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e
 jaargang nr.10 

                                                 December 2011/Januari 2012 

TER OVERWEGING 

 

KERSTFEEST 2011: BIJZONDER? 

Een overweging bij Johannes 1: 1 - 18 

 

Er is iets gebeurd! Er is iets heel bijzonders gebeurd! 

Het heeft mijn leven veranderd, het heeft de hele wereld 

veranderd! In deze toon begint Johannes zijn evangelie te 

schrijven. Brede gebaren, wijde pennestreken, de beelden 

tuimelen over elkaar heen: Johannes schrijft een gedicht, een 

lied, een Kerstlied… 

Er is iets heel belangrijks gebeurd! 

‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet 

in haar macht gekregen.’ ‘Het woord is mens geworden en 

heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid.’ 

Het is te groots voor woorden, hemel en aarde, verleden en 

heden en toekomst, geschiedenis en eeuwigheid, alles komt 

samen in deze mens Jezus. ‘Het ware licht dat ieder mens 

verlicht en dat naar de wereld kwam.’ 

 

Kerstfeest: er is iets heel bijzonders gebeurd…. 

Ja. Maar kunnen we dat vandaag wel allemaal zo meemaken?  

We zingen over het Kind van het Licht… 

Maar hoeveel duisternis is er wel niet, in ons leven, in de 

wereld? Tot op de dag van vandaag ervaren we de 

gebrokenheid van de schepping. 

De donkerheid van verdriet en lijden, de duisternis van de 

slagvelden, de schaduwen van de dood, en van onrecht en 

onvrede, de donkere nacht over de wereld... 

 

Maar in de donkere velden van het kleine Bethlehem gebeurde 

het op een nacht, dat het licht werd als de dag, dat een engel 
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tegen een paar herders zei: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie 

goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal 

vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een 

redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.’ 

 

De nacht wordt licht, Gods licht schijnt in de duisternis, het 

waarachtige, het échte licht, het licht van Gods liefde en 

genade: Jezus, zoon van Maria, Redder, Heiland, Messias, 

Heer, Vredevorst, in alle donkerheid van deze wereld kwam 

Hij Gods licht opsteken. 

Ook voor ons is Hij gekomen. En wat betekent dat voor ons? 

  

De evangelist Johannes schrijft: ‘Wie hem ontvangen en in zijn 

naam geloven, die heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen 

van God te worden.’ 

Oftewel, stel je open voor dit licht, stel je vertrouwen op Jezus 

als Heer. Dan zal het licht van Gods liefde je leven omstralen. 

Weet dat je een kind van God mag zijn. Je mag je leven leven, 

in hoop en vertrouwen. Ook als het soms donker is om je heen. 

Je bent niet alleen. 

 

 ‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol 

van goedheid en waarheid’, schrijft de evangelist Johannes, ‘en 

wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige 

Zoon van de Vader’. 

 

Jezus Messias, het kind van Kerst, werd de Levende Heer van 

Pasen. We hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de 

Opstanding. Gods grote geschenk van liefde en genade, van 

toekomst en nieuw leven. 

En Hij schenkt ons de kracht van zijn Geest, om op te staan, 

om op te leven. Je bent aan het licht gekomen, je mag leven 

voorgoed. Hij geeft je zijn vrede. 
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Er is iets heel bijzonders gebeurd!   

Johannes had geen woorden en beelden genoeg om de 

grootsheid van het kerstevangelie te beschrijven. Te geweldig, 

te mooi voor woorden… 

‘Het ware licht dat ieder mens verlicht en dat naar de wereld 

kwam.’ 

 

Kerstfeest 2011: Hoe bijzonder is dat voor ons? 

Kun je mee dromen, mee juichen met Johannes de Evangelist? 

Kan het nog iets voor je betekenen? 

 

Misschien kunnen we het ook omdraaien, en vragen: Wat kan 

ík betekenen? Wat kan ik betekenen voor de Heer, voor mezelf 

en voor anderen, voor ons dorp, voor de wereld? 

We kunnen van het licht getuigen, in onze woorden en in onze 

daden. Als je je hart hebt geopend voor het licht ga je het ook 

uitstralen. 

Het licht van Gods liefde krijgen we om met elkaar te delen. 

We kunnen er voor kiezen om het Kind van Kerst te volgen,  

om de weg te gaan die Jezus ons is voorgegaan in zijn leven, 

de weg van liefde en trouw aan God en mensen, de weg van 

recht doen en vrede stichten. 

 

Kerstfeest 2011: zoals ieder jaar weer het feest van Gods liefde 

en nabijheid, feest van nieuw begin en nieuwe kansen, van 

hopen en dromen en op weg gaan, feest van leven en liefde. 

Het licht schijnt in de duisternis, zijn ster gaat over schijnen, 

ook voor ons. 

Zo héél bijzonder! Daar gaan je van stralen! 

Toch? 

 

Een gezegend Kerstfeest gewenst, vol licht en vrede, 

met een hartelijke groet aan u allen, 

ds Corrie Pronk. 
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Nieuws uit de kerkenraad  

 

 Woensdag 14 december en woensdag 18 januari 2012 

vergadert de kerkenraad 

 Op de eerst volgende vergadering van de kerkenraad 

zal Anne Feenstra de begroting 2012 toelichten. 

 De gemeente-avond is gepland op vrijdag 16 maart 

2012. Noteert u deze avond alvast in uw agenda 

 Activiteitenboekje. Hebt u, heb jij je al opgegeven voor 

één van de activiteiten. De opgavenstrook kunt u, jij 

inleveren bij een commissielid, gemeentelid of in de 

collectezak. 

 Opgavenformulier talentenbank. Ook deze kunt u, jij 

inleveren bij de kerkenraad of in de collectezak. 

 

Willen we samen gemeente zijn en allerlei activiteiten houden, 

dan hebben we mensen nodig die betrokken zijn en meewerken 

en ook hier geldt vele handen maken licht werk! Dus geef je op 

ook al denk je misschien dat je niet zoveel talent hebt, je hoeft 

het niet alleen te doen.  

 

Annie Adema 

 

Goed-gesprek-avond. 12 januari 2012 om 20.00 uur 

 

Goed-gesprek-avond voor jonge gezinnen met als thema: “ Is 

geloofsopvoeding nog wel van deze tijd”. 

Tijdens deze avonden willen wij graag met jullie van 

gedachten wisselen over geloofsopvoeding, is dit nog wel van 

deze tijd?  

Deze avond zal thuis bij een gastgezin worden gehouden.  

Vind je het leuk om met andere ouders over dit onderwerp van 

gedachten te wisselen, dan ben je van harte welkom. 
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Al weer een paar maanden is het geloofskoffertje bij 

verschillende gezinnen te logeren geweest. Graag willen wij 

jullie reacties horen over de inhoud van dit koffertje. 

 

Wil je deze avond wel ons gastgezin zijn, geef dit dan aan ons 

door. 

 

Namens de commissie, 

Annie Adema 

 

Wat is er eigenlijk gebeurd met onze €5,00 ?  

 

Tijdens de jeugddienst van 6 maart dit jaar, hebben wij voor 

het project mensenkinderen een actie gehouden om geld in te 

zamelen voor winterjassen en schoenen voor kinderen in 

Armenië. Jongeren uit onze gemeente hebben toen hun 

talenten gebruikt om de €5 die ze gekregen hadden van de  

jeugdraad en diaconie, te vermeerderen, door hun talenten in te 

schakelen en dit bedrag te vermeerderen. Deze actie leverde 

zo’n €700 op. Daarbij kwam nog de collecte en enkele 

spontane giften. Ook schonk Bram van Dijke, de spreker van 

de  jeugddienst, het geld dat hij had gekregen tijdens zijn 

afscheidsreceptie van zijn werk. Dit had als resultaat dat de 

stichting mensenkinderen kon afreizen naar Armenië met een 

bedrag van ongeveer €1400,-. 

Tijdens de clubavond van 7 november 2011 is Bram van Dijke 

geweest om te vertellen hoe dit project in Armenië is 

afgelopen.  

We kregen van hem foto’s en een uitgebreid verslag, zodat we 

ook tijdens de jeugddienst van 13 november hierover konden 

vertellen. We zagen foto’s van het dorpje Sipanik in Armenië. 

Het was daar arm, mensen wonen in bouwvallige flats of in 

‘woningen’ die van containers zijn gemaakt. Er zijn veel 

eenoudergezinnen en er is veel werkeloosheid. 
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Ook zagen we veel foto’s van kinderen met hun nieuwe jassen 

en schoenen. Je zag heel blijde gezichten. De meeste kinderen 

hebben nog nooit iets nieuws gekregen. De jassen waren wel 

‘op de groei’ gekocht, maar ze moeten er dan ook jaren mee 

vooruit. 

De spullen zijn in Armenië zelf gekocht. Dit is om de 

economie daar te steunen, maar ook omdat invoerkosten van 

zowel nieuwe als 2
e
 hands spullen erg hoog is. 

Het was erg leuk om zo eens terug te zien wat er met je geld 

gedaan is. 

 

Hilda Feenstra 

 

Midwinterspektakel 

 

Wij als Chr.Plattelandsvrouwen van Tijnje staan ook 

dit jaar weer op het Midwinterspectakel. 

Die gehouden zal worden op 16 december 2011. 

Deze keer voor een project van DORCA’s hulp in Nederland. 

Verder hebben wij leuke hebbedingetjes o.a. geborduurde 

schilderijtjes, kaarsen, kransen, teveel om op te noemen. 

Ook de kaarten niet te vergeten : Kerst en Gewone kaarten, 

3D kaarten 7 stuks voor € 5,-- en nog een mand met 

verschillende kaarten 10 stuks voor € 5,-- 

Graag tot ziens bij onze kraam. 

 

Namens leden en bestuur van de Chr.Plattelandsvrouwen 

Tijnje, 

Gina Weidenaar 

 

OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP 

 

Zijn er nog mensen die foto’s hebben van hun tijd op 

Christelijke basisschool ‘De Rank’ te Tynje? 



7 

 

Graag willen wij deze gebruiken voor het 100 jarig jubileum 

van de basisschool. Denk aan bijvoorbeeld  klassenfoto’s, 

schooltoneelstukken, schoolreisjes etc.  

Kortom van alles wat met de basisschool te maken heeft.  

Graag zouden we de foto’s ontvangen met een beschrijven 

zoals jaartal en namen van personen die op de foto’s staan. 

Wij zullen met de foto’s en materialen zeer voorzichtig 

omgaan en je krijgt ze uiteraard ook weer terug. De foto’s 

worden gescand en de eigenaar krijgt de foto’s zo snel 

mogelijk terug. Het mogen overigens ook digitale foto’s zijn. 

 Mocht u dergelijke foto’s bezitten, neem dan contact op met:  

Homme Lageveen, 

tel. 0513 57 1767. 

Digitale foto’s mogen gestuurd worden naar: 

t.vanasch@hotmail.com 

 

Alvast bedankt! 

Jubileum commissie 100jaar CBS De Rank 

Homme Lageveen 

 

Bedankje 

 

We willen iedereen uit de gemeente heel hartelijk danken voor 

de prachtige kaarten met gelukwensen die we kregen bij onze 

35 jarige huwelijksdag. Het maakt zo,n dag nog extra 

feestelijk! 

 

Hertzen en Fokje Hokwerda Akkerman 

 

Verjaardagen en jubilea 

 

Wilt u niet in deze rubriek vermeldt staan, geef dit dan door 

aan Tietia v.d. Meulen,  0513-571592, e-mailadres: 

t.c.vandermeulen@ziggo.nl 

t.vanasch@hotmail.com
mailto:t.c.vandermeulen@ziggo.nl
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Toelichting collectethema’s 

 

31 december 2011 

Collecte eigen gemeente Eindejaarscollecte 

 

Als het einde van het jaar in zicht komt, blikken we terug, 

maar staan we ook aan een nieuw begin. We spreken 

onze verwachtingen naar elkaar uit over het komende jaar. Er 

zijn in uw gemeente vast ideeën waarvoor de financiële 

middelen niet altijd toereikend zijn. Tijdens de 

eindejaarscollecte van 31 december 2011, heeft de kerkenraad 

de gelegenheid om naar eigen inzicht te collecteren voor deze 

plaatselijke activiteiten. 

 

22 januari 2012 

Collecte Protestantse Kerk Oecumene 

 

In de week van Gebed voor de Eenheid van de christenen 

organiseert de Protestantse Kerk jaarlijks de oecumene 

collecte. Oecumene is het wereldwijd zoeken naar eenheid in 

getuigenis en dienst tussen kerken en christenen. Oecumene is 

ook dichtbij! In het eigen dorp en in de eigen kerk 

zoeken we elkaar op, vieren we samen met andere gelovigen 

de eredienst en zetten ons in om Gods woord in de 

samenleving uit te dragen. De Protestantse Kerk vraagt om 

steun voor oecumenische activiteiten, dichtbij en ver weg. 

 

29 januari 2012 

Collecte Protestantse Kerk Catechese en Educatie 

 

De Protestantse Kerk vindt het belangrijk 

dat vrijwilligers in de plaatselijke gemeenten goed toegerust 

worden om geloofsopvoeding en catechese te verrichten. 
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Daarom ontwikkelen JOP en HGJB, de jeugdorganisaties van 

de Protestantse Kerk, daarvoor eigentijds materiaal. Ook wordt 

ondersteuning, advies en cursussen aangeboden aan 

de catecheten en gemeenten via het Protestantse Centrum voor 

Toerusting en Educatie. Zo stelt de Protestantse Kerk 

plaatselijke gemeenten in staat om jong en oud op eigen 

manier bij de gemeente te betrekken. Voor de ontwikkeling 

van materialen en het geven van deze cursussen is de 

financiële steun van gemeenten en gemeenteleden onmisbaar. 

 

5 februari 2012 

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 

 

In Burkina Faso, een land waar de watervoorziening een groot 

probleem is, werkt de ontwikkelingsorganisatie ODE, van de 

Raad van de Evangelische Kerken, in verschillende dorpen aan 

betere voedselvoorziening, toegang tot en gebruik van water. 

ODE probeert boeren te verenigen en hen kennis bij te brengen 

over watergebruik en het optimaliseren van de landbouw. Deze 

organisatie van de raad van kerken werkt al meer dan dertig 

jaar in Burkina Faso! Dankzij de Werelddiaconaatscollecte, 

worden organisaties als ODE gesteund.  

 

Opbrengst collecten 

 

13-11 Jeugddienst     €   84,51 

 Kerk      €   82,06 

 

20-11 Kerk in actie/eindjaarsgift diaconie  € 145,59 

 Kerk      € 182,82 

 

27-11 Diaconie     €   54,20 

 Kerk      €   50,15 
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04-12 Diaconie     €   43,23 

 Kerk      €   41,69 

 Kerk en gebouwen    €   71,45 

 

Hartelijk dank voor uw gaven. 

 

Namens de diaconie, 

A. Hoekstra-Mulder 

 

 

 

 

 

Zondag  18 dec. 9.30 uur dienst in:     Tijnje 

                                                    Zangdienst / 4
e
 Advent 

             Organist:                        Anton v.d.Meulen 

             Oppas:                          Cobina Dijkstra 571141 

             Ouderling van dienst:  Jannie From 

             Zondagsschool:  Foekje Smit, Hendrika de Jong 

       Harold Hofstra, Taapke Nicolai 

             Collectes zijn voor:       1
e
 diac. “Recycle je Bijbel” 

   2
e
 kerk 

             Bloemenbezorger:         J. From 

 

Zaterdag 24 dec. 22.00 uur dienst in Tijnje  

                                                    Kerstnachtdienst 

              Voorganger:               Ds. C.K.J. Pronk 

              Begeleiding:  De Bazuin             

 Ouderling van dienst: Hotze Jan Lolkema  

              Collectes zijn voor:  Ned.Bijbelgenootschap ( 1 coll. )         

 

Zondag 25 dec. 9.30 uur dienst in:     Terwispel 

   1
e
 kerstdag 

 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 
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 Organist:  Ad de Koning 

 Oppas:  Marrit v.d.Meulen  571801 en 

   Joanne Dijkstra  

 Ouderling van dienst : Annie Adema   

 Collectes zijn voor:  1
e
 kerk in actie / kinderen in de knel 

         2
e
 kerk                                                 

 

Zaterdag  31 dec. 19.30 uur dienst in:      Tijnje  

                                                       Oudjaar 

 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 

 Organist:  Anton v.d.Meulen  

 Ouderling v. dienst:   Geartsje Romkema                          

 Collectes zijn voor:  kerk/oudejaarscollecte 

 

Zondag  1 jan.11.00 uur  dienst in        Terwispel 

         10.30 uur koffie 

 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 

 Organist:  Rob Huizer 

              Oppas:                     Rixt Romkema 571533 

 Ouderling v. dienst:   Pieter Reitsma 

 Collectes zijn voor:  1
e
 diaconie 2

e
 kerk 

                              3
e
 kerk en gebouwen 

 

Zondag  8 jan.. 9.30 uur dienst in:     Tijnje 

                                                     

              Voorganger:                   Dhr. Smit /Steenwijk                                 

 Organist:  Anton v.d.Meulen 

 Oppas:  Gemma v.d Meulen 571801 

 Ouderling v. dienst:  Henny Hoekstra 

              Zondagsschool:          

 Kindernevendienst:  Iepie Zijlstra, Gesiena 

 Tienerdienst:  Hilda Feenstra 

 Collectes zijn voor:  1
e
 diaconie 2

e
 kerk  

 Bloemenbezorger:   H. Span                                                   
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Zondag 15 jan.. 9.30 uur dienst in:     Tijnje 

                                                   Doop van de Heer 

              Voorganger:               Ds. C.K.J. Pronk 

              Organist:                Jelle Visser     

              Oppas:                       Lisanne Ziel 571624 

 Ouderling van dienst:  Jannie From 

 Zondagsschool:   

 Collectes zijn voor:  1
e
 diaconie 2

e
 kerk 

 Bloemenbezorger:  M. Dijkstra  

                                                 

 

 

Zondag  22  jan. 9.30 uur  dienst in        Terwispel      

                                     CMAD 

 Organist:  Rob Huizer 

              Oppas:                     Irene Overwijk 571475  

 Ouderling v. dienst:   Hotze Jan Lolkema 

              Zondagsschool:              

 Collectes zijn voor:  1
e
 diaconie 2

e
 kerk/oecumene 

       Bloemenbezorger:  F. Akkerman 

 

Zondag 29 jan.. 9.30 uur dienst in:     Tijnje 

                                                     

               Voorganger:       Ds. C.K.J. Pronk                                 

 Organist:  Hielke v.d.Meulen 

 Oppas:  Johanneke Rog 571484 

 Ouderling v. dienst:  Annie Adema 

              Zondagsschool:           

 Collectes zijn voor:  1
e
 diaconie 2

e
 kerk/catechese 

   en educatie  

 Bloemenbezorger:  Mw. G.v.d.Veer                                               
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Zondag 5 febr. 9.30 uur dienst in:     Terwispel 

                                                    

              Voorganger:               Ds. C.K.J. Pronk 

              Organist:                Ad de Koning 

              Oppas:                       Janneke v Beek 752058 

 Ouderling van dienst:  Geartsje Romkema 

 Zondagsschool:   

 Kindernevendienst:  Margreet Verboom, Johan Meesters 

 Tienerdienst:  Hilda Feenstra 

 Collectes zijn voor:  1
e
 diac/werelddiac./2

e
 kerk 

   3
e
 kerk en gebouwen 

 Bloemenbezorger:  T. de Boer 

                                                   

 

Zondag 12  febr. 9.30 uur dienst in:     Tijnje 

                                                   Kerk/schooldienst 

              Voorganger:               Ds. C.K.J. Pronk 

              Begeleiding:  Combo                   

              Oppas:                       Cobina Dijkstra 571141 

              Ouderling van dienst:  Pieter Reitsma     

 Collectes zijn voor:  1
e
 diac 2

e
 kerk    

   Bloemenbezorger:      T. Romkema    

 

Bijbelleesrooster 

 

Woensdag 21 december Numeri 22:36-23:12 

Donderdag 22 december Numeri 23:13-26 

Vrijdag 23 december Numeri 23:27-24:9 

Zaterdag 24 december Numeri 24:10-25 

Zondag 25 december Jesaja 8:23b-9:6 

Maandag 26 december Johannes 1:1-18 

Dinsdag 27 december Jesaja 50:4-11 

Woensdag 28 december Jesaja 51:1-11 

Donderdag 29 december Jesaja 51:12-23 



14 

 

Vrijdag 30 december Jesaja 52:1-12 

Zaterdag 31 december Numeri 6:22-27 

Zondag 1 januari Psalm 67 

Maandag 2 januari  1 Korintiërs 1:1-17 

Dinsdag 3 januari  1 Korintiërs 1:18-31 

Woensdag 4 januari  1 Korintiërs 2:1-16 

Donderdag 5 januari  1 Korintiërs 3:1-15 

Vrijdag 6 januari  1 Korintiërs 3:16-4:5 

Zaterdag  7 januari  1 Korintiërs 4:6-21 

Zondag 8  januari 1 Korintiërs 5:1-13 

Maandag 9 januari 1 Korintiërs 6:1-11 

Dinsdag 10  januari 1 Korintiërs 6:12-20 

Woensdag 11  januari Psalm 66:1-9  

Donderdag 12 januari Psalm 66:10-20  

Vrijdag 13  januari Johannes 1:19-34 

Zaterdag 14 januari  Johannes 1:35-51 

Zondag 15  januari Johannes 2:1-11 

Maandag 16 januari  1 Korintiërs 7:1-11 

Dinsdag 17  januari 1 Korintiërs 7:12-24 

Woensdag 18  januari 1 Korintiërs 7:25-40 

Donderdag 19 januari  1 Korintiërs 8:1-13 

Vrijdag  20  januari 1 Korintiërs 9:1-14 

Zaterdag 21  januari 1 Korintiërs 9:15-27 

Zondag 22 januari Psalm 63 

Maandag  23  januari Handelingen 8:4-25 

Dinsdag 24 januari Handelingen 8:26-40 

Woensdag 25 januari Handelingen 9:1-19a 

Donderdag  26 januari Handelingen 9:19b-31 

Vrijdag 27 januari Deuteronomium 12:1-12 

Zaterdag  28 januari Deuteronomium 12:13-28 

Zondag 29 januari Deuteronomium 12:29–13:6 

HSV/NBG'51: 

Deuteronomium 12:29-13:5 
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Maandag 30 januari Deuteronomium 13:7-19 

HSV/NBG'51:  

Deuteronomium 13:6-18 

Dinsdag 31 januari Deuteronomium 14:1-21 

Woensdag 1 februari  Deuteronomium 14:22-29 

Donderdag 2  februari Deuteronomium 15:1-11 

Vrijdag 3  februari Deuteronomium 15:12-23 

Zaterdag 4 februari Deuteronomium 16:1-17  

Zondag 5 februari Deuteronomium 16:18–17:13 

Mandag  6 februari Deuteronomium 17:14–18:8 

Dinsdag 7 februari Deuteronomium 18:9-22 

Woensdag 8 februari Marcus 1:1-15 

Donderdag 9 februari Marcus 1:16-31 

Vrijdag 10 februari Marcus 1:32-45 

                                          

 

  

 

 

 


