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Leijtriedden 
 
De meeste mensen zijn weer thuis van de vakantie  Dat 
kon je het afgelopen weekend ook wel ruiken. Zo rond 5 
uur begonnen de eerst roosterluchtjes in de buurt te 
komen. Het weer was prachtig, dus als sluitstuk van de 
vakantie een BBQ met vrienden, buren of familie. 
Onder het genot van een heerlijk hapje en drankje 
komen de verhalen. 
Verhalen over waar we geweest zijn, over de kilometers 
die we afgelegd hebben, over de hitte in Frankrijk en 
Spanje, de hitte in eigen land en ga zo maar door.  
Je hebt op dit soort gelegenheden altijd mensen die 
super veel beleefd hebben. Maar ook anderen die, als je 
hen vraagt, een fijne vakantie hebben gehad. 
De verhalen die los komen hebben met het 
temperament van de verteller te maken. Sommigen zijn 
schreeuwerig en uitgebreid, bij anderen bedeesd en 
summier.  
Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, zeggen we dan.  
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Het thema van het komende seizoen is: een goed 
verhaal. De bijbel staat vol met verhalen van zeer 
uiteenlopende mensen. Zeer uiteenlopende 
temperamenten. 
Maar allemaal hebben ze één ding gemeen. Ze willen 
ons vertellen wie God is.  
Het zijn ervaringen die worden doorverteld.   
Dit seizoen gaan we stil staan bij die ervaringsverhalen 
uit de bijbel, maar ook bij onze eigen verhalen. 
 
We beginnen er mee op de startzondag 22 september 

De dienst begint om 9.30 uur en is gewoon in de kerk 
van Tijnje. 
De Bazuin zal meewerken. 
Ook komt er een bijdrage van de kinderen die vrijdag 20 
september een groot verkleedfeest hebben.  
We wachten af wat ze ons onder leiding van Nynke 
Stallinga brengen. Hierover kun je meer lezen verderop 
in dit kerkblad. 
Na de dienst gaan we samen koffie drinken met wat 
lekkers. 
De verhalen kunnen dan maar komen.  
We besluiten de morgen met een hapje en een drankje. 
 
Het activiteitenboekje voor het komende seizoen komt 
mee met het volgende  Tsjerkepaed. Dit komt omdat 
meerdere gemeentes activiteiten aanleveren. Maar om 
te voorkomen dat in die tussentijd al iets plaats vindt, 
kunt u alvast de eerste zaken in dit blad vinden  
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28 september 2019  Kledingbeurs 

Aanvang 13.00 uur 
plaats: de Utkomst 
 

 
Voor de brugklassers 
Datum vrijdag 4 oktober 2019 

plaats: de Utkomst 
tijd: 17.00 uur  
 
6 oktober 2019,  Israëlzondag 

Aanvang  19:30 uur 
Aldeboarn, Doelhôftsjerke 
 
Jiddisch muziekgezelschap Samoosara in Aldeboarn 

 
In de Doelhôftsjerke van Aldeboarn treedt op 6 oktober 
om 19:30 uur Samoosara op met muziek uit de Jiddische 
en Joodse cultuur. Expressieve klezmermelodieën, die 
zowel opgewekt als melancholisch kunnen klinken. De 
muziek raakt je ziel. In de samenstelling accordeon, 
dwarsfluit en viool krijgen de authentieke 
klezmermelodieën een frisse klank. Instrumentale en 
vocale composities worden afgewisseld. De groep blijft 
overigens ook trouw aan de Friese roots.  
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Samoosara bestaat uit Johan Cnossen (dwarsfluit en 
zang), Wietze de Jong (accordeon en 
zang) en Anje de Jong (viool en zang). Een optreden van 
Samoosara betekent een ontdekkingsreis door de 
Joodse en Jiddische cultuur. Met af en toe een theatraal 
uitstapje en een flinke dosis humor. 
 
Een prachtige muzikale avond aangevuld met verhalen 
en grappen uit de Jiddische cultuur. Ook het publiek 
wordt uitgenodigd om mee te zingen. Het optreden 
duurt ongeveer anderhalf uur en de toegang is gratis.  
 
Vanuit de gemeente . 
Onze gedachten gaan uit naar Rika Langenberg en 
Reinskje Lageveen. Beiden hebben moeilijke tijden voor 
de boeg. Laten we hen en hun partners niet vergeten.  
Ook hopen we dat mevr. E Riedstra weer wat opknapt.  
Mevr. J Dijkstra  ( Teningahûs) heeft haar heup gebroken 
en is opgenomen in ziekenhuis Nij Smellinghe kamer 341 
Ze wordt zo snel mogelijk geopereerd.  Een kaartje zou 
wel heel fijn zijn. 
Laten we hen allen meenemen in onze gebeden. 
  
Op 20 september gaan Jelmer de Jong en Greta Heida 
trouwen. 
De trouwdienst is om 19.30 uur in het kerkje van Broek  
( bij Joure) It Noard 21. U bent van harte uitgenodigd. 
Adres Jelmer en Greta: Sjoerd Wiersmahof 17 
8501 VA Joure 
We wensen hen een fijne dag toe. 
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De week van 8 september tot en met 15 september ben 
ik afwezig. Mocht er iets bijzonders zijn , neemt u dan 
contact op met Homme Lageveen 0513 571767 
 
 A Dieu, ga met God 
ds. Dieuwke van der Leij 
 
 
 

        Nieuws uit de kerkenraad 

Op woensdag 28 augustus heeft onze classispredikant 
Wim Beekman de kerkenraad een bezoek gebracht. Dit 
bezoek vindt eens in de vier jaar plaats en er is deze keer 
besloten om het bezoek te combineren om naast het re-
guliere bezoek ook over onze toekomst te praten. 
We hebben als kerkenraad een zeer open gesprek ge-
voerd over het welzijn van onze gemeente. 
Hierbij zijn onze sterke punten aan bod gekomen en 
hebben we uitgebreid gesproken over onze toekomst 
met daarbij onze speerpunten die aangedragen zijn door 
de werkgroep toekomst. 
Op de eerst volgende gemeenteavond zal onze toekomst 
ook verder aan bod gaan komen. 
Tjeerd Bosma 
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Beste gemeenteleden, 
 

In de maanden voorafgaand aan de zomer zijn er 
verscheidene overlegsituaties geweest binnen 
verschillende commissies. De verslagen zijn zoveel 
mogelijk via het kerkblad bij u gekomen. 
Het komende seizoen zal dan ook in het teken staan van 
"werken" en  "afspraken maken." Afspraken die we als 
gemeente moeten maken om helder te krijgen hoe en 
wat we willen met betrekking tot bijvoorbeeld: 
predikantschap,  pastoraat, jongeren, financiën, 
gebouwen, buurgemeenten, etc.   
In de kerkenraadsvergadering van juni is een commissie 
gevormd die onder andere de  bovengenoemde zaken in 
een meer concrete vorm aan u voor wil leggen. 
Omdat de kerkenraad geen beslissingen kan nemen 
zonder de gemeente gehoord te hebben is het van het 
grootste belang dat u gehoor geeft aan de uitnodiging 
vanuit de kerkenraad de komende bijeenkomsten rond 
de toekomst van onze gemeente te bezoeken. Een 
schema, met leeftijden dat in dit kerkblad staat 
afgedrukt, geeft aan dat, gezien de besluiten gericht op 
de toekomst die genomen moeten worden, het van 
groot belang is dat er zoveel mogelijk 
leeftijdscategorieën vertegenwoordigd zijn. 
 

Noteer daarom de  gemeenteavond ( "werkavond" ) 
rond dit thema op 10 oktober 2019.  
 

Jan Tanja 
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Van het college van kerkrentmeesters 
 
Zoals iedereen heeft kunnen zien, heeft de kerk een 
maand lang in de steigers gestaan. Het dak was aan 
renovatie toe. Gedeeltelijk zat hier subsidie op, maar 
een groot deel moest worden bekostigd uit eigen 
middelen waarvoor een reserveringspotje beschikbaar 
was. Dat is nu wel zo goed als leeg en zal jaarlijks 
aangevuld moeten worden. 
 
Het plein voor de kerk is provisorisch geëgaliseerd om 
ongelukken te voorkomen. Maar het zal een grotere 
beurt krijgen, ook al omdat alles in z’n geheel verzakt is. 
Het bleek verder dat de gevaarlijke oneffenheden 
veroorzaakt worden door hele wortelpakketten van de 
bomen voor de kerk. Dus lijkt het dat de overlevingskans 
van deze bomen klein is. De bomen kunnen vervangen 
worden door struiken, die misschien ook langs het 
parkeer terrein aan de kerkzijde geplant kunnen 
worden(dat laatste in overleg met de gemeente) Het 
hekwerk bij de bushalte is inmiddels aangepakt. 
  
Zoals jullie allen waarschijnlijk wel weten heeft Hendrik 
Span de stoute schoenen aangetrokken om naar Akkrum 
te kuieren, wat we met veel genoegen aanzien. Het 
houdt echter wel in dat hij zijn taak als beheerder van de 
begraafplaats van Terwispel gaat overdragen na jaren 
trouwe dienst. Daarvoor natuurlijk onze grote dank. We 
beraden ons op de ontstane situatie. 
Met vriendelijke groet Andries Hoekstra. Secretaris 
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Nieuw! 

Nu eens geen beste allemaal of even voorstellen, maar 
nieuw! Misschien dat je daarom bent gaan lezen. 
Benieuwd naar wat er nieuw kan zijn.  

Allereerst ben ik, hoewel ik al even meeloop, nieuw de 
kerk binnen gefietst in de overstapdienst van 30 juni. 
Aan wie er toen niet was wil ik me toch nog even 
voorstellen. Ik ben Nynke Stallinga en ik woon samen 
met mijn man en kinderen in Stiens. Als jeugdwerker 
word ik via de kerk verbonden aan 
samenwerkingsschool ‘de Opstekker’ om daar een 
nieuwe club voor kinderen van de bovenbouw te 
starten. Op deze club zullen we na schooltijd nieuwe 
dingen doen en nieuws ontdekken in de oude verhalen 
uit de Bijbel. Op school ontvangen jullie daar meer 
informatie over. 

Maar op vrijdagmiddag 20 september gaan we alvast 
een beetje beginnen met een verkleedfeest in de kerk. 
Alle kinderen vanaf groep 6 zijn dan welkom van 15.00 -
17.00 uur. We horen een oud verhaal en maken daarna 
ons eigen nieuwe verhaal. We zoeken er kleren bij uit 
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een speciale verkleedkist en laten elkaar zien en horen 
wat we gemaakt hebben. Wie wil kan in hetzelfde 
weekend op de startzondag meedoen met een goed 
verhaal in de kerk. We sluiten natuurlijk af met…. Patat! 

De kinderen (nu jongeren) die ik in de overstapdienst 
een setje leefregels en een bandenplak setje mocht 
geven hebben de basisschool inmiddels verlaten en zijn 
net als ik op de fiets gestapt, maar dan om verderop 
naar school te gaan. De middelbare school die er al een 
poosje is maar waar jullie nieuw zijn. Lijkt het je chill om 
weer even met elkaar bij te kletsen? Dan wil ik jullie 
uitnodigen voor een gezellige jeugdavond met gourmet 
op 4 oktober. In het nieuwe activiteitenboekje van de 
kerk kun je er meer over vinden. 

Nieuwsgierig geworden? Je bent welkom! Tot snel!! 

Nynke 

 

We willen u nog even herinneren aan de kledingbeurs 
die op zaterdagmiddag 28 september gepland staat.  
Dit is in de Utkomst vanaf 13.00-16.30 uur  
Het goede doel is inmiddels bekend, de opbrengst zal 
gaan naar het hospice Smelnehaven in Drachten.  
Ook zal er een coordinator aanwezig zijn van de 
V.P.T.Z. de Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg. 
  
Tevens kunt u nog kleding inleveren, zowel kinder- als 
heren en dameskleding.  
Met vriendelijke groet, Taapke, Jannie, Pierke en Joke. 
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Opbrengsten collecten 

 
30 juni   Diaconie  €  79,90 

   Kerk   €  59,35 

7 juli   Binnenl.Diaconaat €  53,25 

   Kerk   €  27,70 

   Gebouwen  €  17,12 

14 juli   Diaconie  €  38,45 

   Kerk   €  32,25 

28 juli   Diaconie  €  31,47 

   Kerk   €  37,55 

4 augustus  Diaconie  €  51,40 

   Kerk   €  46,95 

   Gebouwen  €  34,61 

11 augustus  Werelddiaconaat €134,05 

   Kerk   €  67,49 

18 augustus  Diaconie  €  40,25 

   Kerk   €  48,15 

 
De inzameling tijdens de OPENLUCHTDIENST met brunch 
op 23 juni heeft opgebracht het bedrag van €  465,40 en 
is in overleg met Plaatselijk Belang overgemaakt naar de 
“Maarten van der Weide Foundation”. 
 De opbrengsten van de collectes op 21 juli in Oldeboorn 
en 25 augustus in Langezwaag maken deze gemeenten 
over. 
 
Hartelijk dank voor uw gaven, 
Namens de Diaconie, 
Fokje Hokwerda-Akkerman     
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8 september Jeugdwerk Kliederen in de kerk  

Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt 
regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een 
creatieve, missionaire vorm van kerk-zĳn voor mensen 
van alle leeftĳden, maar speciaal gericht op gezinnen. 
Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan 
de slag met een bĳbelverhaal. In Kliederkerk kun je echt 
jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig zijn, bidden en 
eten met elkaar. JOP, Jong Protestant, ondersteunt 
lokale Kliederkerken onder meer met heldere 
handleidingen, netwerkbĳeenkomsten en 
programmamateriaal. Steun het werk van JOP.  

 

15 september Zending Bouw de kerk van Syrië weer op 

Bĳna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 
14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de 
trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er 
langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners 
terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun 
land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbĳ 
belangrĳker dan hun huis. De kerk is het hart van de 
gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om 
terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van 
de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen 
we graag aan mee!Samen zĳn we de kerk in actie en 
steunen we christenen in Syrië bĳ de opbouw van hun 
kerk. Doet u mee? In de derde week van september 
organiseert Kerk in Actie een landelĳke actieweek om 
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mee te helpen aan de wederopbouw van de kerk in 
Syrië. 

 

22 september Vredeswerk Vrede verbindt over grenzen 
De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX 
ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen 
heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie 
heen. Zo werken in Colombia vrouwelĳke leiders uit 
verschillende kerkgenootschappen samen aan 
vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In 
Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in 
Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van 
mensen van verschillende religies en het voorkomen van 
conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale 
organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin 
Albanezen en Serviërs elkaar de hand weer reiken in 
training, scholing en gezamenlĳke bedrĳfjes. Met uw 
bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse 
Kerk 

 

29 september Werelddiaconaat 

Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen  

Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Daarom 
staat de zorg voor ouderen centraal in de collecte op 
zondag 29 september. In Moldavië, het armste land van 
Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal 
alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet 
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voorhanden. Met steun van Kerk in Actie biedt de 
organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt 
mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen 
en komen op voor de rechten van ouderen. Jaarlĳks 
ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden 
vrĳwilligers en professionals getraind in het bieden van 
zorg op maat. Met de opbrengst van deze collecte 
steunt Kerk in Actie het werk voor ouderen in Moldavië 
en andere werelddiaconale projecten. 

 

6 oktober Kerk en Israël  

Leren door ontmoeting en dialoog  

De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor 
de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel 

element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk 
onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk. 
Het gesprek in plaatselijke gemeenten met en over onze 
Joodse wortels wordt gesteund met 
inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift 
Kerk & Israël Onderweg. In het internetproject ‘De 
Uitdaging’ Worden christen uitgedaagd om lessen te 
leren uit de dialoog met joden en de eigen traditie met 
nieuwe ogen te bekijken. Op 6 oktober, Israëlzondag, is 
de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël. 

 
Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 

Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
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Zondag 8 september om 11.00 uur dienst in Terwispel 
 

Voorganger:   ds. W. Baas, Donkerbroek 

Organist:  Jelle Visser 

 Ouderling van dienst: Frank de Koster  

Kindernevendienst: Ja    

Oppas:        Noa Lolkema 571927 

Collecte voor:             1e Diaconie 

    2e Jeugdwerk 

 Bloemenbezorger:  J.W. de Bruin 

 

Zondag 15 september om 9.30 uur dienst in Tijnje  

 
Voorganger:   ds. R. Lafeber, Gorredijk 

Organist:  Hielke v d Meulen 

 Ouderling van dienst: Jan Willem van Norel  
Kindernevendienst: Ja    

Oppas:        Sybrich Veenstra 571904 

Collecte voor:             1e Zending 

    2e Kerk 

 Bloemenbezorger:  J. Adema 

 

Zondag 22 september om 9.30 uur dienst in Tijnje 

   Startzondag  

 
Voorganger:   ds. D. v d Leij 
Muzikale begeleiding: De Bazuin 

 Ouderling van dienst: Homme Lageveen  
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Kindernevendienst: Ja    

Oppas:        Nynke de Koster 571499 

Collecte voor:             1e Diaconie 

    2e Vredeswerk 

 Bloemenbezorger:  M. de Kler 

 

Zondag 29 september om 9.30 uur dienst in Terwispel 
 

Voorganger:   ds. Faber, Wolvega 

Organist:  W. Ouwejan 

 Ouderling van dienst: Wim Vrijburg  

Kindernevendienst: Ja    

Oppas:        Noa Lolkema 571927 

Collecte voor:             1e Werelddiaconaat 

    2e Kerk 

 Bloemenbezorger:  J. van der Meer 
 

Zondag 6 oktober om 9.30 uur dienst in Tijnje  

 
Voorganger:   ds. J. Vlasblom, Nijbeets 

Organist:  Anton v d Meulen 

 Ouderling van dienst: Jan Willem van Norel  
Kindernevendienst: Ja    

Oppas:        Sybrich Veenstra 571904 

Collecte voor:             1e Diaconie 

    2e Kerk en Israël 
    3e Gebouwen 

 Bloemenbezorger:  G. Weidenaar 
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