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Leijtriedden  
 
Na een fijne Stille Week, waarin we op verschillende 
manieren stil stonden bij  het lijden en sterven van onze 
Heer , en een mooie opgetogen Paasviering, zijn we op 
weg naar het volgende feest: Hemelvaart. Nu is het 
moeilijk om een voorstelling te maken van de hemel. 
Ieder heeft daar zo zijn/haar eigen gedachten over. In 
het volgende verhaaltje leest u een interpretatie. 
 
 
In een joods dorpje in Polen woonde eens een 
bijzondere rabbi, een heel geleerde man, maar ook heel 
vriendelijk en wijs. Voor de inwoners was hij een wonder 
rabbi. Ze zeiden: 'Elke morgen, vóór het gebed, stijgt 
onze rabbi op naar de hemel!' 
Hoe kwamen ze ertoe zoiets te zeggen? Op sommige 
dagen werden er heel vroeg in de morgen speciale 
gebeden gezegd. En het vreemde was, dat de rabbi juist 
op die ochtenden, voordat het tijd was voor het gebed, 
steeds verdwenen was. 'Waar is de rabbi?' vroeg 
iedereen. Hij was niet in zijn huis, niet buiten, niet in de 
synagoge en niet in het leerhuis. Een leerling van de 
rabbi zei tegen een vriend: 'Ik denk dat onze rabbi voor 
het gebed opstijgt naar de hemel. Daar knielt hij neer 
voor de troon van God om voor ons te bidden.' 
'Ja', zei zijn vriend, 'dat denk ik ook.' En zo werd het door 
verteld in heel het dorp. 
Op een dag kwam er een nieuwe kleermaker in het dorp 
wonen. Hij kwam uit Litouwen, waar de joden niet zo 
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goedgelovig waren als in het Poolse dorp. Van zijn 
klanten hoorde de kleermaker al gauw allerlei verhalen 
over de bijzondere rabbi. De kleermaker lachte er eens 
om. Tegen zijn vrouw zei hij: 'Wat zijn de mensen hier 
toch dom. Naar de hemel! Belachelijk, hoe kunnen ze 
zoiets bedenken? Weet je wat! Morgenvroeg ga ik kijken 
wat de rabbi tijdens het ochtendgebed uitvoert en dan 
zal ik het de mensen wel eens vertellen.' 
Het was nog donker toen de kleermaker door de stille 
straten van het dorp liep. Iedereen sliep nog. Alleen in 
het huis van de rabbi brandde al licht. Daar verstopte de 
kleermaker zich achter een paar struiken. Even later 
kwam de rabbi naar buiten, maar hij was nauwelijks te 
herkennen. Hij liep met oude kleren aan en een zak op 
zijn rug. En zo liep hij naar het bos dat dicht bij het dorp 
was. Bij het licht van de maan zag de kleermaker dat de 
rabbi hout sprokkelde en in de zak deed. En met een zak 
vol hout op zijn rug liep de rabbi terug naar het dorp. 
Daar ging hij een steeg in. 
De kleermaker sloop hem achterna, maar toen hij bij de 
steeg kwam, zag hij de rabbi niet meer. Het was er 
helemaal donker, totdat in een oud vervallen huisje een 
lichtje aangestoken werd. Zou de rabbi daar binnen 
gegaan zijn? De kleermaker liep er naar toe en gluurde 
voorzichtig door het raam.  
In het armoedige kamertje stond een bed waarop een 
oude vrouw lag, die er ziek en zwak uitzag. De rabbi lag 
op zijn knieën voor de kachel. Terwijl hij hout in de 
kachel deed sprak hij het eerste deel van de 
voorgeschreven gebeden uit. Bij het aansteken van het 
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hout zei hij het tweede deel van de gebeden. En terwijl 
het vuur opvlamde zong hij het derde deel.  
Ontroerd keek de kleermaker toe en fluisterend sprak hij 
met de rabbi de gebeden uit. Daarna draaide hij zich om 
en liep beschaamd de donkere steeg uit, terug naar zijn 
eigen huis, waar zijn vrouw op hem zat te wachten. 'En?' 
vroeg ze nieuwsgierig. 'Wat heb je gezien? Is het waar 
dat de rabbi vóór het gebed opstijgt naar de hemel?'  
'Ja', zei de kleermaker zacht, 'hij is heel dicht bij de 
hemel.' 
 
                                               ************* 
 
Vanuit de gemeente. 
 
Onze gedachten gaan uit naar Janke van der Meulen. 
Opnieuw breekt er een moeilijke tijd voor haar aan. De 
uitslag van het bevolkingsonderzoek bleek niet goed te 
zijn. Een operatie  en bestraling zullen volgen. We 
wensen Janke en Siebren Gods steun toe in deze 
moeilijke tijd. 
Op 17 maart is Dylan van Beek geboren. Zoon van Johan 
en Marilva. Kleinzoon van Pierke en Reint. 
Johan en Marilva hebben gevraagd of Dylan in onze 
gemeente gedoopt mag worden. Dit zal gebeuren op 7 
mei a.s.  
Het wordt die zondag een hele feestelijke dienst omdat 
er ook stil wordt gestaan bij het 50 jarig jubileum van 
Taapke Nicolai en het 25 jarig jubileum van Foekje Smit. 
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Al die jaren hebben ze in Tijnje de zondagsschool geleid. 
Van harte gefeliciteerd daarmee.  
Op zondag 14 mei is er een ‘Fryske tsjinst.’ Ik zelf heb 
het liever over een dienst in de taal van ‘myn mem’. 
Want ja, tige frysk bin ik no ek wer net. 
De collecte tijdens de sobere maaltijd heeft bijna € 90,00 
opgebracht. We hebben het overgemaakt naar een 
project van De Wilde Ganzen 
Van 19 mei tot en met 28 mei ben ik een weekje vrij. 
Mocht er iets zijn neemt u dan contact op met de 
voorzitter of de scriba.  
 
A Dieu, Ga met God. 
Ds. Dieuwke van der Leij 
 
 
 
 
 
 

 

Mijn interesse voor Jezus 
Is nog wel aan anderen uit te leggen. 
Zijn interesse voor mij, dat is lastiger 
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Gemeentenieuws 
 
Opgenomen in het ziekenhuis: 
20 april Johan Knobbe, Tijnjeweg 33, Gersloot 
 
Verhuisd: 
Mevr. G. Heida, Breewei naar Joure. 
Dhr. en mevr. P. van Herwijnen-Ouwerkerk, de Warren 
naar Geertruidenberg. 
Mevr. N. Buter met Marixanne, Sem en Lea Lolkema  
G Roordawei, naar Gorrredijk. 
 
Nieuw ingekomen: 
Mevr. F. Kooiker, Riperwâlden 8 
 

De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren, 
uiterlijk donderdag  18 mei  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 
dorpsgenoten gegaan: 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:t.h.altena@tele2.nl
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Wij moeten het brood breken voor wie geen 
Brood heeft, maar ook voor wie 

Niet breken wil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het verslag van de gemeenteavond 7 april 2017 
 
1. Welkom en aansteken van de kaars. 
De voorzitter van de kerkenraad dhr. Pieter Kik heet 
iedereen welkom en steekt de kaars aan, als teken dat 
we hopen en verwachten dat het licht van Christus in 
ons midden mag zijn tijdens deze vergadering. 
 
2. Opening. 
Pieter opent de avond met het lezen van een deel van 
Psalm 119. De psalm van de geboden, regels en wetten. 
De wegwijzers voor het volgen van de goede weg en 
gebed.  
 
3. Vaststellen van de agenda 
 Aan de agenda worden de punten toegevoegd: 
4. Mededelingen 
7a.  Een uitleg over de mogelijkheden voor een woning 
voor statushouders 
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4. Mededelingen 
-  Voor het college van kerkrentmeesters moeten 2 
nieuwe mensen worden gezocht.  
Mw. Tjes de Koster treedt af en de plaats van dhr. Pieter 
Reitsma, die in december 2016 is overleden, moet nog 
worden ingevuld. 
-  Op zondag 7 mei as. zal er aandacht worden besteed 
aan de jubilea van mw. Taapke Nicolai en mw. Foekje 
Smid. Beide geven leiding aan de zondagschool. Taapke 
al 50 jaar en Foekje al 25 jaar.  
5. Verslag gemeente avond van 15 april 2016. 
N.a.v. Pag. 2. Op 10 mei 2016 is er overleg met diverse 
buurgemeenten geweest over mogelijke samenwerking 
in de toekomst. Dhr. Hendrik Span vraagt of hierover 
ook vervolg afspraken zijn gemaakt. Nee, er komt 
vooreerst geen vervolg. Het was een mooie avond en 
bedoeld als kennismaking en gedachten uitwisseling. 
Met nog een kleine tekstuele aanpassing wordt het 
verslag vastgesteld en ondertekend. 
 
6. Bespreking van het jaarboekje 2017. 
Er zijn een aantal wijzigingen en toevoegingen, deze 
vindt u vermeld op een los blad elders in Tsjerkepaad. 
Dit blad kunt u bewaren bij het jaarboekje van 2017.  
Er zijn geen bezwaren tegen de vermelding van de 
telefoon nummers in het jaarboekje. Er wordt besloten 
om voortaan deze gegevens te vermelden in het 
jaarboekje. 
Het samenstellen van de naamoverzichten is een heel 
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gepuzzel en we zijn blij dat Mw. Tietia van der Meulen 
dit werk ook dit jaar weer heeft kunnen doen. Verder 
worden alle mensen bedankt die hebben meegewerkt 
aan het samenstellen van dit jaarboekje. 
- Pag. 21. In de zomerperiode zijn de kerken Tijnje en 
Terwispel zaterdagmiddagen open in het kader van 
Tsjerkepaad. Dhr. Hendrik Span neemt de organisatie 
weer op zich, nieuwe aanmeldingen voor het aanwezig 
zijn namens onze kerk zijn welkom. De zaterdagen in 
september worden niet ingeroosterd. 
- Pag. 24 en 25 diaconie. Dhr. Johannes Bergsma merkt 
op dat de diaconie het jaar 2016 heeft afgesloten met 
een positief saldo, dit lijkt hem niet de bedoeling. Dhr. 
Johannes van de Meulen is het hier mee eens. In 2017 
zal hier meer aandacht voor zijn.  
Door de diaconie is kortgeleden een bijdrage van € 1.500 
voor de droogte en hongersnood in Afrika geschonken.  
- Mw. Tjes de Koster vraagt naar het verslag van de 
evangelisatie commissie. Dhr. Wim Vrijburg geeft aan 
dat voor deze commissie geen nieuwe leden zijn te 
vinden. Het is nog niet duidelijk hoe hier verder mee zal 
worden omgegaan. Er moeten nog afspraken worden 
gemaakt over het overnemen van de taken zoals de 
verspreiding van de EB, de kerstbomen en de versiering 
hiervan, de boekentafel e.d. 
- Pag. 29. De balans en financiële toelichting. 
Het jaar 2016 is met een positief saldo afgesloten en de 
begroting 2017 geeft een positief beeld.  
Dhr. Klaas Eliveld vraagt naar het hoge positieve saldo 
van het kinderkerstfeest. Mw. Bernadet de Vries geeft 
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aan dat dit een tegoed is wat in de loop van de jaren is 
opgebouwd. Mw. Annie Adema en mw. Janke Eliveld 
stellen voor om iets te doen voor bijvoorbeeld de 
voedselbank. Het bedrag voor het kinderkerstfeest hoeft 
geen spaarpot te zijn die ieder jaar groeit. De 
kinderkerstfeestcommissie wordt gevraagd om hiervoor 
ideeën aan te leveren en deze voor te leggen aan de 
kerkenraad.  
De heren Johannes Bergsma en Anne de Groot hebben 
de boeken gecontroleerd. Het zag er allemaal piekfijn 
uit. Dhr. Anne Feenstra en mw. Sylvia de Boer worden 
bedankt voor hun werk.  
Dhr. Tames Veensta geeft een toelichting op het bezit 
van de landeringen van onze gemeente. Tames  heeft 
geen functie binnen het college van kerkrentmeesters. 
Hij is de belangenbehartiger tussen de kerkrentmeesters 
en de pachters.  
Het gaat om 4 pachters met in totaal 64 hectare land bij 
Tijnje, De Indyk bij Woudsend en bij Jorwerd. Met de 
pachters zijn erfpacht afspraken gemaakt die in ons 
geval doorlopen tot 2032. Door de langlopende 
contracten zijn de voorwaarden/ huurprijzen voordelig 
voor de pachters.  
De pachter in Woudsend is geen boer meer en 
(onder)verhuurt  zijn gepachte landerijen. Door de 
veranderde situatie kan deze overeenkomst worden 
ontbonden. Hierover worden gesprekken gevoerd met 
de pachter. Het college en de kerkenraad moeten  een 
besluit nemen over het vervolg. 
Dhr. Hendrik Span adviseert om advies te vragen aan de 
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provinciale toezichthouder hoe hier op de juiste manier 
mee om kan worden gegaan. Dhr. Boele Nicolai geeft 
aan dat Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer 
(VKB) om advies moet worden gevraagd bij dergelijke 
transacties.  
 
7. Groot onderhoud Utkomst en pastorie. 
Dhr. Boele Nicolai geeft een toelichting. Voor de kerken 
in Terwispel en Tijnje is een 5 jaren onderhoudsplan 
opgesteld. In 2018 staat er onderhoud gepland aan 
beide kerken. 
Voor het onderhoud aan de pastorie en Utkomst is geld 
gereserveerd. Met dit onderhoud wordt in 2017 gestart. 
Bij de pastorie gaat het om vervanging van enkele 
kozijnen, schilderwerk, nieuw mastiek en isolatie van het 
platte dak. Raming € 15.000.  
Bij de Utkomst gaat het om het platte dak boven de 
keuken, vervanging van enkele kozijnen en schilderwerk. 
Raming € 15.000.  In de zaalruimte zou een nieuwe vloer 
moeten komen.  
Raming € 5000. Dit onderdeel is nog niet gepland. 
 
7a. Toelichting op de mogelijkheden voor een huis voor 
statushouders. Dhr. Wim Vrijburg geeft een toelichting.  
Vorig jaar is tijdens de gemeenteavond gesproken over 
de mogelijkheden om een huis aan te kopen en dit te 
verhuren aan statushouders. Het college is toen 
gevraagd om uit te zoeken wat ten aanzien hiervan 
mogelijk is. De heren Pieter Reitsma, Andries Hoekstra 
en Wim zijn hiermee aan de slag gegaan.  Er is 
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geïnformeerd bij de gemeente Opsterland, in Aldeboarn 
(hier heeft men een woning aangekocht voor 
statushouders), er zijn informatiebijeenkomsten over dit 
onderwerp bezocht en mw. Beke Hendriksma heeft een 
kosten en baten berekening gemaakt.  
Het aan te kopen huis zou verhuurd worden aan 
statushouders of andere mensen die (tijdelijke) 
huisvesting nodig hebben. Dit zou een opbrengst geven 
tussen de 3 en 4 %. De opbrengst van landerijen ligt 
tussen de 1.3 en 1,6 %.  Volgens Wim kost het 
menselijke inspanning en geen geld. 
Dhr. Johannes Bergsma zou eerst een rapport met 
financiële en sociale bevindingen van kerkelijke 
gemeenten willen zien die een dergelijk initiatief hebben 
opgezet. Hij denkt dat er wordt onderschat welke impact 
een dergelijk initiatief heeft. Johannes vindt het 
belangrijk om hier een aparte avond voor te beleggen en 
vindt dat het laatste woord aan de gemeente moet zijn. 
Wim antwoord dat er in ieder geval advies van het VKB 
nodig is maar dat er een eerste stap is gemaakt door het 
advies van Beke. 
Johannes geeft aan te weten dat woningbouwvereniging 
“problemen” met statushouders hebben, wanneer het 
gaat om alleenstaande mannen of grote gezinnen. 
Mogelijk zou je een beheerder aan moeten stellen. Beke 
is het eens met deze opmerking.  
Begeleiding is noodzakelijk en kan moeilijk zijn. Mw. Alie 
de Bruin heeft in totaal 20 jaar gewerkt met 
vluchtelingen en tijdelijke opvang. Dit is altijd goed 
gegaan. Opvang van statushouders moet dus ook 
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mogelijk zijn in Tijnje.  
Dhr. Frank de Koster geeft aan dat de gemeente 
Opsterland nog een achterstand heeft bij plaatsing van 
statushouders. 
Mw. Annie de Boer vraagt of het nodig is om iets te 
verdienen aan huisvesting van statushouders. Wim 
antwoordt dat iemand met een status een inkomen 
heeft en daardoor ook huur kan betalen.  
Dit is belangrijk in het kader van gelijke behandeling. 
Dhr. Pieter Kik vraagt of er ook gekeken is naar 
nieuwbouw in plaats van het onttrekken van (goedkope) 
woningen aan de markt. 
Wim antwoord dat er op dit moment geen vrije kavels 
voor nieuwbouw beschikbaar zijn in Tijnje. 
Er wordt afgesproken dat de onderbouwing financieel 
en sociaal verder wordt uitgewerkt. 
8. Rondvraag. 
- Dhr. Hendrik Span vraagt hoe het zit het met het 
bewaren van de verslagen. De verslagen worden op 
papier en digitaal opgeslagen. 
- Dominee merkt op dat deze gemeenteavond 
voornamelijk over geld is gegaan. Ze stelt voor om in een 
volgende vergadering ook een pastoraal thema mee te 
nemen. 
Meerdere mensen zijn het eens met deze opmerking.  
 
9. Sluiting. 
We besluiten de avond met het zingen van Psalm 103 
 
Na de vergadering is er nog een hapje en een drankje. 
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Nieuws van het College van Kerkrentmeesters. 
Op de eerste zondag van de maand is na de dienst bij de 
uitgang , de collecte voor de gebouwen. 
We willen hierbij de trouwe gevers bedanken. 
In de kerk van Tijnje is door Klaas Eliveld een kabel aan 
gelegd, voor de ontvangst van internet. 
Dit geeft aan het beamerteam en de dominee meer 
mogelijkheden tijdens de dienst. 
Klaas hartelijk dank hiervoor en ook voor alle andere 
zaken die je voor de kerk doet. 
Op de begraafplaats in Terwispel is een nieuw pad 
aangelegd. Hierdoor is er weer een dubbele rij graven 
beschikbaar. Ook is de voorste heg nog versmald. Hij 
was al ingekort. Aanvullend nog wat schelpen op het pad 
en  is alles weer een keurig geheel geworden. 
Voor het komende maaiseizoen is een nieuwe machine 
aangeschaft. De oude is met dank voor bewezen 
diensten ingeruild. 
De afgelopen tijd is er overleg geweest met Hendrik 
Span en Thymen Romkema over hoe de administratie 
van de begraafplaats moet worden bijgehouden. De 
kerkrentmeesters stellen dat deze administratie 
toegankelijk moet zijn voor meerdere personen. Dit om 
te voorkomen dat er bij afwezigheid van de beheerder 
geen betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Deze 
gegevens moeten digitaal beschikbaar zijn.  Er is 
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overwogen om hiertoe een nieuw programma aan te 
schaffen. Dit is niet gedaan. Het is erg kostbaar en 
betrokkenen hebben verzekerd dit ook met het oude  
programma te kunnen realiseren. Jan Willem de Bruin 
zal hierbij behulpzaam zijn. 
Voor vragen,  opmerkingen aan de kerkrentmeesters 
kunt u contact opnemen met ons. 
 
Namens de kerkrentmeesters.  Boele Nicolai. 
 

 

Jubilea. 
Zondag 7 mei willen we aandacht schenken aan twee 
jubilea. 
 
Voor Taapke Nicolai was het 20 april 50 jaar geleden dat 
ze voor de eerste keer mee deed aan de leiding van de 
zondagschool. Dat was de zondagschool in de Warren in 
het gebouw dat we ook wel “t Katske” noemen. Tot voor 
enkele jaren geleden is die zondagschool daar gebleven. 
50 jaar is een bijzonder jubileum. Taapke heeft al de 
jubilea van 25 jaar en 40 jaar gevierd. Haar verzoek is 
daarom deze keer geen speld of insigne maar een gift 
voor kinderbijbels in landen waar die moeilijk te 
verkrijgen zijn. De kerkenraad zal dit verzoek honoreren. 
Als u als gemeentelid daar ook een bijdrage aan wilt 
leveren kan dat natuurlijk ook na de dienst rechtstreeks 
bij Taapke.  U kunt ook wat storten op rekeningnr.  
NL92RABO0363100245 t.n.v. Prot. gemeente 
Tijnje/Terwispel ovv Taapke 
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Voor Foekje Smit is het 25 jaar geleden dat ze met de 
leiding van de zondagschool in de Warren begon. Ook 
dat is een prachtige prestatie. 
Beide dames alvast van harte gefeliciteerd. We komen 
er 7 mei nog op terug. 
 
Pieter Kik. 
 
 
 
 

Informatie borden in en rond Terwispel 
 
Plaatselijk Belang Terwispel heeft het initiatief genomen 
informatie borden over bezienswaardigheden in en rond 
het dorp te plaatsen. De eerste twee borden zijn 
geplaatst. Deze hebben betrekking op de kerkelijke 
gebouwen. 
Het eerste bord is vorig jaar geplaatst en staat aan de 
Mouwewei, vlak bij de kruising Alde Dyk / Mouwewei. 
Dit bord verwijst naar de kerk, welke er in de 
Middeleeuwen gestaan moet hebben. Vanwege 
blikseminslag zou deze in brand geraakt zijn. 
Het tweede bord is afgelopen week bij het toegangshek 
van de kerk geplaatst. 
Het zal kerkbezoekers wel opgevallen zijn. Dit bord geeft 
aan, dat na de in brand geraakte kerk, hier een nieuwe is 
gebouwd. Vanwege een zware storm is die kerk 
halverwege de negentiende eeuw afgebroken en is de 
huidige kerk gebouwd. 
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Het ligt in de bedoeling van Pl. Belang in de toekomst 
meerdere borden te plaatsen. 
 
Hendrik Span 
 

 

 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En één voor in de diepvries. 

 

 

 

 

 

 

 
Hartelijk dank voor uw gaven. 
 
Namens de diaconie, 
Johannes van der Meulen  
 
 

7 mei 2017 Help de nieuwe kerk in Zwijndrecht 
In maart 2013 heropende de burgerlijke gemeente 
Zwijndrecht Het Badhuis, een gezamenlijk project van de 
Oude Kerk, de Stichting Welzijn Ouderen en het 
wijkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer voor de 
wijk zijn en een plek om elkaar te ontmoeten. Er is een 
uitgebreid activiteitenaanbod voor de hele wijk, voor 
jong en oud. Zo is er op vier ochtenden in de week 



17 
 

‘koffiehuis’, is er iedere woensdagochtend een brunch, 
en zijn de buurtmaaltijden en de kinderclubs populair.  
Peter Huijser is namens de Oude Kerk betrokken bĳ Het 
Badhuis, dat inmiddels pioniersplek van de Protestantse 
Kerk is geworden. Het Badhuis heeft een aanvullend 
aanbod naast de maatschappelijke activiteiten in de 
wĳk. Elke zondagochtend is er kinderbijbelclub met 
zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen en een 
spel. Ook voor volwassenen is er een activiteit waarbij 
de Bĳbel open gaat. Er is ook de Alpha-cursus waar 
deelnemers kennismaken met het christelijk geloof. 
Maar Het Badhuis doet ook mee met andere activiteiten 
in de wijk. Het doel is om als kerk dienstbaar te zijn aan 
de mensen in de wijk. Dat staat voorop.  
Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de 
Protestantse Kerk pioniersplekken als Het Badhuis.  
Helpt u mee?  
 
 
 
 
 
4 juni 2017 Sterkere kerken in Nicaragua 
In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen 
eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de 
kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een 
voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. 
De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de 
Bĳbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk 
in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van 
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bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze 
hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter 
toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze 
niet alleen staan in hun werk. 
Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de 
gemeenteleden krĳgen een tĳdlang begeleiding. 
Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, 
conflicten en migratie. Daarom leert Teyocoyani 
kerkleden hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar en 
voor anderen in hun omgeving. 
De gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door 
deze aanpak. In 2017 wil Teyocoyani in veertig 
gemeenten trainingen geven. Een tweedaagse 
bĳbelstudie in een dorp kost bĳvoorbeeld € 6 per 
persoon.  
De collecte van vandaag is bestemd voor Teyocoyani en 
andere zendingsprojecten van Kerk in Actie wereldwĳd. 
Van harte aanbevolen! 
 

 

 

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



19 
 

Zondag 30 april om 09.30  uur dienst in Tijnje  
Zangdienst 

       
Begeleiding:  Anton van der Meulen

 Ouderling van dienst: Frank de Koster  
 Kindernevendienst: Ja 
 Oppas:   Sybrich Veenstra, 571904 

Collectes zijn voor: 1e  Diaconie  
    2e  Kerk 
 Bloemenbezorger: H. Altena 
 
 
Zondag 7 mei  09.30 uur dienst in Tijnje 

                                       Doopdienst 
 
Voorganger:   ds. D. van der Leij   
Organist:        Rob Huyzer 
 Ouderling van dienst: Bernadet de Vries 
 Oppas   Nynke de Koster 571499             

 Kindernevendienst: ja 
 Collectes zijn voor: 1e Diaconie 

2e Missionair werk en 
kerkgroei 
3e Gebouwen 

             Bloemenbezorger: J. From 
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Zondag 14 mei   9.30 uur  dienst in: Terwispel 
    Fryske Tsjinst 
    

Voorganger:                ds. D. van der Leij 
 Organist:  Hielke van der Meulen 
 Ouderling van dienst: Pieter Kik  

Kindernevendienst: ja 
 Oppas:   Noa Lolkema 571927 

Collectes zijn voor: 1e Diaconie 
    2e Kerk 
 Bloemenbezorger: H. Hokwerda 
 
 
Zondag 21 mei 09.30  uur dienst in Tijnje   

 CMAD 
   
 Organist :  ? 
 Ouderling van dienst: Jannie From 
 Kindernevendienst:     ja 
 Oppas:   Fardau Meesters 571899 

Collectes zijn voor: 1e Diaconie 
2e Kerk  

 Bloemenbezorger: H. Span 
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Donderdag 25 mei om 09.30 uur dienst in Tijnje  
Hemelvaartsdag 

 
Voorganger:    Dhr. J. v d Ven, Aldeboarn   
Organist:  M. v d Bos 
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin 

 Oppas               Sybrich Veenstra, 571904 
             Collectes zijn voor:      1e Diaconie 
                                                    2e kerk                                            
  
           Zondag 28 mei om 09.30  uur dienst in Terwispel 
        

Voorganger:     Ds. Finnema,  Oudehaske 
Organist:   Jelle Visser  

 Ouderling van dienst: Ida Knobbe  
 Kindernevendienst: Ja 
 Oppas:   Nynke de Koster 571499    

Collecte is voor: 1e  Diaconie  
    2e  Kerk 
 Bloemenbezorger: F. Akkerman 
 
 
 

Kerkzalen zijn vaak duizelingwekkend hoog; 
Zelfs als ze vol zitten, 

wordt alleen de bodem benut. 
Net of je soep voor vier mensen kookt 

in een wastobbe. 
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Zondag 4 juni om  09.30 uur dienst in Tijnje 
    Pinksteren 
        
            Voorganger:  Ds. D. van der Leij 
 Organist  Hielke van der Meulen 
 Ouderling van dienst: Wim Vrijburg  
            Kindernevendienst: Ja   
 Oppas   Noa Lolkema 571927 
 Collecte voor:               1e Kerk in Actie, zending 
    2e Kerk 
    3e Gebouwen  
 Bloemenbezorger Joh. Van der Meulen 
 
 
 

 
Hoeveel deuren we ook 
achter ons dicht doen, 

er blijft altijd een 
voor ons open. 
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