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Wij zullen elkaar weer ontmoeten wanneer het gevaar
voorbij is
Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.
Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met
vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.
En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen
gaan.
En ik hoop dat we zullen ervaren,
in geloof dat de liefde ons leidt:
voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen nu en altijd.
‘We will meet’ – John L. Bell
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Beste gemeenteleden.
"Hartelijk welkom in deze dienst" zo wordt er sinds 5 juli
weer afgekondigd. Fijn dat we weer kunnen samenkomen om de zondag te vieren als gemeente. Dat samenkomen gaat wel anders dan we zouden willen. Toch proberen we elke zondag die verbondenheid met elkaar gestalte te geven in het aansteken van een extra kaars. Op
afstand maar toch verbonden. Vorig jaar om deze tijd
dachten we nog niet aan kerkomroep en nu zijn we er
blij mee dat we op die manier samen de diensten kunnen volgen. Leest u ook even het stukje verderop in het
blad van Klaas Eliveld en Wim Vrijburg die dit voor elkaar
hebben gemaakt.
Het thema voor het komende winterseizoen is zoals in
de startzondag naar voren kwam "Het goede leven". Dat
klinkt tegenstrijdig met hoe het er op dit moment voorstaat in ons land.
De situatie rondom het Covid-19 virus is opnieuw een
bron van zorg en onzekerheid. In de nieuwsbrief van 8
oktober schreef ik dat de afspraken genoemd in die brief
in eerste instantie gelden tot eind november.
Op de persconferentie van 13 oktober zijn er wat de
kerkdiensten betreft geen aangescherpte maatregelen
genoemd. Maar dat kan nu aangevuld worden met de
melding dat niets zeker is en de regelgeving vanuit de regering per week wel eens kan worden aangepast. Mocht
die informatie zo zijn dat het ook onze gemeente aangaat, dan wordt u dat gemeld via het kerkelijk bureau.
En wilt u op de hoogte blijven van het nieuws, ook
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nieuws vanuit uw gemeente, dan vraag ik nogmaals uw
e-mailadres, voor zover nog niet gedaan, door te geven
aan het kerkelijk bureau ( adres achterin dit blad)
De maatregelen per 14 oktober zijn voor zover voor
onze gemeente geldend:
Wij vragen u zeer dringend de volgende afspraken te
respecteren en op te volgen. Als kerkenraad en als gemeente zijn we samen verantwoordelijk voor het welzijn van al onze gemeenteleden.
-Volg de aanwijzingen van de gastheer/vrouw bij binnenkomst van de kerk op.
-Bij verplaatsing dient u verplicht een mond/neusmasker
te dragen. Dus als u de kerk betreedt en als u de kerk
weer verlaat draagt u dat mond/neusmasker. Als u zit
kan het uiteraard af.
-Er worden voorlopig geen bijeenkomsten buiten de
kerkdiensten georganiseerd.
-Samen buiten aan het einde van de dienst het slotlied
zingen is vanaf nu niet meer mogelijk.
-De diensten van 25 oktober (viering avondmaal) en 8
november ( belijdenisdienst ) gaan door, maar voor deze
diensten geldt uiteraard ook het aantal van 30 personen.
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-Het kinder/jeugdwerk gaat gewoon door. Vanaf 13 jaar
is een mond/neusmasker binnen verplicht.
Het aantal van 30 personen is een hard gegeven, hoe
vervelend en ongastvrij wij het ook vinden. We vragen
dan ook begrip van uw kant als de gastheren, vrouwen u
bij het bereikt hebben van het aantal van 30 personen u
niet kunnen binnen laten.
Ondanks alles blijft u van harte welkom in onze kerk.
Maar neem naast uw liedboek nu ook dat mondkapje
mee.
Het jaarboekje deel A (leden en algemene info) bevat
een onjuist adres. Zowel bij het College van kerkrentmeesters, en Administratie en onderhoud kerkhof Terwispel staat bij mevrouw A.S. Koopmans het voormalige
adres (de Streek 38). Dit moet zijn: De Dûker 3 Terwispel.
Mocht u ook een onjuistheid in het boekje hebben opgemerkt, of een aanvulling hebben, wilt u dat dan melden
aan het kerkelijk bureau.
Zondag 27 september hebben we een mooie startzondag gehad waar voor zowel jong als oud(er) genoeg viel
mee te maken. Heel mooi dat daarbij het kinder/jeugd
werk een verbindende rol had.
Het "Goede leven" kwam goed naar voren door de kettingen van verbinding gemaakt door de oudere jeugd en
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de bakjes met zaadjes (sterre kers) versierd door de kinderen. Ook de groep van de bloemschikking had er weer
een mooi geheel van gemaakt. Zie de foto op de eerste
bladzijde.
Op zondag 8 november hopen Annet Koopmans, Anna
Vroukje Sonneveld en Anna Rijpma belijdenis van het
geloof te doen. Een dienst die al vroeg dit jaar gehouden
zou worden, maar door de Corona maatregelen tegengehouden werd. En heel fijn is het dat deze dienst zal
worden geleid door ds. Dieuwke van der Leij.
De laatste tijd hebben veel gemeenteleden te maken
met zorgen rondom hun gezondheid.
Binnen de diaconie is een wisseling gekomen. Per oktober is afscheid genomen van Fokje Hokwerda. Haar
ambtsperiode zit erop. Fokje verzorgde o.a. de stukjes
tekst in het kerkblad die betrekking hadden op de collecte doelen. Hartelijk dank Fokje voor je inzet voor kerk,
diaconie en gemeente. De diaconie heeft in Anna Rijpma
een nieuw lid kunnen vinden. We wensen haar een fijne
tijd toe binnen de groep van diakenen.
Bij het pastoraal overleg van september hebben we kennis kunnen maken met ds. Jaap Goorhuis waarbij we
kennis hebben kunnen nemen van elkaars manier van
werken. We hebben afscheid genomen van Marie de
Vries. Zij heeft veel jaren als contactpersoon gewerkt.
Van hier uit onze hartelijke dank voor haar bezoekwerk
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en inzet. Taapke Nicolai heeft haar (deel)wijk overgenomen. Taapke, welkom in het pastorale team.
Een woord van dank is op zijn plaats voor alle medewerkers die elke zondagmorgen weer de kerk coronaproof
gereed hebben gemaakt, u welkom heten, de camera of
de beamer bedienen, of voorzanger zijn.
Het beroepingswerk is in de afgelopen periode langzaam aan weer opgestart. De kerkenraad heeft het beleidsplan voor de komende vier jaren vastgesteld. Daarnaast is een beschrijving van onze gemeente gemaakt en
een profielschets van een gewenste dominee opgesteld.
Ook zijn voor de adviesaanvraag (gericht aan het landelijk bureau van de PKN afdeling mobiliteit) aangepaste
profielschetsen voor predikant en gemeente inclusief
gemeenteopbouw ( aantal leden verdeeld over de leeftijden) gemaakt.
Ook de gemeente Langezwaag, Jonkersland, Luxwoude
is bezig deze zaken uit te werken. Vervolgens zal van
beide gemeenten een kleine commissie die documenten
naast elkaar leggen en daar een gezamenlijke lijn in proberen te krijgen.
Als gemeente Tijnje Terwispel zijn we nu op het punt dat
er, ( sinds 2018) verplicht, een zogenaamd vacature gesprek dient te worden aangevraagd met het breed moderamen van de classis Fryslân. De reden daarvan is onder andere dat kleine gemeenten die geen volledige predikantsplaats kunnen aanbieden gestimuleerd worden
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samenwerking te zoeken met andere gemeenten. In de
toekomst dreigt het aantal gemeenten het beschikbare
aantal predikanten te overstijgen.
Schreef ik in de aanhef dat het er tegenstrijdig uitziet
met het "Goede leven", toch kunnen we na het lezen
van dit nieuws uit de gemeente stellen, dat er genoeg
redenen zijn om te veronderstellen dat we hoop mogen
hebben en verwachten dat we ook dit winterseizoen
met de steun van Gods Geest deel mogen hebben aan
dat "Goede leven".
Met een hartelijke groet,
Jan Tanja

Kerkomroep
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944
Met de bovenstaande link kom je terecht bij de kerkdiensten die vanuit Tijnje elke week worden gehouden.
Vanaf zondag 5 juli zijn wij gestart met deze uitzendingen via kerkomroep.
Alle uitzendingen die sindsdien zijn geweest kun je nog
steeds vinden via deze link. Hiervoor kun je kosteloos inloggen met een computer, laptop of tablet.
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Voor de directe uitzendingen hebben wij een abonnement lopen voor 10 contacten die de uitzending rechtstreeks willen volgen. Mochten dit er meer worden dan
kunnen we het abonnement aanpassen.
Naderhand is het onbeperkt mogelijk om de diensten
alsnog te bekijken en te beluisteren.
Door de enorme belangstelling voor kerkomroep in het
algemeen zijn er tijdens een aantal diensten storingen
geweest tijdens de uitzendingen. Afgelopen zondag was
dit schijnbaar verholpen want toen is alles moeiteloos
verlopen.
Als er mensen zijn die niet beschikken over de middelen
om dit te kunnen ontvangen, of moeite hebben om dit
voor elkaar te krijgen, willen wij je er graag bij helpen
om dit wel voor elkaar te krijgen.
Zoals het nu lijkt hebben we weer voor een langere periode maar een beperkte mogelijkheid om naar de kerk te
kunnen gaan.
Kerkomroep vanuit Tijnje biedt wel de mogelijkheid om
verbonden te blijven met elkaar.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben over het gebruik van kerkomroep, dan horen wij het graag.
Wim Vrijburg, 0513 571859
Klaas Eliveld, 0513 571293
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Geef de Bijbel door.
Zondag 25 oktober. Bijbelzondag van het Nederlands Bijbelgenootschap.
In dit jaar 2020, is het anders dan in voorgaande jaren.
Ook hier speelt de coronacrisis een rol.
Toch vraag ik u, namens het Nederlands Bijbelgenootschap, hun werk te steunen.
Dankzij uw steun kan het NBG haar werk doen . Dat is
het wereldwijd verspreiden van de Bijbel in alle talen. In
de brochure kunt u lezen wat er gedaan wordt aan bijbel
vertalingen, braille -bijbel boeken. Ook dichterbij; voor
de kinderen. Ook voor uw kinderen en uw kleinkinderen.
In de kerkdienst van 25 oktober zal ik dit nog nader toelichten.
Zie op bijbelgenootschap.nl/geef-de-bijbel-door
STEUN DIT WERK.
Uw gift is welkom in de collectezak! Of u kunt uw bijdrage storten op
NL74SNSB 0266 3808 08 t.n.v. Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem. Wilt u bij de omschrijving de naam en plaats van uw kerk vermelden?
Alvast hartelijk dank voor uw steun.
Taapke Nicolai.
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DE UITDAGING
In de week van 29 november t/m 5 december houdt
Kerk in Actie voor het eerst een landelijke collecte. Het
doel; “Een beter leven voor de vluchtelingenkinderen op
Lesbos”.
Als diaconie van de Protestantse gemeente TijnjeTerwispel steunen wij dit doel van harte.
Maar vanwege de huidige (corona) situatie lijkt het ons
geen goed idee om van deur tot deur te collecteren.
Daarom hebben we een alternatief bedacht.
DE UITDAGING.
Wij, als diaconie, dagen de inwoners van Tijnje en
Terwispel uit om ons op kosten te jagen. Voor elke euro
die u stort doneert de diaconie ook een euro.
Gaat u de uitdaging aan? Zorgt u er samen voor dat de
diaconie een fors bedrag gaat betalen en dat we zo
samen zorgen dat de kinderen op Lesbos warm en droog
en zonder honger de winter doorkomen?!
U kunt uw bijdrage storten op de rekening van de
diaconie NL91 RABO 0363 1012 33 o.v.v. Lesbos. Of het
geld in een envelop bij 1 van de diakenen in de
brievenbus doen.
Voor meer informatie over deze collecte zie
kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.
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Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Vooral namens
de kinderen op Lesbos.
De diaconie van de Protestantse gemeente
Tijnje/Terwispel.
Fokje Hokwerda-Akkerman Skarlannen 3 Terwispel
Tineke Altena-Hoekstra De Vonken 2 Terwispel
Anna Rijpma Master Roordawei 11 Tijnje
Alida van der Molen-Bosma Volharding 32 Tijnje
Tjeerd Bosma Volharding 18 Tijnje
Tjitske Kooi Romke van Damwei 2 Tijnje
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‘ROND HET AFSCHEID’
Regelmatig - vaker dan ons lief is – worden we geconfronteerd met de eindigheid van ons bestaan. Hoe gaan
we daar mee om, wat gebeurt er dan met onszelf en
welke veranderingen treden er dan op in ons persoonlijk
leven?
In een cyclus van drie bijeenkomsten zullen we vanuit
een christelijk perspectief op drie woensdagavonden in
november bij deze vragen stilstaan.
De avonden zijn bestemd voor iedereen die zich bij het
onderwerp betrokken voelt.
Plaats van samenkomst: Kerkgebouw De Oerdracht,
E.A. Borgerstraat 46, Joure
20.00 uur, afsluiting uiterlijk 22.00 uur.
Leiding: Evert van der Veen, waarnemend predikant in
Echtenerbrug-Oosterzee, (uitvaart)spreker en auteur
van: - ‘Mensen van voorbij. Leven met een verlies’
- ‘Aan de grenzen van het leven. Een mens te zijn op
aarde’.
Informatie en opgave:Evert van der Veen,
epvdveen@hotmail.com , 06 – 19442906.
1. Je bent ook wat je hebt verloren – 11 november
Naast de dood zijn er andere vormen van verlies die ons
kunnen treffen. Het leven is daarin altijd weer anders al
kunnen er overeenkomsten zijn in wat er gebeurt. Hoe
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een verlies in ons leven uitwerkt, is altijd weer ánders,
vooral omdat mensen niet op gelijke wijze reageren.
2. Eigen-wijs rouwen – 18 november
Mensen mogen op hun eigen manier rouwen maar geven wij elkaar daarin voldoende ruimte en kunnen wij elkaar begrijpen in die ingrijpende levensfase? Is er altijd
sprake van een rouw’proces’ ?
3. Troost: niet mínder verdriet – 25 november
Hoe kunnen we elkaar tot steun zijn en welke troost
gaat daar vanuit? Wat kan troost wél en wat kan troost
níet betekenen in het leven van een mens die lijdt aan
een gemis?
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Bedankt.
Lieve mensen, hartelijk dank voor alle lieve kaarten die
ik mocht ontvangen tijdens en na mijn ziekenhuisverblijf.
Het heeft mij enorm gesteund.
Hartelijk groet van Foekje Smit.
Opbrengsten collecten
23 augustus Zending
Kerk
30 augustus Diaconie
Kerk
6 sept.
Werelddiaconaat
Kerk
Gebouwen
13 sept.
Diaconie
Jeugdwerk
20 sept.
Zending
Kerk
27 sept.
Diaconie
Vredeswerk
4 okt.
Diaconie
Kerk
Gebouwen
11 okt.
Diaconie
Kerk
Hartelijk dank voor al uw gaven!
Namens de Diaconie
Fokje Hokwerda-Akkerman
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

38,10
15,20
46,20
40,10
40,50
53,35
20,45
40,67
42,10
83,40
60,55
54,40
52,00
81,70
23,95
17,80
33,20
29,20

1 november Zending Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de
ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en
zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar
vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven
binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen
praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in
hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en
samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door
aan hun dochters.
Met deze collecte steunt u het werk van P3W in WestPapoea. Van harte aanbevolen!

8 november Jeugdwerk Opvoeden doe je niet alleen.
Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om
hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen.
De kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen kunnen delen
en bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat
de rol van vaders in de levens van jonge kinderen nogal
eens wordt onderschat, zijn er ook speciaal materialen
gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding.
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Daarnaast worden kerken ondersteund om een plek te
zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten.
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.

22 november Pastoraat. Omzien naar mensen binnen
en buiten de kerk. De kern van pastoraat is omzien naar
elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak
ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord.
Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken
heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training ‘Leiding van uitvaarten’, waar
ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen
van een uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken
in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen
zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor
het organiseren van pastorale activiteiten. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in
het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen.
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29 nov, 6 dec en 13 dec Kerk in Actie
Kinderen in de knel.
Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen
in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, die
moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te
zijn.
Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het
staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs in
Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen
voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische
zorg was slecht, het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya Svystovych
richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om
deze kinderen betere kansen te geven.
Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met
een school in Polen, die zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige,
schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

20 december Missionair werk Kerst is bij uitstek een
feest om als kerk de deuren wagenwijd open te zetten.
Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen we mensen uitnodigen
om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus Christus,
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met ons mee te beleven. Met 'Daarom Kerst' biedt de
Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan
om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten
maken met de kerstboodschap. Zo zijn er de 'Daarom
Kerst'-cd's, speciaal bedoeld om uit te delen aan bijvoorbeeld buren of vrienden, en hen uit te nodigen voor een
kerstviering. Ook zijn er via Zingenindekerk.nl en Korenindekerk.nl door het hele land laagdrempelige kerstconcerten. Collecteer mee voor de ontwikkeling van deze
materialen en activiteiten, zodat zoveel mogelijk mensen het goede nieuws van Kerst horen.
Meer informatie: daaromkerst.nl

Kerkdiensten zijn live te volgen via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944
Er is geen kindernevendienst en oppas

Zondag 25 oktober om 9.30 uur dienst in Tijnje
Heilig Avondmaal
Voorganger:
ds. F. Welbedacht, Sneek
Organist:
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Collecte voor:
1e Ned. Bijbelgenootschap
2e Kerk
Bloemenbezorger: W. Altena
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Zondag 1 november om 9.30 uur dienst in Tijnje
Voorganger:
ds. R. Lafeber, Gorredijk
Organist:
H. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Collecte voor:
1e Zending
2e Kerk
3e Gebouwen
Bloemenbezorger: M. de Vries

Woensdag 4 november om 19.30 uur dienst in Tijnje
Dankdag voor gewas en arbeid
Voorganger:
ds. Faber, Wolvega
Organist:
A. v d Meulen
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Collecte voor:
1e Diaconie

Zondag 8 november om 9.30 uur dienst in Tijnje
Belijdenisdienst
Voorganger:
Ds. D v d. Leij Drachten
Organist:
A. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Jeugdwerk
Bloemenbezorger: T. Feddema
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Zondag 15 november om 9.30 uur dienst in Tijnje
Voorganger:
ds. J. Finnema, Oudehaske
Organist:
R. Huizer
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Kerk
Bloemenbezorger: H. J. Lolkema

Zondag 22 november om 9.30 uur dienst in Tijnje
Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger:
ds. G. Riemersma, Heerenveen
Organist:
Rouhorst-vd Bos
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Pastoraat
Bloemenbezorger: H. Altena
Zondag 29 november om 9.30 uur dienst in Tijnje
1e Advent
Voorganger:
ds. J. v.d. Veen, Heerenveen
Organist:
A. v d List
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Kerk
Bloemenbezorger: J. From
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Zondag 6 december om 9.30 uur dienst in Tijnje
2e Advent en Heilig Avondmaal
Voorganger:
ds. H. Engelsma, Wijnjewoude
Organist:
Rouhorst-v d Bos
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Kerk
3e Gebouwen
Bloemenbezorger: H. Hokwerda

Zondag 13 december om 9.30 uur dienst in Tijnje
3e Advent
Voorganger:
ds. D. Bogerd, Wouterswoude
Organist:
H. v d Meulen
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Kerk
Bloemenbezorger: F. Akkerman

Zondag 20 december om 9.30 uur dienst in Tijnje
4e Advent en zangdienst
Organist:
A. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Missionair werk
Bloemenbezorger: J. v.d. Meulen
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