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FEESTVIEREN! 
Een overdenking, op weg naar het Pinksterfeest… 
 
Op 19 mei a.s. hopen we dit jaar weer samen als gemeente het 
Pinksterfeest te vieren, het  Feest van de uitstorting van de 
Heilige Geest. 
We kunnen er over lezen in het boek ‘De handelingen van de 
apostelen’, het vervolg dat Lucas schreef op zijn Evangelie-boek. 
(Handelingen 2) 
De eerste gemeente ontstaat, het Evangelie van Jezus Christus 
gaat de wereld in. 
Pinksteren: de verjaardag van de Kerk, wordt ook wel gezegd. 
Ja, maar het is veel meer dan dat. 
Alleen al de nuchtere benaming van het feest spreekt daarvan:  
Pinksteren, Pèntekostè in het grieks, dat betekent letterlijk ‘de 
vijftigste dag’. 
Pinksteren is het feest van de vijftigste dag … ná Pasen. 
Sinds het Paasfeest zijn er dan inmiddels zeven weken 
verstreken, zeven maal zeven dagen. 
Pinksteren is niet een ‘nieuwtje’, voor het eerst gevierd in het 
Nieuwe Testament, er werd van oudsher al feest gevierd op die 
dag. 
Daarom lezen we in Lucas’ Pinksterverhaal dat er zoveel 
mensen waren in Jeruzalem, pelgrims, joden uit de verstrooiing, 
van ver gekomen om het feest mee te vieren. 
Ook het Pinksterfeest is, net als het Paasfeest, geworteld in het 
Oude Testament: het is het feest van de oogst. (Leviticus 23: 4 – 
22) Het graan van Pasen is gemalen en toebereid, de oogst is 
gereed. 
Pinksteren is het feest van het brood en daarbij, in het oud-
testamentische voorschrift dat je de rand van je koren op het 
veld moeten laten staan, worden de ‘rand-bewoners’ bedacht, 
de armen en de vreemdelingen. 
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Hier komt de ‘onderstroom’ naar boven, hier wordt de diepere 
betekenis van ons Pinksterfeest zichtbaar: het is het Feest van 
het Brood-dat-uitgedeeld-moet-worden op de vijftigste dag na 
Pasen. 
Herinneren we ons nog die kleine gelijkenis van Jezus, over die 
graankorrel? (Johannes 12: 24) De graankorrel, die in de aarde 
valt en sterft, maar ontkiemt en opstaat en vrucht draagt… 
De Heer heeft zichzelf vergeleken met graan èn brood, ‘Ik ben 
het Brood dat leven geeft’ – en we hebben Hem inderdaad 
bróód-nodig. 
Op het Pinksterfeest mogen we horen dat Hij ons ook ná Pasen 
niet in de steek laat, mensen van toen en van nu: we krijgen de 
Geest, om ons moed en kracht te geven, als Brood voor 
onderweg. 
We krijgen de Geest, om zélf vrucht te gaan dragen, om het 
werk van de Heer in deze wereld voort te zetten in Zíjn Geest. 
Pinksteren is het feest van het Brood-dat-gedeeld-wordt, met 
elkaar als gemeente, èn in de wereld om ons heen. 
Het is het feest van ons belijden dat Jezus Christus ons Brood is 
om van te leven, een feest om te vieren als gemeente, samen 
rond de Schrift en de Tafel. 
Om daarna óp te staan, en Geest-driftig op weg te gaan, om van 
daaruit ons brood, onze liefde, onze tijd en onze kracht te delen 
met de mensen die we ontmoeten, die op onze weg gebracht 
worden. 
Pinksteren, dat is feestvieren omdat het Pasen is geweest, 
omdat de Levende Heer ons in zijn Geest nabij wil zijn: we zijn 
niet alleen, zijn Geest is ons tot troost en kracht.  
Pinksteren, dat is je buiten adem zingen van vreugde, omdat je 
mag weten dat je gedragen wordt door de Adem van God. 
 
Met een hartelijke groet aan u en jullie allemaal, 
ds Corrie Pronk. 
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Mededelingen vanuit de kerkenraad. 
- De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden op 
woensdag 22 mei 2013.  
- Ds. De Kruyk, die in Tijnje is gestart met zijn werk als 
predikant, heeft kort geleden zijn 60 jarig ambtsjubileum 
gevierd. De kerkenraad heeft een kaart gestuurd na een hint 
van een opmerkzaam gemeentelid.  
- Ds. Pronk heeft vakantie van vrijdag 26 april t/m zondag 5 mei. 
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw 
wijkouderling. 
- Op dit moment zijn er twee nieuwe pastoraal medewerkers 
gevonden, dit zijn mevrouw Akke Akkerman en de heer Homme 
Lageveen. 
- Mevrouw Beke Hendriksma, nu nog diaken, gaat zitting nemen 
in het college van kerkrentmeesters, als ouderling 
kerkrentmeester. 
- De kerkenraad is op dit moment nog op zoek naar twee 
ouderlingen. 
- Teade en Pietha Stienstra willen zich inzetten voor het 
jeugdwerk. 
Ds Pronk werkt op dit moment nog niet volledig. 
- Zondag 12 mei is er een jeugddienst, de heer A. Westra uit 
Nijehorne gaat voor in deze dienst. 
- Eerste Pinksterdag, zondag 19 mei zullen 2 jonge mensen,  
openbare belijdenis doen van hun geloof D.V.  
- Zondag 26 mei zullen de nieuwe ambtsdragers worden 
bevestigd in hun ambt. 
- Een aantal gemeenteleden verzorgt elke zondag kinderneven-
dienst, kinderen zijn dus van harte welkom in de kerk.  
 
Namens de kerkenraad, Janneke Vrijburg 
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Gemeentenieuws 
De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens onze 
gemeente, als groet/bemoediging naar diverse mensen in het 
dorp gebracht. 
 
Liturgisch bloemschikken bij ons en in andere kerken 
 
Gedurende de 40 dagentijd tot en met Pasen zijn de 
kerkdiensten ondersteund met liturgische schikkingen. We 
hebben in totaal 11 stuks gemaakt. Op onze website heeft u ze 
nog eens kunnen bekijken. De dames die er aan meegewerkt 
hebben zijn: Alie, Annie, Etty, Tietia, Wilma en ondergetekende. 
Per toerbeurt hebben we in koppels van twee er aan gewerkt. 
Als leidraad gebruiken we de brochure uitgegeven door de 
landelijke Kerk. Maar wel aangevuld met eigen ideeën en 
initiatieven. Vooraf bekijken we welke materialen we hebben en 
wat staat er in de bloemenwinkels. Zo keek Annie de Jong in 
een bloemenwinkel in Drachten eens rond met de brochure in 
haar hand. Een mevrouw zag dat en sprak Annie aan met de 
woorden: “ik denk dat we hier met het zelfde doel zijn “. Beide 
dames wisselden elkaars ervaringen uit. Annie had het 
fototoestel bij haar en kon zo onze schikkingen laten zien. Leuke 
ontmoetingen en zo blijkt dat meerdere kerken ermee bezig 
zijn.  

Sjoukje Span. 
Anton van der Meulen 40 jaar organist. 
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Op zondag 7 april is in de PKN gemeente Tijnje-Terwispel een 
feestelijke dienst gehouden ter ere van het 40 jarig jubileum 
van Anton van der Meulen uit Nieuwehorne, geboren in Tijnje. 
Als 11 jarige is Anton begonnen om de kerkdienst op orgel te 
begeleiden. Zijn ouders waren toen waarschijnlijk 
zenuwachtiger dan hijzelf. Anton begeleidt niet alleen de 
kerkdiensten in Tijnje en Terwispel maar eveneens in meerdere 
andere gemeenten. Deze mijlpaal in begeleiding wilde de 
gemeente niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Dit kon niet 
zonder hulp van de jubilaris zelf geregeld worden. Medewerking 
werd dan ook verleend door het mannenensemble o.l.v  Anton 
zelf dat al langere tijd optreedt in de omgeving bij verschillende 
kerkdiensten. Eveneens maakte in deze dienst het 
“meisjeskoor” van weleer “Ruach” haar opwachting o.l.v Rixt 
Zijlstra en Anton op het orgel. Ds H.K. Zijlstra ging voor in deze 
dienst mede op verzoek van Anton, omdat zij in vele diensten 
hebben samengewerkt en ds. Zijlstra lange tijd voorganger is 
geweest in Tijnje. Een gouden speld met oorkonde, afkomstig 
van de vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer van de PKN 
kreeg Anton na afloop van de dienst aangeboden door de 
voorzitter van de kerkenraad. Dit was wel een verrassing voor 
hem. 
Pieter Reitsma 

 

 
 
 
 
 
 
 
Welkom op het 
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pinksterfeest in Wijnjewoude 
 
Het pinksterfeest in Wijnjewoude wordt ook dit jaar weer 
georganiseerd. 
We voelen ons gezegend met deze mogelijkheid om God’s 
Woord te mogen verkondigen. 
Samen te zoeken, te belijden en te zingen van God’s Grootheid. 
Het thema voor dit jaar is “Kleur je leven!” 
Geef je leven kleur, kies voor Jezus. Blijf niet zitten, maar sta op 
en kom in beweging. 
Zo willen we ook een beroep op u/jou doen, samen willen we 
bouwen in God’s Koninkrijk. 
 
- Wilt u voor en met ons bidden? 
- Een gift mag natuurlijk ook, of donateur worden van het 
pinksterfeest, zie daarvoor onze website www.pinksterfeest.org 
We hebben een ANBI status. 
- Wilt u ons team komen versterken? In de catering, bij de 
diensten of bij het opbouwen en afbreken van de tenten op het 
terrein? We hebben uw hulp nodig!! Meld u aan! 
 
We willen u graag ontmoeten tijdens het pinksterweekend in 
Wijnjewoude. 
Als broers en zussen van dezelfde Vader, uit verschillende 
kerken, samenwerken tot eer van Onze God!!    Bel of mail, 
Saskia Veenstra  info@pinksterfeest.org of 06-46058598.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pinksterfeest.org/
mailto:info@pinksterfeest.org
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Nu de beurzen zijn gaan crashen 
is het crisis wereldwijd. 

En dat werkt als een virus 
dat zich razendsnel verspreidt. 

Dus de gelden van mijn aandeel 
die ik had geïnvesteerd 

waren binnen kortste keren 
in hun waarde gehalveerd. 

 
Ja, ik heb een heel mooi aandeel 

’t is een aandeel in geloof, 
dat aanvankelijk op de index 

vliegensvlug naar boven schoof. 
Maar opeens was daar die crisis 

en ik zag de toekomst niet. 
Door de crisis in het leven 
zakte mijn geloofskrediet. 

 
‘k Wou mijn crisis overwinnen, 
dat mijn aandeel werd gered. 

Daarom ging ik investeren, 
investeren in gebed. 

En ik zag mijn aandeel stijgen 
het ging in een sneltreinvaart. 

Door te bidden in mijn crisis 
werd mijn aandeel weer meer waard. 

 
Kom je door een levenscrisis 

wel eens in een heel diep dal. 
Daalt geloof dan naar een nulpunt. 

Zoek dan iets dat helpen zal. 
‘k Adviseer om te gaan bidden, 

en vertel God wat er schort 
dan wordt rust en troost geboden, 

dat je crisis draaglijk wordt. 
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Noodhulp collecte – Syrië  
 
Zoals we allen weten is de situatie in Syrië zeer ernstig. Tot nu 
toe is één op de vijf inwoners slachtoffer geworden van het 
geweld en zijn meer dan 5 miljoen mensen op de vlucht 
geslagen. Sommigen vinden onderdak bij familieleden, anderen 
zoeken hun toevlucht in scholen, tentenkampen of zelfs in 
grotten en ruïnes. 
 
Kerk in Actie kan deze mensen als één van de weinige 
organisaties in Syrië bijstaan dankzij haar kerkelijke netwerken. 
Via de Grieks Orthodoxe Kerk, net als Kerk in Actie lid van ACT 
Alliance (wereldwijd netwerk van kerken) worden slachtoffers 
voorzien van voedsel, medicijnen, kleding, dekens en andere 
noodzakelijke eerste levensbehoeftes. 
Ook in de omliggende landen, Libanon en Jordanië, biedt Kerk 
in Actie via de ACT Alliance hulp. Daar hebben vele 
vluchtelingen onderdak in tentenkampen. 
 
Om zowel de mensen in Syrië als in de omliggende landen bij te 
staan in hun nood, doet de diaconie een beroep op u! 
Kunt u iets extra’s missen? Geef dan gul aan de collecte op 26 
mei.  
U kunt uw gift ook overmaken op Kerk in Actie banknr.: 456 
o.v.v. noodhulp Syrië 
 
Namens de diaconie 
F.Hokwerda Akkerman 
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Bedankje 
 
Als er zoveel mensen aan je denken bij ziekenhuisopname en 
met mijn verjaardag door een kaart te sturen of andere 
attenties, kun je alleen maar stil en dankbaar zijn. 
 
Leven is dankbaar zijn 
voor het licht en de liefde 
voor de warmte en de tederheid 
in mensen en dingen, zomaar gegeven. 
 
Hartelijk dank! 
 
mevr. M. Ziel- Heidema 
 
 
 
 
 

19 mei- Pinksterzendingsweek 
Het centrum voor Interreligieuze dialoog van de St. Paul’s 
University is gelegen in het hart van de Somalische wijk in 
Nairobi, Kenia. In deze wijk wonen veel moslims. Het centrum 
organiseert huiswerkondersteuning voor kinderen, 
volwasseneneducatie en sportactiviteiten. Ook is er een 
kinderclub. Dankzij dit centrum ontstaat binnen en buiten de 
wijk een constructieve dialoog tussen moslims en christenen. 
 
 
 

Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 

Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 

 
 

Zondag  28 april  11.00 uur dienst in: Terwispel 
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 Voorganger:  Ds. Dj. v.d. Ley / Rottevalle 

 Organist:  Anton v.d. Meulen  

 Oppas:   Lisanne Ziel 571624 

 Kindernevendienst : ja 

Ouderling van dienst:Geartsje Romkema  

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie  

    2
e
 miss.werk+ kerkgroei  

 Bloemenbezorger: Joh. v.d. Meulen 
 

 

Zondag 5 mei 11.00 uur dienst in: Tijnje 

      

 Voorganger:  Ds. W. Schot / Heerenveen 

 Begeleiding:  Anton v.d. Meulen 

 Oppas:   Irene Overwijk 571475  

 Kindernevendienst: ja   

 Ouderling van dienst: Pieter Reitsma 

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie 

                                     2
e
 kerk 

    3
e
 kerk en gebouwen    

 Bloemenbezorger:     Fam. T. de Boer 

 

Donderdag 9 mei 9.30 uur  dienst in: Tijnje   

    Hemelvaart    
 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 

 Organist:  Jelle Visser 

 Kindernevendienst: ja  

 Ouderling van dienst: Jannie From 

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie 

    2
e
 kerk 

 
 
 

  

Zondag 12 mei 9.30 uur dienst in: Terwispel 
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    Jeugddienst    

 Voorganger:  Dhr. A. Westra / Nijehorne 

 Organist:  Hielke v.d. Meulen 

 Oppas:   Janne de Koster 571499 

 Zondagsschool : Hendrika de Jong   

 Kindernevendienst: ja   

 Ouderling van dienst: Ida Knobbe 

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie 

    2
e
 kerk                                       

 Bloemenbezorger:    de jeugd    

 

Zondag 19 mei 9.30 uur  dienst in: Tijnje 

    Pinksteren / Belijdenis / HA 

 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 

 Organist:  Ad de Koning  

 Oppas:   Joanne Dijkstra 571141 en  

    Ankie de Boer 

 Kindernevendienst : ja 

 Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin 

 Collectes zijn voor: 1
e
 kerkinactie / zending 

    2
e
 kerk 

 Bloemenbezorger: Mw. P. Stienstra-Kneefel 

  

Zondag 26 mei 9.30 uur  dienst in: Terwispel 

    Bevestiging ambtsdragers 

 Voorganger:  Ds. C.K.J.  Pronk 

 Organist:  Rob Huyzer 

 Oppas:   Janneke v. Beek 752058 

 Zondagsschool: Foekje, Harold, Hendrika, Taapke

 Kindernevendienst : ja 

 Ouderling van dienst: Gina Weidenaar 

 Collectes zijn voor: 1
e
 diaconie/noodhulp Syrië 

    2
e
 kerk 

 Bloemenbezorger: J. W. de Bruin 
 

Bijbelleesrooster 
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woensdag   1 mei Psalm 6 
donderdag   2 mei Hebreeën 4:14–5:10 
vrijdag   3 mei Hebreeën 5:11–6:8 
zaterdag   4 mei Hebreeën 6:9-20 
zondag   5 mei Hebreeën 7:1-10 
maandag   6 mei Hebreeën 7:11-28 
dinsdag   7 mei Hebreeën 8:1-13 
woensdag   8 mei Hebreeën 9:1-14 
donderdag   9 mei Hebreeën 9:15-28 
vrijdag 10 mei Hebreeën 10:1-10 
zaterdag 11 mei Hebreeën 10:11-18 
zondag 12 mei Psalm 7 
maandag 13 mei 1 Koningen 1:1-21 
dinsdag 14 mei 1 Koningen 1:22-40 
woensdag 15 mei 1 Koningen 1:41-53 
donderdag 16 mei 1 Koningen 2:1-12 
vrijdag 17 mei Psalm 10 
zaterdag 18 mei Johannes 14:1-14 
zondag 19 mei Johannes 14:15-31 
maandag 20 mei Johannes 15:1-17 
dinsdag 21 mei Psalm 12 
woensdag 22 mei Lucas 5:17-26 
donderdag 23 mei Lucas 5:27-39 
vrijdag 24 mei Psalm 20 
zaterdag 25 mei Spreuken 8:1-21 
zondag 26 mei Spreuken 8:22-36 
maandag 27 mei Spreuken 9:1-18 
dinsdag 28 mei Lucas 6:1-11 
woensdag 29 mei Lucas 6:12-26 
donderdag 30 mei Lucas 6:27-38 
vrijdag 31 mei Lucas 6:39-49 
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