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                                                                           20e jaargang nr.3 
                                                                             April/Mei 2011 
DE LEVENDE ONTMOETEN…. 

 ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ 

Deze belijdenis vormt de grond waarop de christelijke kerk is 
gebouwd. Het is de boodschap die alle vier de Evangeliën ons 
doorgeven: het verhaal van het leven van Jezus loopt niet dood in 
de kruisiging, nee, het is het verhaal van Jezus, de Levende. Een 
blij bericht: nieuwe hoop en nieuwe kracht om van te leven. Toch 
geeft geen van de evangelisten ons een verslag van de 
Opstanding, nergens staat beschreven wát er dan precies gebeurd 
moet zijn, het evangelie leest niet als de krant. Wel vertellen ze 
alle vier vanuit hun eigen invalshoek over de mensen om Jezus 
heen, wat er met hén gebeurde op die Paasmorgen. Pasen draait 
ten diepste om de ontmoeting met de levende Heer. Samen geven 
de Evangeliën een levendig beeld van schrik en verwarring, 
vreugde en verwondering, twijfel en hoop: reacties en gevoelens 
waarin we ook onszelf kunnen herkennen. Eerst zwijgen ze nog, 
die vrouwen en mannen uit het Paasverhaal, want het verhaal van 
Jezus de Levende strookt immers niet met de werkelijkheid zoals 
we die kennen, vol verdriet, lijden, doodsdreiging. Wie hoopt 
tegen beter weten in wordt voor gek verklaard; wie durft nog te 
geloven in een wereld die anders is, vol vreugde en vrede? Maar 
toch…, maar toch… Uiteindelijk konden ze niet meer zwijgen, 
zullen wíj niet meer kunnen zwijgen. 

De Heer is waarlijk opgestaan! 



2 
 

De overmacht van Gods liefde heeft het laatste woord. Over leven 
en dood, over ons en onze wereld. Wij mogen opstaan en leven, 
hier en nu al, en voorbij die laatste grens. We mogen er zijn. We 
mogen bestaan in het licht van Gods liefde. Hierin ligt onze 
troost, onze drijfveer, onze kracht, om óp te staan, -- hoe dan ook. 
Ze zochten elkaar op, die mannen en vrouwen van toen, om 
samen hun ontdekking van Pasen, hun vreugde en verwarring te 
delen. En ze voelden zich geroepen om zélf op te staan, om samen 
op weg te gaan in de richting die de Heer hen gewezen had, op 
weg naar de wereld van Gods toekomst, de weg van ruimte en 
liefde, van vrijheid en vrede. In de ontmoeting met de Levende 
worden ook wij geroepen om op te staan: opstaan uit alles wat ons 
persoonlijk neerdrukt of beklemt, én opstaan, in opstand komen, 
tegen alles wat door onrecht en in liefdeloosheid dit bestaan 
beheerst. Samen, als Zijn gemeente, worden we geroepen om te 
leven in de Geest van de Heer, om niet te zwijgen, maar te 
getuigen, met mond en handen. Zó, dat anderen in ons de 
Levende mogen ontmoeten. 

De Heer is waarlijk opgestaan! 

Dat wij aan het eind van deze Veertigdagentijd, persoonlijk en 
samen als gemeente, het Feest van Pasen kunnen vieren, als feest 
van Licht en Toekomstperspectief, dat bid ik u en jou toe. 

Met een hartelijke groet, 

ds Corrie Pronk. 
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In Memoriam 

Op 19 februari is overleden Willemina Christina van Emst-Rave, 
Heawei 29, 8406 AW Tijnje, Friesland, op de leeftijd van 71 jaar. 
Sinds april vorig jaar was mevrouw van Emst ernstig ziek. Een 
tumor in haar hoofd en longen braken haar levenskrachten af en 
op zaterdag 19 februari kwam nog onverwacht haar levenseinde. 
In 1962 zijn zij getrouwd, in Friesland een boerenbedrijf 
begonnen, in Hattem belijdenis gedaan en daar werden ook de 
kinderen gedoopt. Ze staan de laatste jaren ingeschreven in het 
ledenbestand van de Hervormde Gemeente te Hattem, omdat zij 
aan de Eijerdijk een huis bezitten waar zij in de zomer nogal eens 
vertoeven. Geestelijk voelen zij zich nog sterk verbonden met 
Hattem, met de eeuwenoude Andreaskerk, het warme 
geloofsleven, het mooie zingen. Bij hun vertrek naar Friesland 
hebben ze dit erg gemist.  

In de dankdienst van de PKN gemeente van Tijnje stonden we stil 
bij de woorden van Psalm 121. Die Psalm gaat over bergtoppen 
en dalen. Ons leven en ook dat van de familie van Emst kent zijn 
hoogten en diepten. Hoogtepunten waren de momenten in 
Hattem, in de kerk, in de gemeenschap van Hattem, hun 
boerenbedrijf. Daar voelde mevr. van Emst zich thuis, daar had ze 
de regie in handen. Dieptepunten waren o.a. de I.B.R. een 
veeziekte, die een jaar voor de MKZ crisis zich in Friesland 
voordeed en de ontdekking van haar ongeneeslijke ziekte. Boven 
de kaart staan de woorden ‘Veilig in Jezus armen”. Dat wist zij, al 
was ze gesloten over wat er innerlijk aan geloofstrijd in haar 
omging. In Psalm 121 komt duidelijk tot uitdrukking dat God zijn 
kinderen bewaart. Dat woord “bewaren” keert steeds weer terug. 
Wie God bewaart, is wel bewaard. Hij is als een onafscheidelijke 
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schaduw aan onze rechterhand. En dat kan, omdat Jezus volstrekt 
alleen was aan het Kruis. Hij, verlaten, opdat wij nooit meer 
verlaten zouden worden. We bidden broeder van Emst met de 
kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe en troost vanuit het 
blijvende woord van God in Tijnje, waar het lichaam van zijn 
vrouw begraven is op de Algemene Begraafplaats en rust tot de 
Jongste Dag.  

Als laatste zongen we met vele aanwezigen bij het open graf de 
berijmde woorden van Psalm 27 : 7 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op de Heer, godvruchte schaar, houd moed! 
Hij is getrouw de bron van alle goed. 
Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer 
wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer!. 

Ds. J. den Dikken. 

In memoriam 
 
Op dinsdag 1 maart 2011 is overleden de heer 

 Pieter de Jong 
op de leeftijd van 64 jaar. 
Hij woonde samen met zijn vrouw Annie op Riperwei 5, in Tijnje. 
 
Pieter de Jong werd geboren in Nij Beets, op 9 juni 1946. 
Hij was een rustige, gelijkmatige man, vriendelijk en bescheiden, 
tevreden met zijn leven, trouw aan zijn vrouw en zijn gezin, trouw 
ook aan zijn werk, in de woninginrichting, dat hij met plezier 
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deed. Een lieve vader, die zijn kinderen de ruimte gaf om zichzelf 
te zijn, en een lieve en aandachtige pake voor zijn kleinkinderen. 
Beschouwend was hij ook, als de man achter de camera: jarenlang 
legde hij de veranderingen en gebeurtenissen in de Tynje vast op 
de film, in pure, objectieve beelden. 
 
Op maandag 7 maart 2011 hebben we hem herdacht in de kerk 
van Tijnje. 
Bovenaan de rouwbrief, en ook op de liturgie, stond:  
‘Nu blijft voor ons die nabestaan  
zijn naam in onze kring  
genoemd geliefd en stil bewaard  
als een herinnering’ 
Zijn kinderen hadden een fotoserie samengesteld over zijn leven, 
ook luisterden we naar een lied dat wonderwel paste bij zijn 
levenshouding. 
Het Tynster Mânljuskoor, waar hij lid van was, zong twee 
liederen waar hij van hield. 
We lazen met elkaar uit de Bijbel een gedeelte uit het Mattheus-
evangelie, uit hoofdstuk 11, en dan met name vers 28: ‘Kom naar 
mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal 
ik jullie rust geven.’ 
 
Na de dienst hebben we Pieter de Jong begeleid naar de 
begraafplaats van Tijnje, om daar te rusten in de aarde, in het 
vertrouwen op de Heer die gezegd heeft: ‘Ik ben de opstanding en 
het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.’ 
 
Als gemeente van de Heer willen we Annie de Jong en haar gezin 
dragen in onze gebeden. We bidden hen kracht en sterkte toe, dat 
de Heer hen zal dragen in zijn troostende liefde. 
 
Ds Corrie Pronk. 
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Nieuw te melden uit de kerkenraad: 

 De kerkenraad vergadert op 18 mei 
 De kerkenraad is blij dat Hotze Jan Lolkema het ambt als 

ouderling kerkrentmeester op zich wil nemen. 
 De activiteiten van het boekje voor Vorming & Toerusting 

en Activiteiten draaien volop, de ene activiteit wordt beter 
bezocht dan de andere. Kijk het boekje nog eens door en 
geef u, je nog op voor een activiteit.  
 

Annie Adema 

 

Vakantie  

Vanaf zaterdag 30 april a.s. is er even ruimte om, samen met mijn 
dochters, vakantie te vieren, vnl. in eigen huis. 
Op dinsdag 10 mei hoop ik dan welgemoed en opgefrist de draad 
van het werk weer op te pakken, om samen als gemeente op weg 
te gaan naar het Pinksterfeest. 
Mocht er onverhoopt iets dringends zijn in deze vakantieperiode, 
neemt u dan contact op met uw ouderling of met onze scriba. 
 
Corrie Pronk. 
 
GEZOCHT: BEAMER-TEAM !!! 

Binnen afzienbare tijd zullen we in onze kerk in Tijnje een 
beamer rijk zijn! Het is de bedoeling dat op de lange duur de 
gehele liturgie in de kerkdienst te volgen is d.m.v. een beamer-
presentatie. 
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Daarvoor willen wij een ‘beamer-team’ samenstellen: mensen die 
handig zijn met de computer, een powerpoint-presentatie kunnen 
maken, en die bereid zijn om eens in de paar weken, in overleg 
met de dominee, de liturgie via de beamer te projecteren tijdens 
de kerkdiensten. 

Een leuke ‘klus’, met name ook voor de jongeren onder ons !? 

Geef je op via t.t.geloofhoopliefde@live.nl, of bij de scriba, 
Annie Adema (tel. 571888), of bij ds Corrie Pronk (tel. 571484) 

Corrie Pronk 

 

Verslag van een bijeenkomst op 1 maart 2011 in Utkomst. 
                                                                                                          
Aanwezig de contactdames en ds. Pronk en enkele ouderlingen . 
We worden hartelijk welkom geheten door Homme Lageveen. 
Hij spreekt een gebed uit.  
Het thema voor deze avond is: “ Aandacht voor elkaar”. 
We gaan met elkaar in gesprek over b.v.: hoe bezoeken we nieuw 
ingekomen mensen in  
onze gemeente? 
En ” waar lopen we tegenaan met het bezoekwerk”. 
Het is verhelderend om wat van elkaar te horen, de ouderlingen 
en dominee geven  
ons wat tips mee. 
Dominee spreekt een woord van waardering, ze is blij dat in onze 
gemeente wijkdames  
met de ouderlingen een team vormen . En zo samen in overleg 
werken in de gemeente. 
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Adi Barnhoorn kan door ziekte niet aanwezig zijn. 
We brengen haar een bloemetje. 
 
Homme besluit deze avond met een zegengebed van  
A. Bronswijk. 
 
Marie de Vries. 
 
Slotdienst zondag 29 mei   gelegenheidskoor 
 
Na de oproep in het vorige kerkblad hebben zich 15 zangers, 
mannen en vrouwen,  opgegeven voor het gelegenheidskoor. Ad 
de Koning is bereid om ons te helpen met het instuderen van de 
liederen. Jelle Visser zal samen met “Wat Oars” ons muzikaal 
ondersteunen en begeleiden. Samen met Ad en Jelle hebben we 
als commissie een aantal liederen uitgezocht. Dit zijn vlotte en 
goed in het gehoor liggende liedjes. We kunnen beginnen!  
 
De volgende datums hebben we gepland om samen te oefenen:  
We beginnen dinsdag 26 april om 20.00 uur in de kerk. De 
volgende datums zijn op de maandagavonden 2, 9, 16 en 23 mei. 
Heb je je nog niet opgegeven, dit kan nog steeds. Hoe meer 
stemmen…………………….  Word je van zingen blij?  
Dan zien we je graag op 26 april! 
 
Slotdienstcommissie 
Henny Hoekstra, Hilda Feenstra, Corrie Pronk en Annie Adema 
 

Het Diaconaal Werkverband 
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Twee keer per jaar komen afgevaardigden van de diaconieën uit 
de ring Oosterwolde, Opsterland en Smallingerland bij elkaar om 
elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen en met elkaar te 
overleggen  over allerlei diaconale onderwerpen. Deze 
bijeenkomst wordt  Diaconaal Werkverband 
genoemd. Op donderdag 10 maart waren Rhodé Tanja en 
ondergetekende als afgevaardigden van Tynje/Terwispel op deze 
avond aanwezig en nadat we onderling met de andere diaconieën 
onze ervaringen en plannen voor de komende tijd hadden 
uitgewisseld, kwam mevr. Tjitske van der Meer aan het woord. 
Zij is als Diaconaal Vertrouwenspersoon werkzaam in Noordoost 
Fryslân en haar werk omschrijft ze als een “paedwizer”  voor 
mensen die niet of nauwelijks meer rond komen. Ze wordt vooral 
benaderd door mensen die te maken hebben met vormen van 
“stille”armoede. Tjitske heeft een brede praktijkervaring en zij 
weet kansen te scheppen waar die ogenschijnlijk niet lijken te 
zijn. Haar aanstelling is een experiment van de werkgroep 
Maatschappelijk Activeringswerk van de Protestantse Kerken in 
Fryslân. Er is besloten dat dit project wordt voorgezet. Ze is het 
eerste halfjaar door ruim zestig mensen benaderd om advies en 
hulp op maat te bieden. Ze verlaagt voor veel mensen de drempels 
om hulp te zoeken,  helpt  mensen hun schroom te overwinnen en 
ze helpt op maat bij het doorbreken van uitzichtloze 
probleemsituaties. Aan de hand van  praktijvoorbeelden vertelt ze 
heel enthousiast en boeiend over haar werk. 
Tenslotte:Het Diaconaal Werkverband zoekt een secretaris. Dit 
hoeft niet perse een diaken te zijn en op jaarbasis kost het totaal 
13 uur volgens de voorzitter Andries Otter. Dus als u dit leest en 
denkt dat lijkt me wel wat, dan kunt u contact opnemen met ons 
en dan geven we dat door.  
  
Namens de diaconie, 
Fokje Hokwerda Akkerman 
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Evangelisatie/zendingscommissie 
 

De evangelisatie/zendingscommissie wil graag het volgende 
onder uw aandacht brengen: 
Al jaren wordt de EB door vrijwilligers rond gebracht. Wij willen 
hen dan ook hartelijk bedanken. 
De Elisabeth Bode heeft een ander uiterlijk en een andere naam 
gekregen. En heet voortaan Elisabet. Het blad heeft tegenwoordig 
ook een eigen website te weten: www.elisabet.nl . 
Bent u nieuwsgierig geworden kijk gerust daar even rond. 
Graag willen wij ook uw aandacht vragen voor het financiële 
gedeelte. Sinds jaar en dag haalden we bij de abonnees het 
abonnementsgeld op, waarna het naar de penningmeester ging en 
hij of zij het geld naar de bank bracht. Door de sluiting van de 
Rabo bank in Tynje moeten we nu voor alle stortingen naar 
Gorredijk. Wij willen u dan vragen om het abonnementsgeld in 
het vervolg door middel van een overboekingformulier, 
acceptgiro of via internet bankieren over te maken. 
U kunt uw bank ook machtigen om het abonnementsgeld te laten 
afschrijven.Het aantal abonnees loopt langzaam achteruit, er zijn 
nog 28 abonnees. Een abonnement kost € 27,90. 
We krijgen 60 EB’s extra, deze kunnen extra verspreid worden bij 
hen die hiervoor belangstelling hebben. 
Met Pasen en de Kerst krijgen we 570 exemplaren die worden 
allemaal in Tynje rondgebracht. 
 
Tietia v.d Meulen 
 
Hallo allemaal, 
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Zondag 17 april is het palmzondag. Op deze zondag worden de 
verhalen verteld over de feestelijke intocht van Jezus in 
Jeruzalem.                
De mensen in Jeruzalem verwachten er veel van.    
Jezus, hun koning, komt naar Jeruzalem en alles   
zal anders en beter worden. Alles zal anders  
worden, maar wel heel anders dan de mensen  
verwacht hadden. 
Op deze zondag gaan we, met jou en alle andere  
kinderen, weer bloemen brengen bij mensen in het 
dorp. We brengen bloemen bij mensen die ziek  
zijn en bij de oudere mensen uit onze gemeente.  
We verwachten jou 17 april om 9.15 uur in de kerk.  
We zijn om 10.30 weer terug. 
Tijdens het rondbrengen neem je je  palmstok mee. 
Deze palmstok gaan we maken  op vrijdag 15 april. Als je je hebt 
opgegeven, dan kun je tussen 14.30 en 16.30 terecht in de 
Utkomst om je palmstok te versieren. 
Je moet zelf een palmstok mee nemen. Deze heeft de vorm van 
een kruis van ongeveer 60 bij 45 cm. Het versieren van de stok 
duurt ongeveer een kwartier en je vader of moeder mag 
natuurlijk even helpen. 
De palmstokken die we maken verwijzen al naar het lijden en 
sterven van Jezus. 
De palmstok heeft de vorm van een kruis, dit verwijst naar de 
dood van Jezus. 
Het haantje verwijst naar de haan die drie keer kraaide toen 
Petrus tot drie keer toe zei dat hij Jezus niet kende. 
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Het haantje is gemaakt van brood. Dit brood verwijst naar het 
laatste avondmaal van Jezus met zijn vrienden. Het avondmaal 
wordt in de kerk regelmatig gevierd. 
Verder is de palmstok ook nog mooi versierd  met slingers en 
paaseitjes. Dit betekent dat we met Pasen feest vieren en de eitjes 
verwijzen naar nieuw leven. 
Met Pasen vieren we het feest van de opstanding en nieuw leven. 
De palmstok mag je natuurlijk zelf houden. Maar je kunt hem 
ook weggeven aan iemand die ziek is of die alleen of verdrietig 
is. 
We willen graag weten of je zondag 17 april meedoet. Als je je 
nog niet opgegeven hebt, dan kun je dat alsnog doen door 
onderstaande strookje in te leveren bij Lucy 
of  je op te geven via de mail. 
 
 Lucy Ockers   Breewei 17                      
 e-mail:   lucy-ockers@planet.nl 

                                                 Ik, ………………….. …. kom een        
                                            palmstok versieren 
                                            en ik loop mee met palmpasen.                   
 
 
 
 
Kleding gevraagd voor Bulgarije 
  
Beste mensen, 
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Al jaren gaan er transporten met gebruikte kleding naar 
Roemenie. Maar wist u dat de situatie in Bulgarije niet onder doet 
ten opzichte van de situatie in Roemenie? 
Mensen die door de crisis extra hard getroffen zijn kunnen 
nauwelijks werk vinden om de eindjes aan elkaar te knopen. 
De kringloopwinkels in Nederland krijgen gratis kleding maar 
verkopen deze weer terwijl er in Europa mensen zijn die bijna 
geen kleding kunnen kopen. 
Heeft u kleding die u niet meer gebruikt en wilt u mensen helpen? 
Graag inleveren bij: 
Reint en Pierke van Beek 
Rolbrêgedyk 5 Tynje 
 
Hartelijk dank namens de medemens. 
Fam. Van Beek 
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toeren meer nodig getuige bijgaande foto.       
Maar bij de bouw van de kerk is men indertijd wel voorzichtig 
geweest,  de notulen van 1864 vermelden na het gereed komen 
van de kerk :  
“ dat er geen persoonlijke ongelukken zijn voorgekomen”. 
Nu rest nog het schilderwerk van de houtimitatie. 
 
Hendrik Span   
 
Bedankje, 

Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken die het 
afgelopen jaar hun steun, medeleven en betrokkenheid hebben 
getoond bij het ziek zijn van mijn vrouw onze mamma en beppe, 
Mien van Emst. Ook de grote belangstelling na haar overlijden 
heeft ons goed gedaan. 

Met vriendelijke groeten, 
Fam. van Emst 
 
Bedankje 
 
Er zijn tranen die niet gedroogd willen worden. 
Er is verdriet dat niet gedeeld kan worden. 
Er is een lege plek die niet gevuld kan worden. 
Toch is het voor ons een grote steun te ontdekken dat er zoveel 
mensen zijn die toch proberen om onze tranen te drogen en ons 
verdriet te delen. 
De lege plek van mijn moeder, schoonmoeder en onze beppe 
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Jeltje Klomp-Haveman blijft, maar uw medeleven heeft ons moed 
gegeven om verder te kunnen gaan. 
Hartelijk dank hiervoor. 
 
Gretha, Sietze, Ingrid en Mariska Wurtz. 
 
ACTIVITEITEN in de komende weken: 

 
Zie voor uitgebreide informatie het Vorming en Toerusting & 
Activiteiten-boekje 2010 – 2011. U kunt zich voor alle 
activiteiten nog aanmelden bij de contactpersoon. 
Van harte welkom! 
 
‘Geestelijk testament’ 
Een ochtend voor alle senioren die willen opsporen wat voor hen 
in het leven belangrijk is en wat ze daarvan zouden willen nalaten 
aan anderen.  
Voor wie:  senioren, vanaf (plusminus) 65 jaar 
Datum:  donderdagmorgen 12 mei 2011 
Tijd:   9.30 – 11.30 uur 
Plaats:   de Utkomst 
Begeleiding:  ds Corrie Pronk 
Contactpersoon: Janny From (571873) 
 
‘Geef kleur aan verhalen van hoop!’ 
Op weg naar Pinksteren: ‘Vlammen van hoop’ 
Meditatief schilderen bij de lezingen van het Pinksterfeest. 
Voor wie:  alle belangstellenden 
Data en tijd:  dinsdag 17 mei om 19.30 uur 
   donderdag 26 mei om 13.30 uur 
Plaats:   Hein Voswei 22 
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Begeleiding:  Reinskje Lageveen 
   ds Corrie Pronk 
Contactpersoon: Henny Hoekstra (571873) 
 
 
 ‘Kijken met andere ogen’: beelden van hoop 
Fotofietstocht, voor alle leeftijden. 
Begeleiding:  Pieter Kik 
Datum en tijd:  zaterdag 14 mei 
Het is goed om ven te voren ook al eens om je heen te kijken naar 
beelden van hoop en die te fotograferen. 
We hopen op goed weer, maar het zou ook kunnen regenen, en 
dat fotografeert niet prettig. 
Contactpersoon: Janny From (571385) en 
   Iepie Zijlstra (461625) 
 
 
 
 
 
 
Toelichting collectethema’s 
 
Kerkbladbericht 
zo 24 april 2011 - Collecte voor Jeugdwerk van de 
Protestantse Kerk (JOP): Passie voor Pasen? 
Jezus is opgestaan! Wist u dat zelfs de meeste christelijke 
jongeren niet precies weten wat we met Pasen vieren? JOP, de 
jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt daarom 
materialen die lokale gemeenten kunnen gebruiken om Pasen en 
jongeren met elkaar te verbinden. Materiaal voor bijvoorbeeld 
paaswakes, catechese en clubs. Ook helpt JOP bij het organiseren 
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van het landelijke muziekspektakel The Passion, waar op 
eigentijdse wijze voor jongeren het paasverhaal wordt gezongen 
en verbeeld. Een methode die ook naar de eigen gemeente 
vertaald kan worden. De materialen van JOP worden al door 
honderden lokale gemeenten gebruikt bij de eigen catechese en in 
de clubs. Samen met plaatselijke gemeenten kan JOP jongeren op 
eigentijdse manier blijven betrekken bij het Evangelie en 
bijvoorbeeld de betekenis van Pasen levend en bekend maken. 
Dat is toch van groot belang? Ondersteun daarom de collecte voor 
het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk 
op 24 april 2011. 
Meer informatie: www.jop.nl 
  
zo 1 mei 2011 - Collecte Vitale Kerk - Zingeving in 
poppodium 
Veel jongeren komen niet meer in de kerk, maar zoeken wel 
zingeving. In Lelystad hebben jongeren uit zes verschillende 
kerken, verenigd in MXMM (Maximum), daar iets op bedacht: zij 
organiseren maandelijkse thema-avonden voor jongeren van 15 
tot 20 jaar. 
Thema’s zijn onder meer: ‘twijfel en geloof’ en ‘no hard 
feelings’. Zij houden deze avonden niet in een kerk maar in het 
lokale poppodium. De avonden bestaan uit debat, films, 
workshops, muziek, dans en veel sfeer. Kerken én jongeren 
waarderen het initiatief. “In de kerk heb ik geen interesse, maar in 
praten wel. En als het in het poppodium is, kom ik zeker kijken”, 
vindt een van de jonge bezoekers. 
De Protestantse Kerk ondersteund MXMM met een subsidie, 
omdat zij het belangrijk vindt dat jongeren een plek hebben om 
hun levensvragen te stellen. Ook andere plaatselijke kerken met 
een goed missionair initiatief maken kans op een dergelijke 
ondersteuning. 
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Om deze steun aan plaatselijke gemeenten blijvend mogelijk te 
maken, staat op 1 mei de collecte voor Missionair Werk & 
Kerkgroei op het landelijke collecterooster. 
 

Opbrengst collecten 
 
06-03 Jeugd    € 241,00 
 Kerk    €   60,52 
 
09-03 Bidstond/ Kerk  €   83,55 
 
13-03 Diaconie/Kerkinactie  €   59,20 
 Kerk    €   53,80 
 
20-03 Diaconie/Kerkinactie  €   50,35 
 Kerk    €   51,03  
Er is een gift binnengekomen, voor de kerk, bij Anne Feenstra 
van € 500,00. Hartelijk dank hiervoor. 
 
Hartelijk dank voor uw gaven. 
Namens de diaconie, 
D. Weidenaar 
BIJ DE KERKDIENSTEN: 
VAN PALMZONDAG OP WEG NAAR PASEN 
  
In deze weken van Veertigdagentijd gaan we in de kerk op weg 
naar het Paasfeest. 
We vertellen elkaar verhalen over Jezus, wie hij was en wat hij 
deed, en we hopen hem te ontmoeten in de verhalen en in de 
ontmoeting met elkaar. 
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Op 17 april a.s. vieren we in de kerk Palmzondag. 
Dan lezen we het verhaal Jezus’ intocht in Jeruzalem, een koning 
op een ezel, die opkomt voor recht en zoekt naar vrede.  
‘Hosanna!’ roepen de mensen, ‘redt ons toch’ betekent dat 
letterlijk. De kinderen staan in de palmzondagviering extra in de 
belangstelling: de kinderen in het verhaal bleven roepen ‘Hosanna 
voor de Zoon van David!’ . (Mattheus 21: 15)  
Ook deze Palmzondag, net als ieder jaar, gaan de kinderen weer 
in een feestelijke Palmpaasoptocht rond door de kerk en daarna 
door het dorp. 
Tegen het einde van de dienst verandert de sfeer in de liturgie, 
want het is ook Passiezondag, het begin van de Stille Week: de 
intocht van Jezus in Jeruzalem is het begin van de weg die 
uitloopt op het lijden en sterven van Jezus. De liturgie van de 
Palmzondag is dubbel als het leven zelf, vreugde en verdriet, licht 
en donker, naast elkaar. We lezen dan ook, naar oude gewoonte, 
een gedeelte uit het lijdensevangelie en als slotlied zingen we 
Gezang 173, speciaal voor de Palmzondag geschreven ‘Heden 
Hosanna, morgen kruisigt Hem’. 
 
 
Bij de palmpaasstok 
De palmpaasstok is een mooie mengeling van christendom en 
folklore.  
Het is een heel oud gebruik in de kerk om op de Palmzondag met 
de kinderen een optocht  
te houden, zingend en zwaaiend met palmtakken.  
Door de tijd heen werd die palmtak steeds meer versierd, en 
uiteindelijk ontstond de ‘Palmpaas’: de tak kreeg een dwarshout 
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en werd een kruisvorm, versierd met fruit en snoep, en natuurlijk 
groene takjes, en bovenop een broodhaan.  
De haan herinnert aan Petrus, die zijn woorden niet kon 
waarmaken, maar, de haan kraait  
ook bij de dageraad, en is zo de eerst verkondiger van de 
Opstanding op de Paasmorgen!  
 
In de Stille Week die dan volgt zullen we ons in de kerk steeds 
verder gaan verdiepen in het lijdensverhaal van de Jezus, hoe hij 
werd gevangengenomen, gemarteld, veroordeeld en ter dood 
gebracht, zoals dat zo vaak gebeurt in onze wereld, met mensen 
die tegen alles in opkomen voor recht en vrede. De vraag daarbij 
is steeds: waar staan wij in het verhaal, wat dragen wij uit in onze 
manier van leven: Hosanna? Of: kruisigt Hem? 
 
De diensten in de Stille Week zijn als de schakels in een ketting, 
ze sluiten op elkaar aan  
en horen bij elkaar. Als gemeente volgen we de Heer door het 
donker heen op weg naar het licht van Pasen. 
 
Op Witte Donderdag, als we samen brood en wijn met elkaar 
delen, geven we gehoor aan  
de opdracht van Jezus, toe Hij op die laatste avond zei: ‘Doe dit 
om mij te gedenken’. 
De dienst eindigt met het avondgebed van Luther ‘ Heer blijf bij 
ons, want het is avond en de nacht zal komen’, daarna wordt het 
stil, ook het orgel zwijgt. 
 
Op Goede Vrijdag komen we in diezelfde stilte de kerk binnen, 
om samen te waken,  
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te bidden en te gedenken. Dan lezen we het lijdensverhaal uit het 
Evangelie naar Johannes, het donker wordt dieper, alle kleur 
vervaagt, de Paaskaars wordt uitgeblazen, om te gedenken dat de 
Heer gestorven is, maar pas nadat nog éen klein lichtje is 
aangestoken, als teken van hoop. In de gebeden gedenken we alle 
mensen in de wereld met pijn en verdriet, alle mensen voor wie 
het leven donker is. Het wordt stiller en stiller in de kerk, de 
dienst heeft een open einde…. 
 
Op Stille Zaterdag is het in de kerk is het nog steeds donker en 
stil, maar dan wordt de nieuwe Paaskaars binnengedragen: Licht 
van Christus! Met kleine Paaskaarsjes mogen we delen in het 
Licht van Pasen en het ook aan elkaar doorgeven. Langzaam maar 
zeker wordt het deze avond steeds lichter in de kerk, we vieren 
met elkaar dat het licht van Christus de duisternis overwint. Tot 
slot lezen we het Paasevangelie en zingen we een Paaslied: 
De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja! 
Buiten is het nog donker, maar we nemen het licht van Christus 
mee in ons hart. 
 
En op Paasmorgen vieren we in de kerk in volle glorie het Feest 
van Pasen, feest van licht en liefde, van vergeving en 
toekomstperspectief. We vieren dat we bij God steeds opnieuw 
mogen beginnen, dat we steeds weer kracht krijgen om op te staan 
en voluit te leven. 
 
U/JIJ BENT VAN HARTE WELKOM  
OM MEE OP WEG TE GAAN 
DOOR DE STILLE WEEK HEEN 
EN OM SAMEN HET FEEST VAN PASEN TE VIEREN! 
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Zondag 17 april 9.30 uur dienst in:      Tijnje 
                                               Palmzondag 
 Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk 
 Organist: Rob Huizer 
 Oppas: Janneke v. Beek 752058 
 Ouderling v. dienst: Pieter Kik 
 Zondagsschool:        Taapke Nicolai 
 Collectes zijn voor: 1e kerk in actie  
                                                2e kerk 
 Bloemenbezorger:  H.Altena 
  
 
Donderdag 21 april 19.30 uur dienst in:    Tijnje  
                                               Witte donderdag     HA 
 Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk 
 Organist: Rob Huizer  
 Ouderling v. dienst: Jannie From  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie        
                                                2e kerk 
  
 
Vrijdag 22 april 19.30 uur dienst in:      Tijnje 
                                               Goede vrijdag 
 Voorganger: Ds.C.K.J.Pronk 
 Organist: Anton v.d.Meulen  
 Ouderling v. dienst: Pieter Kik               
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 2e kerk 
  
Zaterdag 23 april 21.30 uur dienst in:     Tijnje 
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                                       Stille zaterdag 
    Voorganger:           Ds.C.K.J.Pronk          
 Organist:                 Jelle Visser   
 Ouderling v. dienst: Henny Hoekstra 
 
Zondag 24 april 9.30 uur dienst in:        Tijnje 
                                               Pasen 
 Voorganger: Ds.C.K.J.Pronk 
 M.m.v: De Bazuin 
 Oppas: Marrit v.d.Meulen 571801 
                                               en Joanne Dijkstra 
 Ouderling v. dienst: Henny Hoekstra 
 Kindernevendienst: Johan Meesters 
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 2e kerk/Job 
 Bloemenbezorger: J.From 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 1 mei 9.30 uur dienst in:     Tijnje 
                                               Zangdienst    
    Organist:             Anton v.d.Meulen 
 Oppas: Johanneke Rog 571484 
 Ouderling v. dienst: Jannie From 
              Kindernevendienst:  Lucy Ockers 
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 2e Vitale kerk                                 
 Bloemenbezorger: M.Dijkstra 
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Zondag 8 mei 9.30 uur dienst in:     Tijnje 
              Voorganger:               Ds Cremer / De Wilgen 
              Organist:                    Rob Huizer 
              Oppas:                        Gemma v.d.Meulen 571801 
              Ouderling van dienst: Alie de Bruin 
              Kindernevendienst:    Margreet Verboom 
              Zondagsschool:          Taapke Nicolai,Foekje Smit 
              Collectes zijn voor:    1e diaconie 2e kerk 
              Bloemenbezorger:      Mw.G.v.d.Veer 
 
Zondag 15 mei 9.30 uur dienst in:     Tijnje 
                                                 CMAD,Maarten Luther King, 
    Leven en preek 
              Organist:                    Anton v.d.Meulen 
              Oppas:                        Rixt Romkema 571535 
              Ouderling van dienst: Annie Adema 
              Kindernevendienst:     Gesiena Woudstra 
              Zondagsschool:           Taapke Nicolai, Harold Hofstra 
              Collectes zijn voor:     1e diaconie 2e kerk 
              Bloemenbezorger:       F.Akkerman 
 
Zondag 22 mei 9.30 uur dienst in:     Tijnje 
                                                 Afscheid/bevestiging ambtsdragers 
             Voorganger:                Ds C.K.J.Pronk 
             Organist:                     Rob Huizer 
             Oppas:                         Mariska Wurtz 0653905899 
             Ouderling van dienst:  Homme Lageveen 
             Kindernevendienst:     Iepie Zijlstra 
             Zondagsschool:           Taapke Nicolai 
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             Collectes zijn voor:     1e diaconie 2e kerk 
             Bloemenbezorger:       H.Span 
              
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bijbelleesrooster 
 

Zondag 17 april Filippenzen 1:27-2:11  
maandag 18 april Filippenzen 2:12-18  
Dinsdag 19 april Filippenzen 2:19-30  
Woensdag 20 april Matteüs 26:1-16  
donderdag 21 april Matteüs 26:17-56  
Vrijdag 22 april Matteüs 26:57-27:61  
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Zaterdag 23 april Matteüs 27:62-66  
Zondag 24 april Eerste Paasdag  Matteüs 28:1-20  
Maandag 25 april Tweede Paasdag Psalm 118:1-14  
Dinsdag 26 april Psalm 118:15-29  
woensdag 27 april Genesis 1:1-23  
donderdag 28 april Genesis 1:24-2:4a  
vrijdag 29 april Genesis 2:4b-25  
Zaterdag 30 april Psalm 81  
Zondag 1 mei Genesis 3:1-19   
Maandag 2 mei Genesis 3:20-4:16   
Dinsdag 3 mei Genesis 4:17-26   
Woensdag 4 mei Genesis 5:1-24   
Donderdag 5 mei Genesis 5:25-6:4   
Vrijdag  6 mei 1 Petrus 1:1-12  
Zaterdag 7 mei 1 Petrus 1:13-25  
Zondag 8 mei Psalm 16  
Maandag 9 mei Daniël 1:1-21  
Dinsdag 10 mei Daniël 2:1-18  
Woensdag 11 mei Daniël 2:19-35  
Donderdag 12 mei Daniël 2:36-49  
Vrijdag 13 mei Daniël 3:1-18  
Zaterdag 14 mei Daniël 3:19-30  
Zondag 15 mei Psalm 23  
Maandag 16 mei 1 Petrus 2:1-10  
Dinsdag 17 mei 1 Petrus 2:11 -17  
Woensdag 18 mei 1 Petrus 2:18-25  
Donderdag 19 mei Genesis 6:5-22   
Vrijdag 20 mei Genesis 7:1-24   
Zaterdag 21 mei Psalm 98  
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Zondag 22 mei Daniël 3:31-4:15  
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het ruw houten kruis, 
heeft mijn stem geklonken 

Kruisig Hem! 
Daar werd de beker leeggedronken. 
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Valselijk beschuldigd 
stond U daar terecht. 

Mijn overtredingen en zonden 
hebben Uw vonnis beslecht. 

  
Ik ben mijn eigen weg gegaan. 

Wist het allemaal zo goed. 
Mijn eigen mening stond voorop, 

ik wist hoe het moest. 
  

Totdat ik ging beseffen, 
dat ik niet alles weet. 

Erkennen, dat ik Iemand nodig heb, 
maakte mijn omkering  compleet. 

  
Aan Hem gaf ik mijn leven. 

Hou niet langer alles in de hand. 
Hij bestuurt mijn levensboot, 

brengt mij veilig naar de overkant. 

uit gedichtenbundel: Levensweg 
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