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Gezegend om tot zegen te zijn… 

 

“De Heer zegene en behoede u, 

de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, 

de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.” 

(Numeri 6: 24 – 26) 

 

Iedere zondag aan het eind van de kerkdienst horen we 

zegenende woorden, krijgen we de zegen van de Heer mee. 

Als gezegende mensen gaan we weer naar buiten, de nieuwe 

week in. 

Gezegend vervolgen we onze weg, onze taak in de wereld gaat 

weer verder. 

We hebben de zegen ontvangen, om te leven, om mens te zijn. 

Dat ís wat. 

We mogen Gods zegen dragen: de zegen draagt óns. 

We worden gedragen door Gods ontferming en zorg, liefde en 

genade. 

God doet zijn Naam eer aan: Ik ben, Ik ben er, Ik zal er altijd 

zijn. 

Gezegend zijn we. 

Daar kún je wat mee. 

Daar kun je kracht uit putten, en hoop. 

Hoop op uitzicht, op toekomst, hoop op licht, als alles donker is. 

Vrede in je hart, in je huis. 

Je mag je gedragen weten, door alles heen. 

Je bent gezegend. 

En het houdt niet op, nooit. 

Het wordt zelfs méér: als je er van uitdeelt. 

Net als toen, bij die broden en die vissen: zegen vermenigvuldigt 

zich. 

Besef je eenmaal wat het betekent om gezegend te zijn, dan kún 

je niet anders meer, je handen geven de zegen door. 
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En niet alleen je handen: ook je ogen, je mond, -- je woorden en 

je daden. 

„Zegen‟ is synoniem met „liefde‟: de liefde van de Heer voor 

mensen, voor ons, en ónze liefde voor God en voor elkaar. 

We zijn gezegend om elkaar tot zegen te zijn. 

Gezegend zijn we, met zo‟n God, die ons aan elkaar schenkt, als 

cadeau. 

Om elkaar te kunnen zegenen, te behoeden en te verlichten. 

Om te zeggen „mijn zegen heb je‟. 

Om elkaar liefde en ruimte en waardering te schenken. 

Zo, dat ieder zichzelf kan zijn, in het licht van Gods liefde. 

En om zo samen als gemeente iets uit te stralen in de wereld om 

ons heen (zoals die stad op die berg, en niet als die lamp onder 

die korenmaat), ieder met inbreng van onze eigen talenten. 

Om samen tot zegen te zijn. 

Pure zegen. 

Daar straalt iets van uit. 

Dat geeft hoop. 

Hoop op toekomst. 

Wát een zegen….. 

 

Met een hartelijke groet aan u allen, 

Ds Corrie Pronk. 

 

Nieuws te melden uit de kerkenraad: 

 

 De kerkenraad vergadert op 16 februari en op 16 maart 

 Wij kijken terug op een mooie adventstijd, een volle kerk met 

de kerstnachtdienst. 

 Op 12 januari had de kerkenraad een bezinningsavond. 

Thema voor deze avond is was “Wat voor Gemeente zijn we 

en willen we zijn”.  

 In verband op de wet op de privacy heeft de kerkenraad de 

persoonsgegevens enigszins aangepast, mocht u hierover nog 

vragen hebben dan horen wij dat graag 
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 Gemeenteavond, deze is gepland op vrijdag 8 april om 19.30 

uur in de Utkomst. Noteer alvast deze datum in uw agenda. 

Aan de diverse commissies de vraag om voor 1 maart, de 

kopij in te leveren bij de bekende adressen. 

 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. Denk ook nog even aan het 

groot huisbezoek en geef u op bij de wijkouderling. 

 Elders leest u in het kerkblad de oproep voor nieuwe 

kerkenraadsleden. Laat ons, maar ook de andere commissies, 

clubs niet in de kou staan als er een beroep op u/ jou gedaan 

wordt.  

 

Annie Adema 

 

Archief 

  

De kerkenraad zal binnenkort weer oude notulenboeken en alles 

wat voor het nageslacht bewaard moet blijven archiveren. Heeft u 

nog belangrijke stukken, notulen? Wilt u deze dan bij de 

wijkouderling afgeven. De kerkenraad verzamelt alles en zal dan 

alles naar het gemeentearchief in Beetsterzwaag brengen. Graag 

voor 8 april bij de kerkenraad afleveren.  

 

Annie Adema 

scriba 

 

De kerkenraad is op zoek naar nieuwe ambtsdragers! 

 

In het voorjaar gaan drie ouderlingen en één diaken de 

kerkenraad verlaten. Pieter Kik, Homme Lageveen, Alie de Bruin 

en Durk Weidenaar hebben te kennen gegeven dat ze na de 

termijn van vier jaar en sommigen na meerdere jaren 

kerkenraadslid hun taken over willen dragen. 
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Dit houdt in dat er drie van de vier mannelijke kerkenraadsleden 

vertrekken. Wij, de vrouwen van de kerkenraad, doen dan ook 

een dringend beroep op de mannen uit de gemeente. Komt er 

binnenkort een kerkenraadslid bij u langs met de vraag om 

ouderling of diaken te worden, stel ons en Pieter Reitsma niet 

teleur.  

Het is toch wel een beetje vreemd!  Hebben de mannen in onze 

gemeente het zo druk?  Wij vragen ons dan af, hoe hebben wij 

vrouwen het dan, de meesten van ons hebben een parttime of 

volledige baan naast het gezin en huishouden. Dus, mannen 

schroom niet! Ik wil niet zeggen dat er geen werk aan verbonden 

is, maar je zit niet alleen in de kerkenraad. Samen zetten wij de 

schouders er onder!  

Gemeente, mannen, stel ons niet teleur!  

Kom de kerkenraad versterken en werk samen met ons aan 

de opbouw en het in stand houden van onze gemeente Tijnje 

Terwispel. 

 

Annie Adema 

scriba 

 

 

Privacy in het kerkblad 

 

De kerkenraad heeft besloten om iets terughoudend met de 

privacy van gemeenteleden om te gaan. Dit houdt in dat 

verhuizingen alleen nog geplaatst worden als het betreffende 

gemeentelid een adreswijziging stuurt. Zieken en jubilea zullen 

nog wel gewoon geplaatst worden, mits nadrukkelijk aangegeven 

wordt dat men het niet gepubliceerd wil hebben in het kerkblad. 

 

Annie Adema 

scriba 

 

BIJ DE KERKDIENSTEN  
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Op zondag 6 februari a.s. is er weer een kerk-school-dienst in 

samenwerking met cbs ‘De Rank’ waarin „de kerk‟ en „de 

school‟ elkaar weer hopen te ontmoeten.  

De school-kaars wordt aangestoken aan de Paaskaars, en ook 

Mies en Max vinden een plekje in de kerk… 

Het thema voor deze dienst is ‘Gevonden!’, naar aanleiding van 

de verhalen die in de voorafgaande week op school aan de 

kinderen worden verteld. De kinderen laten zien en horen wat ze 

geleerd en gedaan hebben rond deze verhalen, samen als 

gemeente van jong tot en met oud(er) willen we lezen en leren, 

bidden en zingen, in het Licht van de Heer. 

 

U/jij bent van harte welkom in deze kerkdienst en op alle andere 

zondagen! 

 

 

Verslag voor jaarboekje Protestantse Gemeente Tijnje-

Terwispel 2011 

 

Hierbij willen wij jullie, als vertegenwoordigers van de diverse 

commissies en clubs van onze gemeente, vragen om een verslag 

van de activiteiten van het afgelopen seizoen te schrijven. Willen 

jullie in dit verslag ook vermelden de namen van de 

commissieleden en/of clubleiding. 

 

Tevens vragen wij de penningmeester van jullie commissie/club 

een financieel verslag aan te leveren. Voor eind februari zal de 

penningmeester door een kerkenraad- of gemeentelid benaderd 

worden voor de boekencontrole. 

Het verslag en financieel overzicht graag voor 1 maart 2011 

inleveren bij Doetie Dijkstra. 

Mailadres: marco.dijkstra@planet.nl 

Het jaarboekje zal op de gemeenteavond, gehouden op 8 april 

2011, behandeld worden. 
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Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de kerkenraad, 

Scriba Annie Adema 

 

 

Kinderkerstfeest. 

  

Op 22 december hebben we weer het kinderkerstfeest gevierd. 

De kerk zat weer vol en met ons allen hebben we een mooie 

dienst gehad. We hebben kunnen genieten van een prachtige 

musical. De musical werd opgevoerd door de kinderen uit groep 

8. Ook was er een rol weggelegd voor de allerkleinsten, zij 

mochten de schaapjes zijn.  

Er werd een mooi gedicht voorgedragen door een aantal kinderen 

uit groep 3 en 4. 

We hebben met ons allen weer de mooie bekende kerstliederen 

gezongen. 

Na de dienst was er natuurlijk weer voor iedereen een tasje met 

een mooi boek en wat lekkers. 

Langs deze weg willen we iedereen bedanken die heeft 

meegeholpen om dit kerstfeest tot een succes te maken. 

  

Namens de kerstfeestcommissie, 

Lucy Ockers 

 

Kerstfeest in Terwispel 

 
Dit jaar werd ook in Terwispel een kinderkerstfeest gevierd. Aan 

dit feest werkten 28 kinderen mee! We begonnen met zijn allen 

op het podium van het Dorpshuis met het lied “Komt allen 

tezamen”. Daarna deden 10 kinderen verkleed als kaarsjes een 
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kleine act. Aansluitend werd het kerstspel gespeeld met daarin 

een omroeper, verteller, Jozef en Maria, medereizigers en een 

aantal herders en engelen.  

De engelen hebben gezongen en een gedicht voorgedragen. De 

kleine kaarsjes hebben tijdens het kerstspel nog een liedje 

gezongen en ook de herders mochten hun muzikale talent laten 

horen. Als slotlied hebben we met ons allen “Wij wensen u een 

prettig kerstfeest” ten gehore gebracht. Al deze liederen werden 

muzikaal ondersteund door Bauke de Grouw (keyboard) en Eddie 

van der Wal (gitaar). 

Ook het publiek kon z‟n hart ophalen met bekende (en enkele 

onbekende) kerstliedjes. Al met al een leuke kerstavond en de 

mensen gingen naar huis met de volgende wens: 

Wij hebben deze kerstmis een hele grote wens;  

Geen dure spullen, maar vrede voor ieder mens; 

Kerst is een feest van vrede, iedereen is blij; 

Nergens meer oorlog maar vrede, dat hopen wij. 

Tot slot willen wij iedereen die een bijdrage aan dit feest heeft 

geleverd, hiervoor hartelijk danken.  

 

Namens de kerstcommissie: 

Anneke, Jikke, Bernadet, Doetie en Iepie 

  

CMAD  

  

CMAD staat voor Commissie Middag en Avonddiensten. In 

eerste instantie waren deze diensten bedoeld als een aanvulling 

op de morgendiensten. In de periode dat we geen dominee 

hadden werden deze diensten op de ochtend gepland.  Dit is in de 

meeste gevallen nog steeds zo, ook nu we wel weer een dominee 

in onze gemeente hebben.  

Het is niet altijd gemakkelijk om aansprekende onderwerpen te 

vinden, maar éénmaal in gesprek met elkaar als commissieleden 

geeft het mooie gesprekken en mooie diensten. 
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Bent u nieuwsgierig geworden en zou u wel eens mee willen 

helpen bij het organiseren van een dergelijke dienst dan kunt u 

dit doorgeven aan: 

Pieter Kik, tel nr. 0513 571355 of via de mail: 

pietkik@yahoo.com  

Janneke Vrijburg, tel nr. 0513 571859, of via de mail: 

wimvrijburg@online.nl 

 

Zondag 27 februari zal er weer een CMAD dienst worden 

gehouden, deze dienst zal over Handelingen en het gedeelte over 

Saulus/ Paulus gaan.  

Wij zullen proberen om er een mooie dienst van te maken, komt 

u ook? 

 

Janneke Vrijburg 

(lid van de CMAD commissie) 

 

Vordering restauratiewerkzaamheden kerk Terwispel. 

 

Het timmerwerk in de kerk ligt momenteel stil. De lambrisering 

is eruit en er is isolatiemateriaal aan de muur bevestigd. 

Afgelopen week is de installateur begonnen  met de aanleg van 

de verwarmingselementen. Nadat deze geplaatst zijn, kan de kerk 

afgetimmerd worden. De verwarmings -  elementen komen 

achter de lambrisering. Hierdoor komt de lambrisering iets 

verder de kerk in. Tussen vloer en lambrisering komt een open 

ruimte van ca. 15 cm.  Aan de bovenkant van de lambrisering 

komt een soort rasterwerk. De koude lucht komt aan de 

onderkant binnen, gaat langs de verwarmingselementen en aan 

de bovenkant komt de verwarmde lucht via het rasterwerk weer 

in de  kerk. Dit systeem is in een tweetal kerken bekeken. De  

mensen daar waren er content mee. Door deze constructie zullen 

de banken  iets ingekort moeten worden. 

In de toren wordt verder gewerkt. In eerste instantie is de helft 

van de muurankers eruit gekapt. Deze zijn thans weer herplaatst. 
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En vervolgens zijn de overige ankers eruit gehaald en  ook weer 

als nieuw van de siersmederij terug – gekomen. Door de 

vochtwerking van de muur waren niet alleen de ankers verroest. 

De toren heeft drie verdiepingen. Ook de gedeelten van de 

vloerbalken, welke in de muur steken, zijn ernstig aangetast. 

Sommige uiteinden van de balken kon met de hand verpulverd 

worden. Hier worden nieuwe stukken “ aan gelast”. 

Het is dus geen luxe dat hier herstel plaats vindt.  In het ergste 

geval had zo een zoldervloer naar beneden kunnen vallen. 

Misschien heeft u al eens een kijkje in de kerk genomen om op 

de hoogte te blijven van de gevorderde werkzaamheden. Zo niet, 

u kunt iedere dag vrijblijvend binnen wandelen, de werklui zijn 

dagelijks bezig. 

 

Hendrik Span 

 

Windvaan met hond op de kerk van Terwispel. 

 

Af en toe komt de vraag wat de betekenis is van een hond op het 

koor (= achterkant van de kerk) als windvaan. Een afbeelding op 

een windvaan heeft meestal een symbolische betekenis en zegt 

iets van de historie van de omgeving. Windvanen op kerktorens  

hebben vaak een haan. 

De hond ( jachthond ) op deze windvaan verwijst naar de historie 

van Opsterland. In het verleden had de adel van Beetsterzwaag 

het in onze omgeving voor het zeggen. 

De kerkvoogden van Terwispel  waren  

verantwoording schuldig aan de adel en hier 

citeer ik uit het kasboek  

van de kerkvoogdij van 1820,  aanwezig op 

de vergadering : 

 “ Den Hoogwel Geboren Heer Jonkheer 

Godard Ayso Boelens Baron 

 van Lynden, Grietman van Opsterland, 

Geassisteerd met Mr. Dominicus Suringar 
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Secretaris van dezelve Grietenije.” 

Bovengenoemde secretaris en tevens rentmeester was bij elke 

vergadering aanwezig. 

Een grote hobby van de adellijke heren was de jacht met honden, 

de zogenaamde “ lange jacht “. Dit  willen ze ook uitdragen met 

windvanen en in het wapen. 

Het wapen van de gemeente Opsterland is voorzien van een haas 

achterna gezeten door een hond. 

De hervormde kerk in Gorredijk, afgebroken in de 80- er jaren 

van de vorige eeuw, had 2 windvanen, de ene voorzien van een 

hond en de andere van een haas. 

Deze worden thans bewaard in het streekmuseum te Gorredijk. 

Een straat in Beetsterzwaag heeft de naam “Lange Jacht “. 

 

Hendrik Span. 

 

Kerkmuziek door de eeuwen heen. 

 

Dit was het thema van de laatst gehouden evangelisatie dienst. 

Ondanks dat de predikant kort voor dienst zich af meldde wegens 

ziekte hebben kerkenraad en de commissie dit probleem op een 

voortreffelijke manier opgelost.  

In de overdenking werd op een geïmproviseerde manier een 

schets gegeven van de ontwikkeling  door de eeuwen heen. 

Als bezoeker van deze dienst heb ik mijn gedachten laten gaan 

over de ontwikkeling  in onze gemeente.  Terwispel heeft in 1876 

een orgel aangeschaft. Voorheen was er geen muziekinstrument. 

De psalmen en gezangen werden ingeleid door een voorzanger. 

Lange jaren was de voorzanger tevens onderwijzer. In de 19
e
 

eeuw was er nog geen leerplicht. De kerken zorgden  

toen voor het onderwijs. Zo ook in Terwispel. Thans citeer ik 

weer uit het kasboek van 1820 :”Betaald aan Fedde Gooitsens 

Zwanenburg wegens een half Jaar tractement als Schoolmeester 

en voor het waarnemen der Kerkedienst f 75,15½”. 
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De heer Zwanenburg is ca. 20 jaar onderwijzer en voorzanger 

geweest. Onderwijs werd gegeven van oktober  tot april. In de 

zomer werkten de kinderen in de turfmakerij. 

 

Hendrik Span       

     

Nederlands bijbelgenootschap 

 

Hartelijk dank voor uw gift van € 128,00. Wij ontvingen uw 

bijdrage op 22 december 2010. Wij vinden het fijn dat u opnieuw 

het bijbelwerk wilt ondersteunen. Daardoor maakt u het mede 

mogelijk om door te gaan met bijbelwerk in Nederland en in 

andere landen. 

Dankzij uw steun kunnen de internationale bijbelgenootschappen 

veel goed werk blijven doen. Een belangrijk onderdeel van dat 

werk is (jonge) mensen te motiveren en te stimuleren om de 

Bijbel te lezen en te gebruiken. 

Een voorbeeld daarvan is het werk in India. Het 

Bijbelgenootschap daar ondersteunt de kerken bij hun 

inspanningen om kinderen en jongeren te motiveren om de Bijbel 

te gaan lezen. Ze ontwikkelden daarom materialen die aansluiten 

bij de doelgroep: bijbels en bijbelgedeelten in verschillende 

vormen en talen, jongerenbijbels, speciaal vormgegeven uitgaven 

van het Nieuwe Testament en folders met bijbelteksten over 

onderwerpen als drugsgebruik, alcoholisme, seks en criminaliteit. 

In samenwerking met kerken en jeugdinstellingen worden 20.000 

bijbels, 75.000 Nieuwe Testamenten en 100.000 folders 

verspreid. 

Dit project in India werd mede mogelijk gemaakt dankzij de 

trouwe steun van onze leden en donateurs! Ook in andere landen 

gaat het bijbelwerk door. Uw gift voor de Bijbel10daagse/ 

placemats e.d. draagt daaraan bij. 

 

Nogmaals hartelijk dank. 

Ruud Blom 
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Bijbelhulp wereldwijd 

 

Taapke Nicolai 

 

 

 
Club 12 t/m 16 

 

Op een vrijdagavond kwart voor zeven staat in het donker een 

auto voor de kerk,  2 mannen stappen uit en lopen een beetje 

zoekend naar de ingang.  Na een kleine kennismaking  is het 

wachten op het grote moment dat de enveloppen open mogen,  na 

een snelle inventarisatie van de opdrachten die uit de envelop 

rollen snel groepjes maken en allemaal op pad om alle 

opdrachten voor de gestelde tijd te voltooien,  ondertusssen 

afvragende hoe de andere groepen het zullen doen.  Zal het dan 

dit jaar eindelijk lukken om die felbegeerde 1
e
 prijs in de wacht 

te slepen.  Om negen uur zijn eindelijk alle opdrachten gedaan en 

kunnen de punten opgeteld worden door diezelfde 2 mannen die 

natuurlijk de juryleden zijn.  Na de score doorgebeld te hebben is 

het afwachten, en na een klein half uurtje krijgen we telefonisch 

uitslag,  helaas net niet 1
e
 maar toch een geweldige prestatie 

geleverd weer.    

Nu was dit vorig jaar maar ook dit jaar is er weer een clubstrijd 

waar we als club 12 t/m 16 aan mee doen,  en wel op vrijdag 4 

februari.  Dus wie weet komen we dan wel bij u langs de deur te 

vragen of u ons kan helpen onze opdrachten te halen of mee te 

werken aan het goeie doel wat er ook elk jaar aan verbonden zit.   

 

Tjeerd Wiebe v/d Molen 

 
 

Bedankje 

 

Danken wil ik U levende God. 
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Voor de mensen die U aan mijn zijde hebt gegeven. 

Voor al de mensen die voor mij (ons) gebeden hebben. 

Voor al de mensen die mij bezoeken, met mij (ons) meeleven en 

voor mij zorgen. 

Voor al de kaartjes, bloemen, telefoontjes, (teveel om op te 

noemen) wil ik u allen dank zeggen. 

Het heeft ons beide goed gedaan dat er zo met ons wordt 

meegeleefd. Dank daarvoor. 

 

Adi en Jan Barnhoorn 

 

Bedankje 

 

Hartelijk dank voor de bloemen en kaarten t.g.v. ons 50 jarig 

huwelijk. 

 

Annie en Piet Bakker 

 

Betankje 

 

Tige tank foar alle bryfkes, kaartsjes, tillefoantsjes en attinsjes  

dy ‟t wij krigen hawwe nei mijn ferbleau yn it sikehûs. 

De bedoeling wie dat ik dêr in dei as twa, trije wêze soe, mar it 

waarden trije wiken. 

No moat ik wer oansterkje en de ûndersiken geane noch troch. 

Fansels ek út namme fan Hindrik. It hat ús tige goed dien. 

 

Sjoukje Span - Odinga   

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! 
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Geloven met kinderen 

Een avond om met elkaar te praten over de dagelijkse praktijk 

van ons leven en geloven met onze kinderen. 

Voor wie:  ouders van kinderen van 6 – 12 jaar 

Datum:  donderdag 17 februari 2011 

Tijd:   20.00 – 22.00 uur 

Plaats:   de Utkomst 

Begeleiding:  ds Corrie Pronk 

Contactpersoon:         Iepie Zijlstra (46 16 25) 

 

Groothuisbezoek 

Thema:                         „ Vol van hoop‟. 

Voor wie:                      alle gemeenteleden. 

Datum:                          1 en 10 februari en 6 maart. 

Tijd:                              19.30 uur  tot  22.00 uur 

Plaats:                           de Utkomst           

Contactpersoon:            uw wijkouderling 
 

‘Vol van hoop: liturgisch bloemschikken’ 

Voor wie:  alle belangstellenden 

Data en tijd:  in nader overleg 

Plaats:   de Utkomst 

Begeleiding:  Alie de Bruin en Sjoukje Span 

Contactpersoon: Henny Hoekstra (57 18 73) 

 

 

 

 

Toelichting collectethema’s 

 

13 februari 2011  

Collecte Protestantse Kerk Eredienst & Kerkmuziek  

Kerkmuziek, als onderdeel van de eredienst, is bijna zo oud als 

de kerk zelf. Hoe zou een dienst zijn zonder zang en muziek? 

Hoe zou het zijn als we altijd zouden zingen zonder enige 
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muzikale begeleiding? Kerkmuziek heeft een lange en rijke 

traditie. Er zijn  

eeuwenoude psalmen, liederen, gezangen die door elke generatie 

opnieuw gespeeld en gezongen worden. Dat geeft iets 

vertrouwds, iets herkenbaars, en vaak ook iets dierbaars.  

Wie heeft er niet een favoriet lied? Muziek doet iets met de 

mens, het helpt om de juiste toon te vinden. Het is een vorm van 

loven en aanbidden, met hart en ziel, om ons af te stemmen op 

Zijn stem. Daarom is muziek een belangrijk onderdeel van de 

eredienst. En die muziek zal blijven klinken. De jaarlijkse 

collecte voor Eredienst & Kerkmuziek helpt hierbij. Om goede 

kerkmusici op te leiden, nieuwe liederen te maken,  

nieuwe moderne kerkmuziek, om cantorijen te ondersteunen met 

bijvoorbeeld bladmuziek om zo de kwaliteit die er is te 

waarborgen en veilig te stellen voor de toekomst ook  

voor de toekomstige generaties.  

 

27 februari 2011  

Collecte Protestantse Kerk Missionair Werk & Kerkgroei  

Missionair wil zeggen: als kerk aanwezig zijn. Deze collecte is 

bestemd voor Missionair Werk & Kerkgroei, en wel voor 

„pioniersplekken‟ als IJburg. Ds. Rob Visser is daar sinds 

september 2009 bezig met het ontwikkelen van een nieuwe vorm 

van kerkzijn. De  

komende jaren worden nog meer van dit soort pioniersplekken 

opgericht, in vinexlocaties en in oude wijken waar de kerk 

verdwenen is, om als kerk aanwezig te zijn.  

 

6 maart 2011  

Collecte Kerk in Actie Voorjaarszendingsweek  

In Jakobus 3 vers 18 staat: „Waar in vrede wordt gezaaid, brengt 

gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten‟. 

Deze tekst geeft het uitgangspunt van de zendingsactiviteiten van 

Kerk in Actie treffend weer. Het zendingswerk is er onder meer 

op gericht mensen de bevrijdende kracht van het Evangelie in 
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hun leven te laten ervaren, zodat er ruimte komt voor vergeving 

en verzoening.  

Verzoening in landen als Nigeria, waar christenen en moslims 

regelmatig in fel conflict zijn met elkaar. Conflicten die te maken 

hebben met armoede en de verdeling van grond en rijkdom, maar 

vaak ten onrechte worden geweten aan de religieuze 

tegenstellingen. JPRM is een beweging die zich inzet voor 

rechtvaardigheid, vrede en verzoening door mensen samen te 

laten werken.  

Denk ook aan verzoening op de Molukken, waar door oorlog 

veel haat en bitterheid is gezaaid. De organisatie ELAIEM brengt 

christenen en moslims met elkaar in gesprek, zodat ze leren 

elkaar met andere ogen te bekijken en samen gaan werken aan 

duurzame vrede. Kerk in Actie steunt het werk van ELAIEM en 

van veel andere organisaties die zich inzetten voor vrede en 

stabiliteit.  

Ook met de collecte van 6 maart steunen we initiatieven die 

genomen worden om verzoening tot stand te brengen tussen 

mensen of bevolkingsgroepen na een conflict.  

 

13 maart 2011  

40dagentijdcollecte Drugspastoraat Amsterdam  

 

De pastores en vrijwilligers van het drugspastoraat in Amsterdam 

zien in de drugsgebruikers allereerst mensen die liefde nodig 

hebben. Zij werken vanuit de gedachte dat God van ieder mens 

houdt, ongeacht afkomst, gedrag en beperkingen. Het 

drugspastoraat organiseert samen met de drugsgebruikers 

zondagse vieringen met iets te eten en ruimte voor  

gesprek. De pastores zoeken de drugsverslaafden op, waar ze ook 

zijn: thuis, in het verpleeghuis of in de gevangenis. Ze helpen hen 

op weg naar hulpverleningsinstanties of  

zorgen voor stervensbegeleiding.  
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Opbrengst collecten. 

 

12-12     diaconie    €   52.19 

         kerk     €   53.08 

19-12 diaconie    €   81.56 

  kerk     €   69.53 

24-12 Nederlands BijbelGenootschap € 225.90 

25-12 kerk in actie/ kinderen in de knel € 143.69 

  kerk     €   80.80 

26-12 diaconie    €   34.67 

  kerk     €   18.39 

31-12 kerk     €   93.84 

   02-01 diaconie    €   48.20 

  kerk     €   42.67 

09-01 diaconie    €   46.40 

  kerk     €   61.83 

16-01 evangelisatie    €   63.17

  kerk     €   49.05 

23-01 diaconie    €   42.60 

  oecumene           €   37.65 

 

Hartelijk dank voor uw gaven. 

 

Namens de diaconie, 

 

D. Weidenaar   
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Zondag 6 februari 9.30 uur dienst in: Tijnje 

   kerk/schooldienst/koffie 

 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 

 Organist:  Combo 

 Oppas:  Marrit v/d Meulen 571801 

 Ouderling v. dienst: Jannie From 

 Kindernevendienst: Johan Meesters 

 Zondagsschool   

 Collectes zijn voor: 1e werelddiaconaat 2e kerk 

 Bloemenbezorger:  K. Eliveld 

    

Zondag 13 februari 9.30 uur dienst in: Tijnje 

 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 

 Organist:  Jelle Visser 

 Oppas:  Janneke v.Beek 752058 

 Ouderling v. dienst: Pieter Kik 

 Kindernevendienst: Margreet Verboom 

 Zondagsschool  Taapke Nicolai 

 Collectes zijn voor: 1 diac.2 eredienst+kerkmuz. 

 Bloemenbezorger:  J. Adema 

    

Zondag 20 februari  9.30 uur dienst in: Tijnje 

 Voorganger  Ds. Kraan  /  Burgum 

 Organist:  Hielke v.d. Meulen 

  Oppas:  Cobina Dijkstra 571141 

 Ouderling v. dienst: Homme Lageveen 

 Kindernevendienst: Lucy Ockers 

 Zondagsschool  Taapke Nicolai 

 Collectes zijn voor: 1e diaconie 2e kerk 

 Bloemenbezorger:  H. Hokwerda 
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Zondag 27 februari  9.30 uur dienst in: Tijnje 

   CMAD/Friese dienst 

 Organist  Jelle Visser 

 Oppas:  Gemma v.d.Meulen 571801 

 Ouderling v. dienst: Henny Hoekstra 

 Kindernevendienst: Iepie Zijlstra 

 Zondagsschool  Foekje Smit 

 Collectes zijn voor: 1e diac.2e missionairwerk 

 Bloemenbezorger:  J. Tanja 

    

Zondag 6 maart 9.30 uur dienst in: Tijnje 

   Jeugddienst 

 Organist  Combo 

 Oppas:  Janne de Koster 571499 

 Ouderling v. dienst: Annie Adema 

 Kindernevendienst: Gesiena Woudstra 

 Zondagsschool  Taapke Nicolai 

 Collectes zijn voor: 1e jeugd 2e kerk 

 Bloemenbezorger:  De Jeugd 

    

 

Woensdag 9 maart 19.30 uur dienst in: Tijnje 

   Biddag  

 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 

 Organist:  Anton v.d. Meulen 

 Ouderling v. dienst: Homme Lageveen 

 Collectes zijn voor: 1 collecte voor de kerk 
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Zondag 13 maart 9.30 uur dienst in: Tijnje 

   Heilig Avondmaal 

 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 

 Organist:  Jelle Visser 

 Oppas:  Rixt Romkema 571535 

 Ouderling v. dienst: Pieter Kik 

 Kindernevendienst: Lucy Ockers 

 Zondagsschool  Taapke Nicolai 

 Collectes zijn voor: 1e kerk in aktie  2e kerk 

 Bloemenbezorger:  M. de Vries 
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Bijbelleesrooster 

 

Zondag         6 februari Jesaja 56:9-57:6 

Maandag      7 februari Jesaja 57:7-13 

Dinsdag        8 februari Jesaja 57:14-21 

Woensdag    9 februari Jakobus 1:1-18  

Donderdag 10 februari Jakobus 1:19-27 

Vrijdag       11 februari Jakobus 2:1-13 

Zaterdag     12 februari Jakobus 2:14-26 

zondag        13 februari Matteüs 5:17-26 

maandag     14 februari Matteüs 5:27-37 

Dinsdag      15 februari Matteüs 5:37-48 

Woensdag  16 februari Matteüs 6:1-6 

Donderdag 17 februari Matteüs 6:7-15 

Vrijdag       18 februari Matteüs 6:16-23 

Zaterdag     19 februari Jesaja 58:1-5 

Zondag       20 februari Jesaja 58:6-14 

Maandag    21 februari Jesaja 59:1-8 

Dinsdag      22 februari Jesaja 59:9-15a 

Woensdag  23 februari Jesaja 59:15b-21 

Donderdag 24 februari Jakobus 3:1-12 

Vrijdag       25 februari Jakobus 3:13-18 

Zaterdag     26 februari Jakobus 4:1-10 

Zondag       27 februari Matteüs 6:24-34 

Maandag    28 februari Matteüs 7:1-14 

Dinsdag        1 maart Matteüs 7:15-8:1 

Woensdag    2 maart 2 Korintiërs 1:1-11 

Donderdag   3 maart 2 Korintiërs 1:12-22 

Vrijdag         4 maart 2 Korintiërs 1:23-2:13 

Zaterdag       5 maart 2 Korintiërs 2:14-3:6 

Zondag         6 maart 2 Korintiërs 3:7-18 

Maandag      7 maart 2 Korintiërs 4:1-15 

Dinsdag        8 maart 2 Korintiërs 4:16-5:10 

Woensdag    9 maart 2 Korintiërs 5:11-21 

Donderdag 10 maart 2 Korintiërs 6:1-7:1 
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Vrijdag        11 maart 2 Korintiërs 7:2-16 

Zaterdag      12 maart Psalm 32 

Zondag        13 maart Jakobus 4:11-17 

 

 

  


