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Geluk is dankbaar zijn 
  
Als geluk is, dankbaar zijn met wat je hebt, 
dan ben ik tevergeefs teleurgesteld; 
omdat ik zoveel zegeningen vaak voorbij ga, 
zoals gezondheid, onderdak, werk en geld. 
  
Als ik nu eens niet meer slechts voor mezelf zocht, 
en het nemen eens verander in geven, 
zou dat het zijn, het geluk, 
waarnaar een ieder zoekt in het leven? 
  
Als ik nu eens stil ging zitten, 
en in rust en dankbaarheid overdacht, 
al mijn zegeningen, en die eens ging tellen, 
alle zegeningen die de Here me al heeft gebracht. 
  
Toen deed ik mijn ogen open, 
keek naar mijn lichaam, gaaf en gezond, 
naar de zon aan de hemel, 
en een mooie bloem, die vlak naast me stond. 
  
Zou dat dan de oorzaak wezen, 
dat ik soms zo ontevreden ben? 
Dat ik voor zoveel kleine dingen, 
nooit in mijn hart echt dankbaar ben… 
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Nieuws vanuit de kerkenraad 
De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden 
op 15 oktober 2015. 
- Zondag 4 oktober wordt Jelte Hidde, zoontje van Tjeerd 
en Yvonne Bosma gedoopt, Ds. Rooseboom uit Drachten 
gaat voor in deze dienst. 
- De beroepingscommissie is een aantal keren bij elk 
geweest en heeft gesprekken met een paar predikanten 
gehad. Op dit moment zijn er nog geen verdere 
ontwikkelingen te melden. 
- Voor het komende winterseizoen staan weer diverse 
activiteiten gepland, in dit kerkblad zit een folder met 
meer informatie en een opgavenformulier. 
- Woensdag 23 september is er een pastoraal overleg 
gehouden. Bij dit overleg schuiven de ouderlingen en 
alle contactpersonen van de verschillende wijken aan. 
Dit overleg wordt 3 keer per jaar gehouden. 
- Mw. Bernadet de Vries-Nieuwland is door de 
kerkenraad benoemd als kerkrentmeester. 
- 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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De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren, 

uiterlijk donderdag 29 oktober 2015 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 gegaan naar 
diverse mensen  gebracht 
 
 

Nieuws van de Kerkrentmeesters. 
Zoals genoemd in het vorige Tsjerkepaad, nu meer 

nieuws van ons. Wij hebben onze eerste bijeenkomst 

volgens traditie gehouden in de kerk van Terwispel met 

de kosters en Hendrik Span. Als nieuw lid in het college 

werd Bernadet de Vries- Nieuwland van harte welkom 

geheten. Na de punten van de genodigden gehoord en 

koffie gedronken te hebben, gingen wij als college verder 

met de agenda. Voor u als gemeente zijn de volgende 

punten van belang. 

Beamer in Terwispel. Wij hebben besloten dat er 

(voorlopig) geen beamer wordt aangeschaft, zodat een 

ieder voor de dienst in Terwispel een liedboek moet 

blijven gebruiken. Tijdens bijzondere gelegenheden is het 

natuurlijk wel mogelijk om een beamer te gebruiken in 

de kerk, mits men dit zelf regelt of tijdig hiervan kennis 

geeft. 

Zoals reeds eerder hier vermeld kan het beamerteam 

versterking gebruiken voor de zondagen in Tijnje. Verder 

dient een ieder rekening te houden met de mogelijkheid 

dat de beamer een keer verstek kan laten gaan in Tijnje, 

neem daarom een liedboek mee.  

mailto:t.h.altena@tele2.nl
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Orgel in de Utkomst. Oproep. 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 

degene in contact komen om een oplossing voor 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 er 

vanuit 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, en wel op vrijdagen van 13.00 uur t/m 

18.00 uur en op de 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.  

 
Beroepingscommissie 
 
De commissie is na 17 augustus een paar keer bij elkaar 
geweest. We schreven in het vorige kerkblad dat er aan 
een aantal kandidaten ons informatieboekje was 
toegestuurd. Hierop zijn een paar reacties gekomen en 
de commissie heeft dan ook een aantal verkennende 
gesprekken kunnen voeren met mogelijke kandidaten. 
Inmiddels zijn we in het stadium van het vervolggesprek 
gekomen. Tot nu toe een positieve ontwikkeling. In het 
volgende kerkblad meer nieuws. 
Namens de beroepingscommissie, 
Jan Tanja 
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Vluchtelingen. 
Na de vergadering van 16 september heeft de 
kerkenraad onderstaande brief gestuurd naar het 
college van burgemeester en wethouders. 
 
Geacht college, 
 
De kerkenraad van onze gemeente sprak woensdag 16 
september over de grote aantallen vluchtelingen die 
thans ons land binnen komen. We willen u vragen om 
serieus te onderzoeken hoe ook de gemeente 
Opsterland een bijdrage kan leveren aan de opvang van 
vluchtelingen. Is het openen van een AZC een optie, of 
zijn er andere mogelijkheden? In onze kerkelijke 
gemeente Tijnje-Terwispel zijn mensen die hun hulp 
aanbieden. 
Mocht u hier al mee bezig zijn, weet u dan bemoedigd 
door de kerkenraad van onze gemeente. Wij wensen u 
veel wijsheid en Gods zegen bij uw werk. 
 
Hoogachtend, 
Pieter Kik. (scriba) 
 
Bedankje 
Graag wil ik iedereen bedanken die tijdens mijn verblijf 
in het ziekenhuis en thuis aandacht heeft geschonken via 
een kaart, bloemen, telefoontje of een bezoekje. 
Fijn te weten dat er zoveel mensen met je meeleven. 
Hartelijk dank hiervoor, ook namens Jan. 
Annie de Boer-v.d. Duim 
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(Dit had in vorige kerkblad geplaatst moeten worden, 
waarvoor onze excuses) 
 
 
27 september 2015 - Collecte Protestantse Kerk 
Jeugdwerk. Kleine momenten van grote waarde 
Een gelovig leven begint meestal thuis. Als kinderen heel 
klein zijn, voelen zij aan wat leven met God voor hun 
ouders betekent. Als ze wat groter worden, zien ze het 
in de keuzes die hun ouders maken en proeven ze het in 
het lezen uit de bijbel en het bidden. Regelmatig oogt 
het misschien als kleine gebaren. Maar ze zijn van grote 
waarde. Om (groot)ouders te helpen om hun kinderen 
op te voeden met geloof ontwikkelde JOP cursussen 
geloofsopvoeding en uitgaves zoals Moments, Geloven 
met Plezier en de Samenleesbijbel. De Samenleesbijbel 
is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina’s 
met extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar en is 
gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) 
in samenwerking met JOP, Jeugdorganisatie van de 
Protestantse Kerk in Nederland en met uitgeverij Royal 
Jongbloed. Met de opbrengst van de collecte kan JOP 
door blijven gaan met het ondersteunen van ouders, 
jeugdwerkers en predikanten bij het overdragen van 
geloof aan een nieuwe generatie. Van harte aanbevolen! 
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Collecte Kerk in Actie  
 
Werelddiaconaat 18 oktober 2015   
De kleine boeren op de hoogvlakte in Bolivia leven in 
grote armoede. De aarde is kurkdroog door de weinige 
regenval en het waait altijd hard. De boeren kunnen er 
nauwelijks overleven. Sartawi, partnerorganisatie van 
Kerk in Actie, werkt samen met de boeren aan betere 
irrigatie- en drinkwatersystemen en leert de boeren hoe 
ze hun land het beste kunnen bewerken. Dankzij 
verbeterde huisvesting en voeding produceren de 
koeien meer melk. De vrouwen maken kaas en yoghurt 
van de melk en verkopen die op de markt. Van de 
opbrengst kan het schoolgeld van de kinderen worden 
betaald. Dankzij de hulp van Sartawi kunnen de boeren 
op de hoogvlakte in Bolivia steeds beter voorzien in hun 
levensonderhoud. Met de opbrengst van de collecte 
wordt partnerorganisatie Sartawi in Bolivia en andere 
werelddiaconale projecten van Kerk in Actie gesteund. 
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl 
 

 
Collecte Kerk in Actie Najaarszendingsweek: 
Predikant in Thailand 01 november 2015  
In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk 
wordt op deze zondag gecollecteerd voor de 
ondersteuning van het werk van Kerk in Actie: Beurzen 
voor studenten in Thailand.  
In Thailand is slechts 1% van de bevolking christen. De 
meeste christenen zijn lid van Church of Christ. Deze 
presbyteriaanse kerk bestaat zo’n 150 jaar en heeft een 
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goede naam opgebouwd. De kerk heeft veel scholen en 
ziekenhuizen opgericht. 
Predikanten voor de Church of Christ worden o.a. 
opgeleid aan de Theologische Faculteit McGilvary. Deze 
faculteit is een van de twee christelijke universiteiten in 
het land en biedt ook een Engelstalige Masteropleiding 
aan.  
Hendrie van Maanen is namens Kerk in Actie 
uitgezonden naar Thailand om les te geven in de vakken 
Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis en Christelijke 
Ethiek. Veel studenten uit de buurlanden komen naar 
McGilvary, maar hebben beperkte financiële middelen. 
Kerk in Actie stelt beurzen beschikbaar voor aspirant-
predikanten uit de buurlanden die aan McGilvary willen 
studeren. In 2015 wil Kerk in Actie aan vijf studenten die 
kans geven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 
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Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
 
Zondag 27 september 9.30 uur   dienst in: Tijnje  
 
 Voorganger:  Ds. J. Vlasblom / Nij Beets 
 Begeleiding:  De Bazuin  
 Oppas:   Janneke v. Beek 752058 
 Kindernevendienst: ja  

Ouderling van dienst: Geartsje Romkema  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie   

2e kerk / 
landelijk jeugdwerk   

 Bloemenbezorger: J. Tanja 
 
 
Zondag 4 oktober 9.30 uur   dienst in: Terwispel 
    Doopdienst 
 
 Voorganger:  Ds. E. Rooseboom /    
                                                    Drachten 
 Organist:  Jelle Visser  
 Oppas:   Sybrich Veenstra 571904 
 Kindernevendienst: ja  
 Zondagsschool Allemaal 

Ouderling van dienst: Gina Weidenaar  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie  
           2e kerk  
    3e kerk en gebouwen  
 Bloemenbezorger: W. Altena 
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Zondag 11 oktober 9.30 uur    dienst in: Tijnje 
     
     
 Voorganger:  Dhr. J. Smit / Beltschutsloot 
 Organist:  Anton v.d. Meulen 
 Oppas:   Nynke de Koster 571499 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool Taapke  

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

2e kerk 
 Bloemenbezorger: Mevr. M. de Vries 
 
Zondag 18 oktober 9.30 uur dienst in: Tijnje 
     
  
 Voorganger:  Ds. J. Paans-Spoelstra/ 
    Bergum 
 Organist:  Ad de Koning 
 Oppas:   Janneke van Beek 752058 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool Harold en Taapke 
 Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin 
 Collectes zijn voor: 1e diaconie / kerk in actie / 
    werelddiaconaat 
    2e kerk 
 Bloemenbezorger: T. Feddema 
 



11 

 
                               
Zondag 25 oktober 9.30 uur   dienst in: Terwispel 
    Zangdienst 
 
 Voorbereiding: Zangdienstcommissie  
 Organist:  Anton v.d. Meulen  
 Oppas:   Ankie de Boer 572871 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool Foekje en Taapke  

Ouderling van dienst: Ida Knobbe  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie  
    2e kerk 
 Bloemenbezorger: H.J. Lolkema 
 
Zondag 1 november 9.30 uur   dienst in: Tijnje 
    Heilig Avondmaal 
 
 Voorganger:  Ds. E.J. Pit / Drachten 
 Organist:  Rob Huyzer 
 Oppas:   Sybrich Veenstra 571904 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool Taapke  

Ouderling van dienst: Gina Weidenaar  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie / kerk in actie
    najaarszending 

2e kerk  
3e kerk en gebouwen  

 Bloemenbezorger: D. Weidenaar 
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Woensdag 4 november 19.30 uur   dienst in: Tijnje 

Dankdag voor gewas en 
arbeid 

 
 Voorganger:  Ds. E.J. Pit / Drachten  
 Organist:  Hielke v.d. Meulen  

Ouderling van dienst  Geartsje Romkema  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie  
      
 
 
 
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 
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Bijbelleesrooster oktober 
do. 1 Maleachi 1:1-5 
vr. 2 Maleachi 1:6-14 
za. 3 Maleachi 2:1-9 
zo. 4 Maleachi 2:10-16 
ma. 5 Maleachi 2:17-3:5 
di. 6 Maleachi 3:6-12 
wo. 7 Maleachi 3:13-18 
do. 8 Maleachi 3:19-24 
vr. 9 Psalm 119:113-120 
za. 10 Marcus 10:1-16 
zo. 11 Marcus 10:17-31 
ma. 12 Psalm 119:121-128 
di. 13 Jesaja 28:1-6 
wo. 14 Jesaja 28:7-13 
do. 15 Jesaja 28:14-22 
vr. 16 Jesaja 28:23-29 
za. 17 Jesaja 29:1-8 
zo. 18 Jesaja 29:9-16 
ma. 19 Jesaja 29:17-24 
di. 20 Spreuken 15:1-11 
wo. 21 Spreuken 15:12-22 
do. 22 Spreuken 15:23-33 
vr. 23 Psalm 119:129-136 
za. 24 Marcus 10:32-45 
zo. 25 Marcus 10:46-52 
ma. 26 Psalm 119:137-144 
di. 27 Numeri 1:1-16 
wo. 28 Numeri 1:17-43 
do. 29 Numeri 1:44-54 
vr. 30 Numeri 2:1-17 
za. 31 Numeri 2:18-34 
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Kerkgang in Katwijk 
Gezeten 
op een harde houten bank 
naast opoe 
verdronk je in de woordenvloed 
van schuld berouw en zonde 
en zong je mee 
in ’t trage tempo 
en durfde niet te lachen 
want God was hier 
nadrukkelijk aanwezig en zag 
hoe stiekem 
pepermunt werd doorgegeven 
om ’t lijden 
te verzachten. 
 
Op een gegeven moment, misschien wel tijdens de 
oorlogsjaren, moet echter het gebruik zijn ontstaan dat 
mensen elkaar de rolletjes doorgaven. Dit veroorzaakte 
een keten van geritsel en bewegingen, maar menig 
dominee wachtte geduldig met de preek totdat zijn 
gemeenteleden met een snoepje op de tong achterover 
leunden.  Het ritueel was kennelijk zo indrukwekkend 
dat het Utrechtse Catharijneconvent in 1984 een 
tentoonstelling over anderhalve eeuw gereformeerden 
in Nederland afficheerde met louter een King-rol en de 
tekst: “Zachtjes doorgeven” De goede verstaander wist 
dan genoeg. Echter, ook gereformeerd kattenkwaad had 
met King van doen. Jongeren die zich tijdens de preek 
verveelden maakten er een sport van het zilverpapier uit 
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de wikkels tussen de welvingen van de kerkstoelen en 
voetenbankjes te proppen, wat de koster extra 
schoonmaakwerk bezorgde. Wie wilde ontkomen aan de 
geldelijke donatie stopte stiekem een Kingetje in de 
collectezak. Nare knapen op de achterste rijen lieten 
soms pepermuntjes over de aflopende vloeren naar 
voren rollen. Een waarnemer getuigde: “Of de Filistijnen 
over het kerkvolk kwamen, zo’n herrie maakte dat.” 
De gereformeerde schrijver Maarten ’t Hart betitelde 
het King-pepermuntje in Elsevier als ‘het witte horloge.’ 
Hij kreeg er altijd drie mee naar de dienst en als de 
laatste op was dan kon hij het ‘verlossende, bevrijdende, 
verrukkelijke Amen verwachten.’ 
Uit herinneringsboekje van Kingpepermunt. 




