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                                                                                  21e jaargang nr. 10 
                                    December 2012 
Lied / gedicht voor in de kersttijd 

 
In de harten van de mensen 
leeft een eeuwenoud gerucht 
van een wereld die volmaakt was, 
waarvan God zag dat zij goed was, 
lichtend beeld dat van ons vlucht. 
 
Echo die in ons blijft klinken, 
vonk van God, geef ons de durf 
‘t met dit sprankje hoop te wagen 
tot het groeiend wordt voldragen, 
ons van binnenuit vervult. 
 
Als een kind zo klein en kwetsbaar, 
teer maar toch vol zachte kracht 
wordt dan Christus steeds herboren, 
wat in ’t donker leek verloren, 
wordt weer aan het licht gebracht. 
 
Dunne draad van licht en leven, 
Geest van God die ons geleidt, 
voer door eeuwen en door dagen 
ons naar heelheid die de aarde 
van gebrokenheid bevrijdt. 
   
( uit Eva’s lied, tekst van Marijke Koijck-de Bruijne ) 
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Mededelingen vanuit de kerkenraad. 
 

- De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden op   
   woensdag 12 december 
- De voorzitter van de kerkenraad, Jan Willem de Bruin is nog op  
  vakantie, hij hoopt 9 december weer terug te zijn. 
- Mededelingen ten aanzien van ziekte of andere opmerkingen  
  kunnen worden gedaan bij uw wijkouderling of bij Rhodé Tanja. 
- Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar,  
  Ds Paans uit Burgum gaat voor in deze dienst. 
- In de adventsperiode worden er weer mooie liturgische  
  bloemstukken gemaakt, hierbij horen lezingen en een  
  projectlied. 
- Tijdens de adventsperiode zal er kindernevendienst worden  
  gehouden. We hopen dat hier veel belangstelling voor zal zijn. 
- Voor de clubs wordt gezocht naar nieuwe leiding. Lijkt het je  
  leuk om je in te zetten voor de jeugd, meld je dan aan via onze  
  jeugdouderling Ida Knobbe, tel nr. 0513 571459 of via de mail  
  ida.johan@agroconnect.nl  
- Mieke Veldhuizen en Hilda Feenstra stoppen met het geven van  
  catechisatie. Deze groep van 16 jarigen sluit aan bij de groep  
  van de 17 jarigen. 
 
Namens de kerkenraad 
Janneke Vrijburg 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ida.johan@agroconnect.nl
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WEER AAN HET WERK! 
 
Vanaf heden mag ik mijn werkzaamheden hervatten, de eerste 
weken te beginnen met zes uur per week. 
Op het moment dat u dit leest hebben we in het moderamen van 
de kerkenraad inmiddels gesproken over hoe de weg in overleg 
met de bedrijfsarts uitgestippeld wordt, hoe het werk in de  
komende tijd langzaam maar zeker uitgebreid kan worden, tot ik 
weer in volle kracht vooruit kan. 
Dat ik heel blij ben om u dit te kunnen vertellen, zult u vast wel 
begrijpen, ik ben dankbaar dat mijn gezondheid zodanig is dat ik 
mijn ambt weer mag gaan vervullen in onze gemeente, en ik 
verheug me opnieuw op alle goede ontmoetingen die dat met 
zich meebrengt. 
Ik wil u vragen om te bidden om zegen en kracht voor het werk 
van álle ambtsdragers in onze gemeente, in het vertrouwen dat 
wij allemaal samen met nieuwe moed én vreugde onze weg 
vervolgen, en als Zijn gemeente bouwen aan het Koninkrijk van 
onze Heer. 
 
Met een hartelijke groet aan u en jullie allemaal, 
ds  Corrie Pronk. 
 
Gemeentenieuws 
  

Verhuisd; 
De fam. J. Schaap-Bosma, Heawei 24, is verhuisd naar 
Doniahiem, Stationstraat 33, 8521 JT in Sint Nicolaasga. 
Wij wensen hen daar nog een hele fijne tijd toe. 
Geboren; 
Op 30 oktober hebben Hans v.d Zwaag en Fokje de Wolf, 
Warrewei 7a, 8406 AA Tijnje, een zoontje gekregen. Hij heet Thys 
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Fedde. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon. 
Thuisgekomen uit het ziekenhuis; 
Dhr. J. Adema, Warrewei 33, Tijnje, is weer thuis uit het 
ziekenhuis. 
Mevr. T. v.d Meulen, Riperwei 8, Tijnje, is inmiddels ook weer 
thuis. 
Dhr. A. Overwijk, Breewei 42, Tijnje, is voor revalidatie naar 
Drachten.  
Zijn adres is Marrewyk, Compagnonsplein 1, 9202 NN, Drachten. 
Wij wensen hen en alle andere zieken beterschap en sterkte toe. 
Kopij; 
De kopij voor het volgende Tsjerkepaad graag inleveren voor 
donderdag 13 december bij Doetie Dijkstra, Stokkershagen 12, 
 e-mail: marco.dijkstra@planet.nl of bij Sjoukje v.d Molen, 
Breewei 53. 
 
De bloemen zijn in de afgelopen periode,namens onze 
gemeente, als groet/bemoediging gegaan naar: 
 
28 okt. - Mevr. A. v. Asch, Farskewei 10, Tijnje. 
  4 nov. - Fam. J. Meesters, Kupershagen 4, Tijnje. 
11 nov. - Fam. Veldhuizen, Kupershagen 9, Tijnje. 
18 nov. - Fam. K.T. Knobbe, Tijnjeweg 29, Gersloot.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marco.dijkstra@planet.nl
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De Ark van Noach is in Drachten 
 
Vanaf 28 oktober ligt de Ark in de Haven van Drachten aan de 
Loswal en blijft daar liggen tenminste tot eind december 2012.  
Het is zeer de moeite waard om deze ark te bezoeken, zowel 
voor volwassenen als kinderen.  
De Ark van Noach, ook wel “de verhalenark”genoemd, is het 
eerste drijvende bijbelse themapark in Europa en daarmee een 
uniek project. Naast het verhaal van Noach en zijn Ark is het ook 
een podium voor vele andere Bijbelverhalen. 
Aad Peters,  tv- en theaterproducent, heeft de oude Ark van 
Johan Huibers aangekocht en omgebouwd.  
 
Wilt u deze unieke ervaring meemaken, dan kunt u meer 
informatie vinden op www.verhalenark.nl  
o.a. over openingstijden en toegangsprijzen. 
 
Fokje Hokwerda- Akkerman 
 
After Dinner,  terugblik op het Stamppotbuffet 
 
Het was gezellig druk 12 november bij het stamppot buffet.  Er 
waren ongeveer 30 mensen die genoten hebben van elkaars 
gezelschap en verschillende stamppotten. Het heeft goed 
gesmaakt en smaakt naar meer. We zijn van plan om dit in de 
toekomst nog eens te herhalen.  Eén van de gasten merkte op 
dat het toch wel fijn is om zonder agenda op deze manier bij 
elkaar te zijn. De dames die heerlijke stamppotten gemaakt 
hebben, nogmaals hartelijk dank! 
 
Namens de Diaconie 
Fokje Hokwerda Akkerman 

http://www.verhalenark.nl/
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Kinderkerstfeest 
 
Net als vorig jaar is er weer kinderkerstfeest in Tijnje en 
Terwispel. 
De kerstcommissies zijn al volop bezig met de voorbereidingen 
en er zijn zelfs al kinderen die zich hebben opgegeven. 
 
Het kerstfeest in Tijnje wordt dit jaar op vrijdagavond 21 
december gehouden en het kerstfeest in Terwispel op 
maandagavond (kerstavond) 24 december. Beide feesten 
beginnen om 19.00 uur. 

Mocht je je nog niet hebben 
opgegeven, dan kan dat nog.  
 
Voor Tijnje kan dat (per mail) bij 
Margreet Verboom:  
Verboom123@gmail.com 
 
Voor Terwispel kan dat (per mail) 
bij Bernadet de Vries:  
b.nieuwland1@kpnplanet.nl 
 
Tot slot 
Het organiseren van het 
kinderkerstfeest gaat niet vanzelf. 
Dus als u het ook belangrijk vindt 
dat het kinderkerstfeest in Tijnje 

en Terwispel gevierd blijft worden, meldt u dan aan als 
medewerker. Vele handen maken licht werk! 
 
Namens de kerstcommissie: 
Margreet Verboom en Iepie Zijlstra 

mailto:b.nieuwland1@kpnplanet.nl
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NIEUWJAARSCONCERT OP ZONDAG 6 JANUARI OM 15.00 UUR 
IN DE KERK IN TERWISPEL. 
 
Het gemengd koor SJONGNOCHT uit Oude- en Nieuwehorne  
nodigt u uit voor een muzikale Kerstreis door Europa. 
Daar Driekoningen op zondag 6 januari is, 
 valt dit nog onder Kersttijd. 
Het koor biedt ons een Kerstreis door Europa aan. 
Het programma: 
 Koorzang met liederen uit diverse landen 
 Samenzang 
 Gedichten 
Er is plaats genoeg in de herberg, dus komt allen ! 
Reiskosten: € 5,00; kinderen t/m 13 jaar reizen op uw kaartje 
gratis mee. 
In de pauze wordt u koffie/thee aangeboden. 
Tot ziens op 6 januari ’s middags 15.00 uur. 
U bent van harte welkom. 
 
Mede namens de activiteiten comm. Kerk Terwispel. 
H. Span 
 
Hallo allemaal, 
 
Op zaterdag 6 oktober zijn wij met kinderen van de 
zondagsschool naar Bombi in Drachten geweest. Er is een hele 
grootte ballenbak en er is ook een klauter klimmer. We hebben 
er ook patat met frikadellen gegeten. We kwamen moe in de 
Tynje aan en het was heel erg leuk. 
We waren er met zijn twaalfden en als begeleider was juf Taapke 
er plus Foekje. 
Groetjes Marixanne Lolkema 
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Verjaardagen 70+ 
  
  9 dec. - Mevr. S. Span-Odinga, Tynjewei 3, 8406 AT Tijnje. 
19 dec. - Mevr. I. v.d Meulen-Bakker, Brêgeleane 11, 8406 EA   
    Tijnje. 
  
Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst. 
Wilt u niet in deze rubriek vermeld staan, geef dit dan even 
door aan Tietia v.d Meulen, tel.nr: 0513-571592, e-mail: 
t.c.vandermeulen@ziggo.nl 
 
Bedankje 
 
De mens wikt maar God beschikt. 55 jaar in Tijnje gewoond. 
Je wilt er graag je hele leven blijven (indien mogelijk) maar na 
een lange, moeilijke periode gaan we verhuizen 
naar Doniahiem in St.Nicolaasga. 
We zijn heel erg blij weer samen te zijn en hier is alle zorg die 
nodig is, aanwezig.We bedanken allen die ons gesteund hebben 
door een kaartje, bloemetje, telefoontje of bezoekje. 
Het was hartverwarmend. 
We hopen in Doniahiem samen nog een mooie tijd te hebben 
en wensen ieder in Tijnje het allerbeste. 
 
Groetjes, Jan en Geertje Schaap 
 
Stationstraat 33 
8521 JT St.Nicolaasga 
 
 
 
 

mailto:t.c.vandermeulen@ziggo.nl
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Collecterooster 
 
Zondag 9 december 2012 - Collecte Protestantse Kerk Pastoraat 
Omzien naar elkaar 
De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar 
elkaar’. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw 
zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar 
gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken 
in geloofs- en levensvragen. De Protestantse Kerk ontwikkelt 
materiaal waarmee mensen het geloofsgesprek aan kunnen 
gaan, zoals rond de startzondag, Kerst en de tijd voor Pasen. 
Gemeenteadviseurs zijn geschoold om het geloofsgesprek op 
gang te brengen, te leiden en anderen te trainen hoe dat te 
doen. De collecte gaat naar deze ondersteunende materialen en 
trainingen. 
 
Zondag 25 december 2012 - Collecte Kerk in Actie Kinderen in 
de Knel Geef straatkinderen een thuis 
Iedere gemeente wil juist tijdens de kerstdagen een plaats zijn 
waar mensen verbondenheid voelen en zich thuis weten. Die 
verbondenheid uit zich ook in ons geven om een ander die geen 
thuis heeft. In de kerstcollecte staat het project “Dwelling 
Places” in Uganda centraal, een organisatie die straatkinderen 
opvangt in de hoofdstad Kampala. Hier leven duizenden kinderen 
zonder thuis. Ze komen uit de regio Kara-mojo, maar zijn de 
onveiligheid, droogte en honger in dit gebied ontvlucht. Nu 
zwerven ze dag in dag uit door de straten, op zoek naar eten. 
“Dwelling Places” biedt aan deze kinderen een thuis: een veilige 
plaats om te slapen, te eten en naar school te gaan. Uiteindelijk 
hoopt “Dwelling Places” de kinderen weer een thuis te geven bij 
hun eigen familie, als het kan in Karamojo. 
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Opbrengst collecten 

 
28 oktober Diaconie (Granny’s voor Granny’s) €   87,82 
  Kerk     €   36,50 
 
 4 november Diaconie (Cuba)   €   67,88 
  Kerk     €   76,47 
  Kerk en gebouwen   €   63,75 
 
 7 november Diaconie (dankdag)   €   59,05 
 
11 november Diaconie  
  (kerkinactie diaconaal binnenland) € 107,85 
  Kerk (jeugddienst)   € 100,30 
 
18 november Diaconie    €   45,55 
  Kerk     €   49,20 
 
28 Oktober was de dienst in het teken van Granny’s voor 
Granny’s  
Er is toen€  87,82  opgehaald ,dit hebben wij afgerond tot  
€ 150,00  
 
4 November  was de dienst in het teken van Cuba dit bedrag  
(€ 67,88 ) hebben we afgerond naar € 100,00  
 
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  2 dec.      9.30  uur dienst in: Terwispel 
    1e advent 
 Voorganger:  Ds. J.D. Kraan/Burgum 
 Organist:  Rob Huyzer 
 Oppas:   Lisanne Ziel 571624   
 Zondagsschool: Taapke Nicolai/Harold Hofstra 
 Kindernevendienst: ja 
 Tienerdienst:  ja 
 Ouderling van dienst: Ida Knobbe 
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 
    2e kerk/missionairwerk 
    3e kerk en gebouwen 
 Bloemenbezorger: S. v.d. Meulen 
 
Zondag  9 dec. 9.30 uur dienst in:                 Tijnje 
                            2e advent / Heilig Avondmaal 
 Voorganger:  Ds. P. Crom / Wijnjewoude 
 Organist:  Ad de Koning 
 Oppas:   Irene Overwijk 571475  
 Zondagsschool: Foekje Smit/Taapke Nicolai 
 Kindernevendienst: ja 
 Ouderling van dienst: Geartsje Romkema 
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 
    2e kerk / pastoraat 
 Bloemenbezorger: J. J. Knobbe 
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Zondag  16 dec. 9.30 uur  dienst in: Tijnje 
    3e advent 
 Voorganger:  Ds. J. Paans / Burgum   
 Organist:  Jelle Visser 
 Oppas:   Johanneke Rog 571484 
 Zondagsschool: Harold Hofstra/Taapke Nicolai 
 Kindernevendienst: ja 
 Ouderling van dienst: Pieter Reitsma 
 Collectes zijn voor: 1e diaconie 
    2e kerk 
 Bloemenbezorger: Mw. G. Lantinga 
 
Zondag 23 dec.9.30 uur  dienst in Tijnje  
    Zangdienst    4e advent      
 Organist:  Anton v.d. Meulen 
 Oppas :  Joanne Dijkstra 571141 en 
     Ankie de Boer 
 Zondagsschool : alle leiding 
 Kindernevendienst : ja 
 Ouderling van dienst: Jannie From    
 Collectes zijn voor:      1e diaconie 
    2e kerk 
 Bloemenbezorger:     H. Lageveen 
 
Maandag 24 dec. 22.00 uur dienst in: Tijnje   
    Kerstnachtdienst 
 Voorganger:  Ds. F.de Jong / Drachten 
 Begeleiding :  De Bazuin 
 Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin  
 Collectes zijn voor: 1 collecte voor het Ned.. 
    bijbelgenootschap 
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Dinsdag 25 dec.. 9.30 uur dienst in: Terwispel 
    1e kerstdag 
 Voorganger:  Ds. P. Crom / Wijnjewoude 
 Organist:  Hielke v.d.Meulen 
 Oppas:   Janneke v. Beek 752058
 Kindernevendienst: ja  
 Ouderling van dienst: Hotze Jan Lolkema 
 Collectes zijn voor: 1e kerk in actie / 
                                          kinderen in knel                              
    2e kerk 
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Bijbelleesrooster 
 
Zondag 2 december  Openbaring 3:7-13 
Maandag 3 december Openbaring 3:14-22 
Dinsdag 4 december 2 Tessalonicenzen 3:1-5 
Woensdag  5 december 2 Tessalonicenzen 3:6-18 
Donderdag 6 december Zacharia 9:1-8 
Vrijdag 7 december Zacharia 9:9-17 
Zaterdag 8 december Zacharia 10:1-5 
Zondag 9 december Zacharia 10:6-12 
Maandag 10 december Zacharia 11:1-14 
Dinsdag 11 december Zacharia 11:15-17 
Woensdag 12 december Psalm 126 
Donderdag 13 december Zacharia 12:1-8 
Vrijdag 14 december Zacharia 12:9-13:1 
Zaterdag 15 december Zacharia 13:2-6 
Zondag 16 december Zacharia 13:7-9 
Maandag 17 december Zacharia 14:1-11 
Dinsdag 18 december Zacharia 14:12-21 
Woensdag 19 december Lucas 1:1-25 
Donderdag 20 december Lucas 1:26-38 
Vrijdag 21 december Lucas 1:39-56 
Zaterdag 22 december Lucas 1:57-66 
Zondag 23 december Lucas 1:67-80  
Maandag 24 december Lucas 2:1-14  

Dinsdag 25 december 
Eerste Kerstdag 
Lucas 2:15-21 

Woensdag 26 december 
Tweede Kerstdag 
1 Johannes 1:1-2:2 

Donderdag 27 december 1 Johannes 2:3-11 
Vrijdag 28 december 1 Johannes 2:12-17 
Zaterdag 29 december Lucas 2:22-35 
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Projectlied 

 

1. Wanneer de dorre boom gaat bloeien zal dat het teken zijn 
    dat de messias onderweg is; hij zal de redder zijn. 
    (Lucas 21, 29 en 30) 
 
2. Geen berg zal dan voor hem te hoog zijn, dat is ons toegezegd. 
    Geen dal zal dan voor hem te diep zijn, wat krom is, wordt dan recht. 
    (Lucas 3, 1 - 6) 
 
3. We zullen alles eerlijk delen. We zien elkaar weer staan. 
    Baas boven baas zal dan voorbij zijn. Wie arm is, staat vooraan. 
    (Lucas 3, 7 – 18) 

    
4. Straks zal Maria moeder worden net als Elisabet   , 
    Nu wordt echt waar wat eens beloofd is; verlossing ingezet! 
    (Lucas 1, 39 – 45) 
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5. In onze nacht is hij gekomen heel weerloos en heel klein. 
    Hij heeft de duisternis verdreven. Nu kan er vrede zijn. 
    (Johannes 1) 
 
 
 


