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Dankbaarheid is een kunst 

 

Begin november wordt vanouds in kerkelijk kring een 
‘Dankdag voor gewas en arbeid’ gevierd. Aan het eind 
van het oogstseizoen wordt God gedankt voor de op-
brengst van het land, van de natuur en van het werk van 
onze eigen handen. In onze kerkelijke gemeente cultive-
ren we onze dankbaarheid nog altijd met een aparte, 
doordeweekse ‘dankdienst’. Dat is een mooi gebruik. 
Eén dag in het jaar poetsen we onze dankbaarheid op. 
Eén dag in het jaar oefenen we ons in de kunst van de 
dankbaarheid?  

Het tegenovergestelde van dankbaar zijn is kla-
gen. Of mopperen. Of boos zijn. Om de een of andere re-
den gaat klagen of mopperen of boos zijn ons heel mak-
kelijk af. Alsof we er een natuurlijk talent voor hebben. 
En we kunnen het ook heel lang volhouden. Soms blijven 
we moeiteloos jarenlang boos op deze of gene, of op 
onszelf, of op God. Dankbaarheid houden we vaak min-
der lang vol. Alsof we het vanzelfsprekend vinden als het 
ons goed gaat, of als iemand goed voor ons is. Dank-
baarheid is een blomke dat in weinig hofke bloeit, 
dichtte Guido Gezelle al.  
   Wij leven wij in een tijd waarin velen van ons wel 
reden hebben om zich zorgen te maken. De inflatie is to-
renhoog. De energieprijzen zijn nog hoger. Veel boeren 
voelen zich bedreigd in hun bestaan. Veel burgers ma-
ken zich zorgen om het klimaat. Werkgevers kunnen am-
per personeel vinden. Jongeren hebben de grootste 
moeite een fatsoenlijk huis te huren of te kopen. De be-
trouwbaarheid van onze overheid heeft een paar flinke 
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deuken opgelopen. In de zorg en in het onderwijs loopt 
heel veel niet op rolletjes. Aan de rand van Europa 
woedt een oorlog waarvan wij tot in onze Friese dorpen 
direct de gevolgen merken. Allemaal reële zorgen, en 
deze opsomming kan met gemak nog worden uitge-
breid. Wie wil, kan dag en nacht doorgaan met klagen. 
En op de social media vinden we altijd wel iemand die er 
nog een schepje bovenop wil doen. 

Maar juist in zorglijke tijden is het goed om ook 
oog te hebben voor wat juist wel goed is en goed gaat. 
Zo’n positieve visie kan helpen om niet weg te zakken in 
gemopper en geklaag. Om niet te verzuren. Om een ge-
zonde en realistische balans te bewaren. Want laten we 
eerlijk zijn: er gaat nog steeds heel veel goed in deze we-
reld. Al is het maar dat de zon iedere dag nog steeds gra-
tis opkomt en begint te schijnen. En dat de natuur ons 
iedere dag blijft verbazen. En dat we jaren van onge-
kende welvaart achter de rug hebben. En dat we ons le-
ven kunnen delen met anderen. En dat de meeste men-
sen bereid zijn een helpende hand uit te steken als ze 
zien dat mensen in hum omgeving gebrek lijden. En al is 
ons democratisch bestel beslist niet perfect, in vergelij-
king met zoveel andere landen doen we het nog steeds 
helemaal niet slecht. En voor wie het wil zien, gebeurt er 
iedere dag ergens wel een groot of klein wonder, vaak 
vlak voor onze ogen.  

Net als een lichamelijke conditie, is ook een posi-
tieve, dankbare kijk op het leven iets dat geoefend moet 
worden. Anders raken we die kijk ongemerkt kwijt. 
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Daarom is die jaarlijkse dankdag zo’n goede uitvinding, 
nog altijd.  
 

Ds. Frans Willem Verbaas  
 

 
 

Adventstijd  
Zondag 27 november is de eerste adventszondag. Ad-
vent is tijd van verwachting. Een prachtige tijd, als is het 
maar omdat we in de adventstijd die prachtige advents-
liederen weer volop kunnen zingen. Eens, in een don-
kere nacht, in een door vreemden bezet land, kwam God 
tot ons in een kwetsbaar kindje. Tegenwoordig hebben 
wij ook weet van donkere, zorglijke tijden en bezette 
landen. Maar ook vandaag mogen we uitzien naar de 
komst van goddelijk licht in onze duisternis. Waarbij we 
mogen weten dat een klein vlammetje genoeg is om een 
groot vuur te laten oplaaien. In de adventstijd bereiden 
we ons voor op de komst van Jezus. Het is goed om 
ruimte voor Hem te maken. Even wat gas terugnemen. 
Tijd vrijmaken voor bezinning. Oud zeer opruimen. Hoe 
beter we ons voorbereiden op zijn komst, des te groter 
de vreugde als Hij werkelijk komt. Een goede adventstijd 
gewenst!  (FWV)  
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Bijbelgesprekskring in de kerk van Langezwaag op 25 
oktober 

Op donderdagavond 27 september is in de kerk van 
Tijnje voor de eerste keer een bijbelgesprekskring bij el-
kaar geweest van de samenwerkende PG Tijnje-Terwis-
pel en de PG Langezwaag, Luxwoude, Jonkerslân. Met 
een mooie groep bespraken we in een open sfeer de bij-
beltekst die twee weken later in de preek aan de orde 
zou  komen. De volgende bijbelgesprekskring zal plaats-
vinden op dinsdagavond 25 oktober in de kerk van Lan-
gezwaag. De tekst die we dan gaan bespreken is: Lucas 
19: 1-10, het verhaal over Zacheüs de tollenaar. De 
avond begint om 20:00 uur en duurt tot 21:30 uur. Voor 
de pauze lezen en bespreken we gezamenlijk de tekst. 
Na de pauze praten we in groepjes op een meer per-
soonlijke manier door. Deelnemers wordt verzocht de 
‘reis naar Langezwaag’ zoveel mogelijk gezamenlijk te 
maken. Met andere woorden: probeer met elkaar mee 
te rijden.   
 

De Bijbelgesprekskring komt dit jaar verder nog bijeen 
op:   

 Dinsdagavond 29 november in Tijnje.  
 Dinsdagavond 13 december in Langezwaag.   

Belangstelling? Kom gerust kijken, luisteren en meepra-
ten. Nieuwkomers wordt verzocht zich tevoren aan te 
melden bij ondergetekende via telefoonnummer 856992 
of fw.verbaas@gmail.com . Tot ziens en spreeks! (FWV)   
 

 

 

mailto:fw.verbaas@gmail.com
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Diaken Alida van der Molen neemt afscheid 

Alida van der Molen heeft te kennen gegeven na een 
ambtsperiode van ruim vier jaar te willen stoppen als di-
aken. Alida is blij een bijdrage te hebben kunnen leveren 
aan ons kerkelijke leven. En als gemeente en kerkenraad 
zij we dankbaar voor het diaconale werk dat Alida heeft 
gedaan. Wij wensen haar van harte toe dat ze wat rui-
mer in de tijd komt te zitten met het oog op gezin en 
werk. Op de eerste adventszondag, 27 november, zal 
Alida officieel en liturgisch ‘uit haar ambt worden onthe-
ven’.  Ondertussen gaat de kerkenraad op zoek naar een 
opvolger voor Alida. We stellen het op prijs wanneer u 
als gemeente meedenkt: dien gerust namen in.  
Namens de kerkenraad, FWV 

 

     
Oproep: wie wil lector zijn? 

 

    
In Tijnje en Terwispel zijn we al gewend dat gemeentele-
den één van de Schriftlezingen voor zijn of haar rekening 
neemt. Het is goed om op deze manier de stem van de 
gemeente te laten horen in de eredienst. De kerkenraad 
is van plan een vast groepje van ‘lezers’ of ‘lectoren’ in 
het leven te roepen, die gemiddeld eens per vier à zes 
weken één van de Schriftlezingen wil verzorgen. Daar 
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wordt dan een rooster voor opgesteld. De nieuwe lecto-
ren zullen worden uitgenodigd om samen met onderge-
tekende een keer op een avond of overdag als groep te 
‘oefenen’.  Het zou helemaal mooi zijn als we ook een of 
meer jeugdige lectoren zouden weten te ‘strikken’. Dus: 
ben je 12 jaar of ouder en houd je van (voor)lezen – 
meld je aan bij ondergetekende! 

Ds. Frans Willem Verbaas   
 
 
   
Terugkeer van Lena naar Oekraïne 

Een van onze Oekraïense gasten in De Utkomst, 
(groot)moeder Lena, is röntgenlaborante van beroep. 
Eind september kreeg ze vanuit haar Oekraïense zieken-
huis nabij Kiev een oproep om terug te keren. Haar zie-
kenhuis had dringend mensen van haar vakgebied nodig. 
Lena heeft aan deze oproep gehoor gegeven. Ondanks 
haar zestigjarige leeftijd, ben ik bijna geneigd te zeggen. 
En ondanks alle gevaren, want de situatie in Oekraïne is 
de afgelopen tijd eerder verergerd dan verbeterd. Maar 
zij heeft haar hart laten spreken, en haar vaderlands-
liefde. Na een busreis van 36 uur  arriveerde zij begin ok-
tober weer in haar woonplaats. En in haar eigen woning. 
Maar met achterlating van haar zoon, schoondochter en 
kleinkinderen in Tijnje. We leven in een bizarre wereld. 
We hopen het beste voor Lena en haar land, en we moe-
ten maar voor haar blijven bidden! (FWV)     
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Benefietconcert in de kerk van Langezwaag op vrijdag 
18 november 

  

 
 

De Raad van Kerken Gorredijk e.o. organiseert een BE-
NEFIETCONCERT op  vrijdagavond 18 november in de 
Mattheüskerk van Langezwaag. De opbrengst van dit 
concert is bestemd voor de organisatie Mi Great. Deze 
organisatie maakt zich sterk voor noodhulp aan vluchte-
lingen in Nederland. Mi Great heeft bijv. noodhulp ver-
leend aan vluchtelingen, toen zij bij het opvangcentrum 
in Ter Apel buiten moesten slapen. Mi Great zorgde toen 
o.a. voor warme maaltijden en voor dekens en slaapzak-
ken.  
Er zijn optredens van:  

- Nina uit Oekraïne, gitariste 

- Schola Gregoriana o.l.v. P. Postma 

- Prity Bernike, pianiste 

- RK Pauluskoor uit Gorredijk 

- Rockband Changed 

In de pauze is er een loterij, waar u mooie prijzen kunt 
winnen. 
Na afloop houden we de collecte voor Mi Great. Neem 
alstublieft contant geld mee! 

Inloop: vanaf 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur. 
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Byzantijns Mannenkoor in Terwispel op zondagmiddag 
20 november 

 

Sinds de komst van vluchtelingen in ons midden, klinkt 
er regelmatig prachtige Oekraïense muziek in de Lange-
zwaagse kerk.  
Mocht u deze muziek ‘in het echt’ willen horen, dan kan 
dat op zondagmiddag 20 november.  
Want dan verzorgt het Byzantijns Mannenkoor uit 
Drachten een concert in de kerk van Terwispel.  
Het concert begint om 14:30 uur. 
De entree bedraagt € 6,-. Eventueel kunt u bij de ingang 
van de kerk per PIN voldoen.  
In de pauze wordt u een consumptie aangeboden. 
Nadere inlichtingen via Annet Koopmans,  
e-mail: kerkhofterwispel@gmail.com.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

mailto:kerkhofterwispel@gmail.com
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Stilstaan bij onze overledenen op zondag 20 november 

 

Op zondag 20 november gedenken we in de kerk van 
Tijnje de mensen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn 
overleden. We doen dit op de zgn. “laatste zondag van 
het kerkelijk jaar”, dat is de laatste zondag voor de ad-
ventsperiode, waarmee in de kerk het nieuwe jaar al be-
gint. (Soms loopt de kerk een beetje voor!)  
Dit jaar valt de laatste zondag van het kerkelijk jaar op 
20 november. Tijdens de kerkdienst op deze zondag 
worden de namen genoemd van onze gemeenteleden 
die in het afgelopen jaar zijn overleden. Door nabestaan-
den wordt dan een kaars aangestoken. De dienst staat in 
het teken van herdenken én verwachten.  
Als PKN kerk van Tijnje-Terwispel bieden we ook de mo-
gelijkheid om andere dorpsgenoten, die overleden zijn, 
te herdenken. Ook hun namen kunnen worden ge-
noemd, ook voor hen kan door nabestaanden een kaars 
worden aangestoken.  
Wanneer nabestaanden geen behoefte hebben de kaars 
aan te steken zal de ouderling of de diaken van dienst dit 
doen. 
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Daarna is voor iedereen de mogelijkheid een waxine-
lichtje aan te steken en dit te plaatsen op een aangewe-
zen plek. Daarna kan desgewenst een kiezelsteentje 
meegenomen worden  uit een schaal.  
 
 

Uit de kerkenraad 

De kerkenraad heeft dinsdag 4 oktober vergaderd. De 
laatste zondag van het kerkelijk jaar is hier ook aan de 
orde geweest. In de afgelopen (corona) jaren is deze 
zondag op afwijkende wijze gehouden. Hopelijk kan het 
dit jaar weer zoals we gewend waren. Zie ook het stukje 
daarover in dit kerkblad. 
Er zijn door Ds. Frans Willem Verbaas vijf verschillende 
orden van dienst gemaakt waar we in de vergadering 
van september over hebben gesproken. We besloten in 
de oktober vergadering dit punt ( wat ook in Lange-
zwaag, Luxwoude, Jonkersland speelt) op de agenda te 
plaatsen van de gezamenlijke vergadering in november. 
Het is bedoeld als richtsnoer voor de diensten. Het gaat 
om twee orden voor een ochtenddienst, een orde voor 
een doopdienst, een orde voor een avondmaal dienst en 
een orde voor een avondgebed. 
Als dit katern op de gezamenlijke vergadering is gepas-
seerd worden dit katern met de orden van dienst op een 
( mogelijk gezamenlijke) gemeenteavond gepresenteerd. 
In het katern zijn de twee versies van het Onze Vader 
ook opgenomen. 
In overleg met het college van kerkrentmeesters is be-
sloten de maandelijkse collecte voor de gebouwen, ge-
zien de financiële stand van zaken, te laten vervallen.  
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KOFFIE-OCHTEND 

De eerste koffie ochtend op 6 oktober is geweest. Een 
kleinere groep dan we gewend waren. Maar niet minder 
gezellig. 
Ook de volgende data zijn bekend.  
Om 10 uur bent u van harte welkom in de Utkomst op : 
Woensdag 16 november 

Donderdag 15 december (kerststukjes maken?) 

Woensdag 25 januari 
Donderdag 9 maart 

 

 

liefdevol verbinden 

Er is geen straat of weg te lang met een vriend aan je 
zijde. 
De kortste weg tussen twee mensen is een lach! 
Je betrokken bij iets voelen gaat niet vanzelf, u, jij bent 
in uw eigen lichaam en ziel, in wezen alleen.  
Je beleefd dingen, maakt dingen mee, en op een gege-
ven moment wil je dat delen met een medemens, even 
van gedachten wisselen, soms meningen delen, daarna 
voel je je vaak opgelucht. 
  
Complimenten geven geeft vaak meer zelfvertrouwen 
en een gesprek ‘breekt’ vaak los. 
Ieder mens heeft een medemens nodig, het geeft in-
houd aan je bestaan.  
Ook je in je medemens inleven helpt om elkaar te begrij-
pen, waardoor men meer tot zijn of haar recht komt.  
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Het heeft allemaal te maken met verbinden en liefdevol 
verbinden. 
Iedereen heeft een volle agenda, hoe welkom voel je je 
dan als ze zeggen, als je om half 10 komt staat de koffie 
klaar!  
Ook hier in de kerk stond de koffie klaar voor een letter-
lijk warm welkom, wat ook bedoeld is voor het komende 
seizoen en ook dat u gezien mag worden, en daardoor 
mag delen in… ja vul maar in… 
 

Tseard Feddema (voor de startzondag) 

 

Bijbelzondag 

In het vorige kerkblad stond bij 30 oktober dat de col-
lecte voor het Bijbelgenootschap zou zijn.  De Bijbelzon-
dag werd gehouden op de laatste zondag in oktober.  
Inmiddels is dit  veranderd  en deze zondag wordt nu ge-
houden op 22 januari 2023. Hierdoor valt Bijbelzondag 
samen met de Zondag van het Woord van God van de 
Rooms-Katholieke Kerk.  
Dat deze dagen samenvallen, zal vanaf nu zo blijven. Zo 
wordt het jaarlijkse moment waarop kerken de Bijbel 
kunnen vieren, iets gezamenlijks. Protestantse en katho-
lieke gemeenschappen staan dan op dezelfde dag stil bij 
de rijkdom die we in de Bijbel hebben.(citaat: NBG direc-
teur Rieuwerd Buitenwerf) 

Taapke Nicolai 
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Opbrengsten collecten 

 

28 augustus Kerk   €    41,70 

  Diaconie  €    41,35 

  4 september Kerk   €    32,25 

  Werelddiaconaat €    41,65 

  Gebouwen  €    17,75 

11 september Vergeten ramp Afrika €  438,52 

18 september Kerk   €    27,55 

  Zending  €    35,15 

25 september Kerk   €    54,40 

  Zending  €    68,75 

  2 oktober Kerk & Israël  €    40,80 

  Diaconie  €    50,70 

  Gebouwen  €    29,80 

  9 oktober Missionair Werk €    36,50 

  Diaconie  €    96,25 

     
Hartelijk dank voor al uw gaven! 

 

Namens de Diaconie, 
Anna Rijpma-Jetten 

 

2 november werelddiaconaat  
Versterk landloze arbeiders in Pakistan 
70% van de plattelandsbevolking in het Punjabgebied 
van Pakistan heeft geen eigen land tot zijn of haar be-
schikking. Het dagloon van een loonarbeider is €1,50. 
Een vrouw krijgt slechts de helft. Daar kan niemand van 
leven! Daarom zoeken deze mensen naar andere manie-
ren om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. 
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Honderden gezinnen willen een micro-onderneming 
starten. NOAD, de partnerorganisatie van Kerk in Actie, 
organiseert voor 575 arme gezinnen micro-onderne-
mersgroepen. In deze groepen krijgen de landloze arbei-
ders training, technische kennis, klein startkapitaal en 
begeleiding voor een micro-onderneming. De geplande 
micro-ondernemingen zijn o.a. verkoop van groenten, 
eieren, melk, alledaagse gebruiksartikelen, reparatie van 
fietsen of mobiele telefoons. Naast de realisatie van mi-
cro-ondernemingen geven zij ook veel aandacht aan het 
creëren van bewustwording voor ondernemerschap bij 
duizenden andere kwetsbare gezinnen. 
 

6 november Zending Goede predikanten opleiden in 
Zambia 
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim 
tachtig procent van de bevolking is christen. Met de 
groei van de kerken neemt de vraag naar goede predi-
kanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische 
universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch 
onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia ex-
treme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze 
de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kun-
nen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeen-
schappen.  
Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede 
predikanten op te leiden in Zambia.  
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Neder-
landse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel 
van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze 
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verhuizen soms met hun hele gezin naar het universi-
teitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent 
in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. 
 
 
13 november Zending De kracht van Bijbelverhalen in 
de Golfstaten 
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom 
van arbeidsmigranten uit Afrika en Azië. Met steun van 
Kerk in Actie helpt het Bijbelgenootschap in de Golf dui-
zenden lokale migrantenkerken met bijbels in de mi-
grantentalen of audio players met bijbelverhalen om 
naar te luisteren. Daarnaast krijgen voorgangers training 
in storytelling, een interactieve bijbelvertelmethode. 
Voorgangers leren op een eenvoudige manier een bijbel-
verhaal vertellen. Daarna gaan ze met gemeenteleden in 
gesprek over het verhaal en zoeken naar de betekenis 
ervan voor het eigen leven. Ze putten er hoop en kracht 
uit om vol te houden in hun zware arbeidsomstandighe-
den. 
 
 
20 november Pastoraat Omzien naar mensen binnen en 
buiten de kerk 
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam 
van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de 
weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het 
leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de 
muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare 
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omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luiste-
rend oor en een begrijpend woord. 
Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken 
heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen ont-
wikkeld. Zoals de training ‘Leiding van uitvaarten’, waar 
ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen 
van een uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaan-
den, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken 
in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen 
zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes be-
schikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor 
het organiseren van pastorale activiteiten. 
 

27 november Werelddiaconaat Tegen kinderarbeid in 
Colombia  
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet 
een stichting zich in voor kinderen en jongeren in een 
achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bie-
den hen een veilige plek en een toekomst. De kinderen 
leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begelei-
ding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun 
rechten zijn. 
Het centrum is voor honderd kinderen en jongeren een 
veilige haven temidden van een omgeving vol armoede, 
geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige 
producten van papier maken (filigraan) en leren groen-
ten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het 
gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksoplei-
ding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met 
gezonde Colombiaanse producten. Ook tienermoeders 
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vinden hier hun plek. De medewerkers onderhouden 
contact met ouders, verzorgers en leraren van de kin-
deren.  
 
 

4 december Werelddiaconaat  
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer 
terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en 
Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo 
goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te 
bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen 
vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische 
vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding 
in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het 
opzetten van een eigen bedrijf. 
Dit is de tweede zondag in de adventstijd. In deze tijd  tot 
aan Kerst collecteren we elke week voor kwetsbare kin-
deren en jongeren.  
 
 
 

11 december Binnenlands diaconaat Vrolijkheid in 
asielzoekerscentra 
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor ge-
weld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen 
achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de 
beslissing of ze in Nederland mogen blijven. 
Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het 
KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, 
muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. 
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Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun ta-
lenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht 
en zelfvertrouwen. 
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab 
ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de school-
vakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met 
een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s wor-
den de workshops afgesloten. 
 
 
 
 
 
18 december Jong Protestant Jongeren doorleven het 
kerstverhaal 
Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en 
Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de her-
ders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dach-
ten de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de Kerst-
Challenge - een spel van Jong Protestant, de jeugdwerk- 
organisatie van de Protestantse Kerk - kruipen jongeren 
in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De 
KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op 
een nieuw manier te beleven. Jongeren doen opdrach-
ten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk 
punten. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk 
jaar aan mee. 
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Kerkdiensten in Tijnje zijn live te volgen via:  
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944 

 
Kerkdiensten in Langezwaag zijn live te volgen via:  
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21433 

 
De kerkdiensten in Terwispel worden niet gestreamd 

Tot nog toe geen oppas en kindernevendienst 
 
 
 
 

 
Zondag 30 oktober  om 9.30 uur dienst in Tijnje  
 

Voorganger:  Ds. B. de Jong ( Heerenveen) 

Organist:  A. v.d. List 

Ouderling van dienst: H. Feenstra 

Collecte voor:             1e  Bijbelgenootschap  
   2e Kerk 

Bloemenbezorger:  M. de Vries 

 

 

Woensdag 2 november  19.30 uur dienst in Terwispel 
   dankdag voor gewas en arbeid 

Voorganger:  Ds. E.C. Rooseboom ( Drachten) 

Organist:  O. Jongsma 

Ouderling van dienst: F. de Koster 

Collecte voor:             Werelddiaconaat 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944
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Zondag 6 november om 9.30 uur dienst in Tijnje 
  

Voorganger:  Ds. E.C. Rooseboom ( Drachten) 

Organist:  H. v.d. Meulen 

Ouderling van dienst: J. Tanja 

Collecte voor:             1e Diaconie zending 

   2e Kerk  
Bloemenbezorger:  T. Feddema 

 
 
 
 

Zondag 13 november om 9.30 uur dienst in Terwispel
  

Voorganger:  Ds. J. Goorhuis (Smalle Ee) 

Organist:  A. v.d. Meulen 

Ouderling van dienst: W. Vrijburg 

Collecte voor:             1e Diaconie zending 

   2e Kerk  
Bloemenbezorger:  H.J. Lolkema 

 

Zondag 20 november om 9.30 uur dienst in Tijnje 

   Laatste zondag kerkelijk jaar 

Voorganger:  Ds. F. W. Verbaas  

Organist  A. v d List 

Ouderling van dienst: H. Feenstra 

Collecte voor:             1e Diaconie  
   2e Pastoraat 

Bloemenbezorger:  H. Altena 
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Zondag 27 november om 9.30 uur dienst in Terwispel 
1e advent  Avondmaal 

Voorganger:  Ds. F. W. Verbaas  
Organist:  Rouhorst/v d Bos 

Ouderling van dienst: F. de Koster 

Collecte voor:             1e  Werelddiaconaat 

   2e Kerk 

Bloemenbezorger:  J. From 

 
 
 

Zondag 4 december om 9.30 uur dienst in Tijnje 
   2e advent 

Voorganger:  Ds. F. W. Verbaas  
Organist:  H. v.d. Meulen 

Ouderling van dienst: J. Tanja 

Colle       Collecte voor:  1e  Werelddiaconaat  
   2e Kerk  
Bloemenbezorger: B. Ipema 

 
 

Zondag 11 december om 9.30 uur dienst in Terwispel 
   3e advent 

Voorganger:  Ds. G.P. den Hollander  Woudsend  
Organist:  O. Jongsma 

Ouderling van dienst: W. Vrijburg 

Collecte voor:             1e Binnenlands diaconaat 

   2e Kerk 

Bloemenbezorger: H. Hokwerda 
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Zondag 18 december om 9.30 uur dienst in Tijnje 

   4e advent 

Voorganger:  Ds. F. W. Verbaas 

Organist:  A. v.d. Meulen 

Ouderling van dienst: H. Feenstra 

Collecte voor:             1e Diaconie  
   2e Jong Protestant 

Bloemenbezorger:  F. Akkerman 

 

 

 




