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ADVENT IS DROMEN
Zo begint een mooi adventslied van Hanna Lam.
Dromen dat Jezus zal komen, dromen van vrede voor
mensen van heden.
Christenen zijn Adventsmensen.
Dromers.
Gevaarlijke dromen.
Dromen die niets met slapen te maken hebben, maar
met waken.
Dromen die onrustig maken.
Dromen die onvrede met zich mee brengen.
Onvrede met de wereld zoals die is.
Tienduizenden mensen zijn misdadig behandeld door de
belastingdienst.
Ongekend onrecht.
Vele duizenden kinderen zijn rechteloos aan hun ouders
ontstolen.
Niet in de Sovjetunie of in Nazi-Duitsland,
nee in Nederland.
Verantwoordelijke ministers treden af en blijven zitten.
Dromen dat Jezus zal komen...
Zouden zulke dingen dan nóg gebeuren?
Deze duisternis?
Wij steken een kaars aan in de kerk en in huis.
En nog één en nog één.
Wij dromen.
Wij dromen van licht.
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In ons land wordt voedsel beschikbaar gesteld door
voedselbanken.
Mensen eten uit prullenbakken.
Mensen!
In Nederland!
Een oude dame op een scootmobiel eet de overgebleven frietjes van de tafels in de Mac. Donald.
In een verpleegtehuis is twee uur recht op zorg.
Voor de rest van de dag niets.
Geen geld voor.
Directeuren en zorgmanagers verdienen een vermogen.
In gevangenissen in ons land is krachtig bezuinigd.
Mensen, mensen!, zitten steeds langer achter de deur:
minder ontspanning, minder sport, minder sociaal-culturele activiteiten, minder re-integratie. Meer spanning,
meer frustratie, meer ellende.
In Nederland!
Dromen dat Jezus zal komen...
Zouden die dingen dan nog gebeuren?
Deze duisternis?
Als God alles in alles is?
Wij steken nog een kaars aan.
Wij blijven dromen, hopen, verwachten.
Wachten op licht.
‘Komt dat Koninkrijk nog eens?’ vroeg Gerard Reve zich
af.
Zou Hij ooit komen?
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Het beeld van Jezus die terugkomt op de wolken doet
wat kinderlijk aan.
Maar het gáát wel ergens over!
Namelijk dat deze wereld niet af is.
Dat Gods schepping nog niet voltooid is.
Dat het werk van Christus nog niet volbracht is.
Dat nog steeds mensen tot ‘untermenschen’ worden gemaakt.
Tegenwoordig hebben we het dan over:
vluchtelingen, asielzoekers, de vele mensen die gekneveld zijn en worden door de Participatiewet.
In de Bijbel zijn het de weduwe en de wees,
de hoeren en tollenaars.
Jezus eet met hen.
Hij nodigt hen aan zijn tafel.
Hij noemt hen ‘die kleinen’.
Het zijn laatsten, achterop gestelden, die Hij naar voren
haalt.
‘Vriend, kom hogerop’.
Hogerop aan zijn tafel.
Wij blijven verlangen, hopen, dromen.
Gevaarlijke dromen, gedragen door een messiaans verlangen dat alle mensen ménsen zijn.
Dragers van Gods beeld en gelijkenis.
Het is als een gistend gist in deze wereld.
Dit verlangen, deze hoop, deze droom.
Zolang de kerk bestaat.
Zolang er nog maar één Jood rondloopt,
zal deze messiaanse droom bestaan.
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Wekelijks bidden wij om de komst van het Koninkrijk.
‘Hier beneden is het niet’, werd vroeger wel gezongen.
Dat is onjuist.
Het moet zijn: hier beneden is het nóg niet!
Maar het komt!
Hij komt!
God is niet doof!
Hij hoort ons gebed.
Hij heeft het ons zelf in de mond gelegd.
Het duurt alleen zo lang.
Wij moeten wachten.
Waken en wachten.
Op licht in de nacht.
Mattheus schrijft daarover.
Over dat waken in de nacht.
Het aansteken van een kaars in het duister.
Het Messiaanse wachten is niets anders dan steeds weer
licht maken.
Steeds weer.
Wij weten immers dag noch uur!
En het waait ook telkens uit.
Waken dus, het vlammetje van de hoop beschermen.
Advent vieren.
Een Heer reist af naar het buitenland, schrijft Mattheus
(Mt. 25).
Zijn dienaren vertrouwt hij zijn bezit toe.
Het moet renderen.
Bijna ieder doet wat hij kan, naar vermogen.
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Dat is waken, advent vieren.
Want de Heer komt terug!
En dan komt Hij, eindelijk, uiteindelijk, schrijft Mattheus.
De advent van de Koning!
Hij neemt plaats op de troon van zijn heerlijkheid.
En vraagt: heb je gewaakt?
Heb je rendement gemaakt?
De naakte gekleed, de gevangene bezocht?
De vreemdeling gehuisvest?
Dorst gelest?
Gezien dat ik dat was, die untermensch,
die wanhopige vluchteling,
die vernederde asielzoeker,
die kapotgemaakte toeslagenouder,
dat geroofde kind?
Heb je licht gemaakt?
De hoop vast gehouden?
Wanhoop en cynisme geweerd?
Gebeden?
Maaltijd gehouden?
Mijn maaltijd?
Psalmen gezongen?
Geprotesteerd?
Barmhartigheid gedaan?
Ministers naar huis gestuurd?
Je stem uitgebracht?
‘Geloof, hoop en liefde’, zegt Paulus.
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Maar de meeste daarvan is de hoop.
De hoop op de advent van de Koning.
Jaap Goorhuis.

Beste gemeenteleden,
Het winterseizoen is gestart. Op 19 september hebben
we een fijne startdienst gehad. Een uur waarin we jong
en ouder samen konden bouwen aan de gemeente. Het
vervolg op die dienst was op 30 september tijdens de
gemeenteavond. Alle mensen die er voor gezorgd hebben dat zowel de startzondag als de gemeenteavond
succesvol waren worden hartelijk bedankt voor hun inzet en organisatie.
Op 30 september konden we ook kennismaken met dominee en mevrouw Verbaas.
Op 12 oktober zijn door de beide gemeenten ( Langezwaag, Luxwoude, Jonkerslân en Tijnje-Terwispel) de beroepsbrieven aan ds. Verbaas overhandigd.
In aansluiting daarop is in de afgelopen week nog een
overleg geweest met ds. Verbaas. De termijn van drie
weken waarbinnen gereageerd moet worden op het beroep valt binnen het verschijnen van dit kerkblad. Met
andere woorden, we kunnen in dit blad nog geen duidelijkheid verschaffen. Zodra ds. Verbaas gereageerd heeft
op het beroep zullen we dat z.s.m. via mail en kerkdienst
u laten weten.
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....Samen kunnen we problemen overwinnen, nieuwe uitdagingen aangaan en ongebaande paden betreden, dat
hebben we de afgelopen periode ondervonden. Corona
legde het kerkleven lam maar boorde ook ongekend talent aan............
Zo stond het in het vorige kerkblad geschreven. In dat
blad was een inlegvel gevoegd. Hier kwam een aantal
reacties op. Fijn dat er weer mensen zijn die het kerkenwerk een warm hart toedragen. Er waren veel mogelijkheden om op "in te schrijven". Verderop kunt u zien hoe
één en ander is ingevuld.
Soms moeten mensen die hun steentje bijdragen besluiten om daar een punt achter te zetten. Na veel jaren
zich met hart en ziel als contactpersoon te hebben ingezet stopt mevrouw Annie de Boer met dit werk. Zij signaleerde het wel en wee in haar "wijk" op een fijne manier. Namens de hele gemeente heel erg bedankt! Haar
plaats is nu ingevuld door Rhodé Tanja. Welkom bij de
groep.
Als contactpersonen hebben we onlangs alle "wijken"
weer opnieuw verdeeld. Daarbij hebben we er voor gezorgd dat alle adressen nu verdeeld zijn onder de contactpersonen. Mocht u behoefte hebben aan een bezoekje, dan kunt u verderop zien wie uw contactpersoon
is. In een aantal gevallen werken twee contactpersonen
samen.
Kerkdiensten
De diensten in dit blad lopen tot zondag 12 december.
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We hopen dat ook de kerk van Terwispel in deze periode
gebruikt kan blijven en dat de stijgende coronabesmettingen niet opnieuw ons noodzaken tot maatregelen.
Ook hopen we zo gauw mogelijk Kindernevendienst en
oppas te kunnen hervatten. Bij de diensten achterin
staat wel KND en oppas vermeld. Maar dat is wel met
enig voorbehoud. We hopen dat ouders die hier gebruik
van willen maken ook mee willen draaien in een rooster.
Kerkenraad
Ook in dit kerkblad weer een inlegvel. We vragen u om
namen te noteren voor versterking van de kerkenraad.
De kerkenraad wordt nu wel erg klein. Per november
treedt Tjeerd Bosma, na veel jaren actief te zijn geweest
als lid van de diaconie en de laatste jaren ook het scribaat te hebben beheerd, af als kerkenraadslid. We zijn
als gemeente hem dan ook dankbaar voor de inzet en
het vele werk dat hij heeft verzet.
En toen waren er nog..........
Liever zouden we schrijven : en toen waren er
weer.........
Wat zou het fijn zijn als die versterking nu daadwerkelijk
komt. Het scribaat wordt vanaf november tijdelijk waargenomen door de voorzitter.
De kerkenraad moet minimaal aangevuld worden met
een ouderling, diaken en een ouderling kerkrentmeester.
Met een hartelijke groet,
Jan Tanja
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Koffieochtend in de Utkomst.
Vanaf 10.00 uur van harte welkom en neem eens iemand mee.
Dinsdag 26 oktober, woensdag 1 december, donderdag
13 januari, dinsdag 1 maart
uitkomsten inlegvel
ingeleverd 17 keer
aantal keren aangekruist
7 ik wil wel eens meewerken aan een dienst
ik wil het team van de contactpersonen wel versterken
1 ik wil wel tijdens een kerkdienst op de kleine kinderen passen
ik wil wel eens meedraaien in de kindernevendienst
12 ik kom graag eens bij het koffiedrinken
6 ik wil wel meehelpen bij een activiteit en heb ook
wel een idee voor zoiets
1 ik wil de beamer of camera groep wel versterken
2 ik wil de mensen van mijn leeftijdsgroep wel eens
ontmoeten ( ......jr)
1 ik wil wel eens meewerken aan een kinderdienst
9 als er eens een gezamenlijke maaltijd is wil ik daar
wel aan deelnemen
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9 als er eens een gezamenlijke maaltijd is wil ik daar
wel bij meehelpen
10 Als er weer een tsjerkepaad is wil ik ook wel eens
gastvrouw-heer zijn
Ik wil wel een stukje werk doen op administratief
gebied
Ik wil wel eens praten over een functie in het bestuur van de kerk
2 Ik heb ideeën voor een alternatieve "kerkdienst"

Tjes de Koster 0513-571410 Wilma Altena 0513-571854
Rolbrêgedyk v d Veldestrjitte
Watzemawei
Volharding Hanebuert
Riperwâlden
Seagerij Terwispel
Legewei Nij Beets
--------------------------------------------------------------------------Akke Akkerman 0513 571724 Janny From 0513 571385
Breewei
Brêgeleane
It Rak
Alde Dyk Terwispel Smidte Terwispel
Tolhúsleane
Terwispel
R.v Zinderen-Bakkerstr Gorredijk
De Werf Gorredijk
Stationsweg Gorredijk
Wolkammerij GorredijkBurg. Selhorststr Gorredijk
---------------------------------------------------------------------------
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Taapke Nicolai 0513 57 1794
Riperwei
Heawei
Gerrit Roordawei
--------------------------------------------------------------------------Alie de Bruin 0513 571813 Anna Rijpma 06 23816862
Hein Voswei R van Damwei
Master Roordawei
Binnentroch Kúpershagen
Stokkershagen
Winia-Ikkers
De Hoop Gorredijk
--------------------------------------------------------------------------Janke Eliveld 0513 571293
Farskewei
Lytse Se's Reed Gersloot
Oudeweg Gersloot Tijnjeweg Gersloot Verseweg Gersloot
--------------------------------------------------------------------------Jellie Dijkstra 0513 572494
De Streek Terwispel De Vonken Terwispel
Skarlannen Terwispel De Dûker Terwispel
--------------------------------------------------------------------------Jellie Dijkstra 0513 572494 Rhodé Tanja 0513 571244
De Warren
--------------------------------------------------------------------------Rhodé Tanja 0513 571244
Warrewei
De Opslach Luxwoude
Hegedyk Luxwoude De Weech Luxwoude
11

Verslag gemeenteavond 30 september
De voorzitter van de kerkenraad dhr. Jan Tanja heet iedereen welkom en steekt de kaars aan, als teken dat we
hopen en verwachten dat het licht en de geest van Christus in ons midden mag zijn tijdens deze vergadering.
Opening
Jan opent de vergadering met een gebed.
Voorstellen dominee en mevrouw Verbaas
Dominee Frans Willem Verbaas en zijn vrouw stellen zich
voor aan de gemeente.
Dominee Verbaas vertelt over zijn werkzame leven en
ook over de uitdagingen die hij ziet in het predikantschap in 2 dorpen. Afsluitend vertelt hij nog kort iets
over zijn vrouw.
Gelegenheid tot vragen stellen aan ds. Verbaas
Vraag: Waar ligt uw passie: pastoraat of het verkondigen?
Antwoord: Er zijn 3 kerntaken als predikant. Het woord,
als basis. Pastoraat om mensen te bezoeken. En catechese geven aan groep jeugdleden.
Vraag: Hoe is uw zangvermogen?
Antwoord: Samen zingen is erg belangrijk. Een preek
hoeft niet lang te zijn.
Vraag: Hoe staat u tegenover de oude geloofsbelijdenissen?
Antwoord: Deze behoren tot onze traditie als kerk. Verdere uitleg kan beter in een andere zetting.
12

Vraag: Wat mogen wij van u verwachten m.b.t. de 20ers
en 30ers in de gemeente?
Antwoord: In Heusden zien we dat de catechese t/m 16
jaar erg goed gaat. Daarna gaat dat minder goed. Vervolgens een eetgroep opgericht voor deze groep om elkaar
te blijven ontmoeten.
Ds. Verbaas geeft aan dat hij de groep eerst moet leren
kennen om te kijken wat er met deze groep mogelijk is.
Dominee en mevrouw Verbaas verlaten de kerk en gaan
naar Langezwaag.
Verslag van beroepingscommissie
Wim doet verslag van de procedure van beroepen.
Afzonderlijke gemeente- en profielschetsen gemaakt.
Beroepingscommissie heeft deze met elkaar vergeleken
waaruit bleek dat er weinig verschillen waren tussen
beide gemeenten.
Vacature/advertentie is opgesteld. Deze is geplaatst op
de beide websites van de gemeentes en landelijk.
Vijf predikanten hebben gereageerd op de vacature.
Na het vergelijken met de profielen zijn er twee afgevallen.
Met de overgebleven 3 predikanten zijn gesprekken gevoerd en diensten online bekeken.
Op basis hiervan bleven er 2 predikanten over.
Op basis van de eisen/wensen zijn de beide predikanten
even goed waardoor de keus uiteindelijk op basis van
gevoel gemaakt is.
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Tijdens de volledige procedure is de beroepingscommissie ondersteund door Tineke Klei (zzp-er voor beroepingswerk voor de PKN).
Vragen betreffende de procedure
Vraag: Predikt ds. Verbaas in het heden of meer in het
verleden, dus alleen kijken naar de bijbel teksten zelf?
Antwoord: De preek is in Heusden erg traditioneel aangezien de gemeente er daar om vraag. Zelf wil hij juist
meer in het heden prediken en staat erg open voor verbeterpunten vanuit de gemeente.
Vraag: Is er bewust gekozen voor een dominee met wat
meer ervaring (hogere leeftijd)?
Antwoord: De beroepingscommissie heeft juist gekeken
naar de profielschets en gekeken wat daar het beste bij
past en dus niet specifiek gekeken naar leeftijd.
Vraag: Hoe benaderbaar zijn dominee en mevrouw Verbaas?
Antwoord: Zeer benaderbaar. Ze staan tussen de mensen.
Opmerking: Hij gaat tijdens de diensten ook zeer goed
met de kinderen om.
Vraag: Is er ook gesproken met gemeenteleden daar?
Antwoord: Niet specifiek, maar bijvoorbeeld de koster
gaf bij aankomst van het horen aan: “Ga maar naar huis,
want we willen hem niet kwijt”.
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Kandidaatstelling door kerkenraad + stemming
Op basis van voorgaande is ds. Verbaas voorgesteld.
Vraag van de voorzitter aan de gemeente:
Gaat de gemeente akkoord dat wij als kerkenraad ds.
Verbaas gaan beroepen?
Antwoord gemeente:
Unaniem ja.
Vraag van de voorzitter aan de gemeente:
Hoe is het gevoel als gemeente bij dominee en mevrouw
Verbaas?
Antwoord gemeente:
De gemeente is positief over het aanstellen van dominee
Verbaas.
Pauze
Vervolg “Ontmoeten – verbinden – bouwen”
‘Levende stenen’ was het thema van de startzondag
voorafgaand aan de gemeente avond. Deze avond markeerde de afsluiting van de diensten, waar verschillende
gemeenteleden bij betrokken waren, rond de thema’s
‘Verbinden-Ontmoeten-Bouwen’.
We begonnen het tweede deel van de gemeente avond
met een korte terugblik. De digitale verbindingsperiode
tijdens de Lockdown is voorbij. We hebben elkaar voor
de zomervakantie weer feestelijk kunnen ontmoeten in
de loods van Fa. Schaap aan it Rak. En vanaf de startzon-
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dag kan het nieuwe ‘bouw’ seizoen aan onze kerkgemeenschap van Tijnje-Terwispel weer starten. Daarom is
in de startdienst gevraagd om een natuurlijk materiaal te
zoeken dat symbool kan staan voor ons ‘natuur’ talent.
Een krachtige gemeente maak je samen! Dat lieten ook
de kinderen en hun ouders zien. Samen bouwden zij een
prachtig kleurrijk huis van XXL Lego stenen, als opmaat
voor de gemeente avond.
Op deze gemeente avond is het na de pauze tijd om in
actie te komen. Het thema ‘Bouwen’ wordt vorm gegeven door een mysterieuze opdracht met Lego steentjes.
Ieder heeft een andere opdracht gekregen. Overleg mag
alleen zonder te spreken. Het zorgt voor zowel vrolijkheid als verwarring. Waar bouwen we aan? We weten
één ding. Het bouwwerk wordt gebouwd op één bouwplaat. Dat bindt ons. Al bouwend ontdekken we de betekenis van woorden als aandacht voor elkaar, verbinding
zoeken, elkaars talent benutten en elkaar ruimte geven.
Na twintig minuten zijn er heuse bouwwerken verrezen.
Het is tijd voor een goed gesprek met een afsluitend
(nieuw aangeleerd) lied, een hapje en drankje.
Het gesprek heeft ons bij de kern van kerk-zijn gebracht.
We bouwen aan een kerk op het fundament gelegd door
Jezus , Zoon van de Bouwmeester, en timmermanszoon
uit Nazareth. Met Hem en door Hem bouwen we verder.
En ieder laat op eigen wijze iets zien, van wat dat bouwen voor hem of haar betekent. Waar worden we blij
van in de gemeente? We mogen ons inzetten op een
plek die bij ons past. Lego steentjes hebben bijgedragen
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aan het nadenken over onszelf en onze kerkelijke gemeenschap. Draag je persoonlijke steentje bij aan dat
gebouw van hoop, de kerk van Christus!
Sluiting
Ds. Jaap Goorhuis sluit de avond met ons af.
Na afloop ontmoeten we elkaar met een hapje en een
drankje

Kom in Actie en Geef Licht
Gammele tenten. Extreme kou of juist de ondraaglijke
hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. En misschien wel het
ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij
gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie
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en organiseren in 2021 opnieuw een collecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Dit keer willen we niet alleen collecteren, we komen bij
u langs en vragen een financiële bijdrage voor drie waxinelichtjes.
- één lichtje voor u zelf
- één lichtje om door te geven aan de ander
- en tijdens de kerstdagen willen wij het plein voor de
kerk verlichten, steek ook hier uw licht dan aan.
Wij kunnen dit niet alleen! Komt u helpen?
Wilt u meehelpen met collecteren/waxine lichtjes rondbrengen? Mail naar diaconiepggt@gmail.com
of meld u persoonlijk bij één van ons:
Tineke Altena, Alida Bosma, Anna Rijpma en Tjitske Kooi
Twijfelt u nog of deze oproep voor u is bedoeld? Bekijk
dan onderstaande filmpjes…..
https://vimeo.com/475888128
https://www.youtube.com/watch?v=tmFT72iVbUc&t=4s
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Sam ‘s Kleding Actie!
Sam ‘s kleding actie is een stichting die sinds 2007 is opgericht en is ontstaan uit de initiatieven van de stichting
“Mensen in Nood”. Sam ’s Kledingactie verzamelt op
verschillende manieren herdraagbare kleding en schoenen in. De ingezamelde kleding wordt verzameld in het
centrale magazijn in Leek. Vervolgens wordt het verkocht aan sorteerbedrijven, deze sorteren de kleding op
soort, maat en kwaliteit.
Herdraagbare kleding wordt getransporteerd naar landen buiten de Europese Unie. Voornamelijk naar Afrika
en Oost-Europa. Hier is behoefte aan goede tweedehands kleding. De kleding wordt op tweedehands markten verkocht tegen lage prijzen. Zo wordt kleding voor
iedereen toegankelijk. De opbrengst van de ingezamelde
kleding gaat o.a. naar de ontwikkelingsprojecten van
Cordaid Mensen in Nood.
Wij willen graag een steentje bijdragen aan dit initiatief.
Vanaf 1 november staat er in de Utkomst een kledingbak
waar u uw nog goed draagbare kleding in kunt doneren.
De Utkomst is open tijdens de kerkdiensten op zondagochtend.
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Op woensdag 1 december, donderdag 13 januari en op
dinsdag 1 maart om 10 uur is de Utkomst ook open en
bent u welkom om een kopje koffie te komen drinken
tijdens onze koffieochtend.
Gewoon gezellig samen zijn! Komt u ook?
Diaconie Protestantse Gemeente Tijnje- Terwispel

Oproep voor oppas!
Vind jij kinderen lief? Leuk? Schattig?
Houd je ervan om een spelletje te doen?
Vind je een snotneusje niet zo erg?
Dan hebben wij iets voor jou!!
Wij zijn op zoek naar mensen die een keer zouden willen
oppassen tijdens kerkdiensten.
Lijkt dit je wat, neem dan contact op met
Tineke Altena 0513 571662
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Adventskalender - In een ander licht
Dit jaar staat in de Petrus-adventskalender het bijbelboek Openbaring centraal. Bij elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met gebeden, liederen
en gespreksvragen.
Je kunt de adventskalender 2021 nu gratis aanvragen.
https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender
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Geef de Bijbel door!
Zondag: 31 Oktober. Bijbelzondag van het NederlandsVlaams Bijbelgenootschap.
In dit jaar 2021 speelt de coronacrisis nog steeds een rol.
Dankzij uw steun kan het wereldwijd verspreiden van de
Bijbel in alle talen doorgaan. In de kerkdienst van 31 Oktober zal ik dit nader toelichten. Meer informatie kunt u
vinden op: info@bijbelgenootschap.nl
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Uw gift is welkom in de collectezak of u kunt uw bijdrage
storten op NL74SNSB 0266 3808 08 t.n.v. NederlandsVlaams Bijbelgenootschap in Haarlem. Wilt u bij de omschrijving de naam en plaats van uw kerk vermelden?
Alvast hartelijk dank voor uw steun.
Taapke Nicolai.
Opbrengsten collecten
5 september Werelddiaconaat
Kerk
Gebouwen
12 september Diaconie
Missionair werk
19 september Noodhulp Haiti
26 september Zending/vredeswerk
Kerk
3 oktober Diaconie
Kerk & Israel
Gebouwen
10 oktober Diaconie
Jong Protestant
17 oktober Werelddiaconaat
Kerk
Hartelijk dank voor al uw gaven!
Namens de Diaconie,
Anna Rijpma-Jetten
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39,40
35,75
12,50
79.30
49,00
85,55
88,70
35,50
23,55
30,35
12,65
79,15
23,95
57,10
38,50

7 November Zending Guatemala
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken
met discriminatie en zelfs huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie
mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt
voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het biedt
vrouwen een bijbels-theologische opleiding waarna ze
actief kunnen worden in de kerk of samenleving. Dit
geeft hen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum
helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp
nodig hebben na huiselijk geweld.

21 november Pastoraat
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om
de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente
zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het
steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk
ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het
afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en
rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde
ten voeten uit.

28 november werelddiaconaat Moldavië
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In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of
zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om
uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De
kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen
voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen
ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle
manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de
rest van hun leven meenemen.

5 december Zending Rwanda
Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen
na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een
stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te
maken hebben met hiv of kinderen die geen veilig thuis
hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op
school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel,
inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren
kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met
hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je.
12 december Binnenlands diaconaat
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In
De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland,
kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare
kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht
van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder
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heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.

19 december Jong Protestant
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld
over zo'n zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de
KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In de KerstChallenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo ervaren
ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede
mogelijk maakt.

In de adventsperiode zijn de collectes voor
KINDEREN IN DE KNEL

Kerkdiensten in Tijnje zijn live te volgen via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944
Vanaf zondag 31 oktober is er weer oppas en kindernevendienst.
Mocht u oppas nodig hebben neem dan contact op met
Tineke Altena 0513 571662
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Zondag 31 oktober om 9.30 uur dienst in Tijnje
Bijbelzondag
Voorganger:
Ds. P. Dijkstra, Grou
Organist:
W. Ouwejan
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Collecte voor:
1e Nederlands Bijbelgenootschap
Bloemenbezorger: J. Adema

Woensdag 3 november om 19.30 uur dienst in Terwispel
Dankdag voor gewas en arbeid
Voorganger:
Ds. C. Ferrarie, Joure
Organist:
O. Jongsma
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Collecte voor:
1e Diaconie

Zondag 7 november om 9.30 uur dienst in Tijnje
Voorganger:
Ds. P. Pit, Drachten
Organist:
H. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Collecte voor:
1e Zending
2e Kerk
3e Gebouwen
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Bloemenbezorger:

M. de Kler

Zondag 14 november om 9.30 uur dienst in Tijnje
Voorganger:
Ds. H. de Jong, Drachten
Organist:
A. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Kerk
Bloemenbezorger: K. Eliveld

Zondag 21 november om 9.30 uur dienst in Terwispel
Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger:
Ds. C. Riemersma, Heerenveen
Organist:
A. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Pastoraat
Bloemenbezorger: P. Kik

Zondag 28 november om 9.30 uur dienst in Tijnje
1e Advent
Voorganger:
Ds. P. Pit, Drachten
Organist:
R. Huyzer
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Collecte voor:
1e Werelddiaconaat
2e Kerk
Bloemenbezorger: S. v.d. Meulen
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Zondag 5 december om 9.30 uur dienst in Tijnje
2e Advent, Heilig Avondmaal
Voorganger:
Ds. P. Dijkstra, Grou
Organist:
A. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Collecte voor:
1e Zending
2e Kerk
3e Gebouwen
Bloemenbezorger: J.J. Knobbe

Zondag 12 december om 9.30 uur dienst in Terwispel
3e Advent
Voorganger:
Ds. J. Dijkstra, Feanwâlden
Organist:
H. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Collecte voor:
1e Binnenlands diaconaat
2e Kerk
Bloemenbezorger: H. Lageveen
Zondag 19 december om 9.30 uur dienst in Tijnje
4e Advent, Zangdienst
Organist:
A. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Collecte voor:
1e Diaconie
2e Jong Protestant
Bloemenbezorger: B. Nicolai
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