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Lummelen
‘Op die dag – spreekt de HEER 

van de hemelse machten – 
zullen jullie elkaar uitnodigen onder 

de wijnrank en onder de vijgenboom.’ 
Zacharia 3:10

Hard werken, dat zit in ons Nederlanders 
ingebakken. Daar hebben we al veel mee 
bereikt. Maar vandaag de dag lijkt al dat 
harde werken zich tegen ons te keren. Er 
zijn zoveel mensen die de werkdruk niet 
meer aan kunnen en thuis zitten om bij te 
komen! Het moet anders. Maar hoe? Daar-
over liep ik de laatste weken te denken tij-
dens het stofzuigen, tijdens mijn stroop-
tochten door de supermarkt, tijdens het 
sorteren van de was, het ophangen en 
opvouwen van diezelfde was, het plan-
ten water geven, het piepers jassen, het 
afruimen en het opruimen. Ik begrijp wel 
dat het moeilijk is om je aan de werkdruk 
te onttrekken. Het werk is er, en iemand 
moet het toch doen? De kinderen moe-
ten les hebben, de machines in de fabriek 
moeten draaien, de supermarkt moet be-
voorraad zijn. Je kunt toch maar niet zo 
het bijltje erbij neer gooien als je het even 
gehad hebt met al dat werk? En toen las ik 
vanmorgen tijdens het ‘koppensnellen’ in 
de (digitale) krant opeens het woord ‘lum-
melen’. 

Lummelen…. een mooi woord. Het klinkt 
zoals het moet zijn: een beetje scharrelen 
in je huis, een boek pak-
ken, dan toch maar 
besluiten dat het 
leuk zou zijn om 
een boeketje te ma-
ken van bloemen uit 
je tuin, een appel-
taart bakken zonder 
telkens op de klok te 
kijken of je niet al weg 

moet, met je benen op de bank luisteren 
naar een cd die je al een hele tijd niet meer 
gehoord hebt. En het summum van lum-
melen: op een late zomeravond met een 
glas wijn in de verte turen naar… naar ei-
genlijk niets, maar je prima vermaken. Je 
gedachten verwijlen het ene moment bij 
dit onderwerp, even later weer bij een an-
der, zonder dat je meteen wat met die ge-
dachten moet doen. Lummelen; héérlijk!! 

Nou meen ik dat een predikant geen me-
ditatie kan schrijven zonder dat er een ste-
vig fundament onder ligt in de vorm van 
een Bijbeltekst. Dat geeft figuurlijk ge-
sproken steun aan wat je schrijft. Maar in 
de online-bijbel zoeken op het trefwoord 
‘lummelen’ geeft geen treffers. De bijbel 
heeft het sowieso niet zo op met niets 
doen. In Spreuken 13 vers 4 lees ik: ‘De ver-
langens van een luiaard worden niet ver-
vuld, een vlijtig mens wordt rijkelijk ge-
laafd’. En wat denkt u van een spreuk uit 
het apocriefe boek Sirach 22:2 ‘Een luiaard 
is als de drek van een mesthoop, ieder die 
hem aanraakt veegt zijn handen af’. Het is 
maar dat u het weet….

Nee, in de bijbel wordt slechts gelummeld 
na het laatste oordeel. Als het werk erop 
zit. Toch zit dat me niet helemaal lekker en 
meen ik die houding van alsmaar werken te 
mogen nuanceren. 
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De bijbel is immers een boek dat in een bepaalde tijd is ge-
schreven. Een tijd waarin er hard gewerkt moest worden, 
dat is waar. Maar ook een tijdperk in de wereldgeschiede-
nis waarin het leven wellicht niet zo gejaagd was als nu. 

De adviezen en leefregels van de Schrift mag je buigen 
naar je eigen tijd. We doen dan ook heel vaak. Voor-
beeld: Wij vrouwen dragen geen hoed meer als we 
naar de kerk gaan, hoe stellig Paulus ook verkondigde 
dat het geen pas gaf voor en vrouw om zonder hoofd-
bedekking in de kerk te verschijnen. Op grond van de 
veranderende levensomstandigheden meen ik ook dat 
strenge advies van werken, werken, werken te mogen 
ombuigen.  

Daarom waag ik het erop en heb mezelf bij de aanblik 
van een overvolle wasbox de opdracht gegeven van-
daag op z’n minst een uurtje te lummelen. En als het 
zonnetje schijnt ga ik vanmiddag misschien wel even 
onder de wijnstok in onze tuin zitten nietsdoen. Een 
heel nieuw gebod, modern en heel gezond voor ge-
streste vrouwen en mannen die zo af en toe geen boe 
of bah meer kunnen zeggen vanwege al hun verplich-
tingen. Om na dat heilzame uurtje nietsdoen weer vol 
goede moed aan het werk te kunnen gaan. 

Lummelen. Ik ga het proberen vandaag. 
Het zal me goed doen.  

Ds. Gerda Keijzer

KERKDIENSTEN  Tjerkgaast - Idskenhuizen - Sint Nicolaasga

Zondag 14 mei - Wit - Paedwizerdienst
09.30 uur Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e doel Paedwizer, 2e onkosten dienst

Zondag 21 mei - Wit
09.30 uur.  Tjerkgaast - mevr. T. Hoekstra-Boot,    
 Hoogeveen
Collecte 1e KIA catechisatie en educatie,  2e kerk

Donderdag 25 mei - Wit - Hemelvaartsdag
09.30 uur Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e CJOP, 2e Kerk

Zondag 28 mei - Wit - Wezenzondag - Fryske Tsjinst
09.30 uur Tjerkgaast - dhr. U. Zwaga, Goutum
Collecte 1e Weeshuis, 2e kerk

Zondag 4 juni - Rood - Pinksteren 
10.00 uur.  St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer - 
 m.m.v. werkgroep KerkInActie en ‘Crescendo’
Collecte 1e KIA-project, 2e onkosten dienst

Zondag 11 juni - Wit - Jeugddienst
10.30 uur. Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer, 
 m.m.v. Rock Steady-groep
Collecte KIA-werelddiaconaat Straatkinderen 
 Colombia, 2e onkosten dienst

Zondag 18 juni - Groen
09.30 uur St. Nicolaasga - ds. L.P. Cnossen, Oosterwolde
Collecte 1e binnenlands diaconaat, 
 2e onderhoud gebouwen

Zondag 25 juni - Groen - Diaconale zondag
09.30 uur Tjerkgaast - ds. Gersom Westerkamp van   
 Worldvision
Collecte 1e Worldvision, 2e kerk

Zondag 2 juli - Groen - 
Afscheid oudste kinderen kindernevendienst

09.30 uur Idskenhuizen - pastor Anneke Adema
Collecte 1e bloemenfonds, 2e kerk

Zondag 9 juli - Groen
09.30 uur St. Nicolaasga - pastor Willy Marskamp,   
 Dronten
Collecte 1e diaconie, 2e kerk

Zondag 16 juli - Groen
09.30 uur.  Tjerkgaast - ds. Y. Slik, Balk
Collecte 1e KIA project Myanmar, 2e kerk

Diensten Doniahiem

 Datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheden
 25 mei Op ‘e Noed Pastor A. Adema Hemelvaartsdag
 08 juni Langweer Ds. A. Veldhuizen 
 22 juni Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. A. Vriend 
 06 juli Op ‘e Noed Da. Gerda Keijzer HA
 20 juli Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. A. Vriend 

Na iedere kerkdienst

KoffiedriNKeN
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BIJ DE DIENSTEN

De diensten van de Stille Week

Het waren bijzondere diensten, de diensten in de week 
voor Pasen.
Elk met zijn eigen karakter. 
De oecumenische vespers in de kerk van Sint Nicolaasga. 
Sobere bijeenkomsten met een enkel woord, liederen, 
stilte en gebed. Een moment van inkeer en een voorberei-
ding op de dagen die zouden komen. 
Het was voor de eerste keer dat we dit deden in Op ‘e Noed 
en het was mooi om te zien dat er direct een vaste kern 
van mensen was die deze avonden met elkaar wilde delen 

Het was een volle kerk op witte donderdag in Tjerkgaast. 
‘Waarom is deze nacht anders dan alle ander nachten’ Deze 
vraag zette de toon. Het benadrukte het speciale karakter 
van deze dienst. 
Een dienst waarin het bijzondere verhaal van de voetwas-
sing van Jezus verteld werd. En samen vierden wij de maal-
tijd van onze Heer. Zo helemaal passend op deze avond. 
Sober in opzet, maar intens beleefd door de aanwezigen 
( foto 1) 

In Sint Nicolaasga luisterenden wij op Goede Vrijdag naar 
gemeenteleden die het lijdensverhaal naar Marcus vertel-
den. Een mooie afwisseling van stemmen in de teksten.
Het is bijzonder om een evangelieverhaal zo op de voet 
te volgen. Door de bijpassende liederen een mooi geheel 
( foto 2)

De klanken van koor en muziek van de Kruis en Kroon Pas-
siecantate vulden de kerk in Tjerkgaast op de Stille Zater-
dag. Het was een samenspel van koor, dirigent, organist 
en spreker  die uiterste concentratie vergde .Het lukte de 
deelnemers om er een geheel van te maken. De stap van 
het donker van de Goede vrijdag naar het Licht van Pasen 
was hoorbaar en zichtbaar. ( foto 3)  De Paaskaars werd bin-
nengebracht. 

De Paasmorgen in Idskenuizen: De nieuwe Paaskaars, sym-
bool van het nieuwe leven werd binnengebracht: De Heer 
is waarlijk opgestaan! (foto 4) Een dienst met veel zingen. 
En er was de afsluiting van het Paasproject voor de kin-
deren van de KND. Feestelijke muziek van Excelsior. Veel 
mensen in de kerk. Een prachtige afsluiting van een de be-
langrijkste week in het Christendom. Het lijden en sterven 
en de Opstanding van onze Heer. 
De hele week stonden er liturgische bloemstukken om het 
karakter van de verschillende diensten te onderstrepen. 
Een toegevoegde waarde. 

Veel mensen bleven Paaszondag nog een kopje kof-
fie drinken om nog even na te praten over de afgelopen 
week. Ook dat is gemeente-zijn.

Voor ons was het een voorrecht om aan verschillende 
diensten mee te werken. Dankbaar gaan we samen als ge-
meente verder, met goede moed. 

Pastores Gerda en Anneke

1. 2. 3. 4.
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VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de Grote Kerkenraadsvergadering
 van 22 februari 2017

Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet ie-
dereen van harte welkom. Vervolgens leest hij Johannes 
8 vers 6– 11 met daarna het daarbij aansluitend gedeelte: 
‘Schrijver in het zand’ van Hille Vlasman, over een bekende 
straatevangelist in Amsterdam die met misschien te veel 
inzet anderen wil overtuigen van het evangelie. Getuigen 
is prima, maar je kunt (als bij een schip) ook overtuigen. 
Jezus deed het anders: Hij schreef om anderen te overtui-
gen alleen maar in het zand en na het ‘Wie zonder zonde 
is, werpe de eerste steen’ droop iedereen af. De voorzitter 
sluit de opening af met gebed.

De wijkindeling is in het kerkblad Schakels gepubliceerd 
en is ook op de website te vinden.   
In de kerk van Idskenhuizen staan zes voetenbankjes die 
gebruikt kunnen worden. Er worden er nog zes bijgemaakt; 
ze zijn soms nodig omdat de stoelzittingen vrij hoog zijn. 

Tijdens onze vorige vergadering hebben wij n.a.v. een 
uiteenzetting van onze predikanten Gerda Keijzer en An-
neke Adema uitgebreid gesproken over: het zegenen van 
relaties anders dan die tussen man en vrouw. We hebben 
tijd voor bezinning genomen en stellen dit onderwerp nu 
weer aan de orde. Een aantal reacties: 
1.  Het onderwerp is ook bij de oudste jeugd besproken. 

Die bleek verbaasd dat het hier nog niet toegestaan 
was. Dergelijke relaties worden bij hen als normaal er-
varen. 

2.  Tijden zijn veranderd: er wordt nu anders aangekeken 
tegen wat vroeger als verkeerd werd gezien. 

3.  Een ambtsdrager kan het als moeilijk ervaren om bij 
zo’n huwelijk dienst te doen. 

4.  We moeten de mening van iedereen respecteren.
Na de bespreking concluderen wij dat wij positief staan 
tegenover het zegenen van relaties tussen mensen an-
ders dan man en vrouw. Wij besluiten de gemeente op 
een avond te horen en de meningen van die avond op 
de eerstvolgende GKR-vergadering te bespreken. Die ge-
meenteavond houden we op donderdag 11 mei. 

De groep van Tsjûkemargemeenten komt een paar keer 
per jaar in Joure bijeen. Het doel is o.a. elkaar te versterken 
door adviezen te geven en samen te werken, zodat niet 
iedereen het wiel hoeft uit te vinden. 
Een gezamenlijk doel is ook ervoor te zorgen dat de ge-
meentelijke activiteiten in elke plaats behouden kunnen 
blijven. De gemeente Langweer heeft daarom contact met 
ons gezocht om op nog vast te stellen gebieden tot sa-
menwerking te komen. 
Ondertussen is er een eerste oriënterende bespreking 
geweest tussen de gemeenten Langweer, Scharsterbrug/
Ouwsterhaule en onze gemeente Op ‘e Noed. De bedoe-
ling is wel dat elke kerkgemeente zelfstandig blijft. Het 
gaat om praktische samenwerking. 
Gezamenlijke activiteiten kunnen zijn: de Winterbrief; het 
kerkblad; de administratie; de bootreis. Nu werken we al 
samen in de kapeldiensten. De KKR heeft in zijn vergade-
ring een positief advies gegeven aan de GKR om zich voor 
deze samenwerking uit te spreken. Ook de Grote Kerken-
raad staat hier positief tegenover en geeft dus groen licht 
om verder te gaan met de contacten.

Dini geeft uitleg bij de begroting van de Diaconie voor het 
jaar 2017. De uiteindelijke som is € 0,--, wat ook zo hoort 
te zijn. De vergadering gaat akkoord met deze begroting, 
waardoor deze is vastgesteld. 

Enkele jaren geleden is bij de start van de renovatie van de 
kerk van Idskenhuizen de begroting vastgesteld. Er is toen 
€ 325.000,-- begroot met een marge van € 25.000,-- Nu al-
les achter de rug is, blijkt dat de totale kosten uitkomen op 
€ 348,835,--. 
De renovatiecommissie is met de uitgaven dus onder de 
begroting gebleven en dat is een hele prestatie (wat ook 
applaus opleverde in de vergadering). De commissie zelf, 
gulle gevers en het grote aantal vrijwilligers hebben er-
voor gezorgd, dat dit resultaat behaald kon worden.

In de kerk van Idskenhuizen schuiven de achterste rij 
stoelen soms naar achteren en beschadigen daardoor de 
achterwand. Hier zal wat aan gedaan worden. Daarnaast 
worden in die achterste rij in het midden twee stoelen ver-
wijderd. In een gesloten rij gaan de collectezakken van het 
ene vak door naar het andere en dat is niet de bedoeling. 
Zo zijn er in het vernieuwde gebouw aanloopproblemen, 
die het C.v.K. na inventarisatie gaat oplossen.

Stg. Present in de gemeente De Fryske Marren is een mooi 
initiatief en de diaconie zal zich hiervoor inzetten: vrijwil-
ligers gevraagd!

Social media: de jeugdcommissie vraagt om meerdere be-
heerders voor de facebookpagina en niet alleen voor de 
jeugd, overigens. 

Fedde Kooijker sluit de avond af met “Gedicht na vergade-
ring” uit de bundel ‘Weerklank’.

Om 09.15 uur bedankt de voorzitter iedereen voor haar of 
zijn inbreng en hij wenst de aanwezigen een wel thuis.
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Verslag van de Kleine Kerkenraadsvergadering
 van 15 maart 2017

Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de 
aanwezigen van harte welkom. Hierna leest hij Jesaja 53 
vers 1 – 7 en daarna uit “Geloof het maar” van ds. Arie van 
der Veer. Wij kennen de tekening van Jezus zoals Hij vaak 
wordt uitgebeeld. Echter, Hij is naast heelmeester ook pa-
tiënt: Hij heeft onze ziektes/ons lijden op zich genomen. 
Als je dat alles in een tekening verwerkt, hoe komt die er 
dan uit te zien? De voorzitter sluit de opening af met ge-
bed.
 
In ingekomen stuk biedt de zanggroep ‘Samar’ uit Balk aan 
om in onze gemeente een keer op te treden. Op 18 maart 
vierde de groep haar 12½-jarig jubileum. 
De RCBB is akkoord gegaan met de begroting van het Col-
lege van Kerkrentmeesters.

De PG Scharsterbrug/Ouwsterhaule heeft ons meege-
deeld dat ze positief staat tegenover samenwerking tus-
sen onze gemeenten en die van Langweer en dat betekent 
dat we verder kunnen. Om de samenwerking gestalte te 
geven stellen we voor, dat elke gemeente een lijstje van 
drie concrete punten/onderwerpen van samenwerking 
opstelt, waarmee we gaan beginnen. Voorzitter Jan de 
Jong gaat dit plan voorleggen aan de andere kerkgenoot-
schappen. In onze vergadering noemen wij punten als: 
een gezamenlijk kerkblad en het winterwerk. Door zo sa-
men te werken leren de gemeenten elkaar kennen.

Enkele colleges zullen hun beleidsplanwijzigingen nog 
indienen, waarna scriba Sybesma ze zal bundelen tot een 
vernieuwd beleidsplan van onze gemeente, nadat het in 
de septembervergadering wordt vastgesteld. 

Aan de Groothuisbezoeken hebben in het afgelopen win-
terseizoen meer dan honderd mensen meegedaan. Het 
waren positieve bijeenkomsten in een ontspannen sfeer, 
waarbij iedereen inbreng had. De ochtendgroepen, vaak 
niet-werkenden, waren zeer gemotiveerd en daardoor ook 
elkaar motiverend. In de allerlaatste bijeenkomst was ook 
een groep ‘jongeren’ aanwezig. De sfeer was tijdens de bij-
eenkomsten vriendelijk en prettig. Onze beide predikan-
ten hebben zich in de groothuisbezoeken verdeeld over 
de groepen.

In september houden wij voor alle vrijwilligers in de kerk 
een ontspannen middag/avond rond bijvoorbeeld een 
barbecue, maar het mag ook iets anders zijn.
Het is bedoeld als dank voor de inzet van die vele mede-
werkers in onze kerk (ambtsdragers en vrijwilligers) en als 
frisse start voor het winterseizoen. De activiteitencommis-
sie zal deze bijeenkomst organiseren.

Alie Langeraap heeft in het pastoraat een indrukwekkend 
verhaal gehouden over Syrische vluchtelingen. Verder is er 
gesproken over hoe om te gaan met zieken in onze ge-
meente.
Het diaconaat heeft contact gehad met de Stg. Present in 
De Fryske Marren. De contactvrouw van deze stichting ver-
telt enthousiasmerend dat het de bedoeling is een groep 
vrijwilligers te vormen. Aan deze vrijwilligers wordt dan 
gevraagd wat zij willen/kunnen doen. Zij doen vervolgens 

die activiteiten in samenwerking met het sociale wijkteam. 
De voedselbank heeft een nieuw initiatief: de afnemers 
ontvangen de volgende keer een bon van de Jumbo om 
er zelf goederen/eten voor te kopen.
Er zijn o.a. kaarten en ansichten gespaard en inmiddels 
zijn er dozen vol van, die naar Burgum gebracht moeten 
worden. In de volgende Schakels verschijnt over dit onder-
werp een oproep. 
De ‘actie Kerkbalans’ 2017 heeft een goede toezegging 
opgeleverd. In relatie tot het streefbedrag is er nog een 
(klein) tekort van € 2000,--.
De KRM buigt zich verder over het uitzenden van kerkdien-
sten via het internet. Je kunt dat bijvoorbeeld doen door 
via Facebook een livestream op te zetten met op onze 
website een link naar Facebook. De kerkdienst die door 
ons opgenomen wordt op een usb-stick, kan ook recht-
streeks op onze website geplaatst worden. Naast Reitze 
zullen ook anderen geautoriseerd worden om onze kerk-
dienst op onze website te zetten. Mensen met een ‘kastje’ 
en zonder veel computerkennis kunnen de usb-stick thuis-
krijgen om de dienst via dit ‘kastje’ te beluisteren. Beeldop-
namen van een kerkdienst uitzenden is praktisch moeilijk 
haalbaar. Over dit onderwerp komt de KRM later met een 
advies.
Froukje en Linda zijn naar de Tsjûkemarbijeenkomst voor 
de jeugd geweest. Het zijn goede contacten en het is nut-
tig elkaars ervaringen te delen. Er is aandacht geschonken 
aan ‘Nacht zonder dak’ en ook de methodes ‘Rock steady’ 
en ‘Youth Alpha’ vielen in de smaak.

Dini Wijnja sluit de vergadering af met een gedicht bij 
Psalm 56 uit de bundel: ‘Een knipoog van U zou al helpen’ 
van Karel Eykman wat eindigt met: ‘Het woord dat ik zocht: 
dankbaarheid’.

Om 21.15 uur bedankt de voorzitter iedereen voor haar of 
zijn inbreng en hij wenst eenieder wel thuis.

Oproep t.b.v. het bijhouden 
van de website en facebookpagina

De huidige scriba, Reitze Sybesma, heeft afscheid geno-
men van de kerkenraad. Zijn taken zijn overgedragen aan 
de nieuwe scriba, Roel Kok. Alle taken, met uitzondering 
van het bijhouden van onze website. We zoeken daarom 
naar iemand die dit op zich wil nemen. Lijkt het je leuk om 
met enige regelmaat berichtjes en foto’s te plaatsen en zo 
nu en dan zelf een tekstje te schrijven meld je dan aan. Het 
is niet echt moeilijk, maar het vraagt wel enige discipline 
om alles actueel te houden. 

We hebben ook een facebookpagina, hier gebeurt op dit 
moment echter vrij weinig mee. Dus ook hiervoor zoeken 
we iemand die deze pagina wil beheren. Beide taken kun-
nen door een en dezelfde persoon uitgevoerd worden, 
maar meerdere personen is uiteraard ook mogelijk, en 
misschien zelfs wel wenselijk. Meer informatie en/of aan-
melden? 
Neem dan contact op met Reitze Sybesma op 06-51249180 
of via reitze777@gmail.com 

                          PKN Op ’e noed
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VAN DE KERKRENTMEESTERS

In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk van de kerkrentmeesters. Dit gaat over het geld en goed van uw 
kerk: het geld dat binnenkomt aan bijdragen e.d. en het geld dat er uit gaat aan pastoraat, onderhoud kerkgebouwen en 
de kosten van het houden van kerkdiensten. Mocht u vragen hebben of is er iets niet duidelijk: vraag het ons

Ruimen graven
Eind 2015 hebben we een nieuw computerprogramma 
aangeschaft om de administratie van de vier begraafplaat-
sen volledig te digitaliseren. Per graf zijn de gegevens van 
de overledene en de contactpersoon ingevoerd, de beta-
lingskenmerken, de termijn van huur etc. en een foto van 
het grafmonument. Het heeft even geduurd, er zijn meer 
dan 1600 graven, maar alles zit er nu in. 
We zijn echter een aantal graven tegengekomen waar al 
langere tijd niet meer voor betaald wordt, en waarvan wij 
de contactpersoon of de adresgegevens van de contact-
persoon niet meer kunnen achterhalen. Bij deze graven zal 
een bord komen te staan dat dit graf in de nabije toekomst 
geruimd zal worden en dat bord verwijst naar de informa-
tie op het informatiebord van de begraafplaats. 
Het kan zijn dat de contactpersoon is overleden en dat een 
familielid toch belang heeft bij het behoud van het graf. 
Wij hebben helaas geen zicht op alle familiebanden. Wij 
vragen u daarom extra aandacht te willen besteden aan 
de informatieborden. 

Voor informatie over de begraafplaatsen kunt u contact 
opnemen met Marieke de Velde Harsenhorst, tel. 0513 – 
85 31 31 of e-mail mdeveldeharsenhorst@gmail.com.

Opbrengst Collecten
05-03-2017 € 101,32 
08-03-2017 €   69,65
12-03-2017 € 106,20
19-03-2017 € 121,65
26-03-2017 €   80,04
02-04-2017 € 123,70
09-04-2017 € 130,90
16-04-2017 € 164,44
23-04-2017 €   81,55

Wijkkerkrentmeesters
Wijk 1 Douwe Smit (1a) en Theunis van der Molen (1b)
Wijk 2 Dirk Dijkstra (2a) en Johannes de Jong (2b)
Wijk 3 Sint de Boer (3a) en Sieta Zijlstra (3b)
Wijk 4 Anita Elzinga (4a) en Sieta Zijlstra (4b)
Wijk 5 Sjoerd de Vries
Wijk 6 Stoffel Yntema (6a) en Jan van der Schaaf (6b)
Wijk 7 Wico Koolstra

Begraafplaatsen 
Tjerkgaast  -  Sint Nicolaasga  -  Doniaga  -  Legemeer

Op ’e Noed

protestantse
  gem

eente

Begraafplaatsen

Protestantse Gemeente Op 'e Noed   |   p/a Marieke de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39C, 8521 KS Sint Nicolaasga
Telefoon: (0513) 85 31 31   |   e-mailadres: mdeveldeharsenhorst@gmail.com   |   website: www.pknopenoed.nl

Collecten

Datum Plaats Doel Bedrag
05-03-17 St. Nic. 40 dgn project  € 137,42 
08-03-17 Tjerkg Diaconie  €   83,45 
12-03-17 Idsk 40 dgn project  € 164,95 
19-03-17 St. Nic. 40 dgn project  € 215,65 
26-03-17 Tjerkg 40 dgn project  € 115,30 
02-04-17 Idsk 40 dgn project  € 161,45 
09-04-17 St. Nic. 40 dgn project  € 148,27 
16-04-17 Idsk 40 dgn project  € 398,72 
23-04-17 St. Nic. Gez. Diaconie en   €   95,60  
  Caritas  
   
Datum plaats Doel Bedrag
02-feb Doniahiem wilde ganzen  €   15,65 
16-feb Doniahiem wilde ganzen  €   23,55 
02-mrt Doniahiem wilde ganzen  €   18,20 
16-mrt Doniahiem wilde ganzen  €   33,95 
30-mrt Doniahiem wilde ganzen  €   33,20 
13-apr Doniahiem wilde ganzen  €   37,85 
20-apr Doniahiem wilde ganzen  €   37,90 

Oproep
Wij hebben als diaconie heel veel postzegels kaarten en 
mobieltjes liggen die voor Kerk in Actie ingezameld zijn. 
Deze spullen kunnen in Bergum gebracht worden. Is er ie-
mand die daar weleens in de buurt komt of zich aanmeldt 
als vrijwilliger om het daar te brengen?
Vanaf nu kunnen al uw gebruikte postzegels, kaarten, mo-
bieltjes weer verzameld worden. In alle kerken staat een 
bak waarin u uw spullen kun deponeren. De diaconie zal 
er 1x per 2 maanden voor zorgen dat deze bakken geleegd 
worden en dat er 1x per jaar iemand de spullen naar Ber-
gum kan brengen.

Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwil-
ligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zen-
dingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zen-
dingsbond (GZB). De ingezamelde postzegels en kaarten 
worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook 
via marktplaats verkocht. 

Hoe kunt u helpen? 
Door kaarten en postzegels te verzamelen! Graag vertel-
len wij u waar u op dient te letten. 
Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en en-
veloppen met een postzegel van harte welkom zijn. 

VAN DE DIACONIE
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Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder 
staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening kunt 
houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de 
postzegels en kaarten:
Richtlijnen voor verzameling:
1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd 

mogelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel. 
2. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas wei-

nig op. 
3. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra 

gewenst!
4. Eigen gemaakte kaarten kunnen niet worden verkocht!

 Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, 
zoals (van): 

	 •		Anton	Pieck	
	 •		Rien	Poortvliet	
	 •		Rie	Kramer	
	 •		Marjolein	Bastin	
	 •		Anne	Geddes	
	 •		Unicef	
	 •		Removos	(mond	en	voetschilders)	
	 •		Hartjeskaarten	‘Voor	het	kind’	(met	hartje	achterop),	
	 •		De	Koninklijke	Nederlandse	Reddingsmaatschappij	
	 •		Geboortekaartjes	

Bedankje
Wij willen, als diaconie, Corry van Es bedanken voor het 
zorgen van de bestelling van de liturgische kaarsen. Corry 
gaat verhuizen en nu nemen Gerda en Anneke dit van 
haar over.

Samen delen met Gambia

De Paedwizer heeft samen met PKN Op ‘e Noed tijdens de 
40-dagen tijd gespaard voor Gambia.
Elly Breed nam na de Paasviering op Witte donderdag een 
cheque van € 1.000,00 in ontvangst. Dit prachtige  bedrag 
is door de kinderen bij elkaar gespaard.
Kleren zijn  er verzameld, schoolspullen, speelgoed en le-
vensmiddelen zijn  gekocht. Elly zorgt ervoor dat dit wordt 
verscheept naar Gambia
De totale opbrengst in de kerken is € 1.866,- totaal dus € 
2.866,- voor Gambia Een geslaagde 40-dagen actie en de 
opbrengst wordt  100% besteed aan dit project.

VANUIT JOURE

De vlag
Tijdens de meditatieve wandeltocht die we maakten op de 
vooravond van koningsdag, waren we een poosje stil met 
onze eigen gedachten en we spraken met onze metgezel-
len over de teleurstellingen en de hoop die wij in ons leven 
hadden. Als waren wij Emmaüsgangers. 
Nog serieus in gesprek waren wij aangekomen op de laat-
ste ‘stop’ voordat we weer bij de kerk zouden zijn.
En daar kwam een bewoner van Maeykehiem aanfietsen 
op zijn driewieler fiets. Al helemaal in de sfeer van Ko-
ningsdag. Een oranje kroon op zijn hoofd, een slinger en 
vlaggetjes. ‘De vlag moet uit’ , riep hij ons toe. Hij zei het 
nog een keer en toen fietste hij het terrein van Maeyke-
hiem op. Zijn opmerking haalde mij uit het ene gepeins en 
stortte mij in het andere.
De vlag moet uit. 

Ik dacht aan thuis. Bij ons werd ook altijd de vlag uitgesto-
ken. Wij hadden wel een vlaggenmast en een grote ook, 
uiteraard van massief hout, maar geen houder. Mijn vader 
groef altijd een gat in de grond en daarin werd hij neer-
gezet. 
De vlag werd dan met allemaal kleine touwtjes vastge-
maakt en met vereende krachten werd het ding opgezet. 
En op 4 en 5 mei herhaalde dit ritueel zich (Totdat wij een 
vlag kregen die we echt konden hijsen langs de vlaggen-
mast. 
De vlag moet uit. Voor dingen om te vieren, maar ook om 
te gedenken. Het geeft een gevoel van saamhorigheid als 
je op 4 mei ’s avonds de vlag halfstok ziet hangen, net zoals 
dat een dag later is met bevrijdingdag, met de vlag in top.
En bij een bruiloft of als iemand geslaagd is, is het extra 
feestelijk als de vlag uit hangt. 
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THEOLOGIE VOOR LIEFHEBBERS

Deze rubriek zal in het vervolg regelmatig verschijnen in 
de Schakels. Telkens wordt een theologisch thema aan de 
orde gesteld en uitgelegd. Het is belangrijk kennis te ver-
krijgen en te behouden van theologische onderwerpen. 
Dan weet je waar we het in de kerk over hebben. Deze eer-
ste aflevering gaat over:

Het Koninkrijk van God
Je komt nergens een bord tegen ‘U passeert nu de grens 
met het Koninkrijk van God’. Je hebt ook geen paspoort 
nodig om er te komen en waarschijnlijk wordt daar ook 
geen andere taal gesproken dan wij spreken. Maar waar is 
het? En wát is het? 

Het begrip ‘Koninkrijk van God’ geeft veel onduidelijkheid. 
Matteüs bij voorbeeld spreekt altijd over het Koninkrijk 
van de hemel. Dat geeft de indruk dat het Koninkrijk van 
de hemel pas na dit leven je deel wordt. Maar Matteüs zet 
ons op het verkeerde been met zijn uitdrukking. Dat komt 
omdat hij als enige van de vier evangelisten Jood is. De an-
dere drie zijn Griek of Romein. Joden vermijden het woord 
‘God’ te gebruiken. Zelfs opschrijven is voor veel Joden een 
brug te ver. Zij schrijven dan G’d. Op die manier hoeven zij 
de heilige Naam niet voluit te schrijven. Maar Matteüs be-
doelt met zijn Koninkrijk van de hemel exact hetzelfde als 
de andere evangelisten met het Koninkrijk van God.

In Matteüs 13 (en Markus 4 en Lukas 8) vertelt Jezus een 
aantal gelijkenissen over het Koninkrijk. Daarmee wil hij 
de leerlingen en de andere mensen die Hem volgen uit-
leggen wat het Koninkrijk is. De mensen om Hem heen 
denken bij het Koninkrijk aan heel andere dingen dan Hij-
zelf. Zij denken aan een wereldlijke koning, met een troon 
in een paleis, met een hofhouding en een leger om hen te 
beschermen tegen indringers. Iedereen die Jezus volgt op 
zijn weg naar Jeruzalem ziet Jezus als koning voor zich. Hij 
is immers een nazaat van David?!? De mensen zien uit naar 
het moment waarop Hij de macht zal overnemen, omdat 
de inwoners van Israël al tientallen jaren kreunen onder 
het schrikbewind van de bezetter. 

Maar dan begint Jezus te vertellen: ‘Als je rijk bent wordt 
het moeilijk om in het Koninkrijk te komen. Als je niet al-
les achter je durft te laten – je vader en moeder, je man of 
vrouw, je kinderen en je bedrijf – dan kun je Mij niet volgen 
op de weg naar het Koninkrijk. Als je niet gelooft als een 
kind, kom je er ook niet.’ En Jezus vertelt verder: ‘Het Ko-
ninkrijk is als goed zaad dat op de akker valt. Het onkruid 

dreigt het te overwoekeren. Als het onkruid is verwijderd 
zie je wie het Koninkrijk van God mogen bewonen’.  Dat 
beeld is niet erg optimistisch. Er komen niet veel mensen 
in het Koninkrijk? Maar, zegt Jezus, het Koninkrijk is ook 
als een mosterdzaadje: zo’n zaadje stelt niets voor en toch 
groeit er een enorme struik uit waar vogels hun nesten 
kunnen bouwen. Het is ook als zuurdesem: je hebt maar 
een klein beetje nodig om een heel brood te laten rijzen. 
Het Koninkrijk is ook als een schat, of een mooie parel: als 
je het gevonden hebt moet je er alles voor doen om het te 
behouden.

Maar nu even concreet: Wat is het Koninkrijk nu eigenlijk 
en waar bevindt het zich? Het Koninkrijk van God is daar 
waar de Tien Woorden van God gerespecteerd worden. 
Het is een ‘gebied’ dat zich van landsgrenzen zich niets 
aantrekt. Het doorkruist de aardrijkskundige grenzen die 
mensen hebben gemaakt. Ook qua tijd zijn er geen gren-
zen: het Koninkrijk zal ‘in de hemel zijn’, dus ná dit leven, 
maar het is ook al hier, in dit leven (Lukas 10:9, 11:20). Je 
kunt het ervaren als je bij elkaar bent in de kerk, als we sa-
menkomen op een gespreksavond of als je doordeweeks 
zomaar bij iemand op bezoek bent en elkaar oprechte 
aandacht geeft, zinnige dingen zegt of de helpende hand 
toesteekt.  Het Koninkrijk kun je niet aanwijzen, je hebt er 
geen greep op en tóch voel je het soms. Je hoeft het dan 
niet eens over geloofszaken te hebben. Je voelt het als er 
oprecht contact is en je als gesprekspartners elkaar goed 
wilt doen. Dat voelt aan als een ‘heilig’ moment. Dát is al 
een fragment van het Koninkrijk van God. 

Ds. Gerda Keijzer 

We zouden misschien wat meer de vlag moeten uithan-
gen. Niet letterlijk natuurlijk. De buren zouden ons raar 
aankijken als we “zomaar” de vlag uithangen. Halfstok of 
in top
Maar ik bedoel: we zouden vanbinnen wat meer moeten 
vlaggen. Bewust stilstaan bij de verdrietige en mooie din-
gen die je meemaakt. Niet wegstoppen. Een vlag hijsen 
langs de vlaggenmast van aandacht, mededogen maar 
ook van moed en daadkracht. Omdat wij mogen leven in 
de hoop die ons van Boven geschonken wordt. 

De vlag moet uit. 
Een simpele opmerking die je wel weer 
met beide benen op de grond zet. 
Dank je wel, bewoner van Maeykehiem. 
En de vlag leg ik vast klaar, voor morgen,
 voor koningsdag. 

Pastor Anneke Adema 
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WINTERBRIEFACTIVITEITEN

Een indrukwekkende film werd vertoond op 5 april in het 
Dorpshuis in Idskenhuizen. Ongeveer 40 mensen waren 
hierbij aanwezig

Op ware feiten gebaseerd drama vertelt het relaas van 
zeven Franse monniken die in Algerije vermoord wer-
den tijdens de burgeroorlog in 1996

Een klooster, ergens hoog in de Maghrebijnse bergen tij-
dens de jaren ‘90. Acht Franse monniken leven er in har-
monie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen 
in hun werk, nemen deel aan hun festiviteiten en waken 
over hun medische gezondheid. Terreur en geweld nemen 
echter langzaam maar zeker de bovenhand in de regio. 
Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt groeit 
de vastberadenheid onder de monniken om te blijven. 
Wanneer ze besluiten om enkele gewonde terroristen te 
behandelen, reageren de autoriteiten furieus en zetten 
hen onder druk om terug te keren naar Frankrijk. Een ver-
haal over waarden die geconfronteerd worden met funda-
mentalisme.

De monniken wijken niet voor terreur en worden ondanks 
al het goede werk wat zij doen door terroristen gedood. 
Bewust hebben zij dit risico genomen omdat zij niet an-
ders wilden. Zij stonden voor hun missie en de zorg voor 
de mensen in hun omgeving.

Je leven geven voor wat je wil bereiken, zo komt de bete-
kenis van het gedenken in de veertigdagentijd wel heel 
erg dichtbij.

Jan de Jong
  

Bijbelse Tapas

Vrijdagavond 7 april kwamen we met 13 mensen bijeen 
in Unitas om met elkaar onder de deskundige leiding van 
Nel Pit, gerechten te bereiden geïnspireerd door de Bijbel.

De meeste ingrediënten vinden hun oorsprong in de ba-
kermat van het christelijk geloof: de regio Israël. Het land 
staat bekend om zijn zeven vruchten: Tarwe, Gerst, Druif, 
Olijf, Granaatappel, Vijg en Dadel.

Al deze vruchten gebruikten we 
bij het bereiden van de gerech-
ten. Alles stond klaar op de tafel, 
zodat we in groepjes van 2 of 3 
personen aan de slag konden. 
Het was een gezellig gebeuren, 
met passie waren we aan de slag. 
Nel had voor ieder de recepten 
gebundeld die we mee naar huis 
konden nemen. Wist u dat je 
rode bieten in de oven kunt roos-
teren, tot ze gaar zijn? Alle ge-
zonde sappen blijven daarmee 
bewaard. 

Terwijl ieder druk bezig was, werd de tafel gedekt, waarna 
we met elkaar hebben genoten van het breekbrood met 
olijven tappenade en hummus, de Goddelijke dadels met 
pistachenoten en roomkaas, de eitjes( van de kippen van 
J. van der Heide) met tonijn, gevulde wraps en de bieten-
carpaccio. 

Het was een heerlijke en gezellige avond, waarin we waren 
verbonden door de Bijbelse Tapas, die we thuis ook nog 
eens op tafel kunnen zetten. 

Jikke de Jong

Winterbrief 
 

2016 - 2017 
 
 
 
 

Protestantse gemeente “Op ‘e Noed” 
Idskenhuizen – Sint Nicolaasga – Tjerkgaast 
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Meditatieve wandeling 
De weersverwachting was niet gun-
stig, maar het was prachtig weer op 
de avond van 26 april. 
We kwamen samen in de kerk van 
St. Nicolaasga waar bij binnenkomst 
muziek uit Taizé klonk. De wande-
ling stond in het teken van de Em-
maüsgangers en dat Bijbelverhaal 
werd dan ook gelezen. Een verhalen 
over verslagenheid, verwondering en 
vreugde. 
Die drie elementen namen we mee 
op de wandeltocht. Dhr. Jan Kuijper 
had een mooie route uitgezet. 
We liepen eerst in stilte, nadenkend 

over de meegekregen tekst en later 
werd er met een ‘medepelgrim’ ge-
sproken over teleurstellingen in ons 
leven, maar ook over de hoop die in 
ons is en de moed en de vreugde die 
dat geeft. We kwamen terug in de 
kerk voor een vesper met liederen, 
woorden, stilte en gebed. Dhr. Jan 
Kuijper had een dubbelrol vanavond. 
Naast onze gids was hij ook de orga-
nist. 
Na afloop dronken we nog een 
kopje koffie met elkaar. Het was een 
in meerdere opzichten een mooie 
avond!

Pastor Anneke Adema   

7 VRAGEN AAN...   JANNIE VAN KOTEN

1. Wat betekent Op ‘e Noed voor jou?
Op ‘e Noed betekent voor mij het contact met anderen. Sa-
men, als één gemeenschap, mogen geloven in God. Ieder-
een mag er bij horen en wij mogen ons christelijk geloof 
samen uitdragen. De contacten gaan tegenwoordig ook 
zo gemakkelijk door de technologie. Even aan de ander la-
ten weten dat je aan hem/haar denkt is maar één berichtje 
verder.

2. Noem één ding dat je meteen zou veranderen aan 
onze gemeente?
Ik zou graag de tijden van de eredienst op zondag willen 
veranderen. Dienst om 10 uur of half 11 zou heel erg fijn zijn.

3. Welke persoon uit de Bijbel past wel een beetje bij 
jou en waarom?
De persoon uit de Bijbel die een beetje bij mij past is Mo-
zes. Mozes had een opdracht van God waar hij tegenop 
zag en toch nam hij die grote taak op zich. Ik kan mij wel 
vinden in de leiderschapsrol die hij vervulde. Leider voor 
de mensen en boodschapper van God.

4. Wie / wat zou je weleens een dag willen zijn en waar-
om?
Ik zou voor een dag weleens een archivaris van het Vati-
caan willen zijn. Ik vind geschiedenis zeer boeiend en zou 
deze hele dag besteden aan het lezen van oude geschrif-

 ACTIVITEITENCOMMISSIE

De vraag van de kerkenraad was een avond te organiseren 
voor alle vrijwilligers en kerkenraadsleden.

Een eerste vraag voor ons was:
 wie worden er verstaan onder vrijwilligers? 
Al brainstormend probeerden we verschillende geledin-
gen/mensen te bedenken zoals:

kosters, beamerteam, mensen die voor de Z.O. zorgen, Scha-
kels en ander drukwerk maken en bezorgen, bezoekdames/
heren, beheerders begraafplaatsen, organisten, beheerder 
kerkelijk bureau, schoonmaakteams, koffieschenkers, bloem-
schikkers/liturgische bloemstukken, kerkenraadsleden, etc, 
etc.

Kortom eenieder die zich op welke 
wijze dan ook voor de kerk inzet 

is welkom op deze vrijwilligersavond!

Daarna hebben we gekozen als locatie onze nieuw ver-
bouwde kerk in Idskenhuizen.
Datum:  Vrijdag 29 september 2017

Hoe vullen we de avond in?

We hadden gedacht aan een OPEN PODIUM. 
(Wel voor volwassenen vanaf 18 jaar). 
Waaraan denken we:
 Mensen met een hobby, laat er maar wat van zien!
 Voordragers, misschien een leuk kort verhaaltje vertellen.
 Cabaret. 
 Zang en muziek.
 Etc.

In de kerk kunnen we dan plekjes inruimen waar u iets van 
met name uw hobby kunt laten zien. In de eerste plaats is 
deze avond bedoeld om gezellig samen te zijn, het geeft 
ook weer verbinding!
Wilt u iets laten zien/tonen/ horen geef u dan zo snel mo-
gelijk op! Ook willen we u en jullie allemaal op de hoogte 
blijven houden via de Z.O.

Dat kan naar de drie volgende adressen:
Sjoerd de Vries, tel. 850 830, famsjdevries@hotmail.com
Jouke Kloosterman, tel. 432 441,  jpkloosterman@hetnet.nl
Jaap vd Heide, tel. 431 278, javanderheide@planet.nl
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ten. Het zou helemaal speciaal zijn als ik dan in de geheime 
archieven van de paus zou mogen lezen en hierin ontdek-
kingen doen die niemand anders weet.

5. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd kijk ik het liefste films of lees ik een goed 
boek. Bijna alle genres interesseren mij.

6. Welk boek, welke film, welk voorval, welke tekst, of 
welke persoon geeft jou inspiratie?
Doordat lezen en films kijken mijn hobby’s zijn, vind ik dit 
een hele moeilijke vraag. De meeste inspiratie krijg ik van 
de fantasieboeken van C.S. Lewis. 
Deze theoloog heeft meerdere boeken geschreven over 

de fantasiewereld Narnia. Het 
is heel bijzonder hoe de strijd 
tussen goed en kwaad zicht-
baar wordt. Naarmate het ver-
haal vordert, vallen ook de chris-
telijke verwijzingen steeds meer 
op. Het inspireert mij om buiten 
de kaders te denken.

7. Wat betekent voor jou 
‘geloven’?
Geloven betekent voor mij geloven in God, Jezus Christus 
en de Heilige Geest. Geloven in de zekerheid van de din-
gen die we niet zien.

DONIAHIEM, SCHARLIJEN & IENDRACHT

Naast de vele activiteiten die er in Doniahiem georgani-
seerd worden (een diepe buiging voor Corien Rondaan 
en Tinie van Lingen) mogen wij ook als PKN kerk aanwe-
zig zijn. Ouderling Anneke Koelewijn, taakdrager Femmie 
Landman en de bezoekdames nemen het grootste deel 
van het bezoekwerk voor hun rekening. En dan de kerk-
diensten die eens per 14 dagen worden gehouden. Met 
Femmie Landman, Sjoukje Dickhoff en koster Pieter Dijk-
stra, die door ziekte helaas zijn taak nu niet kan doen. Hij 
wordt gemist! 
En natuurlijk de ochtendkringen die we ook dit jaar weer 
hebben gedaan. 
En de vieringen zo door 
het jaar. Het is heel fijn 
dat we dat kunnen en 
mogen doen. 
In de week voor Pasen 
hadden wij de Goede 
Week/Pasen viering.  
Samen met Sietske Po-
tijk, een Rooms Katho-
lieke zuster, vierden wij 
de Opstanding van de 
Heer rond het bloem-
stuk met het open graf.

Het ouderkoor o.l.v. Dhr. Hemmo Kalteren was een waar-
devolle aanvulling. Heel mooi dat we een koor met eigen 
bewoners hebben!
De zondag ervoor waren de kinderen van onze kerk met 
hun Palmpasenstokken naar Doniahiem gekomen om ze 
aan de bewoners te laten zien.  

Linda Wind vertelde iets over 
de Palmpasenstok en de kinde-
ren zongen het Palmpasen lied. 
En daarna vertrokken ze weer 
naar de kerk om daar de dienst 
op te luisteren. 
Het was een vrolijk gebeuren 
dat erg op prijs wordt gesteld. 

Zo zijn de bewoners in en om 
Doniahiem toch bij het wel en 
wee van onze kerk betrokken. 
We gaan nu de zomermaanden 
tegemoet. Voor de bewoners 
die dat kunnen is het heerlijk 
om even buiten te zitten of te 
wandelen. En gelukkig kunnen 
de meesten in ieder geval op het balkon zitten. Maar la-
ten we de mensen die aan hun kamer gebonden zijn niet 
vergeten. Ook in de zomer is een bezoekje of een kaartje 
welkom

Pastor Anneke Adema 
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Het was weer een vrolijke boel in Maye-
kehiem bij de bijbelclub. Het onderwerp 

was Pasen. Maar ook het voorjaar. Want ook dat staat sym-
bool voor het nieuwe leven. 
Er stonden veel kleurige bloemen op tafel, en geurkaar-
sen. Want het voorjaar ruikt ook lekker.  Dat vonden de 
bewoners ook. En natuurlijk het wonder van een bolletje, 
ditmaal een mini uitje, wat je in de grond stopt en waar 
een heel grote ui uit groeit.
Met begeleiding van Janke op de gitaar zongen we een 
paar liederen. 
En toen was het Paas-
verhaal aan de beurt. Op 
een bord met magneti-
sche figuren konden we 
stap voor stap langs het 
Paasverhaal lopen. Van 
Getsemané tot en met 
de Paasmorgen. 

Na het luisteren was het 
tijd voor een kopje thee 
met wat lekkers uit de 
paaseieren die met cho-
coladepaashaasjes ge-
vuld was. 

In het knutselhalfuurtje moesten er grote paaseieren in el-
kaar worden gezet. Enthousiast gingen de bewoners aan 
de slag, geholpen door de vaste vrijwilligers voor Maeyke-
hiem. Er werden prachtige eieren gemaakt die de bewo-
ners mochten meenemen.

Als afsluiting hebben we met elkaar het Onze Vader gebe-
den. Heel bijzonder, zo’n paasviering in Mayekehiem, voor 
iedereen! 

Pastor Anneke Adema 

JEUGD

Op vrijdag 9 juni is er weer Nacht Zonder Dak!
Op vrijdag 19 mei organiseren we een informatieavond 
voor de deelnemers, ouders en alle nieuwschierigen. Ook 
krijg je alvast de sponsorlijst!
Deze avond is in de kerk van Idskenhuizen en begint om 
19.30 en duurt tot ± 20.30.

op 2 juni 2017 is er in de kerk
 te idskenhuizen een 

vrijwilligersavond/borrel 
voor: Y vrijwilligers 

Y ouders van kinderen 
vanaf 4 jaar t/m 18 jaar 

Y nieuwsgierigen/belangstellenden.

inloop vanaf 19.30 uur 
met koffie/thee & gebak.  
Aanvang 20.00 uur: korte 

presentatie over het jeugdwerk en 
aansluitend een borrel met hapjes.

Y  Y  Y  Kom allemaal! Y  Y  Y

Benieuwd naar het 
jeugdwerk 
i n  d e  k e r k ?
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NIEUWS, UITNODINGEN & INFORMATIE

Tsjerkepaad 2017 
De eerste “Tsjerkepaad” fietstocht was in 2003. Een rondje 
langs een paar kerken bij ons in de buurt. Het heette toen 
de Liembultroute. Daarin waren de kerken van Tjerkgaast, 
Sint Nicolaasga en Langweer opgenomen. Daarna is het 
ieder jaar weer teruggekeerd en inmiddels is dit aantal 
gegroeid tot ongeveer 250 kerken in Friesland. De ope-
ning Tsjerkepaad 2017 is op 24 juni  in de Bonifatius en de 
Doopsgezinde kerk in  Leeuwarden.

Jaarthema 2017: ‘Rome en de Reformatie’
Het is 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellin-
gen op de deur van de slotkerk te Wittenberg spijkerde.

Openstelling Tsjerkepaad-kerkgebouwen Op ‘e Noed
Ook de deuren van de kerkgebouwen van de Prot. Gem. 
Op ‘e Noed in St. Nicolaasga en Tjerkgaast staan in deze pe-
riode weer open. U kunt dan vrijelijk binnenlopen, rondkij-
ken, even mediteren, een kaarsje aansteken, naar muziek 
luisteren. U kunt vragen stellen aan de altijd aanwezige 
gastvrouw of gastheer. Zij kunnen u vertellen over de bij-
zonderheden en de geschiedenis van de kerkgebouwen.

Van 1 juli t/m 9 september 2017 zijn de kerken in St. Ni-
colaasga en Tjerkgaast geopend op zaterdagmiddag van 
13.30 – 17.00 uur. Met uitzondering van 9 september, dan 
is er in het kerkgebouw van St. Nicolaasga geen open kerk 
i.v.m. de St. Nykstermerke. 

U bent van harte welkom in de kerken! 

Oproep:
Vorig jaar zijn een groot aantal 
bijbels, in bruikleen van gemeen-
teleden, tentoongesteld in onze 
kerken van St. Nicolaasga en Tjerk-
gaast. Dit is door bezoekers erg 
gewaardeerd.
Deze zomer willen we tijdens de 
openstelling van onze kerkge-
bouwen aandacht geven aan ‘De 
Zondagschool van toen.’ Vele ge-
meenteleden hebben hieraan nog 
herinneringen. Graag willen we u 
vragen of u nog bijbeltjes, zang-
bundels, tekeningen, boeken e.d. van die zondagschool-
tijd in uw bezit hebt? Graag willen we dit dan de komende 
zomermaanden ten toonstellen.
U kunt hierover contact opnemen met Sjoerd de Vries, De 
Rijlst 2A, St. Nicolaasga. Tel.: 0513 850 830.

De Evangelische boekwinkel Het Kompas
 luidt de noodklok!   

Het gezelligste winkeltje van Sneek, de Christelijke boek-
winkel Het Kompas, heeft het moeilijk.
De tomeloze inzet van de vele enthousiaste vrijwilligers 
kan helaas een dalende omzet niet voorkomen. Er worden 
minder boeken verkocht en de inkoop van nieuwe titels 
is een grote uitdaging. Zo staat bijvoorbeeld de aanschaf 
van de nieuwe boeken onder zware druk.
Het voortbestaan van het Kompas is dan ook ernstig in 
gevaar en daarom vragen wij u, Christelijke broeders en 
zusters van alle kerken in en rondom Sneek, om hulp.
Wij vragen u allen om ons een hart onder de riem te steken 
en ons te steunen d.m.v. een gift. Wij zouden het bijzonder 
op prijs stellen als u ons eenmalig of periodiek financieel 
wilt helpen. Met uw steun kunnen wij onze winkel aan de 
Nauwe Noorderhorne 21, opgericht in 1979, openhouden 
zodat wij ons aandeel in de verspreiding van het Evangelie 
in en om Sneek kunnen blijven leveren.

Uw gift is welkom op rekeningnummer NL84 RABO 0135 
0529 04  t.n.v. Boekhandel Het Kompas te Sneek.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij onze penning-
meester, Johan van der Brugge, tel. 06-51633610

Uiteraard bent u ook altijd welkom in de winkel te Sneek.
De koffie/thee staat klaar!

Met vriendelijke groeten,
De vrijwilligers van Boekhandel te Kompas.

Wat heeft de Evangelische Boekwinkel “Het Kompas” 
u te bieden?
Ruime keuze aan boeken natuurlijk, en bijbels in vele soor-
ten en in verschillende talen.
Luxe kaarten voor vele gelegenheden met mooie bemoe-
digende teksten. Veel cadeauartikelen zoals: sieraden, 
sleutelhangers, pennen, tekstborden, cd’s en dvd’s.
Verjaardagkalenders en dagboekjes in vele soorten en ma-
ten.
Sinds een jaar verkopen we ook Israël producten, dit om 
dit land te steunen en om meer keuze in de winkel te heb-
ben. Israël producten zijn o.a. Dadelpasta, jam, thee en ook 
cosmeticaproducten. Verder vele soorten wijn, waaronder 
de Sacramento wijn welke heel geschikt is als avondmaal-
wijn.
Er is nog veel meer, dus komt u gerust eens langs.  
Onze nieuwe openingstijden zijn: maandag t/m donder-
dag 13.00 – 17.30u
Vrijdag 9.30 – 17.30u, zaterdag 10.00-17.00u.
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En wist u dat we een Stichting zijn zonder winstbejag en 
met veel vrijwilligers werken?
Ook kunnen we bij uw kerk langskomen en een verkoop 
verzorgen b.v. op een gemeenteavond.
Kijkt u ook eens op onze facebook pagina Boekhandel Het 
Kompas en onze website www.kompas.st
Voor meer informatie ons telefoonnr.: 0515-421180.
Adres al 37 jaar: Nauwe Noorderhorne 21, 8601 CX Sneek.

Geliefde broeders en zusters in Christus,
 
Binnenkort is het alweer zover: het Pinksterfeest Veen-
klooster 2017. Wat zijn we Onze Vader dankbaar dat we al 
meer dan 40 jaar dit feest in alle vrijheid mogen vieren.
 
Kies bewust!
Het thema is dit jaar “Kies Bewust”. Natuurlijk bekend van 
het logo uit de supermarkt, maar het past ook goed bij de 
boodschap van het Pinksterfeest.
In de bijbel lezen we dat de Here God iedere keer weer 
kiest voor ons mensen. Die keuze is zo bewust dat Hij er-
voor gekozen heeft om Zelf Mens te worden in de komst 
van Jezus Christus. Ook toen Hij afscheid moest nemen 
van het aardse leven, wilde Hij ons niet alleen laten en 
zond Zijn Heilige Geest.
De Here God kiest bewust, maar ook de mens doet dat.
Op deze editie van het Pinksterfeest Veenklooster hopen 
wij weer dat bezoekers een bewust keuze voor de Here Je-
zus gaan maken.

 Doet u mee?
Voor de organisatie van het feest is uw steun onmisbaar. 
Wij vragen u om geestelijke steun, want gebed voor ons 
als bestuur, onze vrijwilligers en bezoekers is hard nodig!
Daarnaast kunt u ons helpen in praktische zin door ons te 
steunen met een gift. De organisatie van het Pinksterfeest 
kost jaarlijks namelijk meer dan € 40.000,-. Mogen we in 
2017 ook op uw bijdrage rekenen? Uw gift is welkom op 
IBAN: NL57 RABO 0333 3340 00 (ANBI).
Meer informatie en promotiemateriaal is te vinden op 
onze website www.pinksterfeest.com.
 

Graag hopen wij u te zien in Veenklooster 
om het Pinksterfeest 2017 met ons te vieren!

 
Hartelijke groeten,
 
 

Peter Attema, voorzitter Pinksterfeest Veenklooster
 
De promotiebrochure is ook op onze eigen website 
www.pkn-openoed.nl te vinden onder ‘Actueel’

Ter afsluiting van de dorpsfeesten 
in Idskenhuizen is er een (tent)dienst 

in het DORPSHUIS de Stjelp.   

25 juni 2017 
Aanvang: 19.30u.

Met medewerking van zanggroep Samar.

MUTATIES MAART/APRIL 2017

Binnengekomen:

Vanuit Amsterdam: Dhr. T. Talsma, Uranusstraat 11, 8521LZ, SINT NICOLAASGA

Binnenverhuizing:
Mevr. R.E. de Vries, De Twiich 15 naar Kempenaerlaan 12, 8521 KS, SINT NICOLAASGA
Mevr. A. Postma-Schram, De Rijlst 40 naar De Twiich 15, 8521 PE, SINT NICOLAASGA

Verhuisd naar elders:
Mevr. G. Bakker, Langwarderdyk 14 0118 naar Kofskip 12, 8501 SH, JOURE

Overgeschreven naar:
Protestantse gemeente te Sint Johannesga-Delfstrahuizen, Fam. T.W. Koopmans, Kampweg 2, 8463 VD ROTSTERHAULE
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Verjaardagen  van 80-plussers uit onze gemeente

 15 mei Mevr. S. Tjepkema - Oostinga Stationsstraat 1  K52
 17 mei Mevr. E.W. Weitz - Weitz Tsjerkewei 8  
 19 mei Mevr. M. Wiarda - de Vries Stationsstraat 1  K20
 21 mei Mevr. J. Winia - Poepjes De Oergong 5  
 21 mei Mevr. R. de Jong - Sipkema Stationsstraat 1  K23
 28 mei Mevr. H.A. Muizelaar - Groenendijk Stationsstraat 21  
 1 juni Mevr. E. Hoekstra - Faber Stationsstraat 13  
 3 juni Dhr. W. Tuiten Mercuriusstraat 2  
 5 juni Mevr. A.D. Kuiper - Bergsma Dobbeleane 62  
 14 juni Mevr. H. Sijbesma - Kooistra De Greiden 22  
 15 juni Dhr. K. Posthumus Kempenaerlaan 10a 
 16 juni Dhr. A. Brinksma It Perron 23  
 17 juni Dhr. R. Visser Schoolstraat 15  
 18 juni Mevr. C.M. Kunst - Liemburg Heemstrastraat 13  
 19 juni Dhr. E. Kuiper Dobbeleane 62  
 27 juni Dhr. J. Portena Bouwen 2  
 30 juni Mevr. G. Zijlstra - Visser Kerkstraat 9  

Namens onze Protestantse Gemeente Op ‘e Noed 
van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst!

ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN

Bloemengroet

12 maart:  fam. Van Lingen, Huisterheide 17, St. Nicolaasga
19 maart:  Willem Postma, de Greiden 12, Idskenhuizen
26 maart:  fam. De Vries, Molier 11, St. Nicolaasga
2 april:    mevr. Mink Veldman, Stationsstraat 37, 
 St. Nicolaasga 
                fam. Masri, De Greiden, Idskenhuizen.
9 april:  mevrouw Muizelaar, Stationsstraat 27 
               dhr. Booij, Oergong 57.
16 april:  mevr. Walstra, het Foarfjild, 11, Tjerkgaast
23 april:  fam. Posthumus-Tenkink, Kemperaerlaan 10 a,  
 St. Nicolaasga
30 april:  dhr. Westrate, Doniahiem k 59

Gemeenteleden elders  

Het volgende gemeentelid verblijft / is opgenomen in een 
verpleeghuis.
Mevr. W. ter Heide-Groenhof, Bramerstraat 44, Idskenhui-
zen, verblijft in de Flecke.

11 mei Gemeenteavond19 mei infoavond Nacht                           zonder dak2 juni Vrijwilligersavond        jeugdwerk
9 juni Nacht zonder dak25 juni Tentdienst idskenh.1 juli t/m 9 september       Tsjerkepaad
 29 sep. Vrijwilligersavond
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IN MEMORIAM

Wij gedenken 

Tjesje Bultsma-Folkertsma
* Nijemirdum, 24 juli 1920 † Balk, 30 maart 2017

96 jaar geleden werd ze geboren: Tjesje Folkertsma. Ze groeide op in Nijemirudum, vlakbij het IJsselmeer.  Haar heit 
en mem hadden zeven kinderen en zeven koeien. Dat betekende dat het financieel gezien geen vetpot was in het 
gezin. Toen Tjesje 13 jaar was ging ze al uit werken bij een boer in de omgeving. Voor en dag en nacht de deur uit. 
Voor haar geen vervolgopleiding, maar hard werken. Zo ging dat toen in die tijd. 

Het ontbreken van de mogelijkheid om zich te ontwikkelen heeft ze altijd jammer gevonden. Ze liet later dan ook 
geen kans onbenut om veel te lezen. Het was haar grootste hobby. Niet dat ze zeeën van tijd had, want ze was 
moeder van vier kinderen. Moeder in hart en nieren. Haar kinderen waren ontzettend belangrijk voor haar. Maar 
daarnaast waren er nog veel meer mensen en kinderen die bij haar een gezellig thuis vonden en graag aanschoven 
aan haar keukentafel. Uit verhalen blijkt dat je daar ook niet meer wegkwam zonder dat je iets gedronken had met 
wat lekkers erbij. 

Tjesje was na haar huwelijk met Siebren Bultsma in Legemeer komen te wonen. Daar had ze ook de zorg voor haar 
schoonouders en oom Hielke en zo af en toe kwam er nog een tante logeren. Haar huis en haar hart waren groot 
genoeg. Maar het zal ook weleens moeilijk zijn geweest om voor al die mensen te zorgen. Pas na 28 jaar was ze weer 
alleen met Siebren. 

Haar kinderen en later haar kleinkinderen waren haar grote vreugde. Ze was enorm dankbaar dat haar kinderen het 
goed hadden samen en graag thuiskwamen. Haar kinderen zorgden op hun beurt goed voor moeder toen ze zelf 
zorg nodig had, ieder naar zijn of haar eigen vermogen. 

Tjesje Bultsma was een gelovige vrouw. Alle liederen die tijdens haar uitvaart gezongen moesten worden had ze 
nauwkeurig op een briefje geschreven, samen met de tekst die gelezen moest worden. Het was de tekst die ze mee 
had gekregen toen ze belijdenis deed: ‘Hij die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen’ (1 Thessalonicenzen 5: 24). Met 
hoop op de trouw van God, die het werk van zijn handen nooit zal loslaten, is ze gestorven.

Op een prachtige voorjaarsdag kwam een grote groep familieleden, kennissen en dorpsgenoten samen in de kerk 
van Idskenhuizen om haar leven met respect en dankbaarheid te gedenken. Daarna hebben we haar in de aarde ge-
legd op de begraafplaats van Legemeer. De zon scheen, het groen aan de bomen en struiken was feestelijk om ons 
heen, de vogels zongen hun lied...... ja, God is trouw en wil ons redden. Dwars door de dood heen komt nieuw leven 
tevoorschijn. We zagen het om ons heen gebeuren. 

Dat de kinderen en kleinkinderen van Tjesje Bultsma getroost worden door de mooie en waardevolle herinneringen 
aan hun moeder. 

Ds. Gerda Keijzer  
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Wij gedenken 

Eb Walstra-Atsma
* Uitwellingerga, 23 mei 1940 † Sneek, 18 april 2017

Eb Atsma werd geboren als een van de oudste kinderen in een gezin van 11. Haar vader was op dat moment als 
soldaat van huis en werd teruggeroepen voor de geboorte van zijn dochter. Het was het eerste jaar van de oorlog. 
Als jong meisje al voelde ze de verantwoordelijkheid voor haar broers en zussen en die verantwoordelijkheid is ze 
altijd blijven voelen. 

Eb was een vrouw die niet graag op de voorgrond trad. Ze voelde zich prettig in haar eigen omgeving en haar eigen 
huis. Ze trouwde met Jelle Walstra en kwam in Tjerkgaast wonen. Zij tweeën waren heel verschillend. Jelle hield van 
activiteiten in de samenleving, mar Eb voelde zich het prettigst in haar gezin en in het melkveebedrijf. Ze zocht de 
mensen niet, maar eerder de natuur om haar heen. Ze maakte lange fietstochten als de werkzaamheden het toelie-
ten. 

Hoe verschillend Eb en Jelle ook waren, de liefde tussen hen beiden was groot. Het vertrouwen ook. Samen konden 
ze veel aan. 53 jaar zijn ze samen geweest en Jelle ziet met grote dankbaarheid terug op deze waardevolle jaren.  Zij 
was voor hem die ‘sterke vrouw’ uit Spreuken 31, die ‘meer waard is dan edelstenen’. 

Eb was een sterke vrouw. Tegenslagen verwerkte ze in zichzelf en dan ging ze weer verder. Zo verdroeg ze veel te-
genslagen waar het haar eigen gezondheid betrof. Ze was realistisch over haar toekomst, maar ze verloor zelden de 
moed. 

Het was een grote klap voor haar toen haar dochter Klaske ziek werd en stierf. Dat haar eigen kind moest sterven! Ze 
ontfermde zich over de kinderen van Klaske en Pieter door regelmatig op hen te passen. Dat voelde goed, maar de 
herinnering aan Klaske bleef een zere plek. Het schokte haar in haar geloofsvertrouwen, maar toch behield ze haar 
geloof dat God het goed zal maken met ons. 

Op de kaart stond dat zo prachtig verwoord:

God, schenk mij een helder licht
om te aanvaarden wat niet te veranderen is.

Schenk mij de moed om te veranderen
wat in mijn vermogen ligt.

Schenk mij wijsheid om het verschil te beseffen.

Op 24 april waren heel veel mensen naar de kerk in Tjerkgaast gekomen, om te danken voor het leven van Eb.  We la-
zen uit de brief van Paulus aan de mensen in Korinte waar hij schrijft over geloof, hoop en liefde. Deze drie zijn de ba-
sis voor een goed leven, maar de liefde is het belangrijkste. ín goede en in kwade dagen, bij blijdschap en bij verdriet.   
Het is de liefde van God waarop wij vertrouwen. Hij zal het leven van Eb Walstra aannemen. Bij Hem zal zij geborgen 
zijn. 

Wij wensen Jelle en zijn kinderen en kleinkinderen de troost en de kracht toe van God en mensen.

Ds. Gerda Keijzer 
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Wij gedenken 

Folkert Postma
* Doniaga, 25 juni 1941       † Bolsward, 27 april 2017

Folkert Postma werd geboren als tweede kind in een gezin van zeven. Een broer stierf als kind. Daardoor werd Folkert 
de oudste van het gezin. Ook een zusje stierf op jonge leeftijd. Zijn ouders hadden een boerderij aan de Strjitwei in 
Doniaga, wat later Tjerkgaast werd. 

Folkert was een kind dat graag las en goed kon leren. Hij ging na de basisschool naar het gymnasium. Daarna ging 
hij geschiedenis studeren. Na zijn afstuderen ging hij werken aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 
1983. Zijn proefschrift ging over Viglius van Aytta (1507-1577), een staatsman en net als Folkert een boerenzoon van 
Friese komaf. Folkert is zijn hele leven blijven studeren en er verscheen nog een boek over deze Viglius. 

Folkert was een introverte man. De omgang met andere mensen ging hem niet gemakkelijk af. Een relatie heeft hij 
nooit gehad: zijn geluk vond hij in zijn werk en zijn boeken. 

Hoewel hij in Groningen werkte kwam hij regelmatig terug in het ouderlijk huis in Tjerkgaast, waar later alleen zijn 
moeder woonde. Na haar overlijden bleef hij in de weekenden naar haar huis komen. Hij hield van de rust en de na-
tuur om hem heen. Na verloop van tijd kocht hij een huis in St. Nicolaasga. 

Folkert Postma was een mens die vrede had gevonden met het leven dat zich voor hem ontvouwde. Hij hield van de 
eenvoud van zijn leven met zijn studie en de natuur die zich elk seizoen vernieuwde. Hij was trouw aan de mensen 
waar hij van hield, maar kon dat moeilijk uitdrukken. Het best lukte dat op papier. Hij stuurde vele kaarten naar fami-
lie en vrienden, en koos en beschreef de kaarten met zorg. 

In de laatste jaren van zijn leven verdwaalde Folkert in zijn eigen gedachten. Hij kon niet meer zelfstandig wonen en 
verhuisde naar verpleeghuis Bloemkamp in Bolsward. Daar is hij overleden op 27 april. 

Folkert was een man die hield van traditie. Hij bezocht bijna nooit een kerkdienst, maar steunde het instituut kerk 
met hart en ziel en wilde daar ook mee verbonden blijven. Dat was ook de reden dat de dankdienst voor zijn leven 
plaatsvond in de kerk van Tjerkgaast, waar hij gedoopt was en waar zijn ouders en broertje en zusje begraven zijn. 
Een plek met geschiedenis en stijl.

Op 3 mei hebben we God gedankt voor zijn leven. De broers en zussen van Folkert vertelden over zijn levensloop, we 
luisterden naar muziek en we hoorden een gedicht van Obe Postma dat zo treffend weergeeft dat een mens gelukkig 
kan zijn met het leven dat hij leidt. De laatste regels luiden: Als dit libben bloeide nei syn aard, dan is it goed.

Het leven van Folkert was goed, op geheel eigen manier en passend bij zijn aard. Zijn broers en zussen en verdere 
familie en vrienden mogen leven met goede herinneringen aan een eerlijk en authentiek mens.    

Ds. Gerda Keijzer
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ALGEMENE INFORMATIE

Autodienst 

Wanneer u gebruik wilt maken van de autodienst voor de diensten in 
Tjerkgaast, St. Nicolaasga of Idskenhuizen graag bellen de avond voor de 
dienst tussen 19.00 en 20.00 met: Marieke de Velde Harsenhorst  tel. 0513 – 
853131 of Dini Wijnia, tel 0513-432518. Belt u gerust als u naar de kerk wilt. 
De autodienst is er voor u!

Kinderoppas

Tijdens de ochtenddiensten is het mogelijk uw kinderen naar de oppas te 
brengen. Wilt u gebruik maken van de oppas, dan graag voor zaterdag-
avond bellen naar Linda Wind: 0513-431415.

Kerkelijke adressen
In de Schakels staan elke keer de kerkelijke adressen vermeld. Als er ver-
anderingen zijn of als er fouten in staan, wilt u dat dan doorgeven via de 
redactie van de “Schakels”?

Koffiedrinken
Na iedere kerkdienst is er gelegenheid tot koffiedrinken.

www.pkn-openoed.nl
Dit is het web adres van onze gemeente. De website wordt regelmatig aan-
gepast en geactualiseerd. 
Het kerkblad de Schakels is natuurlijk nog steeds  on-line te lezen. Dat be-
tekent dat u, wanneer u een computer met internet verbinding heeft de 
mogelijkheid bezit om het kerkblad op uw beeldscherm te lezen. Ieder-
een, bijvoorbeeld oud gemeenteleden die verhuisd zijn kunnen op deze 
manier toch nog op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen onze 
gemeente. U kunt het één en ander bekijken op de website van onze ge-
meente. Het adres is : www.pkn-openoed.nl  klik dan op de knop [schakels]

Zondagse ontmoeting
U kunt mededelingen, berichten etc. doorgeven aan Alie Runia
Het is mogelijk de ’zondagse ontmoeting’ digitaal aan gemeenteleden te 
verzenden.
Hebt u hier belang bij? Geef dan uw e-mail adres door aan Alie Runia, Lytse 
Buorren 19, Idskenhuizen, tel. 0513- 43 24 98. e-mail: alie.runia@ziggo.nl

Kennisgeving
Het komt wel eens voor dat gevraagd wordt waarom er door de kerk geen 
aandacht aan een bepaalde gebeurtenis, geboorte of huwelijk etc., is ge-
schonken.
Soms realiseren gemeenteleden zich niet, bij alle geboorte- en huwelijks-
kaarten die verstuurd worden, ook een exemplaar naar de predikant of het 
kerkelijk bureau te sturen. In zo’n geval weet de kerk (wijkouderling of pre-
dikant) dan ook vaak niet van de gebeurtenis en valt de kerk dus niets te 
verwijten.
Omdat we graag op de hoogte gehouden willen worden van mutaties in 
de gemeente, ook om daar op passende wijze op te kunnen reageren, dus 
het verzoek om in voorkomende gevallen ook een kennisgeving naar de 
kerk te sturen.

COLOFON
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Prot. gem. Op ’e Noed Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga
 (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
 info@pkn-openoed.nl, www.pkn-openoed.nl 
 IBAN: NL09.RABO.01261.595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op ‘e Noed

Predikant  Ds. Gerda Keijzer, Noorderrandweg 7, 8267 AN Kampen
 06 - 82 69 49 98, stoel-keijzer@planet.nl

Pastor  Anneke Adema, Túnkerij 58, 8501 TK Joure 
 06 - 50 86 88 90, annekeadema@hotmail.com

Preses  Jan de Jong, Bramerstraat 25, 8523 NE Idskenhuizen
 (0513) 43 61 04, jan.de.jong@kpnmail.nl

Scriba  Roel Kok, De Spoarbyls 8, 8521 DK St. Nicolaasga
 (0513) 43 13 53, roel-kok@hetnet.nl

Kerkelijk Bureau  (voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
 Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga
 (0513) 43 10 89, pdirksen@kpnmail.nl

Kosters Idskenhuizen: contactpersoon: Wico Koolstra, De Spoarbyls 10, 
 8521 DK St. Nicolaasga, (0513) 43 21 55, w_koolstra@hotmail.com
 St. Nicolaasga: contactpersoon: Pieter Dijkstra, Dobbeleane 56, 
 8521 KR St. Nicolaasga,  (0513) 43 11 62, pieter-renske@hotmail.com
 Tjerkgaast: Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast
 (0514) 53 13 48, keesenbottje@ziggo.nl

Beheerder kerk Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen
Idskenhuizen (0513) 43 14 75

College van Voorzitter: Wico Koolstra, De Spoarbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga
Kerkrentmeesters (0513) 43 21 55, w_koolstra@hotmail.com
 Boekhouder: Ben de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39C, 
 8521 KS St. Nicolaasga, (0513) 85 31 31, bdeveldeharsenhorst@gmail.com
 IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op ‘e Noed

Ouderlingenberaad Voorzitter: Alie Langeraap-de Boer, De Greiden 5, 8523 NR Idskenhuizen 
(0513) 43 20 09, j.a.langeraap@ziggo.nl

Diaconie Voorzitter: Dini Wijnia, Schonegevelstraat 22, 8521 LC, St. Nicolaasga
 (0513) 43 25 18, d.d.wijnia@gmail.com
 Penningmeester: Auke Nauta, It Sein 21, 8521 DM Sint Nicolaasga  

(0513) 43 11 60, nautula.a@gmail.com  
 IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op ‘e Noed

Werkgroep KerkInActie Voorzitter: Dini Wijnia, Schonegevelstraat 22, 8521 LC, St. Nicolaasga
 (0513) 43 25 18, d.d.wijnia@gmail.com
 IBAN: NL93.RABO.0334.7548.87 t.n.v. werkgroep KerkInActie

Jeugdwerk Jeugdouderling: Froukje Jellema, Burgemeester G.H. Mulierstraat 37, Sloten 
06 - 31 16 48 98, froukje-jellema@hotmail.com

 IBAN: NL40.RABO.0176.9258.80 t.n.v. jeugdraad Op ‘e Noed

Restauratiecommissie Ben de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga
 (0513) 85 31 31, bdeveldeharsenhorst@gmail.com
 IBAN: NL23.RABO.0124.7477.52 t.n.v. Restauratiecommissie Op ‘e Noed

Administratie Marieke de Velde Harsenhorst-Zier, Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga
begraafplaatsen (0513) 85 31 31, mdeveldeharsenhorst@gmail.com
 IBAN: NL22.RABO.0359.5711.90 t.n.v. begraafplaats prot. gem. Op ‘e Noed

Zondagse Ontmoeting Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenhuizen
 (0513) 43 24 98, alie.runia@ziggo.nl

ADRESSEN PKN GEMEENTE OP ’E NOED


