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                                                                           21e jaargang nr.7 
                                                                   September/Oktober 2012 
Lang geleden 
 
Lang geleden, toen God zag dat de aarde goed 
gemaakt was, wilde hij voor de mensen iets van zichzelf 
achterlaten. Dat moest een vonk van zijn wezen zijn, 
vond hij. Een licht, waardoor de mensen hun weg op de 
aarde konden vinden. 
Hij ging op zoek naar een plaats, waar hij het kon 
verbergen. Want als de mens het té gemakkelijk zou 
kunnen vinden, zou hij geen erg hebben in de grote 
waarde van dat licht. 'Dan moet u het op de hoogste 
bergtop verbergen', zei één van Gods raadgevers. Maar 
God schudde het hoofd. 'Nee de mens is een avontuurlijk 
schepsel en hij zal vlug genoeg leren de hoogste bergtop 
te beklimmen'. 'Diep in de aarde dan'. 'Ik denk het niet', 
sprak God, 'want op een dag zal de mens ontdekken, dat 
hij kan graven naar de diepste plaatsen in de aarde'. 
'Middenin de oceaan dan, meester'. 'Ook dat niet', zei 
God. 'Want ik heb de mens verstand gegeven, waardoor 
hij zal leren schepen te bouwen en de diepste oceanen 
over te steken'. 
'We weten het niet meer!' riepen zijn raadgevers. Toen 
glimlachte God en zei: Ik zal het verbergen op de enige 
plaats, waar de mens nooit zal zoeken. Ik zal het diep in 
de mens zelf verbergen'. 
 
(vrij naar Dorothy Gilman, het verbergen van de vonk) 
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Mededelingen vanuit de kerkenraad 
 
-De kerkenraad vergadert op donderdag 13 september. 
-Mieke Veldhuizen stopt met ingang van 1 september met haar     
  PR werk voor de kerk.  
-Pieter Reitsma zal dit werk overnemen, kopij voor de         
  Tynjeboade kan worden aangeleverd op de Heinvoswei 40 of    
  via de mail: reitsma-tijnje@kpnmail.nl  
-Hotze Jan Lolkema neemt voor het komende jaar de taak van    
  vice-voorzitter op zich.  
-Mededelingen ten aanzien van ziekte of andere opmerkingen  
  kunnen worden gedaan bij uw wijkouderling of bij Rhodé Tanja. 
 
Janneke Vrijburg 
 
 
 

 Op 28 september 2012 stond het project ‘Nacht    
 zonder dak’ gepland, helaas moeten we melden   
 dat het wegens te weinig belangstelling niet  
 door gaat. 
  

                             Riekje Jeninga en Hilda Feenstra 
 
 
Kindernevendienst 
 
Zoals al eerder vermeld in het kerkblad, gaat het niet zo goed met 
de kindernevendienst in Tijnje en Terwispel. Er zijn erg weinig 
kinderen die de kindernevendienst bezoeken - soms zijn er zelfs 
helemaal geen kinderen - en het lukt ons niet om nieuwe leiding te 
vinden. De bezetting van de kindernevendienst bestaat daardoor 
nog maar uit 3 personen. 

mailto:reitsma-tijnje@kpnmail.nl
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Afgelopen jaar hebben we gekozen voor 1 keer per maand 
kindernevendienst in plaats van 1 keer per week. De 
kindernevendienst was dan samen met de tienernevendienst op de 
eerste zondag van de maand. We hoopten op deze zondagen meer 
kinderen in de kerk te zien. Jammer genoeg heeft deze opzet niet 
gewerkt. Er bleven weinig tot geen kinderen komen. Zelfs niet als 
we ze via school vooraf door middel van een briefje uit nodigden. 
Samen met de kerkenraad vinden we het jammer dat er zo weinig 
gezinnen met kinderen in de kerk komen en dat er daarom zo 
weinig kinderen/tieners aanwezig zijn. We hebben besloten dat het 
niet meer haalbaar is elke week kindernevendienst te organiseren. 
Dit jaar zal er daarom geen kindernevendienst meer zijn in Tijnje en 
Terwispel. De bijzondere diensten – zoals het kinderkerstfeest en 
Palm Pasen – zullen vooralsnog wel blijven bestaan. We hopen wel 
dat er mensen zijn die ons willen helpen met de organisatie 
daarvan, want het is veel werk dat door weinig mensen gedaan 
moet worden. Dat laatste helemaal omdat Iepie Zijlstra na 10 jaar 
kindernevendienst besloten heeft te stoppen. We willen Iepie 
enorm bedanken voor haar jarenlange inzet. Ze heeft veel voor de 
kindernevendienst gedaan en geregeld en we zullen haar 
enthousiaste inzet zeker missen.  
 
Johan Meesters, Margreet Verboom & Gesiena Woudstra 
 
 
Het gelegenheids mannen ensemble op 5 okt. 2012 in Terwispel. 
 
De activiteiten commissie van de kerk Terwispel heeft het 
gelegenheids mannen ensemble uitgenodigd voor: 
 
vrijdag 5 oktober ’s avonds 19.45 uur in de kerk  Terwispel 
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Dit  ensemble o.l.v. Anton van der Meulen bestaat uit een 
wisselende bezetting  van mannen uit Boornbergum, Tijnje en 
Oude- en Nieuwe Horne. 
Zij zingen al een aantal jaren op gelegenheids basis. 
Er worden zowel geestelijke als algemene liederen gezongen. 
Het afwisselend programma aangeboden met: koorzang, solozang, 
muzikaal intermezzo en er is ruimte voor samenzang. 
Na afloop wordt u koffie / thee aangeboden. 
Ter bestrijding van de kosten wordt een collecte gehouden. 
Een bezoek aan dit 4-stemmige ensemble is zeker de moeite waard. 
 
Namens de commissie Hendrik Span   
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bedankje 
 
We willen iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en cadeaus 
die we kregen op onze 60 jarige trouwdag. 
Het was geweldig. 
 
Hidde en Japke Schaap 

Startzondag 7 oktober 

Thema: Geloof, Hoop en 

Liefde 

9.30 uur 

in Terwispel 

Van harte welkom 
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Bedankje. 
 
We waren verrast door het grote aantal felicitaties voor ons veertig 
jarig huwelijk. 
Ook het jubileum / afscheid van Jan, van school, is door u/jullie niet 
vergeten. 
Hartelijk dank ! 
 
Jan en Rhodé Tanja 
 
Toelichting collecte thema’s 
 
16 september 2012 Collecte Protestantse Kerk Vredeswerk 
Powered by Peace 
Ieder jaar, in september, is de Vredesweek, waarin Kerk in Actie en 
IKV Pax Christi aandacht vragen voor het vredeswerk dat wereldwijd 
wordt uitgevoerd. Dit jaar is het thema: Powered by Peace 
(gedreven door de vrede). Wij vragen uw aandacht voor het geweld 
en het onrecht rondom het delven van grondstoffen. De opbrengst 
uit het delven van olie, steenkool en goud komt vaak niet ten goede 
aan armoedebestrijding, 
maar komt bijvoorbeeld terecht bij het leger, of zelfs bij 
rebellengroepen. 
Nieuwe conflicten ontstaan en lopende conflicten worden op 
deze manier in stand gehouden, zoals in Colombia bijvoorbeeld 
waar strijdende groepen zich via de opbrengst van grondstoffen 
kunnen bewapenen en de bevolking onderdrukken. 
Mensenrechtenschendingen zijn er aan de orde van de dag. 
 

23 september 2012 Collecte JOP 
Kind aan huis in de kerk 
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Geloof, hoop en liefde. Daar draait het om in de kerk. Ook als het 
gaat om de kinderen in en om de gemeente. Het is belangrijk dat 
kinderen zich veilig, welkom en thuis kunnen voelen in de kerk. Het 
is een van de plekken, naast hun eigen huis, waar zij het geloof, de 
hoop en de liefde kunnen ervaren. Geloof in God, hoop voor de 
toekomst en liefde voor elkaar. JOP, Jeugdorganisatie van de 
Protestantse Kerk, maakt 
daarom materialen waarmee gemeenten hun diensten geschikt en 
begrijpelijk kunnen maken voor kinderen. JOP biedt ook trainingen 
aan zodat lokale jeugdwerkvrijwilligers precies weten waarmee ze 
aan de slag kunnen in de eigen gemeente. Zeker aan het begin van 
het kerkelijk seizoen is het belangrijk om hierbij stil te staan en 
samen na te denken over de rol van kinderen in de gemeente. Zij 
zijn immers de toekomst van de kerk. 
 
7 oktober 2012 Collecte Protestantse Kerk Kerk & Israël 
Israëlzondag 
De eerste zondag van oktober is voor de Protestantse Kerk 
‘Israëlzondag’. Op deze zondag geven we meer dan anders uiting 
aan onze roeping tot onopgeefbare verbondenheid met het volk 
Israël. Voor de Protestantse kerk is de relatie met het volk Israël een 
essentieel element van de eigen identiteit. De kern van het werk 
van Kerk & Israël is de mensen bij de joodse wortels van het geloof 
brengen. Zo wordt bv. de universitaire leerstoel Judaïca gesteund. 
Onopgeefbare verbondenheid betekent dat je elkaar ook wil 
ontmoeten. 
Dialoog is dus heel belangrijk, niet alleen in Nederland maar ook in 
Israël. Daarom steunt Kerk & Israël het werk in Nes Ammim, een 
internationale christelijke nederzetting waar Joodse en Arabische 
mensen elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek gaan met elkaar. 
Ook zijn er contacten met Joodse gemeenschappen en organisaties 
in Nederland. 
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 Opbrengst collecten 
 
24 juni  Diaconie (evangelisatiedienst) €  82,05 
  Kerk     €  60,20 
 
  1 juli  Diaconie (Tentdienst Edukans) € 180,54 
  Kerk     € 110,62 
  Kerk en gebouwen   € 114,62 
 
  8 juli  Diaconie    €   55,20 
  Kerk     €   56,45 
 
15 juli  Diaconie    €   47,05 
  Kerk     €   48,15 
 
22 juli  Diaconie    €   44,15 
  Kerk     €   52,60 
 
29 juli  Diaconie    €   42,50 
  Kerk     €   30,45 
 
  5 augustus Diaconie    €   26,07 
  Kerk     €   21,70 
  Kerk en gebouwen   €   26,07 
 
Hartelijk dank voor uw gaven. 
 
Namens de diaconie, 
A.Hoekstra-Mulder. 
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Heeft u voor een dienst een oppas nodig? 
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen? 
 
Zondag  9 sept. 9.30 uur  dienst in: Tijnje 
    Heilig Avondmaal 

Voorganger:  Ds. R. Pluim / Drachten 
 Organist:  Anton v.d.Meulen 
 Oppas:   Joanne Dijkstra 571141 en 
                                                Ankie de Boer  
 Ouderling van dienst: Gina Weidenaar  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 2e Miss.werk 
                              (nw.kerk Moerwijk) 
 Bloemenbezorger: T. Romkema 
 
 
Zondag 16 sept.  9.30 dienst in: Terwispel 
    Vredesweek 
 Voorganger:  Ds. P. Crom / Wijnjewoude 
 Organist:  Rob Huyzer 
 Oppas:   Janneke v. Beek 752058 
 Ouderling van dienst:Geartsje Romkema  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 2e Vredeswerk 
 Bloemenbezorger: Joh. v.d. Meulen 
 
 
Zondag  23 sept.   9.30 dienst in: Tijnje 
 
 Voorganger:  Dhr.Smit / Steenwijk 
 Organist:  Hielke v.d.Meulen 
 Oppas:   Cobina Dijkstra 571141 
 Ouderling van dienst:Pieter Reitsma  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 2e land.jeugdwerk 
 Bloemenbezorger: T. de Boer 
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Zondag  30 sept.   9.30 dienst in: Tijnje 
 
 Voorganger:  Ds. P. Crom / Wijnjewoude 
 Begeleiding :  De Bazuin 
 Oppas:   Marrit v.d.Meulen 571801 
 Ouderling van dienst:Jannie From  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 2e kerk 
 Bloemenbezorger: P. Kik 
 
 
Zondag  7 okt.      9.30 dienst in: Terwispel 
    Startzondag 
 Voorganger:  Mw. Drs. J. M. Tanja / Kampen 
 Organist:  Hielke v.d. Meulen 
 Oppas:   Rixt Romkema 571535 
 Ouderling van dienst:Jan Willem de Bruin  
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 2e kerk en Israël 
    3e kerk en gebouwen 
 Bloemenbezorger: P. Stienstra-Kneefel 
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Bijbelleesrooster 
 
Zaterdag 8 september  Psalm 54 
Zondag 9 september  2 Koningen 21:1-18 
Maandag 10 september  2 Koningen 21:19-26 
Dinsdag 11 september  2 Koningen 22:1-13 
Woensdag 12 september 2 Koningen 22:14-20 
Donderdag 13 september 2 Koningen 23:1-14 
Vrijdag 14 september  2 Koningen 23:15-30 
Zaterdag 15 september Marcus 9:1-13 
Zondag 16 september Marcus 9:14-29 
Maandag 17 september Marcus 9:30-50 
Dinsdag 18 september Marcus 10:1-12 
Woensdag 19 september Spreuken 28:1-13 
Donderdag 20 september Spreuken 28:14-28 
Vrijdag 21 september 2 Koningen 23:31-24:7 
Zaterdag 22 september 2 Koningen 24:8-17 
Zondag 23 september 2 Koningen 24:18-25:7 
Maandag 24 september 2 Koningen 25:8-17 
Dinsdag 25 september 2 Koningen 25:18-30 
Woensdag 26 september Spreuken 29:1-13 
Donderdag 27 september Spreuken 29:14-27 
Vrijdag 28 september Openbaring 12:1-6 
Zaterdag 29 september Openbaring 12:7-12 
Zondag 30 september Openbaring 12:13-18 
Maandag 1 oktober  Openbaring 13:1-10 
Dinsdag 2 oktober  Openbaring 13:11-18 
Woensdag 3 oktober  Psalm 128 
Donderdag 4 oktober  Psalm 2  
Vrijdag 5 oktober  Rechters 13 : 1-24 
Zaterdag 6 oktober  Rechters 14:1-9 
Zondag 7 oktober  Rechters 14:10-20 

 


