 2 

8407 ED Terwispel 

Dhr. Sj. Hoogeveen naar Winia Ikkers 13 8406 EP Tijnje 

 

 

De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren, 

uiterlijk donderdag 26 mei bij Tineke Altena, De 

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

 
 
 
 
 

mailto:t.h.altena@tele2.nl


9 

 
De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens 

onze gemeente, als groet/bemoediging naar diverse 

dorpsgenoten  gegaan. 

 

   

Nieuws van de kerkrentmeesters. 
Microfoons. Sinds lange tijd wordt er gecollecteerd op 
de eerste van de maand voor kerk en gebouwen. 
Inmiddels hebben we daarvoor een flink bedrag 
vergaard. Wij hebben besloten om de microfoons die nu 
reeds meerdere weken gebruikt worden in beide kerken, 
uit deze pot te betalen. De kosten voor de installaties 
bedroegen ongeveer €  2.000,- Nu zijn we klaar voor de 
toekomst. (zolang het duurt denk ik dan maar) De vorige 
microfoons werken storend op het 4 G netwerk en 
daarmee zijn we in overtreding. 
Kerkbalans. Op de actie kerkbalans hebben wij een 
goede respons gekregen. Hartelijk dank daarvoor. Voor 
degenen die hier nog niet op gereageerd hebben, kijkt u 
even in uw post of de brief hier nog tussen ligt en lever 
hem in bij één van de kerkrentmeesters. Bij voorbaat 
bedankt voor uw hulp en medewerking. 
RSIN. (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden 
Informatie Nummer; daar staat de afkorting voor.) 
Goede doelen met een ANBI status, waaronder de kerk, 
hebben van de belastingdienst dit nummer gekregen. 
Gemeenteleden hebben dit nummer nodig bij het 
invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. 
Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een 
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periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden 
in het kader van de actie kerkbalans. Gemeenten en 
diaconieën hebben ieder een eigen RSIN, zodat het 
juiste nummer moet worden ingevuld bij aangifte van 
belasting. Kijk voor de juiste nummers op de site waar 
de gegevens staan vermeld onder het ANBI blokje. Heeft 
u geen toegang tot het internet, dan kunt u natuurlijk 
deze nummers opvragen bij de kerkrentmeesters. 
Cursus kerkrentmeester. Drie leden van het college 
hebben drie donderdagen in Drachten deze cursus 
gevolgd. De provinciale VKB had deze cursus 
georganiseerd en hiervoor was ruime belangstelling. Wij 
gaan nu sommige punten uit deze cursus nader op onze 
gemeente betrekken, wat moet of kan anders, bv. Er 
komen op zo’n manier toch dingen naar voren waar wij 
nog niet echt bij stil hebben gestaan. Al met al een 
leerzame ervaring. 
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) 
Nieuwe Ambtsdragers. Tijdens de afgelopen 
gemeentevergadering  hebben twee  gemeenteleden, 
Wim Vrijburg en Andries Hoekstra, te kennen gegeven 
zitting te willen nemen in het college van 
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kerkrentmeesters. Langs deze weg van harte welkom en 
wij hopen op een prettige samenwerking. 
 
Namens de kerkrentmeesters, 
Pieter Reitsma  
 
 

Vanuit de diaconie. 
Bij de diaconie treden dit jaar Anneke Hoekstra en 
Rhodé Tanja af. Vele jaren hebben zij zitting gehad in de 
diaconie en daar verschillende functies vervuld. Wij 
willen hen dan ook hartelijk danken voor het werk wat 
zij in de kerkenraad, en ook voor onze gemeente hebben 
gedaan.  
 
Omdat het verkeerde verslag in het jaarboekje geplaatst 
was, hierbij  het juiste verslag van 2015. 
 
Jaarverslag van de diaconie 2015. 
Het jaar 2015 stond vooral in het teken van grote 
stromen vluchtelingen die naar Europa proberen te 
komen. 
Op 25 april werd Nepal getroffen door een zware 
aardbeving waarbij duizenden mensen dakloos werden. 
De diaconie heeft door het geven van extra giften en het 
houden van collectes geprobeerd om enigszins bij te 
dragen aan de ondersteuning van slachtoffers van 
oorlog en natuurgeweld, mensen die op de vlucht zijn 
voor geweld, ziekte en honger. Hieronder leest u wat 
extra informatie over een aantal projecten van Kerk in 
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Actie waar onze gemeente aan heeft bijgedragen. 
- De slachtoffers en vluchtelingen als gevolg van de 
oorlog in Syrië en Irak. - In Syrië en de omliggende 
landen verschaffen kerken onderdak, voedsel, eerste 
levensbehoeften en onderwijs aan de kinderen.  
- In Syrië en Irak zijn christenen, gematigde moslims en 
andere minderheden op de vlucht voor het geweld van 
de organisatie Islamitische Staat.  
- In Zuid-Soedan Ethiopië, Oeganda, Kenia zijn 
vluchtelingenkampen ingericht voor meer dan een 
miljoen vluchtelingen uit Soedan. Door het 
aanhoudende geweld zijn in grote delen van het land de 
akkers in Zuid-Soedan niet bewerkt. Hierdoor ontstaat 
een hongersnood, waardoor het leed alleen maar groter 
wordt. 
 
In het afgelopen jaar heeft de diaconie ook weer 
meegewerkt aan activiteiten in onze eigen gemeente, 
zoals een actie voor de voedselbank, het met elkaar 
koffiedrinken en het stamppot eten. Leuke activiteiten 
waar veel belangstelling voor was.  
Verder de paasgroetenactie met kaarten die in de 40 
dagentijd worden verstuurd aan gevangenen in het 
binnen- en buitenland.  
Ook zijn we tijdens de veertigdagentijd actief geweest 
als gemeente met de veranderdag van de stichting 
Present. 
In het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van 
Janneke Vrijburg als diaken.  
Gelukkig hebben we een nieuwe diaken gevonden, 
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Tjeerd Bosma, die onze groep is komen versterken. 
Hieronder vindt u de namen van de leden van de 
diaconie en de functieverdeling. Het voorzitten van de 
vergadering doen we bij toerbeurt.  
 
De diaconie:  
Anneke Hoekstra (penningmeester) 
Johannes van der Meulen (secretaris en notulist) 
Rhodé Tanja 
Lucy Ockers 
Tjeerd Bosma        
 
 
 
Tsjerkepaad 2016 ( met tentoonstelling ) 
 
In de maanden juli en augustus stellen wij onze beide 
kerken weer open voor bezoek. Dit wordt gedaan in het 
kader van Tsjerkepaad 2016.  In Friesland doen meer 
dan 200 kerken aan deze activiteit mee.   
Afgelopen jaar hebben we ruim 200 mensen welkom 
mogen heten in onze kerken. Afgaande op de reacties 
van de bezoekers wordt  de openstelling zeer 
gewaardeerd.  
Om wat extra ’s toe te voegen  organiseren  we er ieder 
jaar een kleine tentoonstelling bij. Meestal betreft dit 
werk van hobbyisten uit eigen dorp, maar vorig jaar 
hadden we ook beroepsmatig werk van natuurfotografe 
Jessica van Dijk uit Tijnje.  Gedacht  kan worden aan 
schilderen, fotografie, beeldhouwen enzovoort.  



14 

Voor dit jaar hebben we Hilda Feenstra bereid gevonden 
haar schilderijen ten toon te stellen. 
Maar indien er meer mensen zijn die hun hobby of hun 
werk willen exposeren dan horen we het graag.           
 
 
P.S. 
We hopen dat we weer kunnen rekenen op onze 
gastheren/- vrouwen van vorig jaar. Mocht u niet weer 
beschikbaar zijn, dan horen we het wel.  
Heeft u dit werk nog niet gedaan en het lijkt u wat, dan  
ook graag even bericht. Het zijn beslist mooie middagen 
om iets over onze kerk (- gemeenschap ) te vertellen, 
maar eveneens de ervaringen van de bezoekers te 
horen. Documentatie materiaal is aanwezig.    
   
Dirk Weidenaar en Hendrik Span 
                                  
 
Something old, something new … 
 
Dit jaar bestaan we 45 jaar. Dat is natuurlijk een goede 
reden voor een feestje. Daarom zullen we op 28 mei 
2016 onze verjaardag vieren met een spetterend 
jubileumconcert. 
Een kleine terugblik: Het koor werd in maart 1971 
opgericht en groeide binnen de kortste keren uit tot een 
groot koor met een uitstekende reputatie in Friesland en 
ver daarbuiten. Het bracht het koor onder meer in 
Duitsland en in 1975 zelfs in Israël. Hoewel de laatste 20 

http://lordsmoorsingers.nl/nieuws/?newsitem=049


15 

jaar het koor in grootte behoorlijk is afgenomen, heeft 
het nog altijd een goede reputatie. Die zorgde er voor 
dat het koor in 2009 hun medewerking mocht verlenen 
aan de "Groots met een zachte G" concerten van Guus 
Meeuwis. Anno 2016 is het koor, dat sinds 1 september 
2015 onder leiding staat van Erwin de Ruiter, klaar om 
nieuwe avonturen te beleven, maar bovenal om de 
gospel te kunnen blijven uitdragen en mensen te raken. 
Maar eerst willen we nog een keer achterom kijken en 
45 prachtige jaren vieren. Dat zal gebeuren op 28 mei 
2016 vanaf 20.00 uur in de Sionskerk aan de Marktweg 
55 in Oudeschoot. Onder het motto "Something old, 
something new…" zal tijdens deze avond muziek uit de 
afgelopen 45 jaar gecombineerd worden met nieuw 
repertoire. De toegang voor het concert is gratis. We 
hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen. 
 
Namens gospelkoor ”Lords’ Moor Singers” 
Yvonne Lanser-Bakker 
 
 
Bedankje 
 
Bedankt, 
voor de vele kaarten, bloemen en bezoekjes , die ik 
mocht ontvangen, in het ziekenhuis en thuis. Het was 
geweldig al dat meeleven. En een biddende gemeente 
om je heen te hebben, dat doet je goed. 
  
hartelijke groeten Janke en Sieberen van der Meulen. 
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1 mei: Collecte Missionair Werk en Kerkgroei: 
Help de nieuwe kerk in Hilversum 
Vitamine G in Hilversum is een van de pioniersplekken 
van de Protestantse Kerk. Het is een jonge 
geloofsgemeenschap die aansluiting zoekt bij de buurt 
en zich openstelt voor buitenstaanders. Buiten de 
diensten om ontmoeten de leden elkaar thuis om samen 
te eten, te bidden en te kijken hoe ze in de buurt kunnen 
laten zien wat leven met God betekent. Daarom 
organiseren ze bijvoorbeeld buurtmaaltijden, een 
laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te gaan 
en er te zijn voor mensen die alleen zijn. Pionier ds. 
Gerard Kansen ziet dat mensen opbloeien en 
eenzaamheid wordt doorbroken. 
De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van 
pioniersplekken als Vitamine G en ondersteunt ze van 
harte. Met uw bijdrage aan de collecte helpt u deze en 
andere pioniersplekken om als kerk op een 
vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de buurt. 
 

15 mei: Kerk in Actie Zending: Meer jongeren in 
Rwandese Kerk. 
In Rwanda verlaten steeds meer jongeren de kerk als zij 
naar de hoofdstad trekken voor studie of werk, of omdat 
ze overstappen naar een pinksterkerk. De 
Presbyteriaanse Kerk wil jongeren bij de kerk betrokken 
houden. Daarom biedt de kerk jongeren volop de 
gelegenheid zelf actief te zijn in de kerk, bijvoorbeeld 
door leiding te geven aan kerkelijke activiteiten of een 
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bijbelstudiegroep te vormen. Zo neemt de 
betrokkenheid van jongeren bij de kerk toe. Daarnaast 
helpt de kerk jongeren met een beroepsopleiding of bij 
het starten van een eigen onderneming, zodat migratie 
naar de stad niet nodig is. De collecteopbrengst is onder 
meer bestemd voor studiemateriaal en 
jongerenactiviteiten voor ruim 600 jongeren. 
 
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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Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 

Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
 

 

Zondag 1 mei 9.30 uur dienst in: Tijnje   

 

Voorganger:    Ds. J.D. de Haan / Drachten  

 Organist:  Machiel v.d. Bos  

 Oppas:   Ankie de Boer 572871 

 Kindernevendienst: ja 

 Zondagsschool: Taapke en Foekje 

Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin  

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie 

2
e
 kerk  / missionair werk en 

  kerkgroei 

3
e
 kerk en gebouwen  

 Bloemenbezorger: D. Weidenaar 

 

 

 

Donderdag 5 mei 9.30 uur dienst in: Tijnje 

    Hemelvaartsdag  

 

 Voorganger:    Ds. J. v.d. Mark / Wolvega 

 Organist:  Willem Zijlstra  

 Oppas:   Sybrich Veenstra 571904 

 Kindernevendienst: ja  

Ouderling van dienst: Ida Knobbe  

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie  

2
e
 kerk   
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Zondag 8 mei 9.30 uur   dienst in: Terwispel 

    Zangdienst 

 Voorbereiding: Zangdienstcommissie  

 Organist:  Anton v.d. Meulen  

 Oppas:   Nynke de Koster 571499 

 Kindernevendienst: ja   

Ouderling van dienst: Gina Weidenaar  

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie 

2
e
 kerk   

 Bloemenbezorger: H. Altena 

 

 

Zondag 15 mei 9.30 uur   dienst in: Tijnje  

    Pinksteren 

 Afscheid en bevestiging ambtsdragers 

 

 Voorganger:  Ds. D. v.d. Leij 

 Organist:   

 Oppas:   Janneke van Beek 

 Kindernevendienst: ja 

Ouderling van dienst: Ida Knobbe  

 Collectes zijn voor: 1
e
 pinksterzending 

2
e
 kerk 

 Bloemenbezorger:  Mevr. J. From 
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Zondag 22 mei 9.30 uur   dienst in: Tijnje   

 

Voorganger: Ds. D. v.d. Leij 

 Organist:  Hielke v.d. Meulen 

 Oppas:   Ankie de Boer 572871 

 Kindernevendienst: ja 

 Zondagsschool: Taapke en Foekje 

Ouderling van dienst: Pieter Kik 

Collectes zijn voor:    1
e
 diaconie 

                                    2
e
 kerk 

Bloemenbezorger:      H. Hokwerda  

 

    

Zondag 29 mei 9.30 uur   dienst in: Terwispel  

 

 Voorbereiding: CMAD 

 Organist  Jelle Visser 

 Oppas:   Sybrich Veenstra 571904 

 Kindernevendienst: ja 

 Zondagsschool: Taapke en Foekje 

Ouderling van dienst: Jannie From 

Collectes zijn voor:    1
e
 diaconie 

                                    2
e
 kerk 

Bloemenbezorger:      H. Span 
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Zondag 5 juni 9.30 uur   dienst in: Tijnje 

    Heilig Avondmaal 

 

 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 

 

 
 




