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Leijtriedden  

 

 

Lekker rustig herfstweer. Je hebt je fiets gepakt en bent 
er op uit getrokken. Op de bonnefooi, zonder bepaald 
doel of plan. Je laat je leiden door de ingeving van het 
moment. Dat is op zichzelf al een verademing in een 
wereld die van plannen en afspraken en agenda’s en 
klokken aan elkaar hangt. 
Je strijkt neer op een gemoedelijk terrasje om een kop 
koffie te drinken. Je zit alleen maar te zitten, alsof de 
hele wereld je niet aangaat. Of liever gezegd: die hele 
wereld concentreert zich nu op dit terras, jouw tafeltje 
en jouw koffie. Een overzichtelijke, veilige wereld. Je 
voelt jezelf vandaag het middelpunt van de wereld. Alles 
draait om jou; jijzelf bent het rustpunt. Wat is er 
belangrijker dan dit ogenblik? Waar zou je nog naartoe 
willen gaan? Je bent er al. Wat zou je nog meer te 
wensen hebben? Je hebt alles al. 
Geweldig kostbaar is zo’n moment, waarin alles tot rust 
komt. Eigenlijk staat het denken ook stil Je bent bevrijd 
van die onrust: Nu moet ik dit; nu moet ik dat. Je vergeet 
jezelf; je bent een en al tevredenheid. 
Het eigenaardige is, dat er dan óók weer aandacht komt 
voor de wereld om je heen: de kleding van de 
voorbijgangers, een boom met eikels, de snelle pas van 
de kelner, een mus die de kruimels van de grond pikt. Je 
bent er met alles om je heen. 
In de rondtollende wereld van vandaag worden zulke 
verstilde momenten weggedrukt. Je moet er je best voor 
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doen. Je moet ze zoeken. Laat ze niet uit je handen 
glippen! 
Voor dat ene heerlijke moment heeft God de wereld 
geschapen. God legt heel die wereld aan jouw voeten! 
 
De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
Start nieuwe seizoen. 
We hebben een fijne en goed start gehad van het 
nieuwe seizoen. 
Het begon al op vrijdagmiddag. 32 kinderen kwamen op 
de uitnodiging voor het feest. Er kon worden geknutseld 
of je kon je verkleden en toneelspelen.  
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Op de startzondag hebben we het leven samen gedeeld. 

Hieronder vind je een impressie van die dag. 
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Op de site staan de foto’s in kleur. 
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Vanuit de gemeente  
Geschrokken zijn we van de uitslag die Pieter Reitsma 
heeft gekregen. Alvleesklier kanker. Op dit moment is 
nog niet helemaal duidelijk of er nog iets aan gedaan kan 
worden. We hopen dat de pijn een beetje in de hand 
gehouden kan worden. In onze gebeden en gedachten 
zijn we bij Pieter en Jacquelien. 
De gezondheid van Pieter Kik was al niet zoals het moest 
zijn toen bleek dat hij ook nog geopereerd moest 
worden. Vier omleidingen werden er gecreëerd. Op het 
moment dat ik dit schrijf, verblijft hij nog in het MCL. 
We hopen dat hij snel opknapt.  
Allen die het moeilijk hebben, of het nu lichamelijk, 
relationeel of geestelijk is, nemen we mee in onze 
gebeden. Omdat we geloven dat we het niet alleen 
hoeven te dragen. 
Op woensdag 28 september hebben we de eerste 
bijbelstudie avond gehad. Centraal staat daarin de 1e 
brief aan de Corinthiërs. Maar voordat we daaraan 
begonnen hebben we ons eerst gebogen over wie 
Paulus nu eigenlijk was en wat de achtergrond is van zijn 
doen en laten.  
We waren met een groep van 10 mensen maar er 
kunnen altijd meer bij. Dus lijkt het u ook leuk, de 
volgende keer is woensdag 26 oktober om half 8 in de 
Utkomst. 
Ik herinner nog even aan het wijkoverleg op 12 oktober 
om 10.00 uur. 
A Dieu, Ga met God 
Ds Dieuwke van der Leij. 
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Nieuws vanuit de kerkenraad 
 
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering staat gepland 
op 16 november. 
 
Op zondagmorgen 2 oktober is mw. Fokje Hokwerda 
bevestigd als diaken en dhr. Frank de Koster als 
ouderling met speciale aandacht voor de jeugd.  
 
- Woensdagavond 28 september is er een 
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   
- Maandagochtend 24 oktober wordt er vanaf 10.00 uur 
weer een koffieochtend gehouden in de Utkomst. 
Iedereen is welkom. 
U hoeft zich hier niet voor op te geven. 
- Maandagmorgen 7 november  wordt er weer stamppot 
gegeten. Vanaf 11.00 uur is ook hier iedereen welkom. 
Informatie hierover vindt u elders in Tsjerkepaad. 
 
- 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 

mailto:werkdieuwke@gmail.com
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kunt u stellen aan mw. Taapke Nicolai, telefoon nummer 
571794 of via de mail taapkeadema@hotmail.com  
 
Namens de kerkenraad, Janneke Vrijburg 
 
 

Gemeentenieuws 
 

Opgenomen in het ziekenhuis: 
Pieter Kik verblijft momenteel in MCL Leeeuwarden. 
Kaartjes kunnen naar Riperwâlden 3 8406 ET Tijnje. 
 

Kees Lolkema woont in Tingastate, Molenkrite 115  
8608 XK Sneek. Een kaartje wordt op prijs gesteld. 
 

Verhuisd: 
Eline Visser is gaan studeren in Utrecht, haar adres is 
Bergweg 13b, 3701 JJ in Zeist. 
Lammert Knobbe en Alise Dam zijn in Aldeboarn gaan 
wonen. Hun adres is Tsjerkebuorren 9, 8495 KE  
Gemma v.d. Meulen van de Volharding naar Heerenveen 
Fam. L. Nicolai van Mildam naar Grou 
Fam. Sonneveld-Kirkenier van G. Roordawei naar 
Breewei 25 
Cobina Dijkstra van Stokkershagen naar Lemmer 
Dhr. H. Schaap van Riperwei naar Drachten 
Fam. Hosman-Rijkaart van Terwispel naar Nieuweschoot 
 
 
De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren, 
uiterlijk donderdag 27 oktober  bij Tineke Altena, De 
Vonken 2, 8407 EC Terwispel, e-mail t.h.altena@tele2.nl 

mailto:taapkeadema@hotmail.com
mailto:t.h.altena@tele2.nl
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De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens 
onze gemeente, als groet/bemoediging gegaan naar 
diverse mensen in het dorp. 
 
 

Oproep voor schoonmakers. 
 
De gebouwen in Tijnje en Terwispel willen wij als 
kerkrentmeesters een schoonmaakbeurt geven. Dit 
betreft vooral de buitenzijde. 
Daarvoor vragen wij uw / jou hulp. Heb je tijd en zeg je: 
ik doe mee, laat het mij weten. 
Uitgangspunt is zaterdag 8, 15 of 22 oktober. Geef op 
wanneer je kunt, dan kunnen er groepjes gevormd 
worden. 
Heb je materiaal : (lange) ladder , ragebol, tuinslang en 
wat er meer nodig kan zijn, geef het door. 
Je inzet is van harte welkom. 
 
Boele Nicolai 
HeinVoswei 52 Tijnje 
Email boelenicolai@hotmail.com 
Tel 571794.  0646610071. 
 
Uitnodiging Stamppot Buffet 
 
U bent van harte welkom op ons jaarlijkse stamppot 
buffet op maandag 7 november.  
Samen eten is verbindend en gezellig, we hopen dan ook 
op uw aanwezigheid. Uiteraard mag u ook iemand 
meenemen als gast. 

mailto:boelenicolai@hotmail.com


10 

 
U wordt om ongeveer 11.00 uur ’s morgens verwacht 
voor een welkomstdrankje en om 12.00 begint de 
maaltijd. Zo rond 13.00 uur is de afsluiting. 
Ook is het altijd fijn dat er mensen zijn die voor een 
stamppot zorgen. Dus als u ons hierbij wilt helpen dan 
horen we dat graag.  
 
Om organisatorische redenen is het wel van belang dat u 
zich opgeeft voor deze maaltijd, liefst voor 1 november. 
Opgave kan via onderstaand strookje dat u in het ponkje 
doet of inlevert bij een diaken. Ook kunt u contact 
opnemen met onderstaande. 
 
Tot ziens op 7 november!  
 
Namens de diaconie 
Fokje Hokwerda Akkerman 
Tel: 0513-466339 
Email: fokjeakkerman@live.nl 
 
 
Opgave Formulier: (inleveren voor 1 nov.) 
 
Naam:…………………………………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………………… 
 
Tel./email:……………………………………………………………………… 
 
Aantal personen:…………………………………………………………… 

mailto:fokjeakkerman@live.nl
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Ik wil wel een stamppot maken:……………………………………. 
Soort stamppot:…………………………………………………………… 
 
Popkoor “Tijnje” 30 oktober in de kerk te Terwispel 
Het Tijnster popkoor verzorgt op zondag 30 oktober ’s 
middags 15.30 uur   
een verrassingsconcert in de kerk  van Terwispel. 
Het koor heeft 25 damesleden en staat onder 
enthousiaste leiding van Hirma Altena. 
De dames komen uit Tijnje en omgeving. 
Het koor zingt popmuziek uit de tweede helft van de 
vorige eeuw. 
Vocaal nemen aan dit concert deel de heren: Harm 
Altena,  Theun de Leeuw en  
Johan Beenen met viool. 
De toegangsprijs bedraagt € 5, -- hierbij is inbegrepen 
koffie / thee met koek in de pauze. 
 
Namens de activiteitencomm. kerk Terwispel: Joh. 
Bergsma / Hendrik Span    
 
Hallo kinderen, 
 
Zondag 2 oktober starten we met de zondagsschool op 
de Hein Voswei 52 in Tijnje. 
Het begint om half tien en duurt tot half elf. Alle 
kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar zijn van harte 
welkom. Het uur wordt gevuld met het zingen van 
liedjes, het vertellen van een Bijbelverhaal, bidden en 
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danken. Er wordt gekleurd,  geknutseld of een spelletje 
gedaan.  
Heb je zin om te komen? Je mag altijd een vriendje of 
een vriendinnetje meenemen.  
Voor informatie kun je bellen naar Taapke. Tel.nr 
571794. 
De leiding Taapke en Foekje 
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Verslag Tsjerkepaad 2016. 
De open kerken in het kader van Tsjerkepaad zitten er 
weer op. Het aantal bezoekers loopt terug. Dit jaar zijn 
er 40 in Tijnje geweest en 42 in Terwispel. Vorige jaren 
zaten we ruim boven de 100. Het aantal bezoekers 
varieerde per zaterdag van 0 tot 10. Geen enkele 
bezoeker is natuurlijk wel teleurstellend, als je daar een 
hele middag  zit.  
De bezoekers kwamen weer uit alle windstreken.  Vele 
bezoekers hebben in het gastenboek hun waardering 
uitgesproken voor de gastvrije ontvangst en het gesprek 
over de kerk en gemeente. Een bezoeker schreef zelfs: ik 
geef de gastheer en  - vrouw een 10 “ voor de hartelijke 
ontvangst en uitleg over de kerk. 
Uit een schriftelijke rondgang bij onze mensen bleek dat 
ook van onze kant de middag(en) als waardevol werd 
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ervaren. Maar wel dat bij weinig bezoekers het een 
lange middag was. 
De keren dat ik dienst had, heb ik vooraf mijn partner 
gebeld met de mededeling dat hij/zij wel later kon 
komen ( met de gedachte dat er weleens minder 
bezoekers konden komen ). Dan kon naderhand 
afgesproken worden, wie het eerst naar huis zou gaan. 
Gezien de reacties van de bezoekers en van onze 
mensen lijkt het mij zinvol volgend jaar weer mee te 
doen. 
 
Hendrik Span  
 
 
 

Mijn World servants reis. 
Bijna twee jaar geleden heb ik de beslissing genomen 
dat ik afgelopen zomer drie weken in Ethiopië wou 
doorbrengen om, samen met een grote groep, daar een 
school neer te zetten. Acht augustus was het dan zo ver. 
Met een tas die niet dichter tegen het maximale gewicht 
aan kon zitten werd ik door mijn ouders naar Schiphol 
gebracht. Na een lange reis kwamen we van daar 
uiteindelijk in Addis Abeba aan. Nadat we daar een 
nachtje in een gasthuis hadden doorgebracht volgde de 
volgende lange reis, dit maal in een busje. Maar de 
reistijd was het waard. Toen we aankwamen stonden de 
vrouwen al meteen te springen, dansen en te zingen. Na 
een mooie en krachtige kerkdienst werden we naar onze 
slaapzaaltjes gebracht waar we de komende weken 
zouden moeten slapen. Dat was ook wel belangrijk want 
de volgende dagen moesten we meteen hard aan het 
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werk en dat betekende ook dat we 6 uur weer uit de 
veren moesten. De eerste paar dagen bestonden uit het 
sjouwen van stenen, de dagen daarna uit muurtjes 
bouwen en het cement maken. In totaal hadden we tien 
werkdagen waar we hard bezig zijn geweest, maar 
gelukkig hebben we ook wel van de weekenden kunnen 
genieten. Ik heb dan ook een aantal prachtige 
momenten uit deze weekenden mogen halen, maar 
niets van dat weegt op tegen de verandering die je 
tussen de locals zag opkomen. Terwijl ze eerst nog niet 
eens wisten van doorwerken, kwamen ze er al gauw 
achter van hoeveel er te bereiken valt, zolang je er maar 
echt voor gaat. De locals die op de eerste dagen maar de 
helft van de tijd kwamen opdagen, waren druk aan het 
werk toen wij in de laatste dagen vrij hadden. Helaas 
hadden de locals nooit bedacht dat wij de school af 
zouden kunnen krijgen en hadden ze nog helemaal niks 
geregeld voor een dak. Het geld dat ik van de kerk 
meegekregen heb, zal daar dan ook terecht komen. Al 
met al waren de weken in Ethiopië de bijzonderste van 
mijn leven en was het een ervaring die ik nooit zal 
vergeten. 
Durjan Krist 
 

 
 

Bijbel wint verkiezing Belangrijkste Boek 
‘De Bijbel is voor Nederlanders het belangrijkste boek. 
Hieruit blijkt opnieuw dat de Bijbel heel veel mensen 
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weet aan te spreken.’ Dat zegt directeur Rieuwerd 
Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap nu de 
Nieuwe Bijbelvertaling verkozen is tot het Belangrijkste 
Boek van Nederland. De verkiezing vond plaats in het 
kader van het Jaar van het Boek. De Nieuwe 
Bijbelvertaling verschijnt in een nieuwe layout. 
Daarnaast brengt het NBG de Bijbel met een 
publiekscampagne extra onder de aandacht. 
 
‘De Bijbel is een boek van en voor iedereen. Het gaat 
over vriendschap en verraad, vreugde en verdriet, liefde 
en haat; alles kom je in de Bijbel tegen’, zegt Rieuwerd 
Buitenwerf. ‘In de verhalen over personen als Jozef, Job 
en Petrus komen de grote thema’s uit de 
wereldliteratuur voorbij. De Bijbel staat aan de basis van 
onze cultuur en is bepalend voor de godsdienstige 
traditie van ons land.’ 
 
Nieuwe Bijbelvertaling en publiekscampagne 
De Nieuwe Bijbelvertaling is de Bijbel in een taal die 
zowel literatuurliefhebbers als gelovigen aanspreekt. De 
eerste editie van deze vertaling kwam uit in 2004. Met 
1,5 miljoen verkochte exemplaren is het de meest 
gebruikte Bijbel van Nederland. Een nieuwe zwart-witte 
uitvoering ontworpen door Studio Ron van Roon en 
uitgegeven door Royal Jongbloed, is sinds 1 oktober 
overal verkrijgbaar.  
Het Nederlands Bijbelgenootschap start gelijktijdig de 
campagne, ‘Jij wordt genoemd in het belangrijkste 
boek’, om aandacht te vragen voor de Bijbel bij een 
breed publiek. 
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Nederlands Bijbelgenootschap 
Het NBG brengt sinds 1814 de Bijbel dichtbij. Met steun 
van leden en donateurs zorgt het NBG voor betrouwbare 
en toegankelijke vertalingen van de Bijbel. Zo geven we 
de Bijbel door aan nieuwe generaties, in andere talen en 
in nieuwe vormen. Alle vertalingen zijn te vinden op 
debijbel.nl.  
Koning Willem-Alexander is beschermheer van het NBG. 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem 
Contactpersoon: Taapke Nicolai 
 
Beste lezer, 
Wij zijn Gospelkoor Amfora uit Ureterp. Ons koor 
bestaat ruim 30 jaar. De koorleden komen uit de drie 
noordelijke provincies en horen bij diverse kerkelijke 
gemeenschappen. Juist die diversiteit kenmerkt de 
groep. Gospelkoor Amfora geeft concerten en wil ook 
graag medewerking verlenen aan kerkdiensten of 
andere samenkomsten. Ook verzorgen we complete 
themadiensten. 
Nu hebben we met ons koor tegenslag, omdat in de 
afgelopen tijd meerdere leden, om begrijpelijke 
redenen, voor ons koor heeft moeten bedanken. 
(waaronder de dirigent)  
We hebben besloten om door te gaan met ons koor, 
daarom zijn we dringend opzoek naar nieuwe zangers, 
zangeressen en muzikanten die het koor kunnen 
begeleiden en een dirigent. Ons combo bestaat uit 
piano, keyboard, gitaar en drum.  
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Zou jij het leuk vinden om mee te zingen of te spelen in 
ons koor, meld je dan aan of kom een keer vrijblijvend 
langs. Het zou voor ons geweldig zijn!  
  
Als je mensen in jouw kenniskring kent die het misschien 
leuk zou vinden om met ons koor mee te willen zingen 
of spelen, zou je hen dan willen benaderen?    
Onze repetitieavonden zijn op de dinsdagavond in de 
GKV van Ureterp. Hier kan eventueel nog van worden 
afgeweken. 
Als je  meer informatie wilt of twijfelt, of wilt aanmelden 
kun je ons bellen of mailen.          
e-mail: info@gospelkooramfora.nl 
Telefoon: Bert Kingma 0511-544183 
Telefoon: Jan-Henk de Jong 06-50220353 
Hartelijke groeten van Gospelkoor Amfora en hopelijk 
tot ziens! 

Zingen en spelen is een avondje uit,  
waarbij je al de drukte van de dag vergeet en  

samen met mede christenen Gods grote Naam mag 
loven en prijzen.  

Bij uitvoeringen mag je daarnaast ook nog  Zijn evangelie 
uitdragen,  

wat helemaal geweldig is. 
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Foar it meilibjen en de belangstelling, sawol 

persoanlik as skriftlik nei it fertsjerren fan ús 

leave en soarchsume heit, pake en maatsje 
Arend Overwijk 

wolle wy jimme oprjocht tank sizze. 

 

famylje Overwijk 

en Jannie From 

De Tynje, augustus 2016 
 
 
 

16 oktober collecte voor Kerk in Actie 
Werelddiaconaat: Verbeteren voedselproductie in 
afgelegen bergdorpen Nepal. 
In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking 
moeite voldoende voedsel te verbouwen. De organisatie 
ICFON werkt samen met dorpsbewoners aan het 
verbeteren van de levensomstandigheden. Mensen 
leren hoe ze braakliggende grond weer kunnen 
bewerken, hoe ze met nieuwe landbouwtechnieken hun 
opbrengst kunnen verhogen en hoe ze hun producten 
op de markt kunnen verkopen. Ook krijgen gezinnen een 
geit of buffel om melk te produceren of om in te zetten 
als ploeg- of lastdier. Voor slechts € 60,- krijgt een gezin 
een geit en een training in de verzorging, voor € 400,- 
krijgt een gezin een buffel. Daarnaast ondersteunt 
ICFON dorpsgemeenschappen die in april 2015 werden 
getroffen door de zware aardbevingen, om hun dagelijks 
leven weer op te pakken.  
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30 oktober collecte voor Kerk in Actie Hervormingsdag: 
Christenen en moslims werken samen aan ontwikkeling 
in Nigeriaanse dorpen. 
De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-
Nigeria is gespannen. De organisatie JPRM helpt mensen 
hun verschillen te overbruggen door samen te werken 
aan de ontwikkeling van hun dorp. Onder begeleiding 
van JPRM leggen christenen en moslims, oud en jong, 
vrouwen en mannen samen een waterput of weg aan. 
Die samenwerking zorgt voor saamhorigheid.  
JPRM geeft daarnaast lessen over vrede, zorgt ervoor 
dat volwassenen leren lezen en schrijven en zet 
spaargroepen op. Het resultaat: een veiliger leefklimaat 
in de dorpen en meer welvaart en ontwikkeling voor de 
bewoners. In 2016 wil JPRM vijftig dorpen helpen via 
deze aanpak te werken aan vrede, verzoening en 
ontwikkeling. 
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 
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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. 
 

Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
 
 
Zondag 9 oktober  9.30 uur dienst in: Tijnje  
  

Voorganger:     Ds R. v. Gullik-Renooy 
 Organist:  Machiel v.d. Bos  
 Oppas:   Fardau Meesters 
 Kindernevendienst: ja  

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

2e kerk 
 Bloemenbezorger:      J. Tanja 
 
 
 
Zondag 16 oktober  9.30 uur dienst in Tijnje 
    

Voorganger:  ds S.Hofstra, Sumar  
 Organist:  Anton van der Meulen 
 Oppas:   Sybrich Veenstra  571904 
 Kindernevendienst: ja   

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

2e Kerk  
Bloemenbezorger: Mevr. M.de Vries 



22 

     
     
  
Zondag 23 oktober  9.30 uur dienst in: Terwispel  
 
             Voorganger:     dhr. L. v.d. Ven, A.boarn 

Organist:  Jelle Visser  
 Oppas               Nynke de Koster 571499 
 Kindernevendienst:  ja  

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

2e kerk  
            Bloemenbezorger:       T. Feddema  
Zondag 30 oktober  9.30 uur   dienst in: Tijnje 
  Viering van het Heilig Avondmaal 
 
 Voorganger:  Ds D. v.d. Leij 
 Begeleiding  Jelle Visser   
 Oppas:   Noa Lolkema 571927 
             Kindernevendienst: ja  

Ouderling van dienst: Bernadet de Vries  
 Collectes zijn voor: 1e hervormingsdag 
    2e kerk 

Bloemenbezorger: H.J. Lolkema 
 
Woensdag 2 november 19.30 uur  dienst in: Tijnje 
    Dankdag  
 Voorganger:  Ds D. v.d.Leij 
 Begeleiding  Anton van der Meulen 
 Ouderling van dienst: Ida Knobbe 
 Collectes zijn voor:  Diaconie 
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Zondag 6 november  9.30 uur dienst in Terwispel 
    

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

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

2e Kerk 
3e Gebouwen  

Bloemenbezorger: Gina Weidenaar 
 
 




