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DE KERSTKRING
Kerst
Met het Kerstfeest is het net als met het Paasfeest: je
denkt dat het maar één dag duurt, maar het duurt veel
langer. Zoals na Pasen de Paastijd begint en pas eindigt
op het Pinksterfeest, zo heeft ook het Kerstfeest zijn eigen kring, de Kerstkring. Deze loopt van Advent tot en
met Epifanie. Het feest zelf begint op de avond van 24
december. Naar Joodse wijze van rekenen begint de dag
op de avond en beweegt zich dus van donker naar licht.
Op die avond klinken de machtige woorden van psalm 2:
‘Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch...?’ Deze psalm
geeft het kader aan waarbinnen het geboortefeest
gevierd wordt. Midden in de wereld van geweld, politieke machinaties en bloedvergieten komt een tegengeschiedenis op gang, die van Gods liefde die de duisternis verdrijft. Dan wordt Jesaja gelezen: ‘Het volk dat in
duisternis wandelt ziet een groot licht’. Dan volgt
Titus met zijn roep: ‘De genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen’.
Tenslotte zijn er dan Jozef en Maria, op weg naar Bethlehem, de geboorte van Jezus, de herders, en de engelenzang. Op Kerstmorgen zijn de kleuren en de tonen anders. Psalm 98 is heel uitbundig: ‘Zingt voor de Heer, Hij
openbaarde, bevrijdend heil en bindend
recht voor alle volkeren op aarde’. We horen Jesaja
spreken over de voeten van de vreugdebode en de geheimzinnige schrijver van de Hebreeënbrief komt ons
vertellen dat God ons in dit laatste der dagen aanspreekt
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in de Zoon. Kerstmorgen: het feest van het spreken van
God, van het Woord dat geschied is, van het Woord dat
vleesgeworden is. Zo spreekt tenslotte Johannes en hij
wijst op Jezus als degene die ons God heeft doen
kennen. Incarnatie heet dat met een moeilijk woord.

Na kerst
Na Kerst volgen er in de kerstkring twee rood gekleurde
gedenkdagen. Op 26 december de gedenkdag van Stefanus, de eerste martelaar en op 28 december die van
de Onschuldige Kinderen, de kindermoord te Bethlehem. Zinvolle samenhang! Kribbe en kruis staan niet los
van elkaar. De weg van dit kind is de weg van een martelaar en velen hebben in zijn spoor eenzelfde dood gevonden. De wereld wil dit kind niet. De machten
van psalm 2 gaan tekeer en piekeren er niet over de
Zoon te kussen. Zo is het nog steeds. Wij willen Hem ook
niet en maken er liever, ook in de kerk, iets gezelligs van.
Wij schrappen die weerbarstige psalm uit de liturgie
(hebt u hem gezongen?) en houden de jingle bells over.
Herodes wint alsnog.
Besnijdenis en Epifanie
Afgezien van de reguliere zondagen zijn er nu in de
kerstkring nog twee vier- en gedenkdagen. Op 1 januari,
de achtste dag, valt het feest van de besnijdenis en
naamgeving van Jezus. De besnijdenis is teken van het
verbond met God en de naam is het persoonlijke program daarvan: Jezus betekent: God redt, God bevrijdt.
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Waarvan? Van zonde en schuld, door het Piëtisme zo opgeklopt dat het nog steeds van vele kerstliedjes afdruipt? Welnee, lees psalm 2 en psalm 98! Dan weet je
wat bevrijding, verlossing en verzoening in de Bijbel betekenen. De tweede feest- en gedenkdag is Epifanie, zes
januari. Het feest van de Verschijning van onze Heer Jezus Christus. Dit feest is ouder dan het kerstfeest, dat
pas in de vierde eeuw voor het eerst opduikt. Het is in
de kerk van het Westen ook wat verdrongen door Kerst,
maar in die van het Oosten niet! Epifanie: de aanbidding
door de wijzen, de doop van Jezus in de Jordaan en de
bruiloft te Kana.
Dat zijn de kernmomenten: de wereld die zijn ware Koning herkent, aanbidt en geschenken aanbiedt, Jezus die
bij zijn doop wordt aangewezen als de Zoon van Gods
welbehagen en tenslotte de bruiloft van Kana als beeld
van het leven dat God voor mensen bedoelt heeft
en dat opbloeit in zijn spoor.
Jaap Goorhuis.
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Beste gemeenteleden,
Misschien hebt u even de wenkbrauwen gefronst bij het
zien van de titel van het voorstuk. De Kerstkring.
Beide stukken konden we vorige keer niet plaatsen vandaar in dit kerkblad dit tweede ( lerende ) deel.
Het is voorlopig de laatste bijdrage van ds. Jaap Goorhuis, onze consulent en waarnemer in het pastoraat.
Daarnaast heeft hij ook nogal wat diensten, waar nog
geen voorganger voor gepland stond, waargenomen.
Met grote inzet heeft hij het bezoekwerk verricht en tevredenheid daarover was wederzijds.
We zijn Jaap Goorhuis als gemeente dan ook grote dank
verschuldigd. Dat klinkt misschien wat hoogdravend,
maar het feit dat het zo kon heeft wel voor een verbindende en vertrouwde factor in de afgelopen ( afstandelijke ) corona periode gezorgd. Heel mooi is het dan ook
dat hij de intrede dienst van onze nieuwe dominee Frans
Willem Verbaas zal leiden.
Dominee Jaap Goorhuis, heel hartelijk bedankt voor uw
betrokkenheid bij onze gemeente Tijnje Terwispel.

13 mei 2020 ligt al ver achter ons. Het zou de afscheidsdienst van ds. Dieuwke van der Leij worden. Corona verhinderde dat. Aansluitend heeft dominee Dieuwke zgn
"hulpdienst" en pastoraat verzorgd tot 1 september
2020. We konden 28 augustus op gepaste wijze afscheid
van haar nemen, waarna vanaf 1 september ds. Jaap
Goorhuis het consulentschap en pastoraat overnam. Als je zo die afgelopen periode vanaf mei 2020
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overziet, mag je toch ook constateren dat we het als gemeente er, ondanks beperkingen, goed van af hebben
gebracht.
En dan staan we nu op de drempel van een nieuwe
fase. Per februari zijn we weer gemeente met een eigen
dominee. Dankbaarheid hierover mag de boventoon
voeren met de hoop dat het gemeenteleven met haar
verscheidene aspecten weer kan gaan bloeien.

De intrede dienst van dominee Frans Willem Verbaas
wordt gehouden in de kerk in Tijnje. Daar zijn samen
met de gemeente Langezwaag, Luxwoude, Jonkersland
afspraken over gemaakt. Die afspraken hebben door de
beperkingen rondom corona er voor gezorgd dat we de
dienst niet gezamenlijk bij elkaar, maar gezamenlijk op
afstand vieren.
Zoals het er nu naar uit ziet kunnen de gemeenteleden
van Tijnje Terwispel bij de dienst fysiek aanwezig zijn,
mits de vereiste regels gehanteerd worden. De gemeenteleden van Langezwaag, Luxwoude, Jonkersland kunnen de dienst volgen in hun eigen kerkgebouw via de
livestream.
Na de intrede dienst vertrekken dominee Verbaas en zijn
vrouw Marianne direkt naar Langezwaag om daar de
aanwezige gemeenteleden te ontmoeten.
Voor wie ook de afscheidsdienst van ds. Verbaas in
Heusden wil zien verwijzen we graag naar het kader verderop.
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Zie ook het kader waarin nogmaals aangegeven wordt
dat als u de intrede dienst op 13 februari wilt bijwonen,
u dit via de mail (voorkeur) of telefonisch moet doorgeven.

Nieuws vanuit de gemeente.
Dat de besmettingen van de Omikronvariant oplopen is
geen nieuws. Ook in onze gemeente zijn die besmettingen er. Mevrouw Irma Op de Hoek is na een zware operatie inmiddels weer thuis en heeft goede moed voor
het herstel. De heer Homme Lageveen is in afwachting van behandel mogelijkheden van zijn kanker. Jelmer Heida is inmiddels weer thuis na de operatie aan
zijn voet, maar heeft nog veel pijn.
Eenzaamheid, zorgen, verdriet, onzekerheid. Veel gemeenteleden hebben hiermee te maken. Wij bidden hen
allen troost, steun en Gods nabijheid toe om hiermee
om te gaan. Daarnaast zijn er ook hoopvolle en blijde
momenten of dagen. Ook in de komende periode zijn er
weer mensen die iets mogen vieren of gedenken.
In de kerkenraad vergadering van 19 januari is opnieuw
het punt van ambtsdrager aan de orde geweest. Tot
nu heeft het niet geleid tot aanvulling van de kerkenraad.
Vanuit het kerkelijk bureau de dringende vraag om (als
u dat nog niet hebt gedaan) uw e-mail adres en telefoonnummer door te geven. Anders kunnen we u in de

6

toekomst niet goed op de hoogte houden van de kerkelijke ontwikkelingen.
Op 19 januari jl. heeft de kerkenraad tijdens haar vergadering, onder andere naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari en het daaropvolgende advies van
de PKN, gesproken over de kerkdiensten. Hoewel er zeker nog zorg is aangaande de besmettingen, is er ook
duidelijk behoefte om weer samen te komen in de kerk.
De kerkenraad heeft dan ook besloten het advies met de
daarbij behorende richtlijnen te volgen. De beperkingen
die dit opleveren zijn dezelfde als voor de lockdown.
Met andere woorden: Blijf thuis bij klachten, draag
mond/neusmasker bij verplaatsing, zing ingetogen ( hoe
moeilijk dat ook is ) en houd de anderhalve meter
ruimte in acht. Ook ventilatie heeft de aandacht.
Concreet komt er op neer dat vanaf zondag 23 januari jl.
de kerk weer onder de genoemde voorwaarden open
gesteld is.
In het advies van de landelijke kerk is het gemeentewerk
ook genoemd. Waar mogelijk zou dat ook weer voorzichtig opgestart kunnen worden. De kerkenraad hoopt dan
ook dat we in de maand mei samen weer eens een gemeente avond kunnen hebben. Aangezien het beleidsplan (plan van aandacht) de afgelopen anderhalf jaar
niet onder de aandacht is gekomen zal dat ook onderdeel van die avond moeten zijn. Hoe zien we de toekomst van onze gemeente.
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Kerkdiensten
De diensten in dit blad lopen tot en met zondag 20
maart. Hopelijk kunnen ze allemaal onder de basisregels
van corona weer met kerkgangers plaatsvinden. Blijf op
de hoogte via de mail vanuit het kerkelijk bureau.
Houd moed, houd hoop en blijf gezond
Namens de kerkenraad,
Met een hartelijke groet
Jan Tanja

Hebt u uw mail adres , maar ook uw juiste telefoonnummer al doorgegeven aan het kerkelijk bureau?
kerkelijkbureaupgtt@gmail.com

als u de intrede dienst van 13 februari in de kerk wilt
meemaken moet u zich aanmelden bij voorzitterpgtt@gmail.com
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar
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De afscheidsdienst van Ds. Frans Willem Verbaas wordt
gehouden op zondag 30 januari om 10.00 uur in de
Catharijnekerk te Heusden.
Deze dienst is online te volgen via www.pgheusden.nl.
U kunt dan doorklikken naar het YouTube kanaal van de
PG Heusden
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Lieve gemeenteleden van Tijnje –Terwispel.
Als ik dit schrijf is het Oudejaarsdag. Buiten hoor ik het
carbid knallen. Het geeft altijd een bijzonder gevoel. Aan
de ene kant melancholie , aan de andere kant verwachtingsvol.
Ja 2021 was weer een bijzonder jaar. Corona had ons
voor het tweede jaar weer in de greep. Met alle gevolgen van dien. Maar voor de gemeente Tijnje-Terwispel
was het ook een jaar met een zonnig randje. In november hebben jullie een beroep uitgebracht op ds. F.W Verbaas, die dit beroep heeft aangenomen. Ik wil jullie hiermee van harte feliciteren. Het is fijn te weten dat de gemeente weer een herder en leraar heeft.
Wietske en ik wensen jullie allemaal een goed 2022 en
groeten jullie met de volgende Ierse zegen
Dat it paad op dy takomt
en de wyn de goede kant útwaait.
Dat de sinne blier dyn antlit beskynt,
de rein de lannen myld bedript.
En oant wy elkoar wer moetsje,
oant we elkoar wer moetsje
wês burgen yn de palm fan Gods hân.
A Dieu, ga met God
ds. Dieuwke van der Leij
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Opbrengsten collecten
5 december Zending
Kerk
Gebouwen
12 december Binnenlands Diaconaat
Kerk

€ 33,20
€ 21,00
€ 19,80
€ 29,50
€ 18,50

Hartelijk dank voor al uw gaven!
Namens de Diaconie,
Anna Rijpma-Jetten

30 januari Jong Protestant
Interactief aan de slag met de Bijbel
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het
geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit
heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel.
Via online verbindingen strijden ze tegen groepen in andere plaatsen om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat
altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s
centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo
bezig met geloofsonderwerpen.
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6 februari Werelddiaconaat
Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om
voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger
door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er
droogte, soms staan de velden onder water. Samen met
de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren
nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen
legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag
gebruiken voor een grotere (landbouw)investering.
Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om
hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige
ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen
visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor
mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en
overstromingen het hoofd kunnen bieden?
13 februari Noodhulp Kerk in Actie
Werkgelegenheid voor jongeren in Nepal
Omdat de werkloosheid in Nepal - vooral op het platteland - hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden slecht en de lonen laag. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen
veel migranten vanwege de coronapandemie moesten
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terugkeren naar Nepal: daarmee vielen hun inkomsten
in één klap weg.
Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in
Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid,
zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst kunnen
opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of
vakopleiding, of een stageplek en coaching. Ook worden
zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.
6 maart Zending Rwanda
Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij
kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en
de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld
opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters
hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat
vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu
gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde
Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel
meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen,
uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert.
Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water
vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde
boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen
één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen
we uw bijdrage voor via Kerk in Actie.
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13 maart Binnenlands diaconaat
Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op
het leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale
taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt o.a. bij een Friese kerk die het initiatief ‘De Woonkamer’ steunt. Mensen die eenzaam zijn of met een
ziekte worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun
verhaal te delen en anderen te ontmoeten.
In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers
schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen bij
problemen die hiermee samenhangen. Kerk in Actie wil
lokale kerken in arme regio's van Nederland ondersteunen. In 2019 zijn drie proefprojecten gestart waarbij
wordt uitgezocht wat de beste en meest effectieve manier is om dit te doen. Deze projecten zijn met name gericht op kinderen die in armoede leven.
Kerken staan op tegen armoede.
20 maart Werelddiaconaat
Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta
In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven
veel kinderen op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de
straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij
gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen
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hen bij hun studie. Dreamhouse wil voorkomen dat
meer kinderen op straat belanden. Daarom verwijst
Dreamhouse ouders door naar organisaties die ouders
kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden.
Kerkdiensten in Tijnje zijn live te volgen via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944
ALLE DIENSTEN IVM CORONAREGELS IN TIJNJE
Geen oppas en kindernevendienst
Zondag 30 januari

om 9.30 uur dienst in Tijnje
Friese dienst
Voorganger:
Ds. P. Dijkstra
Organist:
O. Jongsma
Ouderling van dienst: F. de Koster
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Jong protestant
Bloemenbezorger: H. J. Lolkema
Zondag 6 februari

om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger:
Ds. J. Dijkstra
Organist:
H. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: J. Tanja
Collecte voor:
1e Werelddiaconaat
2e Kerk
3e gebouwen
Bloemenbezorger: H. Altena
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Zondag 13 februari om 10.30 uur gezamenlijke dienst
met Langezwaag, Luxwoude, Jonkersland in Tijnje
intrede dienst van Ds. F. W. Verbaas
Voorganger:
Ds. J. Goorhuis
Organist:
A. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: J. Tanja, G. Fekken
Collecte voor:
1e Noodhulp Kerkinactie
2e Kerk
Zondag 20 februari

om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger:
Ds. F. W. Verbaas
Organist:
H. v d Meulen
Ouderling van dienst: F. de Koster
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Kerk
Bloemenbezorger: J. From

Zondag 27 februari

om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger:
Ds. J. H. v d Mark
Organist:
A. v d List
Ouderling van dienst: J. Tanja
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Kerk
Bloemenbezorger: H. Hokwerda
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Zondag 6 maart

om 11.00 uur dienst in Tijnje

Voorganger:
Ds. P. Hulshof
Organist:
H. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: W. Vrijburg
Collecte voor:
1e Zending
2e Kerk
3e gebouwen
Bloemenbezorger: F. Akkerman
Woensdag 9 maart

om 19.30 uur dienst in Tijnje
Biddag
Voorganger:
Ds. F. H. Welbedacht
Organist:
A. v d List
Ouderling van dienst: F. de Koster
Collecte voor:
kerk
Zondag 13 maart

om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger:
Ds. B. de Jong
Organist:
A. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: W. Vrijburg
Collecte voor:
1e Binnenlands diaconaat
2e Kerk
Bloemenbezorger: J. v d Meulen
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Zondag 20 maart

om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger:
Ds. F. W. Verbaas
Organist:
?
Ouderling van dienst: J. Tanja
Collecte voor:
1e Werelddiaconaat
2e Kerk
Bloemenbezorger: J. W. de Bruin

Zondag 27 maart

om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger:
Ds. J. Dijkstra
Organist:
O. Jongsma
Ouderling van dienst: F. de Koster
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Missionair werk
Bloemenbezorger: J. Adema

Bouwen aan je (levens)huis
Een oude timmerman was aan zijn pensioen toe. Hij vertelde zijn baas van zijn plannen om de bouw te verlaten
en het kalmer aan te gaan doen, samen met zijn vrouw
en familie. Hoewel hij in inkomen achteruit zou gaan,
zou hij het wel redden en hij was er sowieso aan toe.
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Zijn baas vond het jammer zo’n goede kracht te zien vertrekken en vroeg of hij nog één huis wilde bouwen, als
een persoonlijke gunst. De timmerman ging akkoord
maar het werd al snel duidelijk dat zijn hart er niet in zat.
Het werd tamelijk rommelig gebouwd, en ook het materiaal was niet echt geweldig. Zijn loopbaan had een betere afsluiting verdiend.
Toen het huis klaar was, kwam zijn baas het inspecteren.
Hij gaf de sleutel aan de timmerman en zei: “Dit is jouw
huis, mijn cadeau voor jou.” De timmerman was geschokt en schaamde zich. Als hij had geweten dat hij dit
huis voor zichzelf bouwde, had hij het heel anders aangepakt.
Zo is het ook met ons. We bouwen ons levenshuis, dag
voor dag, en vaak stoppen we er niet onze beste krachten in. Wat een schok als we tot de ontdekking komen
dat we in het huis moeten leven dat we hebben gebouwd! Als we het over konden doen, hadden we het
vast anders gedaan. Maar we kunnen niet terug.
Jij bent de timmerman. Elke dag sla je een spijker, plaats
je een plank, of stel je een kozijn. “Het leven is een doe
het zelf project”, heeft iemand eens gezegd. Jouw houding en de keuzes die je vandaag maakt, bouwen het
‘huis’ waar je morgen in leeft.
Bouw dus met verstand!
Werk alsof je het geld niet nodig hebt
Heb lief alsof je nooit gekwetst bent
Dans alsof niemand kijkt.
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