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‘MET HART EN ZIEL: VIEREN EN VERBINDEN’ 
Ter overweging enkele gedeelten uit de preek op de 
Startzondag, 21 september 2014, bij de lezingen uit 
Genesis 12: 1 – 9 en Johannes 15: 1 – 9 
 
‘Met hart en ziel – vieren en verbinden’: het is het 
jaarthema in de kerk voor dit komend winterseizoen. 
Vieren en verbinden: twee belangrijke woorden, 
belangrijk in ons geloofsleven. 
Bij ‘vieren’ denken we aan de grote feesten van de kerk, 
Kerst, Pasen, Pinksteren. 
En iedere zondag vieren we als de dag van de 
Opstanding, we vieren het feest van licht en leven en 
toekomst. We vieren feest, omdat Jezus in ons midden 
is. 
En dan ‘verbinden’: het thema ‘verbinding’ is diep 
verankerd in de kerk. God verbindt zich met ons, zo 
hecht en diep dat het niet stuk te krijgen is.  
En op onze beurt verbinden wij ons met God. Geloven is 
verbinding zoeken, je op God richten, je openstellen en 
overgeven, met hart en ziel. 
 
In Johannes 15 zegt Jezus: ‘Ik ben de wijnstok en jullie 
zijn de ranken’. 
Het beeld van de wijnstok is een symbool van de liefde 
van Christus: in liefde heeft hij zich met ons verbonden, 
en blijft Hij ons trouw tot in de dood. In de Opstanding 
mocht Hij voor ons de deur wijd open zetten, naar Gods 
hart, naar God toekomst. 



2 
 

Wij mogen ons met Hem verbonden weten, hij is de 
bron van ons leven, zijn liefde doet ons groeien en 
bloeien. Zonder die verbondenheid zouden we 
wegkwijnen, verdorren. 
‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft 
liefgehad. Blijf in mijn liefde.’ 
De Heer roept ons, motiveert ons, om met Hem 
verbonden te blijven en om elkaar lief te hebben. De 
liefde van Christus verbindt ons ook met elkaar, als zijn 
gemeente. Hij verbindt ons met elkaar in een 
geloofsgemeenschap van broeders en zusters. Hier in 
onze dorpen, maar ook landelijk en wereldwijd.  
We zijn verbonden in geloof, hoop en liefde.  
Dat is een gave maar ook een opgave: om elkaar niet los 
te laten maar vast te houden en te bemoedigen. 
 
En verbinden stopt niet bij de deur van de kerk, het gaat 
verder.  
God heeft de wéreld liefgehad en Jezus zag de mensen 
en werd bewogen over hen.  
Door de ogen van de Heer, in het licht van Gods liefde 
leren we kijken naar mens en wereld.  
Daarom gaan we verbinding aan waar dat mogelijk is en 
werken we mee aan wat goed is en waar en mooi. Op 
onze eigen plek, met inzet van onze persoonlijk talenten. 
 
Vieren en verbinden: Valt er nog wat te vieren? 
Ja!  
Waar mensen zich in liefde met elkaar verbonden 
weten, daar valt iets te vieren. 
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De kerk is een plek om te vieren: omdat we daar de Heer 
mogen ontmoeten en elkaar, in het licht van Pasen; 
omdat we mogen léven, voorgoed, en onszelf mogen 
zijn in het licht van Gods liefde en genade. 
 
Vieren en verbinden: ‘Blijf in mijn liefde’, heeft onze 
Heer gezegd. 
Als we dát doen, als zijn gemeente, met hart en ziel, dan 
is het alle dagen FEEST ! 
 
Met een hartelijke groet aan u en jullie allemaal, 
Ds Corrie Pronk 

 

Mededelingen vanuit de kerkenraad. 
 
-  De kerkenraad vergadert op woensdagavond 12 
november. 
- De afscheidsdienst  van onze dominee wordt gehouden 
op zondagmorgen 9 november a.s. om 9.30 uur in de 
kerk in Tijnje. De uitnodiging voor deze dienst vindt u als 
bijlage bij deze Tsjerkepaad.  
- De intrededienst van ds Pronk in de Protestantse 
gemeente Boornbergum – Kortehemmen zal op 
zondagmiddag 30 november a.s. zijn in de Protestantse 
kerk  in Boornbergum. De dienst begint om 14.00 uur. 
Als gemeente van Tijnje en Terwispel hebben wij 
daarvoor een uitnodiging ontvangen, iedereen is van 
harte welkom. 
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- Maandag 24 november staat de activiteit;  stamppot 
eten in de Utkomst gepland. Hebt u zich nog niet 
opgegeven, dan kan dit bij mw. Rhodé Tanja. Via de mail 
jan_tanj@hotmail.com of telefonisch 0513 571244.  
Opgeven kan ook door het opgave strookje in te leveren.  
- In het bewaarnummer van de Tynjeboade is de tekst 
gebruikt uit een eerder bewaarnummer. In de 
Tynjeboade  van november zal een rectificatie worden 
geplaatst. 
- Informatie over een kerkelijke activiteit, die u wilt laten 
plaatsen op de website van de kerk www.tynje-
terwispel.nl kunt u aanleveren bij dhr. Pieter Reitsma.  
Dhr. Doede van der  Veer verzorgt de plaatsing op de 
website. 
- Informatie voor de Tynjeboade kunt u ook aanleveren 
bij dhr. Pieter Reitsma. Zo komt de kerkelijke informatie 
bij elkaar te staan in de Tynjeboade. De adresgegevens 
en het email adres van Pieter staan op de achterflap van 
Tsjerkepaad. 
- Wanneer u weet of iemand ziek is, opgenomen in het 
ziekenhuis, of een moeilijke periode doormaakt.   
Wilt u dit dan doorgeven aan uw ouderling en/ of 
contactpersoon. 
- Een aantal gemeenteleden verzorgt elke zondag 
kinderneven dienst, we hopen elke zondag op de 
aanwezigheid van kinderen. 
 
Namens de kerkenraad, Janneke Vrijburg 
   
 

mailto:jan_tanj@hotmail.com
http://www.tynje-terwispel.nl/
http://www.tynje-terwispel.nl/
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Ja, ik/wij komen graag stamppot eten. 
Ja, ik/wij komen graag stamppot eten en nemen 
 ……………… stamppot mee voor ….. personen 
 
Naam : …………………………………………………………………….. 
Adres :…………………………………………………………………..... 
Telefoonnummer:…………………………………………………… 
Email adres:……………………………………………………………. 
 
Dit formulier kunt u inleveren in de kerk, in it ponkje of 
via de brievenbus van de kerk. 
 

Gemeentenieuws 
De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren, 

uiterlijk donderdag 20 november bij Tineke Altena, De 

Vonken 2, 8407 EC Terwispel, e-mail t.h.altena@tele2.nl 

 

De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens 
onze gemeente, als groet/bemoediging gegaan naar: 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:t.h.altena@tele2.nl
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Nieuws van de kerkrentmeesters 
 
Tijnje. Nieuws is er van ons betreffende de ringleiding 
die is aangelegd in de kerk van Tijnje. Hierdoor zullen 
mensen met een gehoorapparaat de dienst beter 
kunnen volgen. De eerste reacties zijn positief. De 
ringleiding geeft het beste resultaat als u in de middelste 
banken plaats neemt. Werkt het niet optimaal? Neem 
dan contact op  met Klaas Eliveld, of met uw audicien.  
Verder wordt in Tijnje nog gezocht naar de juiste 
verlichting boven het liturgisch centrum. We zoeken in 
de richting van Led verlichting. De ontwikkeling hiervan 
is bezig. Nog even geduld. 
 
Terwispel. In Terwispel zijn gordijnen aangebracht. 
Hierdoor is de hinderlijke nagalm niet meer aanwezig. 
We zijn blij met het behaalde resultaat. Zowel voor het 
geluid, als het aanzien van de kerk. Ook kan de koster 
nu, indien gewenst, de zonneschijn buiten sluiten. 
 
Activiteiten. Langs deze weg willen wij er bij de 
verschillende activiteitencommissies op aandringen om 
voor de genoemde activiteit een begroting bij ons in te 
dienen. Helaas schort het hier nog al eens aan en zoals al 
eerder gezegd worden wij niet graag achteraf met iets 
geconfronteerd.  
Restauratiesubsidies Tijnje.  Hier is tot zover een 
overzicht van de toegezegde subsidies. Nog niet alles is 
binnen en er zijn nog aanvragen onderweg die bij de 
stichtingen behandeld moeten worden. Maar we 
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houden u op de hoogte. Van onderstaande instanties 
zijn bijdrages binnen gekomen: 
Prins Bernhard Cultuurfonds  
Gravin van Bylandt Stichting  
Stichting Juckema-Sideriusfonds  
Maatschappij van Welstand  
Meindersma-Sybenga Stichting  
Van Heloma Stichting toegezegd  
Uit de gemeente  
Solidariteitskas 2014. Een gemeente, die tijdelijk niet 
zelfvoorzienend kan zijn, kan een beroep doen op de 
Solidariteitskas. Deze steun heeft altijd een tijdelijk 
karakter. De solidariteitskas is in het leven geroepen 
vanuit de gedachte dat je als plaatselijke gemeente deel 
uitmaakt van de landelijke kerk, en daarmee 
verantwoordelijk bent voor elkaar. Deze brief is in de 
gemeente verspreid en wij hopen dat u hier gehoor aan 
wilt geven. Jaarlijks komen heel wat aanvragen binnen 
om steun bij de landelijke kerk.  
ANBI. ANBI staat voor “Algemeen Nut beogende 
Instellingen” Hier is voor ons een taak om het één en 
ander uit  te voeren. De Protestante kerk in Nederland 
en al haar zelfstandige onderdelen (zoals gemeente, 
diaconieën en classes) zijn  ANBI. Dit is vastgelegd in een 
zgn. groepsbeschikking ANBI. Belangrijkste voordeel van 
deze “anbi-status” is dat giften, legaten en erfstellingen 
vrijgesteld zijn van schenk en erfbelasting. Giften zoals 
actie kerkbalans komen hiervoor in aanmerking. 
Tegenover deze voordelen staat dat moet worden 
voldaan aan een aantal voorwaarden. Hiertoe behoren 
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ook nieuwe eisen t.a.v. transparantie  en toezicht. Op 
elektronische wijze wordt van ons als kerk verwacht dat 
wij via een internetsite een aantal gegevens beschikbaar 
maken, te weten: bestuurssamenstelling, hoofdlijnen 
van beleid, activiteiten, financiën en beloningsbeleid. 
Hier buigen wij ons de komende tijd over om dit voor 
elkaar te krijgen en zichtbaar te maken via de site 
www.pkntijnje-terwispel.nl  Dit alles moet voor 1 januari 
2016 geregeld zijn. De kerkgenootschappen hebben 
afgesproken dat dat zij er naar streven om dit voor 1 
januari 2015 te doen.  In 2016 is er dan nog tijd om de 
afronding en bijzonderheden te regelen. 
 
Namens de kerkrentmeesters, 
Pieter Reitsma 
 
Een diaconale scootmobiel en tillift voor het nieuwe 
Roosevelthuis. 
Zo kopte het Friesch Dagblad op 16 oktober boven een 
artikel over de bouw van een nieuw diaconaal 
vakantiecentrum annex conferentieoord op landgoed 
Hydepark in Doorn. Het huidige conferentiecentrum 
Hydepark is sterk verouderd, net als het aangepaste 
vakantiecentrum F.D. Roosevelthuis dat op het terrein 
ligt. Jaarlijks komen hier zo’n 1500 mensen die er door 
chronische ziekte, lichamelijke beperking of leeftijd  niet 
zelfstandig tussenuit kunnen, vaak op voordracht van 
een diaken. Ook mantelzorgers zijn welkom. Verder 
worden er vakanties verzorgd voor eenoudergezinnen 
en mensen met een verstandelijke beperking. Een 

www.pkntijnje-terwispel.nl%20%20
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vakantieweek betekent veel voor iemand die extra zorg 
nodig heeft, maar ook voor de mantelzorger, weet ds. 
Gerrit de Fijter, voorzitter van de werkgroep 
communicatie en fondsenwerving. 
In Fryslân, Groningen en Drenthe bezoekt en belt de 
Fijter samen met nog een lid van de werkgroep 
diaconieën om hen warm te maken voor het nieuwe 
Roosevelthuis. Het is niet vreemd om de diaconieën om 
een bijdrage te vragen voor het Roosevelthuis, vindt ds. 
De Fijter. De kerk is betrokken bij ouderen, chronisch 
zieken, mensen met een beperking, dementerenden en 
mantelzorgers. Dat was 46 jaar geleden bij de start van 
het diaconale vakantiehuis zo, en dat wordt in onze 
participatiesamenleving alleen maar belangrijker. 
Doordat de overheid zich op allerlei gebieden van zorg 
terugtrekt, worden we in onze samenleving 
teruggeworpen op oer christelijke wortels.  
Zoals Christus met innerlijke ontferming bewogen was 
met mensen in nood, zo mogen wij Hem navolgen. Het 
zou geweldig zijn als de christelijke gemeente opnieuw 
deze taak op zich neemt, en niet de andere kant op kijkt 
wanneer mensen onze ontferming en hulp nodig 
hebben.  
Inmiddels  hebben diaconieën uit heel het land samen 
meer dan twee miljoen aan leningen beschikbaar 
gesteld en ruim tweeëneenhalve ton geschonken. Ook 
wij hebben als diaconie een vrijgekomen deposito als 
lening beschikbaar gesteld voor het nieuwe 
Roosevelthuis. 
Namens de diaconie, 
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Johannes van der Meulen. 
Tienergroep 16+ 
 
Vrijdagavond 14 november starten we weer met de 
tienergroep. 
Je bent welkom vanaf 20.00 uur in de Utkomst. 
We hopen op weer een zeer geslaagd seizoen. 
 
Tot dan, 
Ida Knobbe 
 
 
 
Oproep: 
Wie komt de kinderkerstfeest commissie versterken?? 
 
We zijn op zoek naar twee personen die mee helpen om 
het kinderkerstfeest te organiseren. Dit is ook belangrijk 
voor de komende jaren zodat we ook dan nog een 
kinderkerstfeest kunnen vieren. De huidige commissie ( 
voor het feest in Tijnje) bestaat uit 3 personen, dit zijn er 
TE WEINIG!!! Tevens vragen we mensen die willen 
helpen op het feest zelf. Vele handen maken licht werk. 
 
Jeugdouderling Ida Knobbe 
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Gedachtenis moment in kerk Terwispel op 22 
november 
 
Zondag 23 november is de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. De zondag daarop is de eerste 
adventszondag, de tijd voor de kerst. In de protestantse 
kerken wordt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar 
de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. De 
namen worden genoemd en ter nagedachtenis wordt 
een kaars aangestoken. Tot slot wordt een algemene 
kaars voor alle overledenen in de gemeente 
aangestoken. 
Het kan zijn dat er mensen zijn die zelden of nooit in de 
kerk komen, behoefte hebben aan een zekere 
gedachtenis rond het overlijden van een nabestaande. 
We hebben het initiatief genomen de kerkdeur open te 
zetten op: zaterdagmiddag 22 november van 16.00 uur 
tot 17.30 uur 
Een ieder, gelovig of ongelovig, is welkom. Er kan voor in 
de kerk een kaarsje aangestoken worden. Men kan even 
rustig gaan zitten of direct weer weggaan. 
 
De activiteiten comm. kerk Terwispel: 
Joh. Bergsma / Hendrik Span 
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Twee muzikale uitvoeringen in de kerk Terwispel 
 
Concert mannenkoor: manna 
De activiteitencommissie van de kerk Terwispel heeft 
het mannenkoor: manna uitgenodigd om op: 
vrijdag 14 november ’s avonds 19.45 uur in de kerk 
Terwispel een concert te verzorgen. 
Het koor staat onder leiding van Anton van der Meulen. 
De koorleden komen uit: Boornbergum, Tijnje en Oude – 
en Nieuwehorne. 
Het koor brengt zowel geestelijke als algemene liederen 
ten gehore. Het afwisselend programma bestaat uit 
koorzang, solozang, een muzikaal intermezzo en er is 
ruimte voor samenzang. 
Na afloop wordt u koffie / thee aangeboden. 
Ter bestrijding van de kosten is er een collecte. 
Gezien het succes van vorig jaar is een bezoek aan dit 4-
stemmig koor zeker de moeite waard. 
 
De comm.: Joh. Bergsma / Hendrik Span 
 
Herfstavondconcert in Terwispel 

Op zaterdag 22 november om 20.00 uur zingt 

Melomania samen met het Tynster Manljuskoar in de 

kerk van Terwispel. Een sfeervolle avond voor ieder die 

van muziek en gezelligheid houdt.  

Nadat een aantal enthousiaste mannen een eenmalig 

optreden had verzorgd, ontstond in januari 2002  It 

Tynster Manljuskoar. Het koor telt nu ruim 20 leden en 
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de muzikale leiding is in handen van Martijn Bergstra. 

Het repertoire van It Tynster Manljuskoar is erg breed. 

Er worden Friese, Nederlandstalige en liederen uit het 

wereldrepertoire gezongen. Het koor heeft jaarlijks een 

aantal vaste optredens zoals op het Turfroutefestival in 

De Skans in Gorredijk, het optreden op Koniningsdag in 

De Trekkertinte in Tijnje en het Nieuwjaarsconcert 

samen met De Bazuin in de kerk in Tijnje. Daarnaast 

vinden er ook regelmatig nog een aantal andere 

optredens plaats. De repetities vinden wekelijks plaats in 

het authentieke Café “De Rolbrêge” in Tijnje, waar na de 

repetities ook nog even gezellig wordt nagepraat. 

Melomania is een klein 5-stemmig a capella  koor uit 

Lippenhuizen en bestaat uit 12 leden, mannen en 

vrouwen. Sfeer en beleving kenmerkt de optredens van 

Melomania. Het repertoire is internationaal en 

afwisselend; van Boudewijn de Groot tot Queen en van 

filmmuziek tot Afrikaans. In welke taal dan ook, het koor 

zingt nummers die je raken en meenemen. Onder de 

deskundige en bezielende leiding van dirigente Janna 

Postma is het koor gegroeid en worden telkens nieuwe 

uitdagende arrangementen aan het repertoire 

toegevoegd. Voor informatie kunt u terecht op 

www.koor-melomania.nl 

Naast het eigen repertoire zullen de koren ook samen 

zingen. Het belooft een gevarieerd concert te worden 

met een sfeervol werelds repertoire.  

http://www.koor-melomania.nl/
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De entreeprijs is € 7,50, inclusief koffie/thee/cake.( t/m 

12 jaar € 2,50) Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang of 

te reserveren bij Els Andrews: tel.nr. 0513-463849 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



15 
 

 
  
Op zondag 16 november is er in de kerk van Tijnje een 
Jeugd Concert-Zangdienst m.m.v de band: 

                    Sjem 
Jullie worden hierbij van harte uitgenodigd. 
Aanvang 10.30 
  
Na de dienst is er tijd voor een hapje en een drankje. 
  
Jullie kunnen alvast een kijkje nemen op hun site 
en wel op www.sjem.nl 
  
Hopelijk tot ziens op de 16e en.......zegt het voort. 
  
Met vriendelijke groet de Evangelisatie commissie. 
  

http://www.sjem.nl/
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Vrijdagavond 21 november 20.00 uur in het 
Andringahûs. 
Margreet en ds. Piet Rozeboom hopen in 2015 van 20 
tot en met 30 april een geheel verzorgde reis naar Israël 
te organiseren. We hebben een heel bijzonder 
programma kunnen samen stellen met organisatie 
Oppenheim. De bedoeling is, dat we kennismaken met 

Introductieavond 

Israëlreis 2015 
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het Heilige Land. Israël is als het ware één groot 
openluchtmuseum met “Bijbelse plaatsen”. Het  is een 
rondreis door Israël langs de hoogtepunten van het 
heilige land. Een belevenis, er is zo veel te zien: 
overweldigend. Je zou een dergelijke reis ook wel en 
pelgrimsreis kunnen noemen. Je komt langs plaatsen, 
die vanuit de Bijbel bekend zijn, maar daar zelf te staan 
geeft ander zicht op de achtergronden van het geloven. 
Soms wordt je echt geraakt door zelf in het land van de 
Bijbel te zijn.  
Er valt veel te “beleven”, vanuit het geloof, cultuur, 
maar ook van de indrukwekkende natuur. Het belooft 
een bijzondere reis te worden, die we vanuit de 
Protestantse Gemeente van Aldeboarn organiseren. 
Juist vanuit de regio zijn deelnemers nadrukkelijk ook 
welkom. Vóór de reis worden voorbereidingsavonden 
gehouden. 
Op 21 november houden we een presentatie van de reis 
met informatie , waarbij ook de veiligheidssituatie aan 
bod komt. Israël is weliswaar het best beveiligde land ter 
wereld!  
Van harte welkom! Ook bij twijfel of een dergelijke reis 
wel wat voor u of jou is …. 
Met vriendelijke groet, Margreet en Piet Rozeboom, 
0566 653765, plexatpr@kpnplanet.nl  
 
 
 
 

 

mailto:plexatpr@kpnplanet.nl
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Jan Kampen ( Spaltenbrêge 303 ) dwangarbeider in 
Duitsland  van okt. 1942 tot april 1945 ( vervolg op vorig 
artikel in Wispelweagen) 
  
Jan Kampen heeft van zijn terugkeer uit Duitsland een 
dagboek bij gehouden. Het schrift is slecht leesbaar. 
Maar desondanks vond ik het  interessant en heb er een  
samenvatting van gemaakt.  Er was nog een lange weg 
te gaan voor hij weer in Terwispel was. 
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Dagboek van de terugreis 
 
13 april Er is geen werk meer op de fabriek. Alles werd 
stuk gemaakt en vernietigd. Maar we moesten wel in het 
Lager blijven. Het kan nog wel even duren voor we naar 
huis gaan. 
14   ,,     Nog altijd in het Lager. Terwijl de gevangenen 
vrij rondliepen. Maar we zijn er wel uitgebroken om 
sigaretten  en eten  te vinden. ( Lager is het duitse 
woord voor kamp ) 
  16 april Het was zondag, de Duitse troepen waren 
omsingeld. We zijn nog steeds in het Lager. De andere 
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dag zijn we  naar een Lager in Weddersleben gegaan. Er 
was  veel paardenvolk onderweg. De paarden werden 
door vliegtuigen beschoten. We troffen een 
doodgeschoten paard aan en met 7 man hebben we er 
100 kg. vlees afgesneden en ’s nachts gekookt. Dus niet 
geslapen.  
11 mei  De Fransen vertrekken. Op 12 mei  hebben we 
de Duitschers van het terrein gestuurd. 
13 mei het was zondag. Ik moest om 7.00 uur 
aardappelschillen in de keuken. De Duitsers bestormden 
weer het Lager. Ik kreeg een geladen revolver van de 
chef van de keuken en heb ze de barakken uit gekregen. 
Zondagavond werd gezegd, dat we maandag zouden 
vertrekken.  Gelukkig want we zaten weer onder de 
wandluizen 
21 mei Tweede pinksterdag tot elf uur geslapen.  Op 22 
mei dinsdag vertrokken we om half twaalf. We kregen 
de man een half brood en een bus vlees, maar dat was 
bedorven. Met 12 auto ‘s  ging het vervolgens via 
diverse plaatsen over de verkeersweg naar Hannover, 
waar alles stuk en aan puin lag.  
Op 23 mei om 2 uur kwamen we in Hildesheim aan. Om 
4 uur was onze wagen weer gepakt. We rijden ongeveer 
om 5 uur weg, waarheen weet geen een. Maar we 
kwamen in een groot Lager aan voor de overnachting. 
De barakken zijn daar precies als huizen. W. C. met 
waterspoeling en badkamers met koud en warm water. 
Prima eten brood met spek en soep, een pakje tabak 
met sigarettenpapier en lucifers. Het was vroeger een 
Lager voor arbeiders die uitgediend waren. De 
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Amerikanen hebben ze eruit gestuurd en er een 
verzamel Lager van gemaakt. Ik en Sake lagen op een 
kamer, prima bed met springveer matras. Ze zeggen dat 
er kans is dat we morgen maar Maastricht zullen gaan. 
We moeten maar weer afwachten. We koken nog echte 
thee om in de veldflessen te doen  
24 mei ’s Morgens 8 uur opstaan. Ze zeggen dat we 
vandaag niet weg gaan, maar morgen. Ook alweer goed. 
Vandaag aardappels met vlees met 6 man hebben we 
een panvol opgegeten. 
25 mei Richting Dortmund onderweg alles stuk en 
vernietigd. 
26 mei Het was een koude nacht, van slapen kwam niets 
terecht. Ik heb wat op het station rondgelopen, ook alles 
was daar stuk. Het is niet te beschrijven hoe het eruit 
ziet. We hopen dat we vannacht Holland binnenrijden. 
We moeten vaak wachten. 
Vannacht om 4 uur zijn we over de Rijn gekomen en zijn 
tot Krefeld gereden 
Op 27 mei schrijft Kampen we hopen vannacht 
Maastricht binnen te rijden. Maar de brug over de Rijn 
bij Krefeld was nog een gevaarlijk obstakel. Het werd de 
volgende dag ’s avonds zes uur dat ze Maastricht binnen 
reden. Hier werden we hartelijk ontvangen, we kregen 
brood en werden ontluisd. De terugtocht van Thale naar 
Maastricht was deels per vrachtauto en trein. Tot zover 
ging zijn  dagboek over de terugreis.  
Volgens vrouw Kampen is hij dan weer met de trein dan 
weer liftend richting Friesland gegaan. Aangekomen in 
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Gorredijk trof hij buurman Marcus van Seijen bij hem 
achterop de fiets is hij thuisgekomen. 
Hij was van oktober 1942 tot juni 1945 van huis 
geweest. 
 Zijn brieven schreef hij altijd optimistisch. Het 
zullen echter zware jaren geweest zijn. Onderstaande 
personen uit Terwispel hebben de dwangarbeid niet 
overleefd.   

 Jan Krikke ( geb. 03-03-1889) en Gosling 
Vlietstra (02-03-1913 ). 

Uit Tijnje waren dat: Geert Bos ( 03-05-1923 ), Jeen 
Jeeninga (19-09-21 ) en  Thijmen G. Jeeninga (11- 
03- 1922 ). 

 Bron: Slaven van de bezetter, door Jasper 
Keizer     
       

Tijnje, Hendrik Span.      

        

 
WATERPOMPEN 
Vanaf 2011 hebben wij , als Adema familie contact in 
Kenia met Wim van den Burg. 
Hij is daar, samen met zijn vrouw, bezig met 
ontwikkelingswerk. Het was de wens van onze heit , om 
in Afrika een waterput te bouwen voor de bevolking 
daar.  De put is gebouwd en wij hebben een 
onvergetelijke reis door Kenia gemaakt .  Samen met 
Wim , Ann en hun zoontje Casey. 
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Wim doet dit werk nu 25 jaar. Het bieden van 
structurele hulp. Er zijn veel waterputten gemaakt . 
Tegenwoordig worden pompen geplaatst. Scholen en 
kerken gebouwd . 
Eigen landbouw opgezet . Hierdoor kan voedsel 
verstrekt worden. De medewerkers , soms 50, krijgen 
dagelijks een maaltijd. Maïspap en groente. 
Op zondag 15 juni kregen we bericht van Wim uit Kenia. 
Het dorp Mpeketoni en omgeving, waar zij wonen , was 
aangevallen door Al Shabaab. De volgende dag volgden 
de meest afschuwelijke beelden en zijn ooggetuige 
verslag. Onmiddellijk werd door hem en zijn 
medewerkers hulp opgezet. Vooral eten en drinken. 
Deze dag werd daar met een gezamenlijk gebed 
afgesloten. 
Wij hebben meegemaakt , dat de dag gezamenlijk werd 
begonnen. Ook dan werd er door een van de 
aanwezigen gebeden om hulp en steun voor iedereen. 
Heel indrukwekkend. 
Bij de aanval zijn tussen de 60 en 80 mannen, meestal 40 
jaar oud, van de Kikuyu stam standrechtelijk vermoord. 
Hierdoor bleven vrouwen en kinderen zonder hulp 
achter. 
Om hulp te kunnen bieden, hebben wij ook de diaconie 
van onze gemeente benaderd. 
Wij hebben een gift ontvangen. Deze is inmiddels op de 
rekening van Wim gestort. 
Hiervoor , ook namens Wim, onze bijzondere dank. 
Gelukkig gaat Wim, na enige aarzeling , door met dit 
werk, o.a. de bouw van een grote school. 
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Wilt u meer weten? 
Kijk op de website; www.wimvandenburg.nl  of 
Facebook www.facebook.com/WimvandenBurg 
KeniaProject.  Wilt u hem steunen? 
St. Tuko Pamoja voor Kenia op rek nr 
NL56Rabo0147.406.552. Dit is een ANBI nummer  en uw 
gift is dus aftrekbaar van de belasting.  
 
Boele en Taapke. 
 
       
  
Bedankje 
 
Hartelijk dank voor de felicitaties voor onze 45 jarige 
trouwdag. Het was fijn om te ervaren dat zoveel mensen 
aan ons dachten. 
Alie en Jan Willem de Bruin. 
 
 
 
 
 
 
Zo 2 november 2014: Collecte Najaarszendingsweek - 
Geloof in Zambia! 
Op zondag 2 november is de landelijke collecte bestemd 
voor het zendingswerk van Kerk in Actie. 
Centraal staat het werk van de uitgezonden 
medewerkers van Kerk in Actie Hermen en Johanneke 

http://www.wimvandenburg.nl/
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Kroesbergen, die als docent werkzaam zijn aan de 
theologische universiteit in Lusaka, Zambia. 
De laatste jaren groeien de kerken in Zambia snel en de 
vraag naar goede predikanten, vooral op het platteland, 
neemt toe. Op de theologische universiteit, Justo Mwale 
theological University College, leren aanstaande 
predikanten om zelfstandig theologie te bedrijven en op 
hun eigen, Afrikaanse 
manier hun geloof inhoud te geven. Het is belangrijk dat 
predikanten dit leren en doorgeven aan hun 
gemeenteleden, want er leven veel geloofsvragen bij de 
Zambiaanse bevolking. 
Omdat veel vragen voortkomen uit situaties van 
extreme armoede, leren de studenten ook hoe ze 
gemeenteleden kunnen helpen en kunnen bijdragen aan 
de ontwikkeling van hun eigen dorpsgemeenschappen. 
Met deze collecte wordt de universiteit in Zambia en 
andere zendingsprojecten van Kerk in Actie 
ondersteund. Van harte aanbevolen. 
 
 
 
 
zo 16 november 2014: Collecte Binnenlands Diaconaat - 
Geef voor het kind! 
Honderd jaar geleden werd in Jeugddorp De Glind het 
eerste kind opgevangen. Tegenwoordig wonen er 
ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren in 
gezinshuizen in De Glind. Kinderen die niet meer thuis 
kunnen wonen, omdat hun ouders niet in staat zijn voor 
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hen te zorgen. Vaak hebben ze gedragsproblemen of 
andere beperkingen. Voor deze kinderen biedt een 
gewoon gezin warmte en bescherming. Het jeugddorp is 
eigendom van de Rudolphstichting. Ook in andere delen 
van Nederland ontwikkelt deze stichting vernieuwende 
vormen van jeugdzorg. Want alle kinderen en 
jongeren verdienen een eerlijke kans op een hoopvolle 
toekomst, vindt de Rudolphstichting. De opbrengst van 
de collecte op 16 november is bestemd voor het 
diaconale werk van Kerk in Actie en in het bijzonder voor 
het werk van De Rudolphstichting. 
 
 
 
 
zo 30 november 2014 collecte Missionair Werk en 
Kerkgroei: Op naar honderd pioniersplekken 
Zondag 30 november is de landelijke collecte van de 
Protestantse Kerk bestemd voor missionair werk en 
kerkgroei. Uit onderzoek is gebleken dat met de 
traditionele vormen van kerkzijn maar een klein deel van 
de Nederlanders wordt bereikt. De Protestantse Kerk 
stimuleert daarom nieuwe vormen van kerkzijn, zodat 
meer mensen kunnen ontdekken wat het Evangelie 
inhoudt. Pioniersplekken noemen we deze nieuwe 
vormen. Van Bijbelverhalen bespreken in een café tot 
een klooster nieuwe stijl, een 
huiskerk of een internetkerk: het kan en mag allemaal. 
De Protestantse Kerk heeft er inmiddels zo’n dertig 



27 
 

helpen realiseren. We willen er graag honderd! Door uw 
bijdrage aan deze collecte maakt u dat mogelijk. 
 
Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
 
 
Zondag 2 november  9.30 uur   dienst in: Tijnje 
    Heilig Avondmaal 
 
 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 
 Organist:  Anton v.d. Meulen 
 Oppas:   Ankie de Boer 572871 
 Kindernevendienst : ja 
 Zondagsschool: Taapke 
 Ouderling van dienst: Geartsje Romkema 
 Collectes zijn voor: 1e diac. / kerk in actie 
    najaarszendingsweek 
                           2e kerk  
                                                    3e kerk en gebouwen 
             Bloemenbezorger: H. Altena 
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Woensdag 5 november 19.30 uur   dienst in: Tijnje 
 
   Dankdag voor gewas en arbeid
  
  
 Voorganger:  Ds. C.K.J. Pronk 
 Organist:  Ad de Koning  
 Ouderling van dienst: Beke Hendriksma 
 Collecte is voor de: diaconie  
 
 
Zondag 9 november 9.30 uur   dienst in: Tijnje 
 
    Afscheidsdienst ds.Pronk 
    
 Voorganger:     Ds. C.K.J. Pronk 
 Organist:  Ad de Koning  
  
 Oppas:   Irene Overwijk 571475 
 Kindernevendienst: ja 
 Zondagsschool: Foekje en Taapke  
             Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 
                                                    2e kerk     
 Bloemenbezorger: Mevr. J. From 
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Zondag 16 november  10.30 uur   dienst in: Tijnje 
 
                                       Jeugd Concert-Zangdienst 
 
           m.m.v.   De band SJEM  
  
 Organist:  Jelle Visser 
 Oppas:   Johanneke Rog 571484 
 Kindernevendienst : ja 
 Zondagsschool: Harold en Taapke 
 Ouderling van dienst: Ida Knobbe 
 Collectes zijn voor: 1e evangelisatie  
                             2e jeugd   
 Bloemenbezorger: H.Hokwerda 
 
Zondag 23 november 9.30 uur   dienst in: Tijnje 
 
   Laatste zondag kerkelijk jaar 
    
 Voorganger:     Ds. E. Rooseboom  
                                                    Drachten 
 Organist:  Ad de Koning   
 Oppas:   Lisanne Ziel 571624 
 Kindernevendienst : ja 
 Zondagsschool: Hendrika  

Ouderling van dienst: Pieter Kik  
 Collectes zijn voor: 1e diac./ kerk in actie 
    Binnenlands diaconaat 

2e kerk   
 Bloemenbezorger: H. Span 
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Zondag 30 november 9.30 uur  dienst in: Terwispel 
    1e advent  
        
 Voorganger:  Ds. J. Jonkmans / Zwolle 
 Organist:  Rob Huizing  
 Oppas:   Janneke van Beek 752058 
 Kindernevendienst : ja 
 Zondagsschool: Taapke 

Ouderling van dienst: Jannie From  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 

2e kerk / missionair 
werk en kerkgroei   

 Bloemenbezorger: F. Akkerman 
 
Bijbelleesrooster 
 

zaterdag  1 november  Deuteronomium 9:1-24   
zondag  2 november  Psalm 131   
maandag  3 november  Deuteronomium 9:25–10:11   
dinsdag  4 november  Deuteronomium 10:12–11:9   
woensdag  5 november  Deuteronomium 11:10-32   
donderdag  6 november  Efeziërs 5:21-33   
vrijdag  7 november  Efeziërs 6:1-9   
zaterdag  8 november  Efeziërs 6:10-17   
zondag  9 november  Efeziërs 6:18-24   
maandag  10 november  Daniël 8:1-14   
dinsdag  11 november  Daniël 8:15-27   
woensdag  12 november  Daniël 9:1-8   
donderdag  13 november  Daniël 9:10-19   
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vrijdag  14 november  Daniël 9:20-27   
zaterdag  15 november  Psalm 90   
zondag  16 november  Daniël 10:1-11   
maandag  17 november  Daniël 10:12-21   
dinsdag  18 november  Daniël 11:1-9   
woensdag  19 november  Daniël 11:10-20   
donderdag  20 november  Daniël 11:21-28   
vrijdag  21 november  Daniël 11:29-35   
zaterdag  22 november  Daniël 11:36-45   
zondag  23 november  Daniël 12:1-4   
maandag  24 november  Daniël 12:5-13   
dinsdag  25 november  Psalm 44:1-17   
woensdag  26 november  Psalm 44:18-27   
donderdag  27 november  Jesaja 40:1-11   
vrijdag  28 november  Jesaja 40:12-20   
zaterdag  29 november  Jesaja 40:21-31   
zondag  30 november  Psalm 85   

 

  


