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DE VEERTIG DAGEN
Veertig dagen telt de vastentijd voor Pasen.
Deze periode begint op As-woensdag en eindigt op het
Paasfeest. Bij deze telling zijn de zondagen uitgezonderd, want dat zijn geen vasten- maar feestdagen, ook in
deze veertigdagentijd. Hoe komen we aan dat getal
veertig?
VEERTIG
In het Eerste Testament is het getal veertig vaak verbonden met een uitzonderlijke periode. Veertig jaar, een
hele generatie, duurde voor de kinderen Israëls de tocht
door de woestijn. Honger en dorst waren hun deel. Ze
werden gedrenkt door water uit de rots en door het
manna. Zij stelden God op de proef (ex 17,2), maar werden op hun beurt ook zelf door God op de proef gesteld
(Dt.8,2).
Het leven van Mozes wordt drievoudig bepaald door het
getal veertig. Veertig jaar leefde hij aan het hof van de
farao. Veertig jaar was hij herder in de woestijn van Midian. Veertig jaar lang leidde hij de kinderen Israëls door
de woestijn. Daarnaast wordt van Mozes verteld dat hij
40 dagen en veertig nachten op de berg bij God was en
‘hij at niet en hij dronk niet’ (Ex. 19,20/ 24,18/ Dt.9,25/
10,10). Enerzijds is Mozes daar om de Tien Woorden te
ontvangen alsmede de voorschriften voor de liturgie, anderzijds is hij daar als middelaar en verzoener die de
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zonden van zijn volk draagt voor Gods aangezicht. Datzelfde geldt ook voor Ezechiël, die veertig dagen op zijn
zijde ligt, met touwen gebonden en onrein voedsel eet:
voor elk jaar dat het volk in de woestijn was één dag (Ez.
4, 1-12).
Veertig dagen en veertig nachten duurden de regens van
de zondvloed (Gen. 7,4). Na veertig dagen opende
Noach het venster kwam er zicht op nieuw leven. In Numeri 13, 25 lezen wij dat de verspieders van het beloofde land na veertig dagen terug keerden en met betrekking tot het optreden van Goliath (1 Sam. 17,16)
dicht Tom Naastepad in gezang 10: Veertig dagen duurt
het tarten op die heuvel van de hoon’.
Veertig dagen ook en veertig nachten duurt de tocht van
Elia door de woestijn naar de berg Horeb (1 Kon. 19,8).
Veertig jaren hebben Saul, David en Salomo geregeerd, veertig jaar duurde de ambtsperiode van Eli en
van de hogepriester geldt dat zijn ambtstermijn veertig
jaar is.
WOESTIJN
Op de eerste zondag in de Veertigdagen wordt naar
oude gewoonte het verhaal gelezen dat Jezus, meteen
na zijn doop in de Jordaan, door de duivel verzocht
wordt in de woestijn (Mt. 4,1-11). Veertig dagen was hij
daar en veertig nachten en hij at niet en dronk niet, zodat hij tenslotte honger kreeg. Hoort u hoe het Eerste
Testament hier doorklinkt? Hoe Mattheüs wil vertellen
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dat Jezus als een tweede Mozes is? Maar ook als een
tweede Elia? Hoe wet en profetie, Mozes en Elia in hem
samen komen? Maar dan verstaat u ook dat de weg van
wet (Mozes) en profetie (Elia) in deze wereld een woestijntocht is. De zeeën gaan hoog (Genesis), de machten
spannen samen (Ps. 2), maar er zijn ook dienende engelen (Mt. 4,11) met water uit de Rots en manna uit de hemel. Het getal veertig staat bij dit alles voor een generatie, voor een mensenleven. Het betekent eigenlijk levenslang. Wie gedoopt wordt zal levenslang op deze
weg gaan, strijdend tegen de machten en levend van
Gods genade.
DOOP
In de evangeliën wordt het verhaal van de verzoeking
geschreven als het verhaal van de doop. Wie opnieuw
geboren is uit water en Geest gaat deze weg. De Veertigdagen waren al vroeg in de kerkgeschiedenis de dagen
van de doopcatechese, de opmaat naar de Paaswake
waarin de catechumenen werden gedoopt en de reeds
gedoopte gemeente de doopgeloften vernieuwde. Dat
alles is ook nu nog volop aan de orde. In de Veertig dagen leren wij wat het betekent om met Christus bekleed
te worden, welke de machten van deze wereld zijn en
wat het betekent om van Gods genade te leven. De weg
van de gemeente is geen andere dan die van haar Heer.
Dat alles wordt gevangen in dat ene woord: veertig.
Jaap Goorhuis.
3

Beste gemeenteleden,
De beperkingen rondom het coronavirus zijn nog steeds
van kracht. Hoewel kerkdiensten met 30 personen eventueel wel toegestaan zijn hebben we als kerkenraad besloten dit niet te doen. De ontmoeting en de verbondenheid zal nog steeds digitaal, met een telefoontje of kaart
plaats moeten vinden. Maar er gloort hoop. Sommigen
onder ons zijn inmiddels gevaccineerd en de verwachting is dat in de zomer we weer meer vrijheid mogen ervaren. Tot die tijd zullen we geduld moeten hebben.
Voor de komende weken waarin we op weg zijn naar Pasen is het ook niet duidelijk hoe die diensten er uit gaan
zien. Tot nu toe is het allemaal goed verlopen, maar er
zijn ook zondagen waarop we geen predikant hebben of
een organist. Hoewel preekvoorziener Gina Weidenaar
en organistenvoorziener Pieter Kik hun uiterste best
doen hier in te voorzien. Dan zijn er ook voorgangers en
organisten die wegens verhuizing of overlijden open
plekken in de roosters laten zien. Het kan dus zo zijn, dat
in de nabije toekomst, we sommige zondagen wat diensten betreft u moeten verwijzen naar alternatieven.
Buurgemeenten of TV.
Vorig jaar hebben we de Stille Week met nieuwsbrieven
beleefd en avondmaal "op afstand" thuis. Dit jaar is de
dienst voor Witte Donderdag gepland en kan het avondmaal ook gevierd worden. Als u thuis aan de viering deel
wilt nemen dan worden woensdag 31 maart
brood(matse) en wijn bij u gebracht. Maar dan moet we
dat wel weten. U kunt zich opgeven tot en met zaterdag
27 maart. ( via de mail scribapgtt@gmail.com Tjeerd
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Bosma of per telefoon 0513571244 Jan Tanja ) Hoe de
Stille Week en de dienst op 1e Paasdag gaan daarover
zullen we u via nieuwsbrieven op de hoogte brengen.
Hadden we het over onze preekvoorziener hierboven...... ook die gaat verhuizen. Gina Weidenaar heeft
het afgelopen jaar er voor gezorgd dat er ondanks de corona toch een dominee naar Tijnje en Terwispel kon komen. Daarnaast heeft zij in het verleden onze gemeente
gesteund in haar taak als ambtsdrager. Veel jaren met
haar man Durk tot zijn overlijden hebben zij zich ingezet
voor de kerk. Vanaf deze plaats willen we Gina heel hartelijk bedanken voor haar inzet en ook haar gezellige
praatjes. Het ga je goed in Gorredijk!
Nieuw ingekomen in onze gemeente is Arjen Hoekstra
( samen met vriendin Silke ). Zij wonen op Koaibosk 2 in
Terwispel. Het is een lastige tijd om met de nieuwe gemeente kennis te maken, maar we hopen dat jullie je
thuis zullen voelen in onze gemeente.
Met dat ik deze nieuwsbrief schrijf komt er bericht dat
mevrouw Jannie Dijkstra van het Teningehûs is overleden. Na lange tijd in de Marrewijk te hebben verbleven
is zij verhuisd naar een verpleeghuis in Oosterwolde. We
verliezen in haar een hele trouwe kerkganger die altijd
samen met vriendin G. van der Meulen op haar vaste
stek in de kerk zat. Onze gedachte gaan uit naar de familie en wensen hen kracht en Gods troost bij het verwerken van dit verlies.
Mevrouw G. Van der Meulen is inmiddels weer op haar
vertrouwde stek op de Romke van Damwei 11 terug na
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een tijd van revalideren in de Marrewijk in Drachten. Gelukkig gaat het met mevrouw Lantinga ook weer wat beter. Met de heer Jan de Boer blijft het wat wisselend
maar hij heeft wel (letterlijk) wat meer lucht. Iedereen
benoemen is niet mogelijk, maar we wensen allen die
zorg of moeite hebben wat hun gezondheid betreft
sterkte en Gods nabijheid toe.
Wat het pastoraat betreft mogen we blij zijn met onze
contactpersonen en ds. Jaap Goorhuis. Fijn dat zij ondanks alle beperkende maatregels de contacten kunnen
en willen onderhouden. Het telefoonnummer van ds.
Jaap Goorhuis vindt u in de omslag van het kerkblad.
Schroom niet als u met een vraag zit.
Daarmee komen we bij het contactformulier dat u bij de
kerkbalansenvelop aantrof. De respons op die brief was
niet heel groot en ook voor de vragen met betrekking
tot websitebezoek en het volgen van de kerkdiensten via
kerkomroep geldt hetzelfde. In de kerkenraadsvergadering van 17 maart zullen we bespreken wat dit voor uitdaging geeft.
Dan is ook het groeiseizoen in de natuur weer aanstaande. Het eerste kievitsei is inmiddels gevonden. Op
woensdag 10 maart hebben we de biddag voor gewas en
arbeid in de betreffende dienst kunnen volgen. In deze
dienst zijn we opgeroepen, als rentmeesters van de
aarde, deze te bewaken (te bewaren).
Ik wil besluiten met het gebed dat aan het eind van die
dienst uitgesproken is en ons oproept waakzaam te zijn.
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De tijd dringt dat wij in beweging komen en onze voeten
nieuwe wegen gaan. De tijd dringt dat wij ons niet meer
laten verdoven noch verblinden door de eigen welvaartsgoden. De tijd dringt dat wij weer recht doen aan het behoud van deze aarde, uit uw hand ontvangen. De tijd
dringt dat wij broeder dier niet meer behandelen als een
willoos wingewest voor onze economie. De tijd dringt dat
wij ophouden zuster natuur te verlagen tot het troostmeisje van onze consumptiewensen. De tijd dringt dat
wij broeder licht en zuster water weer gaan respecteren
als onze naaste familie. De tijd dringt dat wij niet slechts
willen heersen of verdienen, maar ook dienen in soberheid en zelfbeheersing. De tijd dringt dat wij onze vrijheid niet misbruiken maar die inzetten voor de ethiek
van de nieuwe aarde, voor een cultuur van dienen én van
bewaren.
Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad TijnjeTerwispel, Jan Tanja (voorzitter)
Bedankt!
Langs deze weg wil ik iedereen die aan mij dacht in de
vorm van een telefoontje, kaartje, bloemen of een bezoekje bedanken, tijdens het herstel van mijn heupoperatie. Dat doet een mens goed!
Jan Adema
Ik wil graag iedereen bedanken voor de lieve aandacht
voor Wim en mij tijdens mijn ziekenhuis opname en de
weken hierna.
Hartelijke groet Janneke en Wim Vrijburg.
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Kijk, kies en koop vanuit huis!
Online inspiratie-event bij Boekhuis de Brug
Op zaterdag 20 maart vindt het tweede online inspiratieevent van Boekhuis de Brug plaats. Graag zetten ze deze
dag een paar stapjes extra om jou te voorzien van de
leukste boeken en cadeauartikelen.
Hoe werkt het? Vanuit je luie stoel kun je inspiratiefilmpjes bekijken waarin medewerkers van boekhuis de brug
alle producten laten zien. De filmpjes staan vanaf 13
maart te bekijken via Facebook, Instagram en via
YouTube: @boekhuisdebrug. Het thema van dit online
event is ‘Van jong tot oud’. Voor kinderen, tieners en
voor de jeugd van vroeger hebben ze allerlei mooie boeken en cadeau-artikelen.
Zit er iets leuks voor je bij? Stuur hen een berichtje op
Facebook, Instagram of de e-mail en zij zorgen dat het
op 20 maart meteen bij je bezorgd wordt! Ophalen kan
natuurlijk ook.
Heb je advies nodig? Dan kun je ook met hen videobellen. Ze lopen met jou door de winkel en geven je advies
op maat. Bellen naar: 0513 625 574
Mailen naar: info@boekhuisdebrug.nl
Berichtje sturen via Facebook of Instagram op acccount
@boekhuisdebrug
Namens Medewerkers Boekhuis de Brug in Heerenveen
Ontdek Sprank online
Tijdens de Ontdekdezorg Week, van 22 tot en met 27
maart, biedt Sprank de mogelijkheid om online kennis te
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maken. Op stichtingsprank.nl/ontdeksprank kunnen bezoekers zich onder andere aanmelden voor live presentaties over wonen en/of werken bij Sprank. Ook zijn er
filmpjes opgenomen zodat u eens een kijkje kunt nemen
op de verschillende locaties.
Stichting Sprank - de naam zegt het al: bij ons sprankelt
het! Sprank biedt woonbegeleiding en dagbesteding aan
mensen met een verstandelijke beperking die zich thuis
voelen in een christelijke omgeving. Op diverse locaties
is nog plaats.
Benieuwd naar ons zorgaanbod en beschikbare vacatures? Kijk dan op: https://stichtingsprank.nl/ontdeksprank

21 maart Werelddiaconaat
Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse
Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te
zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen
De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd,
hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst
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tijdens de oogst. Helpt u mee? Geef boerengezinnen via
Kerk in Actie een beter inkomen!
28 maart Jong Protestant
PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal
voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in
heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze,
in groepen, de PaasChallenge doen. De PaasChallenge,
die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel
dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het
paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg
ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.
Met uw bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al
vaak hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier
in aanraking te komen met de boodschap van Pasen!
4 april Werelddiaconaat
Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft
van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van
de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met
christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de
cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en
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licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp
bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen
en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven
vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder
meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
25 april Binnenlands diaconaat
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is
jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook
onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen
en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld
muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.
2 mei Jong Protestant
Kerk als thuisplek voor jongeren
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus
nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en
jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een
vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt
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materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren
zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.
9 mei Noodhulp Kerk-in-actie
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land
zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten
laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van
kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een
opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Want
afhankelijk zijn van hulp zonder zelf iets te kunnen doen,
maakt vluchtelingen nóg ongelukkiger.
Kerkdiensten zijn live te volgen via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944
Er is geen kindernevendienst en oppas
Zondag 21 maart om 9.30 uur dienst in Tijnje
5e Zondag 40dagentijd
Voorganger:
Ds. L. Cnossen, Kollum
Organist:
W. Zijlstra
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Collecte voor:
1e Werelddiaconaat
2e Kerk
Bloemenbezorger: J. Tanja
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Zondag 28 maart om 9.30 uur dienst in Tijnje
Palmpasen
Voorganger:
Ds. P.J. Buck, Heerenveen
Organist:
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Jong Protestant
Bloemenbezorger: W. Altena
Donderdag 1 april om 19.30 uur dienst in Tijnje
Witte donderdag
Heilig Avondmaal
Voorganger:
Ds. J. v d Mark Wolvega
Organist:
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Kerk
Vrijdag 2 april om 19.30 uur dienst in Tijnje
Goede vrijdag
Door gemeenteleden
Organist:
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Zaterdag 3 april om 21.30 uur dienst in Tijnje
Stille zaterdag
Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst: Jan Tanja
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Zondag 4 april om 9.30 uur dienst in Tijnje
Pasen
Voorganger:
Organist:
H. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Collecte voor:
1e Werelddiaconaat
2e Kerk
3e Gebouwen
Bloemenbezorger: M. de Vries
Zondag 11 april om 9.30 uur dienst in Tijnje
Zangdienst door zangdienstcommissie
Organist:
A. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Kerk
Bloemenbezorger: T. Feddema
Zondag 18 april om 11.00 uur dienst in Tijnje
Voorganger:
Ds. Vlasblom, Nijbeets
Organist:
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Kerk
Bloemenbezorger: H.J. Lolkema
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Zondag 25 april om 9.30 uur dienst in Tijnje
Voorganger:
Organist:
A. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Collecte voor:
1e Binnenlands diaconaat
2e Kerk
Bloemenbezorger: H. Altena
Zondag 2 mei om 9.30 uur dienst in Tijnje
Voorganger:
Ds. Luhoff, Sneek
Organist:
H. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Jong Protestant
3e Gebouwen
Bloemenbezorger: J. From
Zondag 9 mei om 9.30 uur dienst in Tijnje
Voorganger:
Ds. J. Goorhuis, Smalle Ee
Organist:
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Collecte voor:
1e Noodhulp kerk in actie
2e Kerk
Bloemenbezorger: H. Hokwerda
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