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Leijtriedden 
 

 
 

Het is herfst. Nevels liggen over de weilanden en het 
weerbericht waarschuwt voor mist. Mist geeft slecht 
zicht en is gevaarlijk als je niet goed uitkijkt. 
De term ‘mistig’ wordt ook wel in overdrachtelijke zin 
gebruikt. Als dingen niet helder zijn. Als je geen goed 
zicht op de zaak hebt. Je hoeft niet per se beneveld te 
zijn door de alcohol om dingen niet scherp te zien. De 
wereld zit zo ingewikkeld in elkaar dat je na het zien van 
het journaal soms glazig voor je uitstaart. Hoe  moet het 
allemaal? En ook je eigen leven is niet altijd helder. 
Welke kant moet je op? Je stuit misschien op knopen en 
bent op zoek naar iets wat houvast biedt. 
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Soms ga je de mist in, omdat je iets stoms doet en op 
een dood spoor terecht komt. Soms heb je het gevoel 
dat je door anderen de mist wordt ingestuurd. Zoiets 
gebeurt als mensen je afschepen met vaagheden. Ze 
trekken rookgordijnen op, omdat ze niet willen dat 
anderen zien waarmee ze bezig zijn. Jouw vragen om 
opheldering gaan verloren in een mistbank en na afloop 
ben je geen steek wijzer. Diplomatieke taal van politici, 
maar ook van huisgenoten. En wie weet reageer je zelf 
ook weleens wat wazig op kritische vragen van anderen.  
 
Voor veel mensen is God ook wat wazig. Misschien is dat 
niet zo gek. De bijbel vertelt dat God zich vaak in een 
wolk hult. Je kunt God niet zien. Soms zie je achteraf iets 
van Hem, even. Dan trekt de mist een beetje op. Dat 
neemt niet weg dat veel mensen  een houvast in God 
vinden, als ze de mist in zijn gegaan met hun leven. Hij 
helpt hen weer wat helderheid te vinden, zo is hun 
ervaring. Hij is als een windvlaag die de mistflarden 
verjaagt. 
 
Mistig. 
 
Het is mistig om me heen. 
Ik zie geen hand voor ogen . 
Waarheen moet ik gaan? 
Welke kant moet ik op? 
Ik roep, 
Maar krijg geen antwoord. 
Als verstikkende smog 



3 
 

Ligt de mist over de wereld, 
Ontneemt me de adem 
En ieder zicht op de toekomst. 
 
Wie zal me kunnen vinden? 
Wie weet waarheen ik moet gaan? 
Ik ben eenzaam en verlaten, 
Zie geen uitweg meer 
 
Dan, Heer, hoor ik uw stem 
Temidden van de mistflarden 
U bent niet ver. 
Ik veer weer op. 
Mijn voeten gaan als vanzelf uw kant uit. 
 
En ineens zie ik de zon. 
De mist trekt op 
En  een begaanbaar pad  
ontvouwt zich voor mijn ogen. 
Ik weet waarheen ik ga. 
Uw stem heeft mij gered. 
Ik dwaal niet langer rond 
Maar loop met vaste tred 
De toekomst tegemoet. 
( G Brokerhof-van der Waa) 

 
Vanuit de gemeente. 
Wanneer ik dit schrijf ligt Pieter Reitsma nog in het 
ziekenhuis van Heerenveen. Hij is zeer ernstig ziek. 
Hopelijk mag hij snel naar huis om samen met zijn 
dierbaren te zijn. In onze gebeden nemen we Pieter, 
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Jacqueline en de kinderen mee. Dat ze zich gedragen 
mogen weten. 
 
Op 30 september Sigrid is geboren. Dochter van Bertus  
van der Meer en Kirsten Houtzager. Zusje van Evelien. 
De Warren 4. Namens de gemeente van harte 
gefeliciteerd. Geniet er van.    
 
Gedachtenis moment in de kerken van Tijnje en 
Terwispel op zaterdag 19 november 
Zondag 20 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. Dit jaar denken we aan Dirk Weidenaar en 
Arend Overwijk 
De namen worden genoemd en ter nagedachtenis wordt 
een kaars aangestoken.  
Tot slot wordt een algemene kaars voor alle 
overledenen in de gemeente aangestoken.  
 
Misschien denkt u wel: ik ga nooit naar de kerk maar ik 
zou het toch wel fijn vinden om even stil te staan en na 
te denken  rond het overlijden van een familielid of 
goede kennis.  
Dit kan op  zaterdagmiddag 19 november van 16.00 uur 
tot 17.30 uur in de kerk van Tijnje en Terwispel 
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Of je nu kerkelijk of niet kerkelijk bent, iedereen is 
welkom.  
Er kan voor in de kerk een kaarsje aangestoken worden.  
Je kan even rustig gaan zitten of direct weer weggaan.  
 
“Voor wie steek jij een kaarsje op ?”.. 
 

 

 
 

 

 

Ja en dan zijn we al weer een heel eind richting Kerst. 
We beginnen al  weer te denken over het  één en het 
ander. 
Vandaar de volgende oproep: 
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 Tekenwedstrijd  

Misschien sturen jullie thuis ook altijd kerstkaarten. 
De kerk wil ook graag mensen in het dorp een kerstgroet 
geven.  Maar ja daar hoort natuurlijk een mooi plaatje 
op  
Vraag aan jou: maak een mooie kersttekening die op de 
kaart kan . Graag met veel kleur. 
Stuur hem naar: ds. Dieuwke van der Leij  
De Lanen 18  9204WC in Drachten  
Of doe hem in de brievenbus van de kerk.  
 
De winnaar krijgt een mooi kerstcadeautje en natuurlijk  
komt de tekening op de kerstgroet van de kerk .  
Alle  tekeningen hangen we op in de kerk 
Inleveren voor 1 december  
(Vergeet je naam en adres niet er op te zetten.) 
 
Ik ben afwezig van 7 november tot en met 20 november. 
Mocht er iets bijzonders zijn dan kunt u contact 
opnemen met de scriba Jan Willem de Bruin. 
 
A Dieu, ga met God 
Ds Dieuwke van der Leij 
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Nieuws vanuit de kerkenraad 
Het moderamen heeft vergaderd op 13 oktober  
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering staat gepland 
op 16 november. 
- Woensdagavond 26 oktober is de tweede  
verdiepingsavond gehouden onder leiding van Ds. 
Dieuwke van der Leij over de brief van Paulus aan de 
Korintiërs.  
Wilt u hier ook aan mee doen of gewoon een keer 
komen luisteren dan kunt u zich opgeven bij onze 
dominee, telefonisch via 06 13130913 of via de mail: 
werkdieuwke@gmail.com    
- Maandagmorgen 7 november  wordt er weer stamppot 
gegeten. Vanaf 11.00 uur is ook hier iedereen welkom. 
Informatie hierover vindt u elders in Tsjerkepaad. 
- Woensdagochtend 24 november wordt er vanaf 10.00 
uur weer een koffieochtend gehouden in de Utkomst. 
Iedereen is welkom. 
 
- 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.  
- 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, 
Jan Willem de Bruin 
 

mailto:werkdieuwke@gmail.com
mailto:taapkeadema@hotmail.com
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De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens 
onze gemeente, als groet/bemoediging naar diverse 
mensen in het dorp gegaan.  
 
 

 
 
Licht- en Kerstcollecte 
 
In de tijd voor Kerst, steken we iedere adventszondag 
een nieuwe kaars aan. Het wordt steeds lichter. 
In de adventstijd willen we steeds meer licht en liefde 
geven voor gehandicapte kinderen in Pakistan zoals we 
dat ook doen tijdens de kerstcollecte. 
 
De licht- en kerstcollecte staat in het teken van 
verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. De stichting 
NOAD, een samenwerkingsverband van drie christelijke 
organisaties in Pakistan, werkt daar aan een speciaal 
gehandicaptenproject. Bedoeld om voor deze kinderen 
betere leefomstandigheden te creëren. 
In de kleine, arme plattelandsdorpen in Pakistan is 
nagenoeg geen zorg voor deze kinderen. Ze worden 
verborgen gehouden. De ouders weten niet goed hoe ze 
om moeten gaan met verstandelijk beperkte kinderen 
en schamen zich ervoor. Of ze zien het zelfs als een straf 
van God. 
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Met uw gift krijgen de ouders ondersteuning om hun 
kinderen de zorg, liefde en aandacht te geven die 
broodnodig is.  
 
Door hulp in de vorm van kennis over de rechten van het 
kind, onderwijs en medische zorg, gaan de kinderen 
weer deel uitmaken van de samenleving. Ouders leren in 
zelfhulpgroepen hoe zij hun kind een plek in het gezin 
kunnen geven. Ze ontwikkelen zich beter en komen tot 
bloei. Kinderen van God, die gezien mogen worden. Geef 
liefde, geef uw gift.  
 
Kijk voor meer informatie over het Kerk in Actie project 
op www.kerkinactie/kerst 
 
Namens de diaconie, 
Tjeerd Bosma 
 
 
 
 

Beide basisscholen uit Tijnje doen dit jaar mee met de 
actie “Schoenmaatjes”. Het is een mooi actie waarbij 
(kortgezegd) ieder kind iets voor een ander kind kan 
betekenen die in andere omstandigheden leeft. De 
kinderen versieren en vullen thuis een schoenendoos 
met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor 

http://www.kerkinactie/kerst
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leeftijdsgenootjes in landen als Albanië, Moldavië, 
Ghana en Irak. Vindt u het ook leuk om mee toen aan 
deze actie, dan kunt u een doos en informatiefolder 
afhalen op school. 
Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos 
mag, staat in de folder. Hierin vindt u ook het 
machtigingsformulier voor de verzendkosten (€ 6).  
Wilt u ervoor zorgen dat de spullen voor in de 
schoenendoos heel en schoon zijn?  
Graag ontvangen wij de gevulde schoenendoos met het 
machtigingsformulier uiterlijk vrijdag 25 november 
2016. U kunt de doos inleveren op beide scholen.  
Helpt u mee? Laten we met z’n allen de schouders 
zetten onder deze prachtige actie! 
Alvast heel veel dank. 
 
Namens het team van de Pols en de Rank, 
Felix van Ginkel 
Hilda Feenstra 
 

Van de activiteitencommissie kerk Terwispel 
Voor onderstaande drie activiteiten vragen wij uw 
aandacht. 
 
Gedachtenis moment  zaterdag 19 november in kerk 
Terwispel 
Zie toelichting Ds. van der Leij. 
U wordt hiervoor in de gelegenheid gesteld op: 
zaterdagmiddag 19  november van 16.00 uur tot 17.30 
uur. Een ieder, kerkelijk of niet kerkelijk is welkom 
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Jubileum concert vocaal ensemble “ Interlude” op 27 
november kerk Terwispel 
Vocaal Ensemble "Interlude" uit Gorredijk geeft 
zondagmiddag 27 november a.s. om 15.00 uur een 
feestelijk concert in verband met haar 25-jarig bestaan 
in de Dorpskerk van Terwispel. 
Een concert met nummers van Tavener, Rachmaninov, 
Sullivan, J.S.Bach, Elliot Button, G.F.Händel en Wood.                                          
Interlude gaat u verassen niet alleen met het Stabat 
Mater van Rheinberger, maar ook met een aantal Friese 
nummers. Bovendien zullen er niet alleen optredens zijn 
van kleine gelegenheidsgroepjes uit het ensemble. Ook 
zullen er een paar pure solo's van eigen leden ten 
gehore worden gebracht.               
Kees Smith is de begeleider van het ensemble op zowel 
orgel als piano. Ook kunnen we genieten van een aantal 
solo-optredens van Kees. Kortom een feestelijk 
programma met een grote verscheidenheid aan 
muzieksoorten zo maar op een zondagmiddag.  
Natuurlijk staat het geheel onder begeleiding van de 
eigen dirigent van het ensemble, 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 
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Zondag 4 december naamdag van Sint Barbara. 
  
Nu sinds 2 jaar St. Barbara uit de vergetelheid is geraakt, 
willen wij op of rond haar naamdag  hier blijvend 
aandacht aan schenken. Met de kerkenraad is 
afgesproken dat op deze zondag de dienst in Terwispel 
wordt gehouden.  
Er is contact geweest met de dienstdoende predikant 
om te bekijken wat van zijn kant, de mogelijkheden zijn 
om hier aandacht aan te besteden. 
In de hal van de kerk staat weer een vaas met verse 
forsythia takken. Volgens de legende worden op 4 
december de eerste takken van deze struik geplukt, om 
ze dan in het voorjaar tot bloei te laten komen.  
Voorafgaand aan de dienst wordt u koffie / thee 
aangeboden en na afloop nuttigen we nog een hapje en 
drankje. 
 
.  
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Namens de activiteitencie, 
H Span 
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Kinderkerstfeest Tijnje                                                   

 

Het kinderkerstfeest zal dit jaar zijn op: 
 
Vrijdag  23 december om 19.00 uur 
 
Kinderen uit groep 8 van de Rank zullen de musical ´het 
verhaal´ opvoeren. Ze zijn er al hard voor aan het 
repeteren! 
 
Korte inhoud 
Noa en Lieke gaan met hun ouders op pad om met de 
hele familie kerst te vieren in het hotel van hun (oud)  
tante Guusje. Hotelkokkin  Ziba zal voor een geweldig 
kerstdiner zorgen en ze blijven natuurlijk allemaal een 
nachtje slapen. 
In het hotel aangekomen is het al gauw gezellig. Alleen 
blijkt  tante Guusje met een probleem te zitten dat al 
heel lang geleden is ontstaan en  haar al  haar leven lang 
achtervolgt. Eerst wil  zij  er niet over praten, maar als de 
familie blijft aandringen, vertelt  tante Guusje   haar  
bijzondere verhaal: het gebeurde ruim 2000 jaar 
geleden..... 
 
Hierbij bent u jij uitgenodigd bij deze sfeervolle 
kerstmusical 
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Kinderkerstfeest Terwispel 
 
Net als voorgaande jaren wordt het kinderkerstfeest in 
Terwispel weer op kerstavond gehouden;  
 
zaterdag 24 december om 19.00 uur 
 
in de kerk van Terwispel. 
Er zijn al kinderen die hun hebben 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 kerstcommissies van Tijnje 
en Terwispel 
 

 
Iepie Zijlstra 
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6 november collecte voor de najaarszendingsweek  
Kerk in Actie: Werken aan vrede en verzoening in het 
door geweld verscheurde Colombia. 
Inge Landman werkt namens Kerk in Actie als 
uitgezonden medewerker in Colombia, dat al zestig jaar 
geteisterd wordt door geweld. Inge is betrokken bij het 
oecumenische project ‘Geloven in verzoening’, dat 
processen van vrede en verzoening op gang wil brengen. 
Inge: “Mensen hebben veel meegemaakt, er is een groot 
onderling wantrouwen. Het is voor mensen enorm 
belangrijk dat hun verhaal gehoord wordt. We bezoeken 
gemeenschappen om te luisteren en om mensen weer 
met elkaar in gesprek te brengen. Ook lezen we samen 
de Bijbel en bespreken we welke boodschap een tekst 
kan hebben als je dagelijks leeft met angst en onrecht.” 
Dit jaar zullen drie gemeenschappen intensief in dit 
proces worden begeleid. Inge deelt de verhalen die ze 
hoort vervolgens met betrokken kerken in Nederland. 
 
13 november collecte Binnenlands diaconaat. 
Warmte en steun voor wie tussen wal en schip raken. 
In een rijtjeshuis midden in Lelystad runnen 
enthousiaste vrijwilligers het gastvrije inloopcentrum 
Waterwijk. Wie wil loopt er binnen voor een kopje 
koffie, een praatje, een warme maaltijd of naailes. Kali 
komt hier iedere dag. "Sinds mijn man overleden is, is dit 
mijn tweede huis.” Nadia en Fatima komen voor de 
naailes. "Zo zijn we er even uit." Het inloophuis is één 
van de diaconale activiteiten van het interkerkelijke 
samenwerkingsverband IDO. 
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Binnen IDO zetten driehonderd vrijwilligers zich in voor 
mensen die eenzaam zijn, gebrek hebben, tussen wal en 
schip vallen of kampen met schulden. Met een helpende 
hand en luisterend oor bieden de vrijwilligers hen 
warmte, steun en perspectief. IDO hoopt in 2016 alleen 
in inloopcentrum Waterwijk al 13.000 bezoeken te 
realiseren. Tussen de middag zullen zo’n 4000 
maaltijden verstrekt worden. Verder zal het vorig jaar 
gestarte ontbijtproject voor kinderen van twee 
basisscholen worden voortgezet. De basisscholen geven 
aan dat de kinderen die van dit ontbijtproject gebruik 
maken aanmerkelijk betere schoolprestaties laten zien 
dan daarvoor. Voortzetting en de te verwachten groei 
betekenen dat in 2016 mogelijk al rond de 1.000 
kinderen aan zo’n ontbijt in het inloophuis deel zullen 
nemen. Voor al deze projecten zijn bijdragen via de 
collecte uiteraard zeer waardevol. 
 

27 november Collecte Missionair Werk en Kerkgroei   
Help de nieuwe kerk in Gaastmeer 
De Kliederkerk in Gaastmeer,  een van de 
pioniersplekken van de Protestantse Kerk, is een 
gemoedelijke vorm van samenzijn voor kinderen, ouders 
en grootouders. Elke bijeenkomst bestaat uit de drie 
onderdelen ‘samen ontdekken’, ‘samen vieren’ en 
‘samen eten’. Kliederkerk helpt kinderen en de mensen 
om hen heen elkaar te leren kennen, samen een 
gemeenschap te vormen en samen te ontdekken wat 
geloven in God en het volgen van Jezus kan betekenen in 
hun dagelijkse leven. 
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De kliederkerk groeit.  Mensen die niet naar de kerk 
komen, komen wél naar Kliederkerk en nodigen weer 
andere mensen uit! De Protestantse Kerk wil nog meer 
mensen bereiken met vernieuwende vormen van 
kerkzijn en geeft nieuwe pioniersplekken daarom graag 
een krachtige impuls.  
Met uw bijdrage aan de collecte voor het missionair 
werk van de Protestantse Kerk helpt u de Kliederkerk in 
Gaastmeer en andere pioniersplekken om op een 
zinvolle manier aanwezig te zijn in hun omgeving. 
4 december Collecte Pastoraat  
Toerusting van vrijwilligers in het pastoraat. 
De kern van pastoraat is ‘er zijn voor mensen’.  
Maar hoe kun je als gemeente omzien naar de mensen 
die niet meer in de kerk komen? Veel gemeenten zoeken 
naar nieuwe vormen van pastoraat.  
Het accent ligt steeds meer op pastoraat buiten het 
kerkgebouw en op doelgroepen zoals ‘ouders met 
jonge kinderen’. Steeds vaker maakt men gebruik van 
sociale media. 
Met trainingen en handreikingen rust de Protestantse 
Kerk pastorale werkers toe goed in te kunnen spelen op 
de veranderende situatie. Op de landelijke Pastorale Dag 
zijn er inspirerende workshops om in de eigen gemeente 
mee aan de slag te gaan. Met uw bijdrage aan de 
collecte voor het Pastoraat op zondag 4 december 
maakt u het mogelijk dat de vrijwilligers in het pastoraat 
steeds nieuwe vaardigheden kunnen leren, zodat we als 
gemeenten op een goede manier omzien naar alle 
mensen die onze aandacht nodig hebben. 
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Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
 
Zondag 6 november  9.30 uur dienst in Terwispel 
    

 Voorganger:  Ds D. v.d.Leij   
 Organist:  Rob Huyzer  
 Oppas:   Fardau Meesters 571899 
 Kindernevendienst: ja   

Ouderling van dienst: Jannie From  
 Collectes zijn voor: 1e Najaarszending 

2e Kerk 
3e Gebouwen  

Bloemenbezorger: Mevr. G. Weidenaar 
   

 
 
Zondag 13 november  9.30 uur dienst in Tijnje  

 Zangdienst 
    
 Organist:  Anton van der Meulen 
 Oppas:   Sybrich Veenstra  571904 
 Kindernevendienst: ja   

Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin  
 Collectes zijn voor: 1e Binnenlands diaconaat 

2e Kerk  
Bloemenbezorger: Mevr. M.de Vries  
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Zondag 20 november  9.30 uur dienst in Tijnje  
 Laatste zondag kerkelijk jaar  
 
            Voorganger:     Ds. D. van der Leij  

Organist:  Rob Huyzer 
Oppas               Nynke de Koster 571499 

 Kindernevendienst: ja  
Ouderling van dienst: Ida Knobbe  

 Collectes zijn voor: 1e diaconie 
2e kerk  

           Bloemenbezorger:        H. Altena 
  
  

 
Zondag 27 november  9.30 uur   dienst in Terwispel      
    CMAD 1e Advent 
  
 Organist:  Hielke van der Meulen
 Kindernevendienst: ja  
 Oppas:   Noa Lolkema 571927 

Ouderling van dienst: Wim Vrijburg  
 Collectes zijn voor: 1e Diaconie 

2e Missionair werk en kerk 
Bloemenbezorger: Mevr. J.  From 
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Zondag 4 december 9.30 uur  dienst in Terwispel 
    2e Advent   
 
             Voorganger:  Ds. E. Terpstra, Urk 

Organist  Rob Huyzer  
Oppas:   Fardau Meesters 571899 
Kindernevendienst: ja 

             Ouderling van dienst: Frank de Koster  
 Collectes zijn voor: 1e Diaconie 
    2e Pastoraat 
 Bloemenbezorger: H. Hokwerda 
 
 
     
Zondag 11 december  9.30 uur dienst in Tijnje  
  Heilig Avondmaal 3e Advent 
 
             Voorganger:     Ds. D. van der Leij  

Organist:  Hielke van der Meulen 
 Oppas:               Sybrich Veenstra  571904 

 Kindernevendienst: ja  
Ouderling van dienst: Bernadet de Vries  

 Collectes zijn voor: 1e diaconie 
2e kerk  

             Bloemenbezorger: H. Span 
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Zondag 18 december 9.30 uur  dienst in Terwispel 
    4e Advent  
     

Voorganger:  Ds. P. Hulshof, Jubbega 
 Organist  Rob Huyzer  
 Oppas:   Nynke de Koster 571499 
 Kindernevendienst: ja 
             Ouderling van dienst: Pieter Kik  
 Collectes zijn voor: 1e Diaconie 
    2e Kerk 
 Bloemenbezorger: F. Akkerman 
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