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22 november, laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we 
de namen van degenen die overleden zijn. Een naam 
noemen roept een heel leven in herinnering. Het leven 
van je vader of moeder, je man of vrouw, je dochter of 
zoon, je opa of oma, je zuster of je broer. Daarmee is 
ook het verdriet gegeven.  
Verdriet omdat iemand is overleden, omdat hij of zij niet 
meer in je nabijheid is.  
Met het noemen van de naam wordt zowel de 
herinnering als het verdriet naar voren geschoven. 
Het is niet zomaar dat we dat doen in de gemeente van 
Jezus Christus.  
Daar noemen we niet alleen de namen van degenen die 
zijn overleden, daar roepen we in de eerste plaats de 
Naam van de Here onze God in herinnering. (Psalm 20 
vers 8).  
Maar wat doe je dan, als je die Naam in herinnering 
roept?  
Welk ‘verhaal’ komt er dan naar voren? Welk leven 
wordt dan wakker geroepen? 
Psalm 20 begint als een wenslied. ‘Moge de Heer…’ Tot 
vijf keer toe.  
Daar zit een onzekerheid in. Je vraagt het maar je 
beschikt er niet over. Moge de Heer…. Er zijn veel 
wensen. Uitgesproken in gebeden. Wensen voor deze 
wereld, voor jezelf, voor de kring van mensen om je 
heen.  
Moge de Heer… Maar gebeurt het ook? 
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Het wenslied verandert in een loflied van zekerheid.  
Nu weet ik dat de Heer zijn gezalfde verlost (vers 7). Dat 
is de koning, de Messias. Met het noemen van die 
laatste naam horen we daar het leven van de Here Jezus 
in.  
Hij is de gezalfde van God. Van Hem vertellen de 
evangeliën dat Hij zelfs de macht van de dood en het 
kwaad overwint. 
Van Hem vertelt het evangelie dat het niet blijft bij 
‘Moge de Heer…’, waarbij wij achterblijven met onze 
vragen en onzekerheden.  
Van Hem vertelt het evangelie dat de Heer antwoordt in 
de dag van benauwdheid. Dat de Heer alle verlangens 
vervult. Zou Hij ons met Hem niet alle dingen geven? 
(Romeinen 8) 
We roepen de Naam van de Heer onze God in 
herinnering.  
Op de plek waar ook de namen genoemd worden van 
degenen om wie wij verdriet hebben, die we missen. In 
herinnering roepen wij de Naam van de Heer.  
Die zijn Gezalfde verlost uit de dood. We roepen de 
Naam  
van de levende God in herinnering. 
  
Uit het kerkblad “Gaandeweg” van de 
Protestantse Gemeente Zwolle. 
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Nieuws vanuit de kerkenraad 
 
De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden 
op donderdagavond 19 november 2015. 
- De beroepingscommissie heeft een dienst bijgewoond 
van een predikant, die mogelijk belangstelling heeft voor 
een beroep vanuit onze gemeente. 
- De heren Homme Lageveen en Jan Tanja hebben de 
mogelijkheden voor een gedachtenisplek in onze kerken 
onderzocht en verschillende mogelijkheden voorgelegd 
aan de kerkenraad.  
De kerkenraad heeft gekozen voor een kubus, waarop 
een kaars en een kaart, met daarop de naam van de 
overledene, met een persoonlijk gedicht of gebed. 
Jan Willem de Bruin zal dit in overleg met Homme, Jan 
en de kerkrentmeesters uitwerken. 
- Op maandag 9 november is er een bijeenkomst van De 
Stichting GVO en HVO. Deze Stichting houdt zich bezig 
met het godsdienstonderwijs op openbare scholen.  
Het godsdienst onderwijs kan worden aangeboden op 
de openbare scholen. Hierover is vaak te weinig bekend 
bij de ouders. Bij onvoldoende belangstelling dreigt het 
opheffen van deze stichting. Een afvaardiging van de 
kerkenraad gaat hier naartoe. 
- De zondagse diensten vanaf 15 november tot en met 
13 december worden gehouden in de kerk van 
Terwispel. 
Dit heeft te maken met het 110 jarige bestaan van De 
Bazuin.  
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Zij gaan samen met toneelvereniging Rjocht en Sljucht 
het stuk ‘Troch de buorren’ uitvoeren op 11, 12 en 13 
december in de kerk aan de Rolbrêgedyk. In de weken 
voor 11 december zal er worden geoefend in de kerk 
aan de Rolbrêgedyk. 
- 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. 
- Ook wordt er zondagsschool gehouden. Vragen 
hierover kunt u stellen aan mw. Taapke Nicolai, telefoon 
nummer 571794 of via de mail 
taapkeadema@hotmail.com  
 
Namens de kerkenraad, 
Janneke Vrijburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:taapkeadema@hotmail.com
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Gemeentenieuws 
 
 

 
 
De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren, 
uiterlijk donderdag 10 december 2015 bij Tineke Altena, 
De Vonken 2, Terwispel, e-mail t.h.altena@tele2.nl 
 
 
 
 
 

 
 
 
GG 
De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens 
onze gemeente, als groet/bemoediging gegaan naar 
diverse mensen in het dorp 
 
 

 
 
 
Nieuws van de Kerkrentmeesters. 
 
Uitvoering Bazuin. Het muziekkorps “De Bazuin” viert 
dit jaar haar 110 jarig bestaan. Hiervoor is door Bouke 
Oldenhof een toneelstuk geschreven dat in december 

mailto:t.h.altena@tele2.nl
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een paar keer wordt opgevoerd. Er is ons gevraagd om 
de kerk ter beschikking te stellen en in overleg met de 
kerkenraad is besloten hiervoor akkoord te geven. Vanaf 
de maand november oefent de Bazuin met 
toneelvereniging “Rjucht en Sljucht” in de kerk. Dit 
houdt in dat er meerdere keren achtereen diensten in 
Terwispel worden gehouden. De uitvoeringen van toneel 
en muziek zijn gepland op 11, 12 en zondagmiddag 13 
december met als reserve de 16de december.  
Vanaf 15 november tot en met 13 december zijn de 
diensten in Terwispel.  
De beamer wordt dan niet gebruikt, zodat u een 
liedboek mee moet nemen. Op zondag 20 december is 
de dienst weer in Tijnje en in de avond het kerstfeest 
voor de kinderen. 
Landerijen. Tames Veenstra is de contactpersoon tussen 
de huurders en de kerkrentmeesters. Hij heeft ons in de 
laatste vergadering bijgepraat over de ontwikkelingen.   
VKB. De Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer 
houdt jaarlijks haar regiovergaderingen ergens in de 
provincie en twee leden van het college hebben deze 
vergadering bijgewoond. Omdat er nogal wat regels 
betreffende verzekeringen en aansprakelijkheid  zijn, is 
het goed hiervan op de hoogte te zijn.  Zo is er door de 
Rabobank afgelopen maand een bijeenkomst 
georganiseerd over de “Aansprakelijkheid en 
risicobeheersing bij kerken”. Hier zijn wij met een 
afvaardiging heen geweest. De bank wil goed op de 
hoogte zijn van wie verantwoordelijk is voor het doen 
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van rechtshandelingen. Dit in hun en ons belang 
natuurlijk. 
ANBI. Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit zijn 
instellingen die gebruik kunnen maken van bepaalde 
belastingvoordelen bij erven, schenken en de 
energiebelasting. De ANBI-status van de instelling wordt 
door de belastingdienst aangewezen.  
De voorbereidingen om onze gemeente ANBI-gereed te 
maken zijn in volle gang en binnenkort kunt u hiervan op 
de website lezen. Uiterlijk 31-12-2015 moet dit zichtbaar 
zijn. 
Herhaalde Oproep.  
Orgel in de Utkomst. Wie kan ons vertellen hoe het 
orgel in de Utkomst is gekomen. Is het  geschonken  of 
anderszins. Wie kan ons informeren? Mede op verzoek 
van de koster willen we graag met diegene in contact 
komen om een oplossing voor de plaats van het orgel te 
vinden. 
Boeken in de Utkomst. In de Utkomst staan boeken die 
u kunt lezen. Neemt u een boek mee, dan gaan we ervan 
uit dat u een ander exemplaar er voor in de plaats zet. 
Dat is namelijk de opzet. De koster zegt toe dat de 
Utkomst open is op vrijdagen van 13.00 uur t/m 18.00 
uur en op zaterdag van 09.00 uur t/m 18.00 uur. Dit 
geldt niet alleen voor gemeenteleden maar voor het 
hele dorp. Hier komt nog een mededeling over in de 
Tynjeboade. 
Namens de kerkrentmeesters, 
Pieter Reitsma 
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We starten weer met catechisatie!!! 
 
Iedereen uit groep 7 tot en met de brugklas is van harte 
welkom om hieraan deel te nemen. 
Dit jaar zullen er 7 avonden zijn. 3 voor de kerst en 4 na 
de kerst. 
Tijdens deze avonden is het de bedoeling om samen 
verschillende onderwerpen bespreken maar er is ook 
tijd om bij te kletsen en leuke dingen te doen.  
 
Op vrijdag 13 november zal de eerste bijeenkomst zijn 
van 19:00 tot 20:00 op de zolder van De Utkomst. We 
zullen dan met elkaar kennismaken en het programma 
bespreken. 
 
Opgeven kan bij Jeugdouderling Ida Knobbe 0513-
571459/06-12418633 of bij Anna Vroukje Sonneveld 06-
16292002 
 
Tot dan, 
Namens de kerk van Tijnje/Terwispel 
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Kerk en gezin 2.0 
Hoe doe jij dat??? 
 
Hoe ging het vroeger bij ons thuis? En hoe wil ik  het nu 
zelf gaan doen? 
 
Dit seizoen zullen we op drie avonden samen komen om 
ervaringen uit te wisselen en oplossingen te zoeken wat 
betreft de plek van de kerk in het hedendaagse gezin. 
 
Ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte 
welkom om op zondag 22 november hier over te komen 
praten in De Ûtkomst. 
De avond zal om 19:30 van start gaan en zal rond 21:30 
eindigen. 
 
Opgave voor deze avond kan bij Anna Vroukje Sonneveld 
06-16292002 of annavroukje@gmail.com 
 
Tot dan, 
Namens de kerk van Tijnje/Terwispel 
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Kinderkerstfeest Tijnje   
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
Het kinderkerstfeest zal dit jaar zijn op: 
Zondag 20 december om 19.00 
Kinderen uit de groepen 8 van de Rank en de Pols zullen 
de musical ´Volg die ster´ opvoeren. Ze zijn er al hard 
voor aan het repeteren! 
Korte inhoud 
Volg die Ster volgt de verhaallijn van het bekende 
kerstverhaal over de geboorte van Jezus Christus. Maar 
dan anders. 
 
De koning is een mopperkont die het niet kan uitstaan 
dat hij niet precies weet hoeveel volk hij heeft. Maria en 
Jozef, die net bezig zijn met het inrichten van de 
kinderkamer, moeten naar Bethlehem voor de 
volkstelling. Als ze daar geen hotel blijken te kunnen 
vinden, besluiten ze te overnachten in een stal. 
 
Dus hierbij uitgenodigd bij deze sfeervolle kerstmusical! 
 
 
Kinderkerstfeest Terwispel 
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Net als voorgaande jaren wordt het kinderkerstfeest in 
Terwispel weer op kerstavond gehouden; donderdag 24 
december om 19.00 in de kerk van Terwispel. 
Een aantal kinderen heeft zich al opgegeven.  
Het is nog een verrassing wat er in Terwispel wordt 
gedaan…Maar het wordt vast weer een gezellig samen 
zijn met muziek, zang en het verhaal! 
 
Jullie zijn van harte welkom. 

 

 

 

 

 

 

 
De 
kerstcommis
sie van Tijnje 
en Terwispel 
Iepie Zijlstra 

 
 

 

Actie schoenmaatje. 
 
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau: 
Schoenmaatjes is dé kans voor kinderen om écht iets te 
doen voor kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd. 
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Op zondag 8 november a.s. is er een kerk-schooldienst.  
Het thema van deze dienst is; Speciaal voor jou! In deze 
dienst willen we, onder andere, aandacht besteden aan 
actie schoenmaatje van Edukans. Kinderen en 
volwassenen kunnen een schoendoos vullen met zeep, 
tandpasta, schriften, pennen en een knuffel. De doos 
kan mooi worden versierd en ingeleverd op school. 
 
Tijdens de kerk-schooldienst leggen de kinderen van 
groep 7 en 8 precies uit wat de actie schoenmaatje 
inhoudt (en delen dozen uit. ) Als u mee wilt doen kunt u 
na de dienst een schoenendoos mee krijgen en deze 
thuis vullen en eventueel versieren. Mocht u deze 
zondag verhinderd zijn of  zou u ook graag een doos 
willen vullen, dan zijn er dozen op school beschikbaar. 
 
De kerk-schooldienst commissie 
Hilda Feenstra  
Geartsje Romkema 
 
 
 
 
 
Zondag 6 december CMAD – dienst. 
met aandacht voor St. Barbara. 
Nu sinds vorig jaar Sint Barbara uit de vergetelheid is 
geraakt, leek het ons een  goed idee dit blijvend in 
herinnering te houden. De naamdag van Barbara  is 4 
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december. Wellicht herinnert u zich nog de geschiedenis 
van het beeldje van Barbara. Bij de afbraak van het oude 
kerkje in 1864 kwam het beeldje van  Barbara van onder 
de vloer te voorschijn Een foto van haar hangt in het 
portaal van de kerk. Barbara is o.a. beschermheilige 
tegen onweer en bliksem. Volgens overlevering is de 
kerk van omstreeks 1100 door de bliksem getroffen. 
Barbara is herkenbaar aan de toren die ze  meedraagt  
Volgens de legende worden op 4 december tevens de 
eerste forsythia takken geplukt, die dan de komende 
weken in bloei komen.. Om de gedachte aan Barbara 
levendig te houden zijn kaarsen gemaakt met haar 
beeltenis. Deze kaarsen zijn te koop  voor € 5,--  
Na afloop van de dienst kunnen we nog even napraten 
onder het genot van een consumptie. H Span 

.  
 

Tsjerkepaad 2015 
De beide kerken van Protestantse Gemeente 
Tijnje/Terwispel deden afgelopen zomer weer mee aan 
Tsjerkepaad. Tsjerkepaad is een initiatief van de Friese 
Raad van Kerken waarbij kerken worden uitgenodigd 
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hun deuren voor publiek te openen. De deelnemende 
kerken waren te herkennen aan een vlag en staan 
vermeld in een gids die speciaal wordt samengesteld. 
 
Net als voorgaande jaren was er ook dit jaar in beide 
kerken een tentoonstelling te zien. In Terwispel werden 
zelfgemaakte kerststallen van een aantal 
gemeenteleden getoond. In  de kerk in Tijnje was een 
expositie van natuurfoto’s van onze dorpsgenote Jessica 
van Dijk die aan de Riperwei woont. Haar prachtige 
foto’s kwamen in de kerk mooi tot hun recht. Op haar 
website www.puurnatuuraandemuur.nl is meer werk 
van haar te zien. 
In Tijnje en Terwispel heeft Tsjerkepaad totaal zo’n 200 
bezoekers opgeleverd. Evenals voorgaande jaren 
kwamen de mensen uit het hele land. Onze vrijwilligers 
ontmoetten vakantiegasten die in Friesland verbleven en 
een aantal kerken uitzochten om er een bezoek te 
brengen. In het gastenboek spraken velen hun 
waardering uit voor het goede onderhoud van onze 
kerken. De aangeboden koffie en thee en de ontvangst 
door onze gastvrouwen en -heren werd op prijs gesteld. 
Ook van onze kant was het interessant om van 
gedachten te wisselen met mensen uit andere streken. 
Hendrik Span  
Van de activiteitencommissie Kerk Terwispel. 
In de laatste week van november bieden we u nog een 
veelzijdig programma. 
 

http://www.puurnatuuraandemuur.nl/
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Gedachtenis moment in de kerk  op zaterdag 21 
november 
 
Zondag 22 november is de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. De zondag daarop is de eerste 
adventszondag, de tijd voor de kerst. In de protestantse 
kerken worden op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. De 
namen worden genoemd en ter nagedachtenis wordt 
een kaars aangestoken. Tot slot wordt een algemene 
kaars voor alle overledenen in de gemeente 
aangestoken. 
Het kan zijn dat er mensen zijn die zelden of nooit in de 
kerk komen, wel behoefte hebben aan een zekere 
gedachtenis rond het overlijden van een familielid of  
goede kennis.  
U wordt hiervoor in de gelegenheid gesteld op: 
zaterdagmiddag 21  november van 16.00 uur tot 17.30 
uur 
Een ieder, gelovig of ongelovig, kerkelijk of niet kerkelijk, 
is welkom. Er kan voor in de kerk een kaarsje 
aangestoken worden. Men kan even rustig gaan zitten of 
direct weer weggaan. 
Op 2 november was er een televisie programma met als 
titel: “Voor wie steek jij een kaarsje op ?”.. 
 
 

Concert Vocaal Ensemble " Interlude" op 22 november 
15.00 uur. 
 
Vocaal Ensemble " Interlude" uit Gorredijk geeft 
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zondagmiddag, 22 november a.s. om 15.00 uur een 
concert in de Dorpskerk van Terwispel. 
Interlude zingt voor u o.a. Sicut lilium, Ave maris stella, 
Locus iste, Evening, True vine, maar u wordt ook verrast 
met het openingsdeel en het slotkoraal van de 
Bachcantate.      
Solo’s zijn er van de eigen leden Andrea Deinum en 
Marja de Vries. Er is er een orgelsolo en ook is er een 
solobijdrage fluit van Paul van der Voort. Een veelzijdig  
programma zomaar op een zondagmiddag.  
Natuurlijk staat het geheel onder begeleiding van Jan 
Harryvan. 
Een programma waarvoor u van harte wordt 
uitgenodigd! De entree bedraagt: € 8,-- per persoon; 
jongeren tot 17 jaar vrij entree.  
 
Voor eventuele informatie: 
Pier Postma, tel. 0513-463540 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freedtejûn  27 novimber om 20.00 oere. 
Adri de Boer en Henkie fan de Polderdyk 
yn ’e tsjerke fan Terwispel 
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De bekende sjonger trûbadoer Adri de Boer, dy’t 
krektlyn syn fiifde CD útbrocht hat, en stikjeskriuwer 
Henkie fan de Polderdyk, dy’t yn novimber mei syn 
tredde boekje op ’e merk komt, sille tegearre in jûn 
fersoargje yn ’e tsjerke fan Terwispel. 
Adri sil in tal âldere, mar ek ferskes dy’t op syn nije CD 
stean, hearre litte. Henkie komt mei in oantal fleurige 
nije ferhalen dy’t ek foar in part yn syn nije boekje stean.   
Beide hawwe der o sa’n nocht oan en sille harren 
stjonkende bêst dwaan om jimme yn dit moaie tsjerkje 
in pear oeren lang genietsje te litten.  
www.adri-de-boer.nl                    
www.henkiefandepolderdyk.nl 
De tagong foar dizze jûn is € 5,00 de man/frou, mar dêr 
sit dan ek fuortdaliks de kofje / tee en koeke by yn en 
fansels it fergees parkearjen fan jo auto as fyts.  
Dizze lege tagongspriis is mei mooglik makke troch in 
bydrage út it doarpsstipepunt  fan Terwispel. 
 
Elkenien is fan herte wolkom, wêr ek mar wei. Wy 
hoopje no ek wer, krektlyk as de foarige twa kearen op 
in folle tsjerke. 
H. Span. 
                                       
 

 

 
Persbericht 
In dream fan musicus Hindrik van der Meer kaam út: It 
nochris útfieren fan de Frysktalige musical ‘Ruth’, op 

http://www.adri-de-boer.nl/
http://www.henkiefandepolderdyk.nl/
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tekst fan Folkert Verbeek en syn eigen muzyk. De Lawei 
wie yn maaie dit jier trijeris útferkocht. “Skitterjend, 
prachtich en aktueel” kopte de krante. Fanwege it grutte 
sukses komt der in ekstra foarstelling op 22 novimber yn 
Snits de middeis om trije oere en de jûns om acht oere.  
 
De musical wurdt útfierd troch It Kwartettekoar, 
besteande út betûfte sjongers, oanfuld mei solisten, in 
bernekoar, dûnsers en in orkest. Reimer Jan Rondaan 
skreau in tal nije arranzjeminten foar blazers en 
slachwurk. Tjerk Kooistra, bekend fan it Iepenloftspul yn 
Jorwert docht de rezjy. Yn it orkest spylje dit kear ek Rob 
du Jardin (fioele/trompet) en Basile Maneka Lukadi 
(perkusje) mei. 
 
It wurdt sûnder mis wer in hiel bysûndere foarstelling 
mei sjongen, muzyk, dûns, film, lûd en ljocht.  
In ieuwenâld mar hiel aktueel ferhaal, oer minsken, 
striid, fertriet, wanhoop en hoop en boppe al de leafde.  
 
Halbe Klijnstra 
 
 
 
 
 
 
15 november 2015 -Collecte voor de ondersteuning van 
het werk van Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat: 
Wereldhuis, een veilige plek. 
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De protestantse diaconie van Amsterdam opende in 
2008 het Wereldhuis, een plek waar mensen zonder 
verblijfspapieren hulp krijgen en een luisterend oor 
vinden. Volgens schatting leven er in Amsterdam 15.000 
mensen zonder een verblijfsvergunning. In het 
Wereldhuis komen vooral arbeidsmigranten. Een klein 
deel van de bezoekers is uitgeprocedeerde vluchteling. 
Daarnaast zijn er ook slachtoffers van mensenhandel of 
mislukte huwelijksmigratie in het Wereldhuis te vinden.  
Het Wereldhuis is voor hen een plek om even op adem 
te komen en nieuwe vrienden te maken. Maar zij 
kunnen er ook terecht voor juridisch advies, een 
platform van belangenbehartiging, taalcursussen, 
fietslessen, medische zorg en starterstrainingen voor wie 
een eigen bedrijf wil beginnen. Iedere week is er een dag 
speciaal voor vrouwen. Het Wereldhuis wil de mensen 
zo helpen, dat ze op eigen kracht verder aan hun 
toekomst kunnen bouwen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
29 november 2015 - Collecte Missionair Werk en 
Kerkgroei Help de nieuwe kerk in Almere 
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De pioniersplek ‘De Schone Poort’ in Almere krijgt veel 
naamsbekendheid door de ‘kerk op wielen’ een 
omgebouwde SRV-wagen. Deze wordt ingezet bij 
activiteiten in de wijk, zoals de paasmarkt en de 
vrijmarkt op Koningsdag. Kinderen komen af op 
speciale kinderactiviteiten en via hen komt men in 
contact met de ouders. Er komen positieve reacties op 
de het presentzijn in deze wijk zonder kerk, maar met 
veel financiële stress , huiselijk geweld en 
echtscheidingen. Naast presentie is er de hoop dat er 
een geloofsgemeenschap ontstaat. Dat is in gang gezet 
met het Kerkcafé, een zondagse ontmoeting bij mensen 
thuis. De collecte op zo 29 november 2015 is bestemd 
voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk in 
Almere en voor andere pioniersplekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
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Zondag 8 november 9.30 uur   dienst in: Tijnje 
    Kerk- schooldienst 
 

Voorbereiding: De Rank    
 Begeleiding:  combo 
 Oppas:   Nynke de Koster 571499 
 Kindernevendienst: nee 
 Zondagsschool: Hendrika 

Ouderling van dienst: Pieter Kik  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie   

2e kerk    
 Bloemenbezorger: H. Altena 
  
     
Zondag 15 november 9.30 uur   dienst in: Terwispel
  
 Voorganger:  Ds. H. Jansen / Drachten 
 Organist:  Jelle Visser  
 Oppas:   Janneke v. Beek 752058 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool: Taapke 

Ouderling van dienst: Jannie From  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie / kerk in actie /
    werelddiaconaat 

2e kerk     
 Bloemenbezorger: Mevr. J. From 
 

Zondag 22 november 9.30 uur   dienst in: Terwispel 
   Laatste zondag kerkelijk jaar. 
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 Voorganger:  Ds. H.K. Zijlstra / Creil 
 Organist:  Anton v.d. Meulen  
 Oppas:   Ankie de Boer 572871 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool: Foekje  

Ouderling van dienst Jan Willem de Bruin  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie  
           2e  kerk   
 Bloemenbezorger: H. Hokwerda 
 
 
 
 
Zondag 29 november 9.30 uur    dienst in: Terwispel
    1e advent 
     
 Voorganger:  Ds. D. Geertsma / Ryptsjerk 
 Organist:  Jelle Visser 
 Oppas:   Sybrich Veenstra 571904 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool: Harold en Taapke  

Ouderling van dienst: Ida Knobbe  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie  

2e kerk / missionair werk 
en kerkgroei 

 Bloemenbezorger: H. Span 
 
Zondag 6 december 9.30 uur dienst in: Terwispel 
    2e advent 
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 Voorbereiding: CMAD 
 Organist:  Rob Huyzer 
 Oppas:   Nynke de Koster 571499 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool: Foekje en Taapke 
 Ouderling van dienst: Gina Weidenaar 
 Collectes zijn voor: 1e diaconie  
    2e kerk 
    3e kerk en gebouwen 
 Bloemenbezorger: F. Akkerman 
 
                             
   
Zondag 13 december 9.30 uur   dienst in: Terwispel 
    Heilig Avondmaal 
    3e advent 
 
 Voorganger:     Ds. T. Abee / Lioessens 
 Organist:  Hielke v.d. Meulen  
 Oppas:   Janneke v. Beek 752058 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool: Taapke  

Ouderling van dienst: Geartsje Romkema  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie  
    2e kerk 
 Bloemenbezorger: T. Romkema 
 
Zondag 20 december 9.30 uur   dienst in: Tijnje 
    4e advent 
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 Voorganger:  Ds. J. Finnema / O’wolde 
 Organist:  Rob Huyzer 
 Oppas:   Ankie de Boer 572871 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool: alle leiding  

Ouderling van dienst: Pieter Kik  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie  

2e kerk   
 Bloemenbezorger: T. de Boer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bijbelleesrooster 
zo. 1 Psalm 119:145-152 
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ma. 2 Numeri 3:1-16 
di. 3 Numeri 3:17-32 
wo. 4 Numeri 3:33-51 
do. 5 Numeri 4:1-20 
vr. 6 Numeri 4:21-33 
za. 7 Numeri 4:34-49 
zo. 8 Psalm 146 
ma. 9 Numeri 5:1-10 
di. 10 Numeri 5:11-31 
wo. 11 Psalm 119:153-160 
do. 12 Marcus 12:13-17 
vr. 13 Marcus 12:18-27 
za. 14 Marcus 12:28-34 
zo. 15 Marcus 12:35-44 
ma. 16 Jozua 23:1-16 
di. 17 Jozua 24:1-13 
wo. 18 Jozua 24:14-28 
do. 19 Jozua 24:29-33 
vr. 20 Psalm 119:161-168 
za. 21 Sefanja 1:1-13 
zo. 22 Sefanja 1:14-2:3 
ma. 23 Sefanja 2:4-15 
di. 24 Sefanja 3:1-8 
wo. 25 Sefanja 3:9-20 
do. 26 Marcus 13:1-13 
vr. 27 Marcus 13:14-27 
za. 28 Marcus 13:28-37 
zo. 29 Lucas 1:1-25 
ma. 30 Lucas 1:26-38 

 
 
November gedachtenismaand 
Gedenken betekent ook: iets levend hoeden. 
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Dat neemt niet weg dat we moeten leven met het 
gemis. 
 
Je ogen zien het varend schip 
Voorgoed vertrokken van de ka 
Kleiner en kleiner wordend 
Tot enkel nog een stip 
 
Verdwijnt achter de horizon 
Waarna een stem terzijde zegt 
Keer je maar om, nu is het weg 
Je deed het laatste wat je kon 
 
Maar is het weg? Vanuit het zicht 
Van hier verdween de kleine boot 
Maar ginds vaart hij nog even groot 
Als toen het anker werd gelicht 
 
En juist als hier klinkt laat ons gaan 
Roept iemand aan de overkant, 
Daar komt hij aan, daar komt hij aan 
Je bent aan generzij, jij bent vrij 
 
 




