30e JAARGANG
NUMMER 3
MEI/JUNI 2021

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente
Tijnje - Terwispel

PASEN EN PINKSTEREN.
In het evangelie van Johannes vallen Pasen en Pinksteren op één dag.
Daar kijkt u misschien van op, want op onze kerkelijke
kalender liggen daar 50 dagen tussen. Toch is het zo. Ga
maar lezen: Johannes 20.
Dat moet u ook echt doen, rustig en aandachtig en pas
dan weer verder lezen in dit artikeltje.
Hebt u het gedaan?
Wát hebt u nou gelezen?
En ook: hóe hebt u gelezen?
Steeds wanneer je een bijbeltekst leest moet je die vragen stellen.
Je kúnt Johannes 20 lezen als een soort krantenbericht,
een verslag van dingen die zo gebeurd zijn, maar dat zou
ik niet doen. Zo’n soort bericht is het namelijk niet en als
je het dan toch zo opvat begrijp je er niks van. Dan denk
je alleen maar: wat een gek verhaal is dit. Zo iets kán
toch helemaal niet! En dan hebt u helemaal gelijk, want
Johannes is geen journalist die voor een krant schrijft,
maar een evangelist die voor een gemeente schrijft. En
dat maakt wat uit. De vraag is dus niet: hoe kan dit nou
en is dit nu echt gebeurd? De vraag is: wat wil Johannes
ons met dit verhaal vertellen?
Wanneer je dié vraag stelt ga je scherp letten op de
tekst zelf en stel je andere vragen dan bij een krantenbericht. Vragen die nú opkomen zijn bij voorbeeld:
Waarom staat er ‘op de eerste dag van de week’? Welk
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verhaal wordt er verteld met die grafsteen? Welke rol
speelt Maria? Waarom deze twee discipelen? Welk verhaal wordt er verteld met die hardloopwedstrijd en met
die zweetdoek en die windsels? Waarom gaat Petrus als
eerste het graf in en wat betekent het dat hij (daar) begint te geloven? Wat gaat hij eigenlijk geloven? Wat
doen die twee engelen daar in het graf en waarom dragen die witte kleren? En waarom zag Maria hen wel en
die twee anderen niet? Welk spel wordt er gespeeld met
de verschillende woorden voor ‘zien?’ Waarom mag Maria Jezus niet aanraken? Waarom moet Maria zeggen
wat Jezus haar opdraagt en niet gewoon dat ze Jezus levend en wel ontmoet heeft in de tuin? Waarom liet Jezus haar zijn wonden niet zien en later wel aan de andere leerlingen? Eén gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden, maar de vragen doen er wel
toe. Ik verzeker U: de theologische boeken zijn hiermee
vol geschreven!
Maar er is meer.
Wil je een verhaal goed begrijpen dan moet je het in zijn
geheel lezen.
In de kerk is de verkeerde gewoonte ontstaan om op
Paasmorgen alleen de verzen 1-18 te lezen. Dat moet je
dus niet doen, want dan kom je bij Johannes niet aan
Pinksteren toe en als je daar niet aan toe komt begrijp je
ook Pasen niet. Pinksteren vind je in vers 22 en pas dán
is het verhaal helemaal verteld. Bijna helemaal dan,
want pas in vers 29 is Johannes helemáál uitgesproken,
maar de verzen 1-23 vertellen het verhaal van de eerste
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dag, de Paasdag die dus eindigt met Pinksteren. Zoals ik
al zei vallen Pasen en Pinksteren bij Johannes op één
dag. En juist in de verzen 19-23 komt de schrijver uit bij
wat hij vertellen wil en lezen wij wat opstanding is. Niet
wat opstanding betekent (dat ook), maar wat het is.
Twee verzen stip ik aan: vers 22 en 29. In vers 22 lezen
wij dat de leerlingen worden uitgezonden om hetzelfde
te gaan doen wat Jezus deed. Dat betekent: Jezus staat
op, wordt opgewekt, waar anderen, zijn leerlingen, u en
ik dus ook, zijn geest ontvangen, op zijn plaats gaan
staan, doorgaan in zijn geest en doen wat hij gedaan
heeft. Dát is opstanding en dat wil Johannes ons op deze
manier vertellen. En in vers 29, in het verhaal over Tomas, wordt onderstreept dat dit engagement niet afhangt van wat het oog heeft gezien maar van wat het
oor heeft gehoord. Het geloof is uit het gehoor.
ds. Jaap Goorhuis.

Beste gemeenteleden,
Versoepelingen of geen versoepelingen, vaccineren of
niet en met welk vaccin. We snakken naar duidelijkheid
en meer "vrijheid". Maar ten koste van welke prijs zal dit
gaan gebeuren? De kerkenraad is zich terdege bewust
van het feit dat hetgeen wat zij besluit in deze onzekere
tijden niet iedereen tot tevredenheid zal stemmen.
Maar u kunt ervan overtuigd zijn, dat het wel gedaan is
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vanuit een verantwoordelijkheid voor het welzijn van
onze gemeente.
Er is in de vergadering van 21 april jl. afgesproken dat de
kerkdiensten op dezelfde manier (online) worden gehouden zoals het ook nu gaat. Dit gaat in eerste instantie tot 1 juli. Mochten er vanuit de landelijke PKN andere
richtlijnen komen, dan zal onze kerkenraad beoordelen
of dat voor onze gemeente ook kan gelden. Daarnaast
hopen wij van ganse harte dat we in september mogen
spreken van kerkenwerk waarin ontmoeting weer centraal kan staan.
De beroepingsprocedure is inmiddels in volle gang. De
commissies van de beide gemeenten Tijnje-Terwispel en
Langezwaag, Luxwoude, Jonkersland zijn nu al een aantal keren samen geweest. Met vanuit de PKN mevrouw
Tineke Klei die, als adviseur op de achtergrond, de te
volgen weg en procedure begeleidt. Dat alles door deze
coronatijd wordt vertraagd en moeizaam verloopt is
jammer, maar we hopen dat het nu in een volgende versnelling mag komen. Verderop staat enige informatie
van de commissie zelf.
Tegelijk met dit kerkblad hebt u ook het jaarboekje met
de verslagen en de financiële overzichten gekregen.
Normaal gesproken worden deze verslagen en overzichten op een ( zakelijke)gemeenteavond in april aan de
orde gesteld. We hebben even gewacht met het uitbrengen van het boekje, maar aangezien er nog niet snel verruimende maatregelen in het verschiet liggen en een gemeenteavond daardoor niet mogelijk zullen we het anders moeten presenteren. Vorig jaar schreven we dat
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het jaarboekje "op enig ander moment aan de orde zou
komen". Dat is tot op heden niet mogelijk geweest.
Daarom stelt de kerkenraad het volgende voor: Jaarboekje 2019 en jaarboekje 2020 worden beide behandeld op donderdag 27 mei.
Dat wil zeggen dat wanneer u vragen of opmerkingen
hebt, aangaande de verslagen of overzichten, u dit kunt
aangeven bij de scriba. Schriftelijk of per mail en met de
vraag/opmerking erbij gevoegd. Doe dat voor 17 mei. U
krijgt dan daarna een uitnodiging om 27 mei op enig
tijdstip te komen en uw vraag/opmerking beantwoord
kan worden.
Op zaterdag 10 april jl. is plotseling overleden mevrouw
Tuinstra van de Romke van Damwei. De heer en mevrouw Tuinstra waren sinds enige jaren weer betrokken
bij onze gemeente. De uitvaart is in besloten kring geweest op vrijdag 16 april. Haar man is, na een periode in
het ziekenhuis te hebben gelegen, verhuisd naar een
verzorgingshuis in Wolvega. We wensen de nabestaanden van mevrouw Tuinstra sterkte en Gods steun toe bij
het dragen van het verlies.
Kerkdiensten en preekvoorziening
We zijn erg blij dat wat de preekbeurten voorziening betreft mevrouw Aukje Dijkstra uit Luxwoude bereid is gevonden deze taak van Gina Weidenaar over te nemen.
Zoals ik al in een nieuwsbrief meldde is er een aantal
zondagen nog geen voorganger (wegens overlijden of
verhuizing). En op soms korte termijn invulling zoeken is
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een behoorlijke uitdaging. We wensen mevrouw Dijkstra
dan ook toe dat het haar mag lukken voor dit jaar
nog zoveel mogelijk lege plekken te vullen.
Daarnaast kunnen we dankbaar zijn dat er toch altijd
weer gemeenteleden zijn die de kerk een warm hart toe
dragen en weer klaar staan de schouders er onder zetten om een taak op zich te nemen of bij gebrek aan een
voorganger een dienst te verzorgen.
Dan komen we bij het jubileum van de kerk in Tijnje.
Honderd jaar geleden was de bouw nog in volle gang en
op 7 juli 1921 kon de kerk in gebruik worden genomen.
Een moment om bij stil te staan. Maar de vraag: "hoe
doe je dat en wanneer doe je dat", is in deze tijd een
vraag die gevuld wordt met vraagtekens.
In de vergadering van 21 april heeft de kerkenraad uiteindelijk besloten dit jubileum van 100 jaar te veranderen in 100+1. Met andere woorden: we zullen er zeker
bij stilstaan, maar op een moment dat dat weer kan.
Hebt u ideeën hoe zoiets gevierd kan worden en wilt u
meehelpen dit uit te werken, dan horen we dat graag.
(s.v.p. via de scriba).
Verderop in het blad staat de uitkomst van de contactformulieren die in februari tegelijk met de kerkbalansenveloppen zijn uitgedeeld. Zoals gemeld was de respons
niet heel groot. Van de 160 adressen kwamen inmiddels
48 formulieren retour. Je kunt het ook anders zien: Als je
uitgaat van het aantal mensen dat doorsnee in de kerk
zit (vóór de beperkingen), dan is een respons van 48 formulieren wel acceptabel.
6

Ondanks dat op het formulier bovenaan gevraagd werd
naar naam en eventueel e-mail adres kwamen er ook
formulieren binnen waar we de inzender(s) niet van konden achterhalen. Lastig als er dan op staat dat een telefoontje wel op prijs wordt gesteld.
respons contactformulier en 3 korte vragen
De contactenveloppen zijn op 160 adressen aangeboden.
Hiervan zijn er 48 teruggekomen (30 %)
een persoonlijk gesprek
2
(kort ) bezoekje
9
eigen suggesties
19
(voornamelijk een "telefoontje" of "niet nodig")
18 adressen hebben niets ingevuld
Deze gegevens zullen doorgespeeld worden naar de contactpersonen en ds Jaap Goorhuis.
De vragen over de website en de kerkomroep
daarvan zijn sommige vragen niet beantwoord.
vraag 1 (bezoek van de site)
vaker dan 1x per maand 9 soms 17 nooit 20
vraag 2 ( kijkt u naar kerkomroep)
vrijwel elke week 18
soms 10 nooit 16
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vraag 3 ( wanneer kijkt u)
zondags 20, door de week 2, zondag en door de week 5
Bij de opmerkingen blijkt dat er ook wel naar de TV werd
gekeken en naar de diensten van buurgemeenten
We mogen hiermee concluderen dat door de kerkomroep wel in een behoefte wordt voorzien.

In de afgelopen tijd hebben zowel de heer Reint van
Beek als dochter Janneke enige dagen in het ziekenhuis
gelegen. Beiden zijn inmiddels weer thuis.
We wensen iedereen die in deze periode ziek is of herstellende, zich eenzaam voelt, sterkte en hoop toe.
In deze week waarin u dit kerkblad krijgt vallen 4 en 5
mei. Om te gedenken en om onze vrijheid te vieren. In
deze coronatijd krijgen die beide betekenissen een extra
dimensie. Naast het gedenken van de slachtoffers in oorlog of vredesmissies gaan onze gedachten ook naar hen
die de pandemie niet overleefden of die "slachtoffer
zijn" van verdriet, angst, zorgen of eenzaamheid. En wat
het vieren van de vrijheid betreft worden we met de
neus op de feiten gedrukt als we zien hoe broos die vrijheid kan zijn en hoe belangrijk het is om die te bewaken.
Met een hartelijke groet,
Jan Tanja
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In memoriam
Op 14 maart is mw. Janny Dijkstra overleden. Zij woonde
aan de R van Damwei 8h en zij is 85 jaar oud geworden.
Ik leerde mw. Dijkstra kennen toen ik haar in oktober
2020 voor het eerst bezocht. Haar gezondheid liet toen
al behoorlijk te wensen over, maar zij was nog steeds de
markante en pittige vrouw die zij vermoedelijk altijd wel
geweest is. Zij vertelde mij dat ze eigenlijk niet meer
zelfstandig kon wonen en wachtte op de mogelijkheid
om te verhuizen naar de Leite in Ureterp. Zover is het
niet gekomen want in november werd zij opgenomen in
het revalidatiecentrum de Marrewijk in Drachten, waar
ik haar elke week heb opgezocht totdat zij uit mijn zicht
verdween omdat ook predikanten niet meer op bezoek
mochten komen vanwege de coronaregels. Daar in de
Marrewijk ontmoette ze ook haar goede vriendin mw.
Van der Meulen die daar wegens een gebroken bovenbeen ter revalidatie was opgenomen. In februari is mw.
Dijkstra verhuisd naar Oosterwolde. Zij wist dat het leven ten einde liep, maar ze hoopte vurig dat zij haar eerste achterkleindochter die in april zou worden geboren,
nog in haar armen zou mogen houden. Maar dat mocht
uiteindelijk niet zo zijn. Voorafgaand aan de begrafenis
hebben wij in een sobere maar mooie huisdienst in de
intieme kring van de familie in de boerderij van haar
dochter en schoonzoon God gedankt voor haar leven en
afscheid van haar genomen. Daarna begaven wij ons
naar het prachtige en zonovergoten kerkhof naast de
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kerk van Duurswoude alwaar wij haar in een graf hebben gelegd naast dat van haar 40 jaar geleden overleden
eerste echtgenoot.
(ds. Jac. Goorhuis)

Even bijpraten……….met de beroepingscommissie
De beroepingscommissie heeft nu twee keer een vergadering via teams gehad, coronaproof dus!
De commissie bestaat uit 8 personen, 4 uit Tijnje Terwispel (TT) en 4 personen uit Luxwoude, Langezwaag, Jonkerslan (LLJ)
Voor TT zijn dit Anna Vrouwkje Sonneveld, Jan Adema,
Wim Vrijburg en Tiny Veenstra.
Voor LLJ zijn dit Co Gelderloos, Martine Zwaagstra,
Sietske Hendriks en Akke Fekken.
We worden bijgestaan door Tineke Klei ( kerkenwerk).
Zij helpt ons op weg in het beroepingsproces, welke
stappen we eerst moeten zetten en waar we rekening
mee moeten houden.
Voor nu hebben we de profielschetsen van beide gemeenten naast elkaar gelegd en vergeleken. Hier kwam
uit dat we veel overeenkomsten hebben.
Van de PKN hebben we na aanvraag een namenlijst van
predikanten gekregen. Deze namen zouden passen bij
de wensen van onze gemeenten. Er zijn drie namen
voor gewenste predikanten vanuit de gemeenten naar
voren gebracht.
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We hebben besloten om ook een advertentie op de
website van de PKN te plaatsen. Hier gaan we nu mee
aan de slag.
Tot zover de stand van zaken omtrent beroepingswerk.
Akke Fekken

Na bijna 36 jaar met veel plezier aan de Wispel in Tijnje
te hebben gewoond, zijn we nu verhuisd naar Gorredijk,
dichterbij ouders, kinderen en voorzieningen.
Wij blijven nog lid van de gemeente Tijnje- Terwispel en
Anne blijft voorlopig nog boekhouder.
Ons nieuwe adres is: De Werf 2, 8401 JE in Gorredijk.
Hartelijke groeten,
Anne en Hilda Feenstra
Dankbetuiging Janny Dijkstra
Hartelijk dank voor uw medeleven tijdens het ziek zijn
en overlijden van onze mem en beppe Janny.
Met veel plezier heeft ze bijna 17 jaar in Tijnje gewoond
en bezocht graag de kerkdienst.
Voor ons is dit allemaal een warme herinnering en blijft
zo in ons hart bewaard.
We wensen u alle goeds en Gods zegen.
Groeten van de kinderen
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9 mei noodhulp kerk in actie (Libanon)
Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land
zijn ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in de
buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in
grote armoede. Door de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een nieuw bestaan op te
bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.
Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat
maakt hen weerbaarder.
Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie
voor Syrische vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd.
23 Mei Zending (Pinksteren Egypte)
Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert bijbellezen
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld
voor een eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap
deelt daarom losse bijbelboeken uit in het kader van de
jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met
hun ouders lezen de kinderen een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een
groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt
de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de
kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een
prijs, bv een geïllustreerde bijbel.

12

Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in
Actie in Egypte en wereldwijd.

30 Mei Jong protestant Diaconaat
Jong in Actie: kennismaken met diaconaat
Jongeren en diaconaat, dat is een mooie combinatie!
Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong
Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met
een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de
slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang van
diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten
handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.
6 juni Werelddiaconaat Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken in Oeganda
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken
hun leven zwaar. Het jarenlang gruwelijk geweld van het
Verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens na bij
ontwrichte gezinnen in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten
te voorzien en naar school te laten gaan.
De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe
Kerk begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. Samen werken ze aan verbetering.
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Zo vertelt Sylvia: “De zorg voor mijn acht (klein)kinderen
valt me zwaar. Nu ik meer weet over hygiëne hebben ze
minder last van diarree en malaria. Ook kreeg ik zaden
voor soja en groenten. Nu verbouw ik gezond voedsel en
heb ik eigen inkomsten. Ik ben nu lid van een spaargroep. Mijn man en ik kregen relatietherapie.” Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.
Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van
de Mothers’ Union in Oeganda.

13 juni missionair werk
Dorpskerken willen van betekenis zijn
Zondag is de landelijke collecte voor de Protestantse
Kerk bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen, minder financiële middelen
en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het
moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn. Binnen de
dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen
dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen en organiseert regiobijeenkomsten
rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken. Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse
Kerk voor kleine dorpskerken.
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20 juni Noodhulp Kerk in actie Griekenland - Opvang
voor gestrande vluchtelingen
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een betere
toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen
via Turkije terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze
verblijven in gammele tenten, en er is gebrek aan
schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege
lange procedures. Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen
recht hebben op een beter leven. We helpen hen met
voedsel, gezondheidszorg en onderwijs en proberen hen
op een betere plek te krijgen. Met uw bijdrage steunt u
het werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande
vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd.
Kerkdiensten zijn live te volgen via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944
Er is geen kindernevendienst en oppas
Zondag 9 mei om 9.30 uur dienst in Tijnje
Voorganger:
Ds. Goorhuis, Smalle Ee
Organist:
A. v.d. List
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Collecte voor:
1e Noodhulp kerk in actie
2e Kerk
Bloemenbezorger: H. Hokwerda
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Donderdag 13 mei om 9.30 uur dienst in Tijnje
Hemelvaartsdag
Voorganger:
Ds. Goorhuis, Smalle Ee
Organist:
A. v.d. List
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Zondag 16 mei om 9.30 uur dienst in Tijnje
Online viering door gemeenteleden
Organist:
A. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Kerk
Bloemenbezorger: F. Akkerman
Zondag 23 mei om 9.30 uur dienst in Tijnje
Pinksteren
Voorganger:
Ds. G den Dikken, Drachten
Organist:
A. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Collecte voor:
1e Zending
2e Kerk
Bloemenbezorger: J. v.d. Meulen
Zondag 30 mei om 9.30 uur dienst in Tijnje
Voorganger:
Ds. P. Ros, Joure
Organist:
J. Visser
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Jong Protestant
Bloemenbezorger: H.P. v.d. Meulen
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Zondag 6 juni om 9.30 uur dienst in Tijnje
Heilig Avondmaal
Voorganger:
Ds. P.J. de Buck, Heerenveen
Organist:
J. Visser
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Collecte voor:
1e Werelddiaconaat
2e Kerk
3e Gebouwen
Bloemenbezorger: J.W. de Bruin
Zondag 13 juni om 9.30 uur dienst in Tijnje
Voorganger:
Ds. C. Bark-Bakker, Akkrum
Organist:
H. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Missionair werk
Bloemenbezorger: J. Adema

Zondag 20 juni om 9.30 uur dienst in Tijnje
Kaarsendienst
Voorganger:
Nynke Stallinga
Organist:
A. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Collecte voor:
1e Noodhulp kerk in actie
2e Kerk
Bloemenbezorger: M. de Kler
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Zondag 27 juni om 9.30 uur dienst in Tijnje
Slotdienst
Voorganger:
Ds. R. Praamsma, de Knipe
Organist:
Bazuin
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Kerk
Bloemenbezorger: K. Eliveld
Zondag 4 juli om 9.30 uur dienst in Tijnje
Voorganger:
Ds. F. Welbedacht, Sneek
Organist:
H. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Collecte voor:
1e Binnenlands diaconaat
2e Kerk
3e Gebouwen
Bloemenbezorger: P. Kik
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