
S
C

H
A

K
E

LS
P r ot e s ta n t s e  g e m e e n t e

Op ’e Noed
T j e r k g a a s T  -  s T .  N i c o l a a s g a  -  i d s k e N h u i z e N

Nr. 7-2016  
jaargang 28

Verwachting
Christus kan duizend keer 
geboren zijn in Galilea,
maar alles is tevergeefs
als Hij niet geboren wordt in mij.

(Angelus Silesius)  

Van mijn vriendin kreeg ik vorig jaar rond 
deze tijd een kaart waarop een kerstbal 
stond afgebeeld met daarop de woorden: 
“Hoe dichter bij kerst, hoe kribbiger zij werd”. 
Mijn vriendin kent me goed en weet dat 
ik niet zo’n fan van het kerstfeest ben. Hoe 
ouder ik word, hoe meer ik er tegen aan ga 
schoppen, tegen het feest zoals het door 
de tijd heen gegroeid is. Brrr, al dat com-
merciële gedoe, de glitter en de glans die 
mensen er om heen hebben gemaakt! 
Daarom was ik vandaag de hele dag 
al uitvluchten aan het bedenken om 
deze kerkbladmeditatie maar niet 
te hoeven schrijven…. Totdat ik de 
spreuk las die nu  boven aan deze 
bladzijde staat. 

Maar …. als Hij in mij geboren 
moet worden, moet ik eerst we-
ten hoe hij toen geboren is. 

Dat is geen rooskleurige geschie-
denis: Maria en Jozef, zijn ouders, 
hebben geen cent om van te leven. 
Ze zijn nog niet eens een stel dat 
samenwoont, maar toch al in ver-
wachting. In verwachting door 
Gods Geest. Ze hebben geen in-
vloed. Ze moeten gaan waar de 
machthebbers hen sturen. En dan 
moet Maria ook nog bevallen als 
ze in een vreemde stad zijn waar 
toevallig geen plek voor hen is om 
hun hoofd neer te leggen. Ze bevalt 
tussen de dieren en ze leggen hun 
zoontje in een voederbak. 

Hij komt niet in een gespreid bedje, is 
geen rijkeluiszoontje, heeft  geen kapitaal 
achter de hand. Maar wat heeft Hij gewé-
ldige ouders; een man en een vrouw die 
van elkaar houden, en bij elkaar blijven in 
een moeilijke tijd. 

Zijn moeder is nog maar een jong meisje, 
maar vind er maar eens één die zó strijd-
lustig is en zó hoopvol naar de toekomst 
kijkt als zij. En zijn vader, een jonge tim-
merman, neemt verantwoordelijkheid 
voor zijn vriendin waar hij van houdt. Ma-
ria en Jozef zijn twee jonge mensen die 
ruimte geven aan God in hun leven. Zij 
houden het onmogelijke voor mogelijk. 
Daarom mogen zij de vader en moeder 

zijn van de Zoon van God . 

Als Jezus dus ook in jou en mij gebo-
ren moet worden, dan zouden wij op 

z’n minst ook strijdlustig moeten wor-
den voor een betere wereld, en hoop-
vol zijn dat dat ook echt kan, en onze 

verantwoordelijkheid nemen voor wie 
hulp en bescherming nodig heeft.  We 
zouden moeten geloven in de heilige 

Geest, die ons dingen kan laten doen 
die we van onszelf niet zouden ver-
wachten. En we zouden, zoals Jo-
zef deed, moeten koesteren wat be-
scherming nodig heeft. 

Zover ben ik nog lang niet. Maar 
het is ook nog maar Advent, de 

tijd van verwachten. Wij zijn 
nog in verwachting van wat 
er komen kan. In verwach-
ting van de Zoon van God. 
We kijken uit naar zijn komst. 

Ds. Gerda Keijzer

Uli Winkler, Maria

December 2016
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KERKDIENSTEN  Tjerkgaast - Idskenhuizen - Sint Nicolaasga

  Zondag 4 december - paars - 2e zondag advent

9.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer, 
 M.m.v. Theo Woudstra 
 In deze dienst wordt Niels Rienstra gedoopt
Collecte 1e diaconie; 2e kerk

  Zondag 11 december - paars - 3e zondag advent 

9.30 uur  Idskenhuizen - pastor Anneke Adema
 M.m.v. ‘Foar de Wyn’
Collecte 1e diaconie; 2e kerk
 Na de dienst is er koffiedrinken

  Zondag 18 december - paars, 4e zondag advent

9.30 uur St. Nicolaasga - ds. G. Groeneveld, Parrega
 M.m.v. ‘Lechajim’
Collecte 1e diaconie; 2e kerk

  Zaterdag 24 december - paars/wit - Kerstnachtdienst 

20.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
 M.m.v. ‘Crescendo’
Collecte 1e kinderen in de knel; 2e kerk

  Zondag 25 december - wit - Kerst

9.30 uur  Idskenhuizen - pastor Anneke Adema
 M.m.v. ‘Ut en troch’
Collecte 1e kinderen in de knel    
 2e onderhoud gebouwen

  Zaterdag 31 december - wit - Oudjaarsdienst

19.30 uur St. Nicolaasga - ds. S. Cnossen-Hoekzema,   
 Scharnegoutum
Collecte 1e diaconie; 2e kerk

  Zondag 1 januari - wit - Nieuwjaarsdag

10.00 uur St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e diaconie; 2e kerk
 Na de dienst is er koffiedrinken

  Zondag 8 januari - wit - Zondag Epifanie

9.30 uur Tjerkgaast - ds. O.C. Kerssen, Sloten
Collecte 1e gez. Diaconieën en Caritas ; 2e kerk

  Zaterdag 14 januari - Oecumenische jeugddienst 
 
19.30 uur RK-kerk St. Nicolaasga 
Collecte 1e doel door commissie; 2e onkosten dienst

  Zondag 15 januari - groen

9.30 uur Idskenhuizen - ds. M.C. Mook, Sneek
Collecte 1e diaconie; 2e kerk
 Na de dienst is er koffiedrinken

  Zondag 22 januari - groen - Viering Heilig Avondmaal

9.30 uur St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e project HA; 2e kerk
 

  Zondag 29 januari - groen - Zondag KerkinActie

9.30 uur Tjerkgaast - pastor Anneke Adema
Collecte 1e project diaconie; 2e kerk

Diensten Doniahiem
 
 Datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheden
 01 december Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. A. Vriend
 15 december  Op ‘e Noed Pastor A. Adema
 05 januari Op ‘e Noed Pastor A. Adema
 19 januari Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. A. Vriend
 02 februari Langweer Ds. A. Veldhuizen
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BIJ DE DIENSTEN

Lied van de maand 
In het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk staan ver-
schillende mooie, nieuwe liederen. Maar zo maar onbe-
kende liederen zingen in de eredienst, dat is lastig voor 
veel mensen.  Daarom hebben we het “Lied van de maand” 
ingevoerd. Aan het begin van elke maand, uitgezonderd 
de zomermaanden, leren we voor aanvang van de dienst 
een nieuw lied. Als er geoefende zangers in ons midden 
zijn, dan zingen zij het lied voor en de gemeente zingt het 
lied een paar keer mee. In de betreffende maand zingen 
we van dit lied dan in elke dienst een aantal coupletten, 
zodat de melodie ‘inslijt’. Op deze manier vergroten we ons 
‘repertoire’ met een aantal waardevolle liederen. 

De pastores, Anneke Adema en Gerda Keijzer

Kind van dienst

Zoals er een ouderling en een diaken van dienst is, zo zal 
er voortaan ook een “Kind van dienst” zijn. Een kind uit de 
basisschoolleeftijd zal bij aanvang van de dienst een ‘Ope-
ningstekst’  lezen. Dat kunnen  een paar regels zijn die het 
thema van de dienst aanduiden, of een paar regels van 
een lied dat we zingen. Ook zal dit kind het lichtje van de 
Kindernevendienst aansteken. Zo willen we de kinderen 
meer betrekken bij de diensten in onze kerken. 

Adventsproject
De kindernevendienst heeft dit jaar een Adventsproject. 
Het heet “Maak het mee!”
In de vier adventsweken leven we van verwachting. Vier 

Bijbelse figuren vertellen daar-
over. We lezen uit Jesaja, die zegt 
dat de vrede zal komen. We horen 
Johannes de Doper vertellen over 
een nieuw begin. We lezen uit de 
brief van Jakobus , die schrijft: 
‘Heb geduld tot de Heer komt’. En 
op de vierde advent horen we een 
verhaal over Jozef, de aanstaande 
man van Maria. Hij hoort in een 
droom dat de Zoon van God gebo-
ren zal worden. 
Hun verhalen zijn vol verwachting. 
Geen verwachting van iets dat 
ooit, ver weg in de geschiedenis 

zal gebeuren; Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen 
dat mensen het mee kunnen maken. En dat ze mee kun-
nen werken om de toekomst waar te maken. 
Voor in de kerk zien we een afbeelding van een grote ster, 
die verdeeld is in vijf puzzelstukken. Elke week wordt er 
een nieuw puzzelstuk toegevoegd aan de afbeelding. Zo 
krijgen we steeds meer te zien van de verwachting en ma-
ken we steeds meer mee van het licht dat doorbreekt in 
het donker. 

Dienst 18 december “as de rabby sjongt”

Onder de titel “As de rabby sjongt “ werkt Lechajim op zon-
dag 18 december mee aan de kerkdienst  in St. Nicolaasga. 
In deze dienst is ook ruimte voor samenzang.  In “As de 
rabby sjongt” worden Joodse liederen en muziek op luch-
tige wijze afgewisseld met verhalen en grappen. Geloof 
en levenswijsheid, vreugde en verdriet komen naar voren, 
geïnspireerd door de traditie van het Chassidim, een be-
weging van vromen uit het Jodendom, die er al waren in 
de tijd van Jezus.  
Chassidim bestond uit muzikanten, verhalenvertellers en 
grappenmakers die met knipoog zorgen voor openin-
gen in het dagelijks leven. Humor en zelfspot speelden 
een grote rol en de ondertoon is altijd één van wijsheid 
en bewogenheid. De liederen, gedeeltelijk Hebreeuws en 
Fries, liggen goed in het gehoor en nodigen uit om mee te 
doen. Want als de rabbi eenmaal gaat zingen, dan gebeurt 
er wat…………….

VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de KKR-vergadering van 7 sept. 2016
Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de 
aanwezigen van harte welkom. Een bijzonder welkom 
heeft hij voor onze nieuwe predikant Gerda Keijzer. Hierna 
leest hij uit Mattheüs  7 de verzen 24 – 27, gevolgd door 
een gedeelte van Max Lucado (Amerikaans Predikant): 
‘Het gevaar van het huisje aan het strand’. Waar het in dit 
verhaal om gaat, is: gehoorzaamheid. De voorzitter sluit 
de opening af met gebed.
 

Er is onduidelijkheid geweest over wie de eigenaar is van de 
toren van de kerk in Tjerkgaast. Wij gingen er altijd van uit 
dat de burgerlijke gemeente de eigenaar was en die heeft 
ook jarenlang het onderhoud aan de toren voor haar reke-
ning genomen. De gemeente dacht dat dus ook. Echter, hij 
bleek na onderzoek van ons te zijn. Na overleg zien wij, van-
wege de kosten van het onderhoud, toch af van het bezit van 
de toren en de burgerlijke gemeente heeft nu besloten hem 
onder te brengen in de stichting tot behoud van rijksmonu-
menten yn de Fryske Marren. Wij gaan hiermee akkoord.
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Het kerkelijk samenwerkingsverband Tsjûkemargemeen-
tes komt met thema-avonden voor kerkbestuurders over 
verschillende onderwerpen, die met de toekomst van de 
kerk te maken hebben. Deze avonden worden geïnitieerd 
door kerkelijk adviseur Tineke Klei. De bedoeling is elkaar 
als gemeentes te helpen, zodat niet elke gemeente zelf 
het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Er gaan nog drie ambtsdragers bevestigd worden en drie 
ge/benoemd (KRM). De bevestiging is op 9 oktober om 
09.30 uur tijdens de jeugddienst in de kerk van Idskenhui-
zen. Voor de bevestigingsdienst wordt een speciaal litur-
gisch stuk gemaakt en de nieuwe ambtsdragers krijgen 
een roos. De Bijbelzondag is en blijft op 30 oktober.

Op 25 september is de Startzondag van het ‘winterwerk’ 
en ook de opening van de vernieuwde kerk van Idsken-
huizen. De organisatie ligt op schema en in de komende 
weken worden nog tijdens vergaderingen de puntjes op 
de i gezet. De voorzitter zal tijdens zijn speech o.a. aan-
dacht schenken aan de vrijwilligers en met name speciale 
aandacht aan een klein aantal van hen dat wel erg veel 
heeft gedaan tijdens de verbouwing.

Anneke Adema toont de fraaie voorkant van de komende 
winterbrief en deelt mee dat alles (planning activiteiten, 
brief zelf ) in de grondverf staat en dat hij volgende week 
wordt afgelakt. De verspreiding van de winterbrief gaat 
via Schakels.

Het hele jaar is er kerknieuws en zijn er mededelingen 
voor de gemeente, bijvoorbeeld berichten van overlijden. 
Het is dan ook zaak dat de Zondagse Ontmoeting het hele 
jaar door verschijnt, ook tijdens de zomermaanden. Z.O. 
is een belangrijk communicatiemiddel geworden in onze 
gemeente. We zullen mensen zoeken die tijdens de zo-
merperiode de redactie op zich willen nemen. 

Michiel stopt met het drukken van het kerkblad Schakels; 
de volgende editie zal door Flyerprint gedrukt worden. Mi-
chiel is 23 jaar actief geweest, heeft meegedacht en stond 
bij problemen altijd direct klaar. Wij nemen afscheid van 
hem door hem te bedanken voor zijn werk en we zullen 
hem VVV-bonnen overhandigen.
 
Het pastoraat: als een kerklid uit het ziekenhuis (thuis) 
komt, krijgt deze een bloemetje vanuit de kerk(dienst) als 
attent gebaar van de gemeente. Als er in een week twee 
thuiskomen, krijgt de tweede ook een bloemetje. Bij de 
bloemen moet een uniform kaartje komen. 

Diaconie: het uitzenden van kerkdiensten is duur, maar 
goedkoper als er een internetverbinding is. Die is er wel in 
de kerk van Idskenhuizen. Omdat er in den lande veel op 
deze manier geluisterd wordt naar kerkdiensten, zoeken 
we opnieuw uit wat de kosten en mogelijkheden zijn, bij-
voorbeeld via uitzending gemist. De wijkindeling zal nog 
worden vastgesteld. 

Het College van Kerkrentmeesters: de KRM-vergaderin-
gen komen nu ook te staan op de datalijst die wekelijks 
gepubliceerd wordt in de Zondagse Ontmoeting. 
Via actuaris Roel Kok heeft de classis gevraagd of deze op 

woensdag 19 april 2017 kan vergaderen in de kerk van 
Idskenhuizen (ong. 30 aanwezigen). Wij zijn dan de ont-
vangende kerk. Het is tevens de laatste classisvergadering 
in deze samenstelling. Hierna is er één classis voor heel 
Friesland. Naast Roel Kok vertegenwoordigt onze voorzit-
ter Jan de Jong onze gemeente in deze vergadering.

Bouwzaken: Plafond en vloer zitten erin; de stoelen zijn 
vandaag gekomen; het aftimmeren en schilderen is nog 
bezig; de keuken wordt gebouwd; de consistorie moet 
leeg; lambrisering wordt aangelegd; men is met het werk 
buitenom begonnen; de klok moet geïnstalleerd en zal 
dan een dag luiden als test. Pas na de 24e gaat hij op het 
uur luiden. De nieuwe printer/kopieermachine oftewel 
multiprinter wordt een snelle all-in-one-laserprinter van 
Brother (zwart/wit). Hij kan via de computer aangestuurd 
worden. Hij kan helaas niet boekjes maken. Als die nodig 
zijn, worden die door Anita gemaakt. 

Jeugd: Linda heeft afgestemd met de nieuwe jeugdou-
derling. De leiding zoekt telefonisch contact met de jon-
geren voor de groepen Alpha en Rock Steady. Er zijn min-
der leidinggevenden, maar omdat ze het nu alleen doen 
(en niet meer met z’n tweeën), kan het werk voortgezet 
worden. Er worden nog wel mannen gezocht om leiding 
te geven, deze groep wordt node gemist. Er komt drie keer 
per maand een kindernevendienst en één keer per maand 
een jongerendienst, vanaf 10 jaar. 

Wico Koolstra sluit af met ‘Dankbaarheid’ van Jolanda Smits. 
Net voorbij 22.00 uur bedankt de voorzitter iedereen voor 
haar of zijn inbreng en wenst hij ieder een  wel thuis.

Verslag van de GKR-vergadering van 14 sept. 2016
Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de 
aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom heeft 
hij voor: Fedde Kooijker die als ouderling nieuw in ons 
midden is en natuurlijk ook voor onze nieuwe predikant 
Gerda Keijzer voor wie het de eerste vergadering in de 
Grote Kerkenraad is. Daarna leest hij 1 Corinthiërs 13 vers 
4 – 6 over het belang van de liefde. Vervolgens leest hij 
uit een dagboek van Jaap Zijlstra het gedeelte ‘Rinkelde-
kinkel’: je bent hol en niets, als je de liefde niet hebt. De 
voorzitter sluit de opening af met gebed.

In verband met het jaarrooster voor volgend jaar besluit 
de kerkenraad op zondag 24 december 2017(!) in de och-
tend geen dienst te houden; ’s avonds  hebben we die dag 
de Kerstnachtdienst. Op 31 december houden we ’s och-
tends en niet ‘s avonds de oudjaarsdienst. Op beide dagen 
is er dus maar één dienst.
 
Komende vrijdag is de officiële overdracht van alle monu-
menten in onze burgerlijke gemeente naar de stichting 
tot behoud van rijksmonumenten yn de Fryske Marren. 
‘Onze’ kerktoren van Tjerkgaast valt hier ook onder.

In de dienst op zondag 25 september vindt de opening 
plaats van de vernieuwde kerk van Idskenhuizen. Dat is 
tevens de Startzondag en dus ook de start van het winter-
seizoen. Er is veel muziek en ook aandacht voor de vrijwil-
ligers en sponsoren. Er zijn flyers verspreid, zodat we ook 
veel mensen van buiten onze kerk mogen verwachten.
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De Winterbrief is klaar en zal tegelijk met Schakels ver-
spreid worden. De ouderlingen zullen bekijken wie niet 
een abonnement heeft op het kerkblad. Zij zullen bij die 
mensen een Winterbrief bezorgen.  

De verbouw: de toren is op de kerk geplaatst en in de 
kerk is afgetimmerd en geschilderd; de klok is vandaag in 
werking gesteld, getest, maar zal pas na de opening op de 
geijkte tijden gaan luiden. Als gevolg van deze plaatsing 
is er op de gaanderij enige schade ontstaan, die wordt bij-
gewerkt. Er is nog veel schilderwerk te doen. Vrijdag wordt 
de toonzetting van het orgel zo gedaan dat deze past bij 
het kerkgebouw. Wico vraagt ieder zijn of haar nieuwsgie-
righeid naar het gebouw enigszins te bedwingen, zodat 
de vrijwilligers niet te veel worden afgeleid van/gestoord 
bij hun werk. Er is nog veel te doen in de laatste ander-
halve week. Er is al veel gepresteerd en het is fijn dat we zo 
ook gemeente kunnen zijn en blijven.

Via de classis is er het verzoek gekomen van een visita-
tie aan onze gemeente (om de zoveel jaar is er een). We 
hebben een uitgebreide vragenlijst hiervoor ontvangen 
(zie bijlage). Scriba Reitze Sybesma vult deze in en op de 
KKR-vergadering bespreken we of er aanvullingen moeten 
komen.

Via de classis Heerenveen hebben wij van dr. A.J. Jonker 
het verzoek gekregen de gemeentemonitor in te vul-
len Het is een forse vragenlijst en het invullen ervan kost 
veel tijd en energie. Met behulp van de antwoorden wil 
hij onze huidige situatie beschrijven en een mogelijke ver-
dere ontwikkeling van onze gemeente aangeven. Echter, 
wij zitten momenteel in een drukke periode met de reno-
vatie van de kerk van Idskenhuizen, een druk nieuw sei-
zoen met een nieuwe predikant in een nieuwe situatie en 
een aankomende visitatie met vragenlijst. Wij willen eerst 
in een rustiger vaarwater komen voor wij beginnen met 
deze monitor. 

Wij hebben besloten het komend jaar van gedachte te 
wisselen en daarna standpunten in te nemen over belang-
rijke zaken als: het homohuwelijk/-samenlevingscontract; 
het dopen van kinderen van ouders met een verschillend 
geloof/deels geen geloof, enz. Meer belangrijke thema’s 
kunnen ingediend worden. Dit is nodig om klaar te zijn 
als er mensen met vragen/verzoeken komen. Het is ook 
mooi/goed dat de mensen met vragen komen, want dat 
betekent dat wij een open kerk zijn. Op onze volgende 
vergadering gaan we hier tijd voor vrij maken. Onze predi-
kant Gerda Keijzer zorgt voor de nodige informatie.

Janke Bokma sluit de vergadering met een gebed over 
vertrouwen en geloof. Om 21.30 uur bedankt de voorzitter 
iedereen voor haar of zijn inbreng en hij wenst de aanwe-
zigen een wel thuis.

Verslag van de KKR-vergadering van 20 oktober 2016
Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de 
aanwezigen van harte welkom. Hierna leest hij een ge-
deelte uit het Bijbelboek Daniël over koning Darius die een 
besluit nam, waardoor Daniël in de leeuwenkuil terecht 
zou komen. In aansluiting hierop leest hij het gedeelte: 
“Stille tijd”: voor Daniël en voor ons: tijd vrijmaken om God 

te zoeken (een Stille Tijd houden) De voorzitter sluit de 
opening af met gebed.
 
De Tsjûkemarvergadering is nu toch op zaterdag 26 no-
vember ondanks een eerdere datumwijziging en later een 
afzegging. Verschillende kerkelijke zaken komen daar aan 
de orde, maar de moeilijkheid blijft concrete plannen te 
maken.  Kerk in Actie vraagt om 2% van de begroting voor 
voedselprojecten wereldwijd. Dit is een verdubbeling t.a.v. 
vorig jaar. De Diaconie handelt dit af.

Vanaf 30 oktober is er na elke zondagse dienst in Idsken-
huizen koffiedrinken. Later zal dat ook in de kerken van 
Tjerkgaast en St. Nyk ingevoerd worden, maar in die beide 
kerken is het moeilijker te realiseren; daar zijn geen keu-
kens en koffie/thee zal dus meegenomen moeten worden. 
Er lag ook nog een voorstel om vooraf koffie te drinken en 
dan om 10 uur met de dienst te beginnen. Vooral jongeren 
zijn hiervoor. Maar voor veel mensen wordt dat moeilijk 
omdat ze na de dienst vaak afspraken hebben.
De kerkenraad besluit dat voortaan alle vergaderingen ge-
houden worden in het kerkgebouw van Idskenhuizen. Het is 
ook onze enige (goede) vergaderruimte: Unitas is verkocht 
en op de gaanderij in Tjerkgaast is het ’s winters te koud. 
Op 11 november wordt de vrijwilligers die hebben gehol-
pen bij de verbouw van het kerkgebouw in Idskenhuizen, 
een (gezellig) buffet aangeboden. 
Het orgelconcert op 18 november (André van Vliet) te Ids-
kenhuizen gaat door. Onze voorzitter opent en sluit de 
avond. Voor de onkosten is er een collecte. 
De gemeenteavond van 24 november a.s. verschuiven we 
naar donderdag 19 januari 2017. Op deze avond worden 
de financiën besproken en gaan we nadenken over het 
kerkzijn in 2025. 
De vacaturecommissie heeft verslag gedaan van haar ac-
tiviteiten. Na 65 bezoeken is zij er sinds jaren in geslaagd 
alle vacatures voor ambtsdragers opgevuld te krijgen. 
Wij kunnen de commissie feliciteren met dit succes. Ook 
het komend jaar gaat de commissie op zoek naar nieuwe 
ambtsdragers. 
Als een spreker in de kerk van Idskenhuizen niet op het 
podium staat, is deze niet of moeilijk door iedereen te zien. 
Er kwam een verzoek om bij het spreken op het podium 
te gaan staan. Toch houden we het voorlopig eerst op het 
nu gebruikelijke. We gaan de komende tijd inventariseren 
wat er te verbeteren valt; dan kunnen we in één keer de 
veranderingen doorvoeren.

Het pastoraat: op 18 november is er een uitstapje vanuit 
Doniahiem om onze vernieuwde kerk te bekijken. Over 
de kerstdienst met Maeykehiem zullen de betrokkenen 
binnenkort afspraken maken. We gaan straks starten met 
‘Het Lied van de maand’. Een maand lang wordt een min of 
meer onbekend lied geleerd en gezongen. Een voorzan-
ger zingt het voor.

Het diaconaat: er is een reorganisatie bij Kerk in Actie. 
Alle lopende zaken worden wel afgehandeld. Karel Jung-
heim blijft op zijn post, maar wordt vanaf nu consulent 
genoemd. Op 30 oktober is de Kerk in Actiedienst met Ich-
tus. Op 2 november na de Dankdienst wordt in ’t Spântsje 
het nieuwe project toegelicht. De Diaconie is bezig met 
de organisatie van de kerstattenties. Er is nog niet bekend 
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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!

Administratie Begraafplaatsen
Vorig jaar hebben we een nieuw computerprogramma 
aangeschaft om de administratie van de begraafplaatsen 
op een zorgvuldige manier te verwerken. We voeren per 
graf de financiële gegevens, de gegevens van de overlede-
ne en van de contactpersoon en een foto van het grafmo-
nument in. Dit vergt echter heel veel tijd. Het gaat ons niet 
lukken om de grafrechten over 2016 op tijd te factureren. 
Er is besloten om de grafrechten over 2016 en 2017 in een 
keer te factureren in 2017. We hopen op uw begrip hier-
voor. Het begrip “grafrechten” is overigens een verwarrend 
begrip. Eigenlijk zijn het de algemene onderhoudskosten 
voor de begraafplaats. Hiervan wordt de begraafplaats on-
derhouden en wordt er gesnoeid en gemaaid. 

Gezocht: iemand voor het 
schoonmaken / onderhouden van grafstenen
Voor de begraafplaatsen van Tjerkgaast, Doniaga en Lege-
meer zijn wij op zoek naar iemand die het (klein) onder-
houd en schoonmaken van de grafstenen voor zijn/haar 
rekening wil nemen.
Hiervoor is een vergoeding beschikbaar. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met Wico Koolstra, tel. (0513) 432 
155, e-mail w_koolstra@hotmail.com.

wie de  nieuwe jeugddiaken wordt, maar die moet er wel 
komen, vanwege zijn/haar: inbreng in vergaderingen, 
beheer van de financiën en het meedenken in vergade-
ringen. Linda zal op de vergadering van de Diaconie op 9 
november aanwezig zijn.

Het College van Kerkrentmeesters: de KRM heeft voor de 
iets duurdere multiprinter gekozen, omdat dat apparaat 
degelijker is. De printer/het kopieerapparaat komt in de 
consistorie van de kerk te Idskenhuizen geplaatst. In deze 
ruimte komt ook nog een grote kast, waardoor een herin-
richting nodig is. Ook komt er z.s.m. internet in deze kerk. 
Daarnaast wordt voorgesteld een draadloze microfoon te 
plaatsen bij de katheder in de kerk; het vasthouden van 
de microfoon is onhandig.Op 17 december geeft het koor 
van Langweer een concert in de kerk van Idskenhuizen. De 
opstelling van de stoelen zal hierdoor gewijzigd worden; 
de oude opstelling wordt weer gebruikt. Er kunnen dan 
212 stoelen staan (nu 160 stoelen). Het koor verzorgt zelf 
de hapjes en drankjes na het concert.

Jeugd: tot nader orde wordt er niet meer een tienerdienst 
gehouden (staat nog wel op het rooster). De jeugdraad 
wil een soort zondagschool houden. Het nadeel hiervan 
is dat de jeugd niet meer in de kerk komt. De raad wil dat 
de jongere jeugd eerst in de kerk komt en dat de oudere 
jeugd direct naar het dorpshuis gaat. Er zijn wel meer vrij-
willigers nodig! We proberen verslag en foto’s van leuke 
jeugdavonden/-evenementen in Schakels, op de website 
en op een Facebookpagina te publiceren.

Wij vragen kerkbezoekers op- of aanmerkingen over ha-
perende apparatuur of gebouwen zelf niet te melden bij 
de kosters (dat zijn vrijwilligers), maar rechtstreeks bij het 
College van kerkrentmeesters.

Dini Wijnia sluit de vergadering af met het gebed dat in 
het liedboek onder Lied 262 staat afgedrukt. Net voorbij 
22.00 uur bedankt de voorzitter iedereen voor haar of zijn 
inbreng en hij wenst iedereen een  wel thuis.

Koffiedrinken na de diensten

Op dit moment is het zo geregeld dat we op iedere 1e zon-
dag van de maand koffiedrinken hebben na de dienst. De 
kerkenraad is van mening dat we dit eigenlijk iedere zon-
dag zouden moeten doen. Dit vraagt uiteraard inspanning 
van vrijwilligers. Omdat het kerkgebouw van Idskenhuizen 
zich hier het beste voor leent, is besloten om te beginnen 
met koffiedrinken na iedere dienst in Idskenhuizen. Nu dus 
eens per drie weken i.p.v. eens per maand. We denken nog 
na over hoe we dit in de andere twee kerkgebouwen wil-
len organiseren. Input van uw kant is hierbij zeer gewenst.

Begroting 2017
Op de kleine kerkenraad is de begroting van 2017 behan-
deld. Ook voor 2017 wordt weer een negatief resultaat 
verwacht. Hier is in het verleden ook al regelmatig over 
gesproken en geschreven. Het jaarlijkse tekort wordt voor-
lopig aangevuld uit onze reserves. 
Wij hebben het dienstverband van Anneke Adema ver-
lengd. Het belang van goede pastorale steun hebben wij 
belangrijker geacht dan puur financiële argumenten. Dit is 
ook iedere keer door u als gemeente naar voren gebracht. 
Maar u zult ook wel begrijpen dat dit zo niet onbeperkt 
door kan gaan. We zien dat onze gemeente krimpt, oudere 
gemeenteleden vallen weg, en hiermee ook vaak diege-
nen die meer dan gemiddeld bijdragen middels hun vaste 
vrijwillige bijdragen. Als we deze trend niet weten te keren 
loopt het op afzienbare termijn spaak (financieel gezien).
Aktie kerkbalans wordt momenteel weer voorbereid. Wij 
doen hierbij een klemmend beroep op u om uw jaarlijkse 
bijdrage te herzien. Het zou heel mooi zijn indien u uw bij-
drage met meer dan alleen een inflatiecorrectie zou willen 
verhogen. En voor diegenen die niet of nauwelijks bijdra-
gen; neem uw verantwoordelijkheid! Alleen indien we met 
alle gemeenteleden ook financieel solidair zijn zullen we 
in staat zijn om in alle opzichten een levende gemeente 
te zijn. Een gemeente waar iedereen een beroep kan doen 
op onze pastores, natuurlijk bij de mooie, maar zeker ook 
in de moeilijke momenten in het leven waarvan we weten 
dat iedereen daar op zijn of haar tijd mee te maken krijgt.
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Opbrengst collecten
zondag 04-09-2016 Diaconie €   99,25
zondag 11-09-2016 Lach op gezicht € 199,05
zondag 18-09-2016 Kerk in Actie, Vredeswerk € 149,10
zondag 25 -09-2016 bloemenfonds € 454,60
zondag 02-10-2016 Kerk in Actie, kerk en Israël € 102,65
zondag 09-10-2016 Diaconie € 149,05
zondag 16-10-2016 Kerk in Actie 
 Wereldarmoededag € 127,26
zondag 23-10-2016 Support Fryslân € 118,12
zondag 30-10-2016 Ned. Bijbel Genootschap € 295,67
woensd. 02-11-2016 Diaconie project Myanmar € 185,75
zondag 06-11-2016 Vrienden v. Maeykehiem € 105,25

Diensten Doniahiem  
donderdag 22-09-2016 Wilde ganzen €   41,20
donderdag 06-10-2016 Wilde ganzen €   25,90
donderdag 20-10-2016 Wilde ganzen €   26,55
donderdag 03-11-2016 Wilde ganzen €   21,30

Verslag dankdag voor gewas en arbeid/diaconale avond
Op woensdag 2 november was er om 19.30 uur dienst in 
Tjerkgaast. Voorganger was pastor Anneke Adema. Deze 
dienst stond in het teken van Dorcas Voedselactie en het 
nieuwe, diaconale project in Myanmar: “Genoeg rijst voor 
elke dag”
Voor Dorcas kon men producten meenemen naar de kerk. 
Uit deze ingezamelde boodschappen stelt Dorcas voed-
selpakketten samen voor mensen die door ziekte, ouder-

dom of beperkingen niet voor 
zichzelf kunnen zorgen. 
Fijn was het om te zien dat het 
voor in de kerk vol lag met tas-
sen vol boodschappen. Ook was 
er een collectebus waar men 
geld in kon doen voor vervoers-
kosten.
 
Karel Jungheim, onze gemeen-
te-adviseur liet een filmpje zien 
over Myanmar waar wij als ge-
meente een project gaan steu-
nen. Na de dienst werd iedereen 
uitgenodigd voor de diaconale 
avond in ’t Spântsje. We begon-
nen met een heerlijk kopje thee/
koffie en een plakje cake. Met een PowerPointpresentatie 
vertelde Karel Jungheim ons vervolgens over Myanmar; 
hoe de situatie was en hoe er nu langzamerhand verbete-

VAN DE DIACONIE

MIJN KERK
VERBINDT

MIJN KERK
IN BALANS

De Schakels
U heeft de afgelopen keer kennis kunnen maken met het 
vernieuwde uiterlijk van ons kerkblad. De schakels wor-
den bezorgd bij Marieke de Velde Harsenhorst die ze weer 
verdeeld over de wijken. Om dit in goede banen te leiden 
heeft Jan Altenburg tassen beschikbaar gesteld. Onze har-
telijke dank aan Jan voor dit gebaar.
Vanwege het overzetten van de administratie, komen we er 
dit jaar ook niet aan toe om de acceptgiro’s voor het abon-
nement van de Schakels te verzorgen. Wij vragen iedereen 
om thuis na te gaan of het abonnement over 2016 betaald 
is. Indien dit niet gebeurd is, vragen wij u vriendelijk om € 
15,- over te maken op IBAN NL02.RABO.0334.7970.71 t.n.v. 
kerkblad “Schakels”.

Opbrengst collecten
11-09-2016 € 111,28
18-09-2016 € 127,25
25-09-2016 € 429,26
02-10-2016 € 79,65
09-10-2016 € 130,30
16-10-2016 € 98,37
23-10-2016 € 98,20
02-11-2016 € 81,15
06-11-2016 € 66,70

Kerkbalans 2017 komt eraan!  
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in 
volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn kerk ver-
bindt’. In januari ontvangt u de envelop met het verzoek 
om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een ge-
zonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom 
vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bij-
drage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet 
zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële 
basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op 
u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze 
belangrijke taken blijven vervullen.
En een vriendelijk verzoek aan die gemeenteleden, die 
hun bijdrage van dit jaar nog niet (geheel) hebben over-
gemaakt: Wilt u dit voor het eind van het jaar overmaken? 
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ring lijkt te komen voor het land. Maar voor het platteland, 
vooral de kleine boeren, lijken de verbeteringen nog ver 
weg. In de noordoostelijke provincie Shan State helpt de 
organisatie World Concern boeren om aan de armoede te 
ontsnappen. Met een lokale rijstleenbank, goede zaden, 
betere moestuinen, duurzame landbouw enz. zet World 
Concern zich in om ervoor te zorgen dat gemeenschap-
pen aldaar een beter leven krijgen. Omdat Karel Jungheim 
zelf in Myanmar is geweest en ook gezien heeft dat het 
project werkt kon hij vol enthousiasme hierover vertellen. 
Na afloop was er nog gelegenheid om vragen te stellen. 
Wij kunnen terugzien op een zeer geslaagde diaconale 
avond.

Werkgroep Kerk In Actie

VANUIT JOURE

Als ik televisie kijk en de reclame komt er voor dan ga ik 
meestal even iets anders doen. Naar de wc of koffie in-
schenken of zo. Maar soms ook niet. En dan zie je van alles 
langskomen wat we toch beslist zouden moeten hebben. 
Reclamemakers zijn heel creatief en soms zijn de spotjes 
ook nog grappig. Of stemmen tot nadenken. 
Een tijd geleden alweer was er een spotje met een jonge-
tje dat naar een verjaardagsfeestje ging. De ouders van de 
jarige hadden werkelijk alles uit de kast gehaald om er een 
prachtig feest van de maken. Op de achtergrond zag je 
een draaimolen, een goochelaar, een clown en een echte 
olifant met zijn dompteur. Toen het jongetje door zijn va-
der werd opgehaald na afloop van het verjaardagsfeestje 
vroeg zijn vader: ‘En, was het leuk?  Waarop het jongetje 
zei: ‘ Ja, ze hadden broodjes met knakworst’.  Niet de ge-
weldige elementen van het verjaardagsfeest, maar het 
broodjes knakworst, dat was blijven hangen. Het eenvou-
dige. Klein is groot.
Toen ik daaraan dacht herinnerde ik me uit mijn eigen 
jeugd dat ik weleens brood bij de bakker mocht halen (een 
gereformeerde bakker natuurlijk) . En als je dan geluk had, 
was het brood nog warm. Gauw naar huis en dan vragen 
om het nog warme kapje van het brood. En dat dan 
met boter ( die nog een beetje smolt) en sui-
ker opsmikkelen. Daar kon geen taart te-
genop. Het eenvoudige. Klein is groot.
Eigenlijk is er wat dat betreft (geluk-
kig) niet zo veel veranderd. Heel 

veel waardering is het voor het “gewone”, het alledaagse. 
Niet voor niets was een programma als “Man bijt hond” 
zo populair. En in deze provincie hebben we  “Hea” van 
Omrop Fryslân. Wat zie je dan: ‘Doorsnee’ mensen, vaak in 
hun gewone doen en laten. Ze laten vol trots hun tuin zien, 
ze vertellen over hun hobby, ze sturen prachtige beelden 
van ‘mar, bosk en greide’.
Zo gewoon, maar toch vinden veel mensen het prachtig. 
En eigenlijk is dat iets om dankbaar voor te zijn. Blijkbaar 
is harmonie, een goed gevoel, geluk zo u wilt, heel dicht-
bij huis te vinden. Natuurlijk is het wel aardig om af  en 
toe iets ‘groots’ te doen, een piketpaaltje te slaan. Maar dat 
wordt pas bijzonder als je het afzet tegen het dagelijkse, 
gewone leven. Een aaneenschakeling van ‘leuke’ dingen is 
vaak niet zo leuk meer.  Groot is klein. 
Je hoort nogal eens van mensen die iemand hebben 
verloren dat de dingen die ze het meeste missen niet de 
uitzonderlijke gebeurtenissen  zijn, maar haar lach, zijn 
aanwezigheid, de grapjes, de passie voor zijn hobby, de 
gastvrijheid. Klein is groot.
Onze lieve Heer heeft de mens zo geschapen dat die blij 
wordt vande dingen die om hem heen zijn, de mensen, 
de natuur en van de gewone dagelijkse dingen.  En dat is 
een zegen in een grote wereld waar zoveel gebeurt dat je 
er als klein mens soms door opgeslokt wordt. Klein is groot.
Veel verjaardagfeestjes ben ik vergeten maar dat warme 
knapperige kapje van het brood niet!

Zo maar wat gedachten in mijn stoel voor de 
televisie. Ik zie dat de STER  zich aandient. 

Tijd om een broodje knakworst klaar te 
maken.

Pastor Anneke Adema 
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DONIAHIEM, SCHARLIJEN & IENDRACHT

Het eind van het jaar komt weer in zicht. De december-
maand ligt voor ons. Voor de een gezellige maand met 
feestelijke dagen, voor de ander een maand vol herinne-
ringen en misschien wel weemoed en verdriet. Het is goed 
om rekening te houden met elkaars gevoelens. Een beetje 
begrip kan soms wonderen doen. 
De kerstviering dit jaar is op woensdag  21 december om 
14.30 uur in de grote zaal van Doniahiem. Samen met Pas-
tor Annie Schothorst zal ondergetekende deze viering ver-
zorgen. 
En het ouderenkoor o.l.v. Hemmo Kalteren is bereid ge-
vonden om wat liederen te zingen. Altijd mooi als eigen 
bewoners in en om Doniahiem mee kunnen doen. 
Ik ga ook al even het jaar uit, naar 2017. 
Op 25 januari gedenken wij hen die ons in het jaar 2016 
zijn ontvallen. Een ingetogen bijeenkomst waarin de na-
men van de overledenen nog eens genoemd wordt. Niet 
alleen voor de familie, maar ook voor de bewoners, die 
hun medebewoner gedenken, is dat betekenisvol. Het en-
semble Musique entre les Lacs zal muzikale medewerking 
verlenen. De herdenkingsdienst begint om 15.30 uur.

Zoals in de vorige Schakels beloofd, zou er gelegenheid 
komen om een kijkje te nemen in de verbouwde kerk van 
Idskenhuizen. Voor een aantal van de bewoners was het 
de kerk waar veel van hun voetsporen liggen, Op vrijdag 
18 november was het zover. Om even over tienen kwamen 
de bewoners in busje en personenauto bij de kerk aan. En 
het eerste wat je dan natuurlijk doet is koffiedrinken met 
wat lekkers erbij. Daarna werd de kerkzaal bezichtigd. On-
dergetekende vertelde iets over de verbouw, aangevuld 
door Douwe Smit en Feike Koopmans. En Douwe Smit liet 
horen hoe het nieuwe orgel klinkt. Niemand herkende  de 
oude kerk in het vernieuwde gebouw terug. Vooral de fris-
heid en het  lichte ruime karakter van de kerkzaal  werd 
mooi gevonden.’ En de stoelen zitten nog goed ook’. 
Het was fijn om de bewoners van Doniahiem te ontvangen 
en de kerk te laten zien. En de bewoners van Doniahiem 
waren blij met eigen ogen te hebben kunnen zien hoe de 
kerk er nu uitziet.  Het was een welbestede morgen. 

Pastor Anneke Adema

Verdeling taken ouderling wijk 7
Sinds kort ben ik wijkouderling voor wijk 7 (Doniahiem, 
Scharlijen en Iendracht). Voordien was Femmie Landman 
de wijkouderling.
Femmie wil nog wel een aantal taken blijven doen, dus zijn 
we met z’n drieën, Femmie, Anneke Adema en ik, grofweg 
tot de volgende verdeling van taken gekomen:
• Mensen die nieuw in de wijk komen wonen worden 

bezocht door de ouderling, die is ook het formele aan-
spreekpunt voor de wijk.

• De kerkdiensten in de kapel van Doniahiem zal Femmie 
als vertegenwoordiger van onze gemeente blijven on-
dersteunen, hetzelfde geldt voor de ochtendkringen.

• Ook bij uitvaarten zal in principe Femmie aanwezig zijn.
• Uiteraard zal het in de praktijk zo zijn dat als Femmie niet 

kan ik de bovengenoemde taken in haar plaats vervul.
• Verder hebben we in de wijk natuurlijk nog de hulp van 

de “contactdames”: Tjitske Kalteren, Saakje de Vries, Hen-
nie Koopmans, Minke Homma, Trienke Hoekstra en Tine 
van der Goot. De dames houden de verjaardagen van de 
bewoners uit de wijk in de gaten en brengen ook tus-
sendoor bezoekjes aan bewoners.

Femmie wordt hiermee de eerste “taakdrager” binnen 
onze gemeente; een functie die in de toekomst wel vaker 
voor zal gaan komen. Femmie en ik hopen dat we op deze 
manier op een positieve en constructieve manier kunnen 
samenwerken. Zelf ben ik vooral heel blij dat het werk van 
ouderling in deze wijk hierdoor behoorlijk wordt verlicht.
Voor ons tweeën is dit natuurlijk ook een nieuwe situatie 
waarbinnen we onze weg nog moeten vinden, we hopen 
daarbij op de medewerking en het begrip van de gemeen-
teleden.

Anneke Koelewijn-van Peursem
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NIEUWS, UITNODINGEN & INFORMATIE
De startdienst en de heropening 

van de kerk in Idskenhuizen

Het lijkt al weer lang geleden, eind sep-
tember. De startzondag. De dag van het 
begin van het kerkelijk seizoen, maar dit 
jaar stond het vooral in het teken van de 
heropening van de verbouwde kerk,.
Het was stampvol. Prachtig!  
Al kon niet iedereen kon alles even goed 
zien en horen, het is nog een beetje zoe-
ken naar de goede opstelling, zeker als 
de kerk zo vol is, maar gelukkig was er 
een gedrukte liturgie. 

Het nog lege liturgisch centrum werd langzaamaan aange-
kleed door de voorwerpen die door ‘verbouwvrijwilligers’ 
werden aangedragen. De kaars, het Licht van Christus, 
voorop. Alle elementen die zo belangrijk zijn in ons ge-
loofsleven, de bijbel, het doopvont, het Avondmaalsstel, 
maar ook de collectezakken vulden het liturgisch centrum 
en maakte het tot een plaats van verkondiging en aanbid-
ding, een plek waar we vieren, leren en dienen: het hart 
van onze gemeente. 

Het was een feestelijke dienst. 
Veel zingen, veel mensen die 
hun muzikale medewerking 
verleenden. Op dat moment 
was er echt een gevoel van 
gemeenschap en dankbaar-
heid dat wij dit moment met 
elkaar konden vieren  Ge-
meenschap in de naam van 
de Heer.

Na de dienst sprak voorzitter Jan de 
Jong een woord van grote dank aan 
alle vrijwilligers. Er werd een attentie 
overhandigd aan voorzitter van de 
bouwcommissie Hemmo Kalteren. Een 
attentie die klaar stond voor elke vrij-
williger. 

Na de dienst was er koffie en gebak. Er 
was een doorlopende fotoserie over de verbouwing te zien 
op de beamer. Mensen konden vragen stellen aan de des-
betreffende vrijwilligers over de bouw , het schilderwerk, 

de inrichting, kortom over alle zaken die 
bij de bouw aan de orde kwamen.

Er waren ook dorpsgenoten die even een 
kijkje kwamen nemen. Ten slotte was er 
soep en werd het door velen meege-
brachte brood met elkaar gedeeld. Het 
was een fijne dag. 
Wij hopen dat wij nog vele diensten, bij-
eenkomsten en vergaderingen  in deze vernieuwde kerk 
mogen houden.  

Dat wij als gemeente over een nieuw multifunctioneel 
gebouw beschikken maar ook over twee sfeervolle mo-
numentale kerken is bijzonder. Dat binnen deze oude en 
nieuwe kerkmuren een gemeente van levende stenen 
mag bloeien.  Want daar gaat het allemaal om: Gemeente 
zijn in de naam van die ene Heer.

Pastores Gerda Keijzer en Anneke Adema

Na de verbouwing
In de kerk in Idskenhuizen is er na de verbouwing ook weer 
plaats ingeruimd voor de witte gedenkstenen.  Daarnaast 
staan ook glaasjes met daarin waxinelichtjes .

Je hoort wel eens van mensen dat ze het zo mooi vinden 
als je voor iemand, om wat voor reden dan ook, een lichtje 
kan aansteken. Als teken van gedachtenis, als teken van 
verbondenheid.   En nu kan dat in Idskenhuizen ook. Ge-
woon, elke keer als we daar komen.
Wij zijn blij met deze mogelijkheid en wij nodigen u van 
harte uit om daar gebruik van te maken. 

Pastores Gerda Keijzer en Anneke Adema

Vrijwilligers bijeenkomst
Na de renovatie van de kerk Idskenhuizen is onze ver-
nieuwde kerk op  25 september jl. feestelijk in gebruik ge-
nomen. Voor een groot deel is deze renovatie gerealiseerd 
door meer dan 60 vrijwilligers. Deze mensen hebben zich 
meer dan een jaar met hart en ziel  ingezet om er iets moois 
van te maken . Aan de vele reacties te horen, is dat wel ge-
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slaagd.  Als dank heeft de kerkenraad al deze vrijwilligers 
uitgenodigd  om in de vernieuwde kerk nog een keer bij 
elkaar te komen op vrijdag 11 november jl. Het is een zeer 
gezellig samenzijn geworden met hapjes en drankjes met 
als afronding  een uitgebreid chinees buffet. Het was smul-
len!!!  U ziet: Er is ook is er nog een groepsfoto genomen. 

Een vrijwilliger

Ingebruikname orgel Idskenhuizen
Op Vrijdagavond 18 november jl is het nieuwe Monarke 
orgel in gebruik genomen. Deze geslaagde avond die 
door veel eigen gemeenteleden werd bezocht, maar ook 
veel belangstellenden uit de omgeving.
De bekende organist, André van Vliet, begeleidde enkele 
liederen die gezongen werden waarin hij de mogelijkhe-
den van dit prachtige instrument liet horen. Voor de pauze 
gaf hij uitleg over de diverse registraties en hoe een der-
gelijk digitaal orgel tot stand komt. Interessant voor de 
liefhebbers van orgelmuziek. Een ieder werd daarna in de 
pauze een kop koffie aangeboden waar bij het e.e.a. druk 
besproken werd.
Na de pauze heeft André van Vliet nog een viertal klas-
sieke werken ten gehore gebracht waarin de vele moge-
lijkheden werden gedemonstreerd. De mooie avond werd 
besloten met het zingen van ‘Samen in de naam van Jezus’ 
wat uit volle borst, ook door de organist(!), werd gezon-
gen. Omdat het bezoek natuurlijk gratis was, is er een col-
lecte bij de uitgang gehouden voor de gemaakte onkos-
ten. Hierin werd ruimhartig gedoneerd waarvoor dank!
We hopen als gemeente nog heel lang van dit mooie in-
strument gebruik te mogen maken.

Maeykehiem dienst
Het zijn diensten waar je blij van wordt, de 
Maeykehiemdiensten. Spontaan en informeel. 
Op 6 november was er een Maeykehiem-
dienst in de kerk in Sint Nicolaasga. 
Het ging over de Schepping. En vooral de dieren van de 
Schepping mochten zich in de belangstelling verheugen. 
Sommige bewoners van Maeykehiem konden geweldig 
goede imitaties geven van de verschillende dier geluiden. 
Vooral het loeien van de koe was niet van echt te onder-
scheiden,. 
Een kort filmpje met het scheppingsverhaal en dan naar 
het boetseerwerk. 

Want bij de Schepping kan je God een beetje als een boet-
seerder zien: Iets maken wat er nog niet eerder was. 
Sommige bewoners hadden iets geboetseerd. Uit een 
hompje klei iets moois gemaakt wat er nog niet eerder 
was. Natuurlijk moesten de gemeenteleden dat ook zien. 
De liedjes die we hebben gezongen gingen ook allemaal 
over de Schepping en werden door iedereen uit volle 
borst meegezongen. 
Met elkaar hebben wij die zondag een echte eredienst 
‘geschapen”, ter ere van God, de Schepper. Dank aan de 
vrijwilligers, beamerman, en de mensen van Maeykehiem 
en dank aan de bewoners: Fijn dat jullie er waren. Tot de 
volgende keer.

Pastor Anneke Adema 

De laatste zondag van het kerkelijk jaar 
Een van de meest bijzondere erediensten is de dienst op 
het eind van november. De laatste zondag in het kerkelijk 
jaar was op 20 november jl. Beladen, maar ook heel zinvol. 
  
We noemen de namen van de 
mensen die afgelopen jaar in 
onze gemeente overleden zijn. 
Kaarsen en lichtjes worden aan-
gestoken. Voor velen een ont-
roerende moment. Immers: je 
denkt aan de geliefden die er 
niet meer zijn. Je denkt er aan 
wat er was, wat er geweest zou 
kunnen zijn, en wat niet meer 
komt. En dat raakt je. 
Het is fijn om dat met elkaar als 
gemeente Op ‘e Noed te delen. 
Er klinken woorden van troost, 
dat wij ons bij God veilig en ge-
borgen mogen weten, ook als 
verlies en verdriet in het leven 
is. De prachtige liederen die Jan 
de Jong ten gehore brengt.  Het heel passende bloem-
stuk met de spiegel die het karakter van deze dag onder-
streept.  De serene sfeer die er is als familieleden de kaars 
aansteken. 
En mooi om te zien dat zo velen zelf een waxinelichtje aan-
steken. Het maakt dat we voelen dat we, als gemeente van 
Christus, bij elkaar horen. Ook de dierbaren die ons zijn 
voorgegaan.
Veel mensen achter de schermen hebben meegeholpen 
om deze dienst goed en waardig te laten verlopen. Voor 
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ons als pastores is het een voorrecht om voor te gaan in 
deze dienst. Het stemt ook ons tot dankbaarheid

Pastores Gerda Keijzer en Anneke Adema 

Kerstconcert 
Op zaterdag 17 december a.s. kunt u genieten van beken-
de en minder bekende kerstliederen tijdens het jaarlijkse 
Kerstconcert van het Interkerkelijk Koor van Langweer 
o.l.v. Annelies Kwak uit Wolvega. Voor dit concert is het 
koor te gast in de prachtig verbouwde PKN-kerk te Ids-
kenhuizen omdat de kerk van Langweer vanwege een ver-
bouwing gesloten is. Het bestuur en de koorleden zijn erg 
blij met deze oplossing en hopen ook veel inwoners van 
Idskenhuizen te mogen begroeten bij dit concert.

Programma met o.a. werken van Händel, Mozart en Rut-
ter. Ook zullen prachtige Christmas Carols ten gehore wor-
den gebracht.   
       
Medewerking verlenen:
Sjoukje de Hoop -  Viool
Marc Blekkenhorst -  Viool
Johan Bijhold  -  Piano
Sietze Kraak -  Orgel

Locatie:  PKN-kerk, Bramerstraat 12,  Idskenhuizen
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 7.50 p.p. (tot 16 jaar gratis)

Voor actuele informatie kijk op www.koorlangweer.nl
                                                                                                       

Dinsdagavond 17 januari: Thema-avond: 
meer dan taal – als Dementie of Alzheimer toeslaat

Hoe afhankelijk we zijn van taal merk je pas als taal weg-
valt. Je merkt het als je je moeder niet meer volgen kunt, 
omdat ze eindeloos in herhaling valt en wat ze zegt niet 
meer raakt aan de werkelijkheid. Wat je zelf tegen haar 
zegt, dringt nauwelijks meer tot haar door. 
Nu ziekten als Dementie, Alzheimer en Parkinson steeds 
vaker voorkomen en mensen steeds ouder worden, ko-
men we steeds vaker in aanraking met mensen met wie 
‘normaal’ communiceren niet goed meer mogelijk is. Voor 
de betrokkenen is het moeilijk om te aanvaarden dat 
het geheugen afneemt. Partners en familieleden blijven 
trouw, maar het is moeilijk om met de ziekteverschijnselen 
om te gaan. Vrienden en kennissen haken daardoor vaak 
af en dat is erg jammer. Want daardoor wordt het kringetje 
steeds kleiner. Toch hebben juist zij onze aandacht nodig. 
We gaan daarom deze avond op zoek hoe je samen toch 
mooie momenten van echt contact kunt hebben. 
Door de kerken van Workum en Bolsward is dominee Aart 
Veldhuizen gevraagd om daar een avond over te houden 
en dat gaat hij ook in Langweer doen. Hij werkt ook voor 

Patyna in Bloemkamp waar veel mensen met dementie of 
de ziekte van Alzheimer wonen. Hoe kun je hen het beste 
bijstaan? Wat is mooi om met hen te doen? Wat kun je be-
ter niet met hen doen? En wat kun je leren van iemand die 
dementie of de ziekte van Alzheimer heeft? 
De aanvang is om 20.00 uur en vanzelfsprekend is ieder-
een van harte welkom.

Kerstpakkettenactie 2016

Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân organi-
seert ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie. 
Zo willen wij als gezamenlijke kerken mensen die in ar-
moede of onder het sociale minimum leven een steuntje 
in de rug geven met een kerstpakket.

Daarom vragen wij u om het volgende:
Heeft u dit jaar een kerstpakket gekregen? En vindt u dat u 
het niet nodig heeft? Schenk het dan aan ons.
Een andere mogelijkheid is om zelf een pakket samen te 
stellen of houdbare levensmiddelen in te leveren.
Veel gezinnen uit onze voormalige gemeente Skarsterlân 
kunnen we daarmee een klein lichtpuntje bezorgen.

Op zaterdagmorgen 17 december 
van 10.00 - 11.00 uur

kunt u bij één van onderstaande kerken uw kerstpakket 
inleveren:

- De Oerdracht Joure
- Parochiecentrum Joure en St. Nicolaasga
- Doopsgezinde kerk Joure
- Protestantse kerk  Idskenhuizen
                           Langweer 
                           Oudehaske 
                           Ouwsterhaule 
                           Scharsterbrug
                           Sintjohannesga
                           St. Nicolaasga
                           Terkaple
                           Tjerkgaast                          

Als u na 17 december een kerstpakket krijgt en deze be-
schikbaar wilt stellen, dan kunt u contact opnemen met 
Gerben van Houten,  secretaris solidair (06-42391992)
Wij zien u graag en hopen op uw steun.

Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân
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Verslag van de vergadering van de 
Classis Heerenveen op woensdag 28 september 2016

 in het MFC te Terkaple.

Dhr. H. Meester van de PG Terkaple heet ons van harte wel-
kom en geeft het woord aan kerkelijk werker Jeroen Knol.  
De lezing is uit Genesis 29: 21-35. Het verhaal van Jacob, 
Lea en Rachel. Dhr. Knol gaat ons voor in gebed en vraagt 
Gods zegen over deze vergadering. Preses, Ds. A. Vriend, 
kan maar liefst 39 afgevaardigden en gasten verwelkomen.

Er is, n.a.v. van de notulen, een vraag van Ds. K. J. Faber 
over het stoppen van het automatisch doorgeven van mu-
taties van uit de gemeentelijke basisadministratie naar het 
Sila, de ledenadministratie van de kerk. De preses meldt 
dat hier van uit de landelijke kerk aandacht voor is ge-
vraagd. Hierop is nog geen reactie gekomen.

Mededelingen van het Breed Moderamen:

* In Trinitas te Heerenveen zijn op  25 januari en 07 juni 
2017 voorlichtingsavonden over de nota “Kerk 2025.” 
Informatie over de nota kerk 2025 kunt u lezen op de 
website van de Classis: http://classis-heerenveen.pro-
testantsekerk.net

* In de gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf is 
het PPK gevormd (het Pastoraal Platform Kerken). Het 
doel is de kerkelijke erediensten / bijeenkomsten in on-
derling overleg met de tehuizen van Meriant en andere 
tehuizen goed te regelen.

* De PG Echtenerbrug-Oosterzee heeft de solvabiliteits-
verklaring van het RCBB ontvangen en is, met nieuwe 
moed, op zoek naar een predikant uit de mobiliteits-
pool van de PKN. Er is contact met twee proponenten.

*  In de PG Op ‘e Noed (Idskenhuizen, Sint Nicolaasga en 
Tjerkgaast) is Ds. G. Keijzer op 7 augustus bevestigd 
door Ds. A. C. Veldhuizen en heeft zij intrede gedaan. 
In Trinitas te Heerenveen is Ds. P.G.de Buck, op zondag-
middag 4 september, bevestigd door de voorgangers 
van de PG Heerenveen en heeft hij intrede gedaan. 

*. Het BM heeft besloten om de aanvragen voor de be-
voegdheid van sacramentsbediening van de PG Ol-
delamer-Oldetrijne, na overleg met de werkgemeen-
schappen van predikanten en kerkelijke werkers, af te 
wijzen omdat niet aan alle bijzondere omstandigheden 
wordt voldaan. Het Breed moderamen gaat de Synode 
vragen om meer ruimte voor het toekennen van sacra-
mentsbediening.

* Aan ouderling kerkelijk werker dhr. J. Knol. (PG Joure en 
PG Terkaple) is preekconsent verleend.

 Voor ouderling kerkelijk werker mw. E. Pierik (PG Scher-
penzeel-Munnekeburen) is velenging van het preek-
consent aangevraagd.

* Het BM heeft besloten in te gaan op de door dhr. H. 
Jansen, deskundige van LRP, en Dr.  K. Dijkstra aange-
reikte oplossing om het LRP-probleem van Lemmer op 
te lossen door de PG b.a. Eben Haëzer te ontkoppelen 
van een territorium.( Dat was het totale gebied van de 
Classis Heerenveen.) Dit zal tot gevolg hebben dat het 
overgrote deel van de mutaties bij de goede gemeen-
te terecht zullen komen. De PG Lemmer en de PG b.a. 
Eben Haëzer geven aan geen bezwaar te hebben tegen 
deze oplossing.

Dhr. A. v.d. Berg, ouderling-kerkrentmeester neemt af-
scheid als lid van het Breed Moderamen vanwege zijn ver-
huizing van Akkrum naar Sneek. Dhr. Van der Berg zit al 
33 jaar in het kerkelijk werk en heeft veel kennis van vele 
zaken. Die kennis en zijn persoonlijkheid zullen we missen. 
De Preses bedankt Anne en wenst hem een goede tijd toe 
in Sneek en overhandigt hem een presentje.

Dhr. Jeroen Knol, kerkelijk werker van de PG Joure legt de 
belofte af, door de door de preses gestelde vragen te be-
antwoorden met JA te beantwoorden en te ondertekenen. 
Hij neemt, onder applaus van de vergadering, het preek-
consent in ontvangst.

Quaestor (penningmeester) dhr. J. de Jong legt uit dat hij 
met de bank in overleg is getreden betreffende de kosten 
die zij rekent. Het bleek dat de Classis te veel kosten be-
taalde. De tip van dhr. De Jong is dat de penningmeesters 
van de gemeenten hier eens naar kijken. Wellicht valt er bij 
hen ook iets te besparen.

Tineke Klei is o.a. in de classis Heerenveen gemeente on-
dersteuner Haar baan bestaat uit het ondersteunen van 
gemeenten en classes op allerlei gebied. Zo is zij nu bin-
nen onze classis betrokken bij het overleg tussen de ‘Tsjû-
kemar gemeenten’ Tineke Klei deelt ons mee dat haar 
baan op 1 januari 2017 ophoudt te bestaan. De PKN laat 
de baan ‘gemeente ondersteuner’ vervallen’. Er komt een 
helpdesk en een kennisplein voor de gemeenten om aan 
de nodige informatie te komen. Dit zal in het begin nog 
pionieren zijn. Er wordt materiaal ontwikkeld ten behoeve 
van de gemeenten. Tineke Klei gaat na haar ontslag verder 
als zelfstandig gemeente adviseur. (Als ZZP-ster). (We kun-
nen dus nog wel van haar diensten gebruik maken.) Iedere 
gemeente ontvangt nog een brief betreffende de veran-
deringen van de gemeente ondersteuning.

De Scriba meldt dat de geplande visitatie van de gemeen-
ten in onze Classis niet doorgaat. Er moeten keuzes wor-
den gemaakt want er is te weinig vrouw/mankracht om 
het uit te kunnen voeren.

Na de pauze is er een presentatie over de nota van de Ge-
nerale Synode: “Kerk 2025 – waar een woord is, is een weg” 
door onze primus en secundus afgevaardigden naar de 
Generale Synode dhr. W. Kleijne uit Heerenveen en dhr. J. 
Bakker, uit Lemmer. Er staat heel wat te gebeuren de ko-
mende tijd binnen de PKN. De Nota Kerk 2025 geeft daar 
een beeld van. U kunt het verslag van onze afgevaardig-
den lezen op de website van de classis

Preses Ds. Vriend sluit de vergadering met enkele woorden 
rond Marcus 8 : 34 en wenst allen een goede thuisreis.
De volgende Classis vergadering is op woensdag 23 no-
vember in Lemmer.

Roel Kok actuarius 
roel-kok@hetnet.nl

http://classis-heerenveen.protestantsekerk.net
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Artikel over de beginperiode 
van de gereformeerde kerk te Idskenhuizen

Op de website www.gereformeerdekerken.info is een zeer 
interessant artikel verschenen over de beginperiode van 
de gereformeerde kerk van Idskenhuizen. Dit artikel, 13 
pagina’s, is te groot om in zijn geheel in de Schakels op 
te nemen. U kunt het nalezen op de site www.gerefor-
meerdekerken.info of op onze eigen site onder <Actueel>. 
Eventueel kunt u bij de scriba een exemplaar op papier 
verkrijgen.

Vanuit het artikel hieronder, als warmmaker, de inleiding:

Inleiding
De Afgescheidenen in het dorpje Idskenhuizen, dat in 
1840 nog geen driehonderd inwoners telde, ressorteerden 
onder de Christelijke Afgescheidene Gemeente te Joure. 
Die gemeente was omstreeks 1 februari 1839 geïnstitu-
eerd. Maar het aantal Afgescheidenen in Idskenhuizen was 
op een gegeven moment groot genoeg om de kerkenraad 
van Joure te vragen zijn predikant eens in de drie weken in 
Idskenhuizen te laten preken. Aanvankelijk werd besloten 
daarmee te wachten tot in Idskenhuizen een zelfstandige 
Christelijke Afgescheidene Gemeente zou zijn geïnstitu-
eerd. 
De broeders uit Idskenhuizen wisten toen wat hen te doen 
stond. Ze verzochten de Jouster kerkenraad in oktober 
1843 dus daartoe over te gaan. Op die vergadering werd 
met dat verzoek ingestemd.

Ds. T.H. Uitterdijk (1806-1874) van Franeker institueerde de 
Chr. Afgesch. Gemeente te Idskenhuizen. 

Christelijke Afgescheidene Gemeente: 7 januari 1844.
Omdat de stichting van een zelfstandige Christelijke Afge-
scheidene Gemeente met de erkenning door de overheid 
gebaat zou zijn, stuurden eenentwintig Afgescheidenen 
te Idskenhuizen op 23 december 1843 alvast een ver-
zoekschrift  aan Willem II, sinds 1840 Koning der Neder-
landen. Deze maakte daartegen geen bezwaar en deelde 
dat bij Koninklijk Besluit van 21 februari 1844 mee! In het 
verzoekschrift aan de koning vermeldden de onderteke-
naars dat zij hun kerkdiensten hielden in ‘het te dien einde 
nieuw opgerichte gebouw te Idskenhuizen’ (in Idskenhui-
zen was men trouwens al bézig met bouwen toen het ver-
zoekschrift verstuurd werd). Door de overheidserkenning 
konden de kerkdiensten in het vervolg zonder proble-
men plaats vinden. De burgemeester (destijds grietman 
genoemd) was overigens niet van plan geweest maatre-
gelen tegen de Afgescheidenen te nemen, omdat hij van 
mening was dat ieders geweten in dat opzicht vrij gelaten 
diende te worden. 

Klaas Joukes Wielinga had nog een perceel bouwgrond in 
eigendom, gelegen achter de herberg in de tegenwoor-
dige Bramerstraat. Je kon het stukje land via een steegje 
bereiken. Toen het kerkje eind 1843 klaar was begon men 
daar meteen maar met het houden van de kerkdiensten. 
Ook kwam ds. T.H. Uitterdijk (1806-1874) van Franeker naar 
Idskenhuizen om daar op 7 januari 1844 de Christelijke Af-
gescheidene Gemeente te institueren (dat ds. Uitterdijk 
die eer te beurt viel was niet vreemd, want hij was degene 
die van 1842-1843 Afgescheiden predikant van Joure was 
geweest, en als ‘herder en leeraar’ nauw betrokken bij de 
Idskenhuizer plannen).

De grietman rapporteerde het eigenmachtige optreden 
– de kerkbouw, de ‘ontijdige diensten’ daar en de insti-
tuering – weliswaar aan de gouverneur van de provincie 
Vriesland, maar omdat de erkenning kort daarop, in febru-
ari,  afkwam, kwamen er geen problemen van. Er lagen 
voor de jonge Afgescheiden Gemeente trouwens nog pro-
blemen genoeg in het verschiet….
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Verjaardagen  van 80-plussers uit onze gemeente

 6  december Mevr. F. Hoogland - Vogel Groenendal 2 
 10  december Dhr. H. Schreur Stationsstraat 31 
 11  december Mevr. G. de Jong Stationsstraat 1 K19
 11  december Mevr. H. Hana - de Bruijn De Oergong 39 
 15  december Mevr. A. de Jong - Snijder Jhr F J J v Eijsingastr 20 
 16  december Mevr. G.K. van Hoeven - Zwitink De Oergong 61 
 18  december Dhr. J. Kuijper Kempenaerlaan 18 
 26  december Mevr. A. Schreur - de Boer Stationsstraat 31 
 26  december Mevr. H. Portena - Fokkema Bouwen 2 
 28  december Mevr. R. ter Heide - de Weerd Langwarderdyk 4 
 5  januari Mevr. A. Postma - Klompmaker Gaestdyk 14 
 6  januari Mevr. G. Schaap - Bosma Stationsstraat 33 
 12  januari Dhr. B. de Hoop Stationsstraat 17 
 17  januari Mevr. L. Hepkema - Bokma Stationsstraat 49 
 18  januari Mevr. D. Risselada - Spoelstra Stationsstraat 1 K27
 19  januari Mevr. J. Jongstra - Pruiksma Neptunuslaan 6 
 30  januari Mevr. C.J. Jonkman - Mekke Dobbeleane 4 

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

ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN

huwelijksjubileum
De heer Tj. de Groot en mevrouw J.de Groot Klijnsma wa-
ren op 19 oktober 2016 55 jaar getrouwd. Alsnog van 
harte gefeliciteerd!
Adres: Voermanstraat 14
8521 LA Sint. Nicolaasga

Op 10 december 2016 zijn Stoffel en Hannie IJntema 
-Beijert, de Rijlst 42, 8521 NK St.Nicolaasga 40 jaar ge-
trouwd. 
Wij feliciteren hen en wensen hen alle goeds en Gods na-
bijheid toe in hun verdere leven.

Bloemengroet
De bloemen vanuit de diensten gingen de afgelopen zon-
dagen met een groet, als een blijk van medeleven of 
van verbondenheid  namens de Protestantse
Gemeente Op’e Noed naar:
25 september: Haije Wind, Gaestdyk 2, St. Nicolaasga
2 oktober:      Jelle Langeraap, 
 De Greiden 5, Idskenhuizen
                          Mevr. Hoekstra-Jelsma, 
 Voermanstraat 3, Sint Nicolaasga
9 oktober:     de nieuwe ambtsdragers en 
 kerkrentmeesters

16 oktober:    echtpaar Homma-Hoekstra, 
 Groenendal 8, St. Nicolaasga.
23 oktober:  Menno-Willem en Hennie Postma, 
 De Ikkers 19, Idskenhuizen
30 oktober:  mevr. H. Faber- van Wieren, 
 Prof Titus Brandsmaweg 79, Joure
6 november:  mevr. R. de Jong-Sipkema, 
 Doniahiem kamer 23, Sint Nicolaasga
13 november:     Dhr. K. Steenbeek, 
 Neptunuslaan 26, St. Nicolaasga
20 november:     Jitse Taconis, Kerkstraat 41, St. Nicolaasga
27 november:     Doopouders van Jildert Kuipers, 
 Gaastweg 30, St. Nicolaasga

Bedankt!
Foar alle waarme bliken fan belangstelling dy we fan sa-
folle minsken hân hawwe, sizze we jimme hertlik tank! 
We krigen it hûs fol prachtige blommen en mear as 100 
kaartsjes. We waarden er wat ferlegen fan. Tige, tige tank!

Ymkje en Douwe Smit
✿ ✿ ✿

Graag willen we iedereen langs deze weg heel hartelijk be-
danken voor de vele felicitaties die wij mochten ontvan-
gen ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijksjubileum. 

Jouke en Freerkje Kloosterman
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Wij willen iedereen bedanken die aan ons gedacht heeft 
na het overlijden van onze vader en schoonvader

Derk de Velde Harsenhorst

Het heeft ons heel goed gedaan.
Ben en Marieke de Velde Harsenhorst

✿ ✿ ✿
Ons 40 jarig huwelijksfeest is mede door de vele kaarten, 
bloemen en andere felicitaties, die we mochten ontvan-
gen, een heel bijzondere dag geweest. Iedereen die hier-
aan heeft bijgedragen, onze hartelijke dank! 

Jakob en Rennie
✿ ✿ ✿

Voor alle felicitaties, kaarten en bloemen, die wij mochten 
ontvangen bij ons 40 jarig huwelijksjubileum, willen wij u 
hartelijk bedanken. Het heeft ons blij verrast.

Jan en Jikke de Jong-Plantinga

Gemeenteleden elders  

De volgende gemeenteleden verblijven / zijn opgenomen 
in een verpleeghuis.

Mevr. W. ter Heide-Groenhof, Bramerstraat 44, Idskenhui-
zen, verblijft in de Flecke.

Mevr. T. Bultsma-Folkertsma, Legemeersterweg 4, Lege-
mar, verblijft in verpleegcentrum Patyna, Jelle Meineszlea-
ne 49 in Balk

Dhr. F. Postma, De Stamme 5 te St. Nicolaasga, verblijft in 
verpleeghuis Bloemkamp te Bolsward, afd. Jasmijn.

MUTATIES SEPTEMBER / OKTOBER 2016

Binnengekomen:
Vanuit Wijckel: Dhr. D. Oppedijk, Gaestdyk 61, 8522MZ, TJERKGAAST
Vanuit Wijckel: Dhr. B. Oppedijk, Gaestdyk 61, 8522MZ, TJERKGAAST
Vanuit Vlieland: Mevr. A.H. Reekers, Gaestdyk 25 , 8522MX, TJERKGAAST

Binnenverhuizing:
Dhr. S.S. Reijenga, Noed 12 naar Noed 13a , 8523DK, IDSKENHUIZEN
Mevr. Y. Veenje, Noed 12 naar Noed 13a , 8523DK, IDSKENHUIZEN
Mevr. W. Dokkuma – Miedema, Stationsstraat 1 K30 naar Stationsstraat 1 K16, 8521JT, SINT NICOLAASGA

Overgeschreven naar:
Joure: Dhr. M.F. Dijkstra, Langwarderdyk 16 0063
Joure: Mevr. M.D. van der Werf, De Greiden 38

Uitgeschreven:
Mevr. J. van der Hoop, Boskranne 61
Mevr. M. Samplonius, De Trochreed 2 
Mevr. F. Sieperda, Strjitwei 20
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IN MEMORIAM

In memoriam: 

Klaas Benthem
* Meppel, 11 oktober 1955  † Leeuwarden, 22 oktober 2016

De kapel in Doniahiem was tot op de laatste plaats bezet bij het afscheid van Klaas Benthem. Zoon Dennis en zijn 
vrouw, vrienden, bekenden uit de buurt, hulpverleners: allemaal waren ze gekomen naar de gedachtenisdienst voor 
deze zo bijzondere man. Het lichaam van Klaas was er niet meer. Hij had zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de 
wetenschap, maar gedachten en herinnering aan hem waren er wel.

Het leven van Klaas Benthem was bepaald geen doorsnee leven. Zijn wieg stond in Meppel. Zijn jeugd was niet 
onbezorgd. Vader was niet makkelijk en moeder is lange tijd ziek geweest voordat zij op 35 jarige leeftijd overleed. 
Gebeurtenissen die je als jong mens met je meedraagt. Het werkzame leven van Klaas was onrustig. Hij werkte in de 
bouw, maar had nooit een vaste baan en sommige van zijn “klusjes” speelden zich af in een duister circuit.
Zijn privé leven was al even turbulent. Hij trouwde diverse malen, kreeg ook kinderen, maar het lukte hem niet een 
echte vader te zijn. En ook dat laat sporen na. Bij Klaas en bij zijn kinderen. Toen Klaas een jaar of 40 was kreeg hij 
een spierziekte die hem ernstig belemmerde. En zijn toch wel ruige manier van leven eiste zijn tol. Ook geestelijk. Hij 
kwam bij de GGZ terecht en later bij Mind-Up. Voor hem is dat een zegen geweest. 

Klaas kreeg weer structuur in zijn leven. En, door de ontmoeting van iemand van het Leger des Heils kreeg het geloof 
een belangrijke plaats in zijn leven. Hij hoorde van de God van liefde die er voor iedereen was. Het leven van Klaas 
ging een andere kant op. Hij kwam op de Spoarbyls wonen. Gesteund door overburen Douwe en Imkje Smit en met 
de hulp van begeleiders en behandelaars ging het, met vallen en opstaan, beter met Klaas. Klaas kon weer genieten. 
Van zijn tekenen met houtskool, van oude Amerikaanse auto’s, de mooie Indiaanse beelden in zijn huis en natuurlijk 
van zijn ‘eigen’ Feyenoord. Hij hielp op het kantoor van Mind Up in Heerenveen met allerhande klusjes. Hij werd er-
kend als collega, als mens die ertoe doet. En dat doet wonderen met iemand. 

Klaas heeft goede laatste jaren gekend. Op een gegeven moment verhuisde hij naar de Kerklaan. De zorg van hulp-
verleners en mensen die om hem heen stonden, bleef. Klaas was daar dankbaar voor. 
Hij was gek op hondje Loeloe. Het beestje bracht vreugde en vrolijkheid in zijn leven. Klaas reed rond op zijn scoot-
mobiel met het opschrift: ‘ Master of disaster’.  Zijn stormachtige leven droeg hij met zich mee, hij ontkende het niet, 
hij had er ook spijt van hoe dingen gelopen waren.  maar hij liet zich deze goede jaren niet ontnemen. Klaas ver-
trouwde er op dat de Heer er ook voor hem was. En dat gaf hem grond onder de voeten. 

De gezondheid van Klaas was broos. Pijnbestrijding en verleden jaar longontsteking. Door twee hartaanvallen kwam 
hij in het ziekenhuis. De ontmoeting met zoon Dennis, vlak voor zijn overlijden  heeft beiden heel veel goed gedaan 
Klaas was niet bang om te sterven. Hij geloofde dat de groene weiden en de stille wateren uit psalm 23 ook voor hem 
waren. Klaas was wel bang om alleen te sterven. God zij dank waren er trouwe mensen om hem heen, en hulpverle-
ner Johanna heeft zijn hand vastgehouden totdat Klaas voorgoed de ogen sloot. Het leven van Klaas Benthem was 
in al zijn weerbarstigheid een waardevol leven. Kostbaar in ogen van de mensen die Klaas hebben gekend, kostbaar 
in de ogen van de Eeuwige. In warmte en waardigheid hebben wij Klaas Benthem herdacht in het vertrouwen dat 
God zich over hem heeft ontfermd. 

Wij wensen Dennis en Lisette, en allen die zo bij Klaas betrokken waren, sterkte toe

Pastor Anneke Adema 
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Goede voornemens

Wat kan ik de Heer aanbieden,
waarmee hulde brengen aan de verheven God?
(Micha 6:6a)

Het hoort bij de tijd van het jaar, zoals pepernoten bij 
Sinterklaas en de dennenboom bij het kerst. Ik bedoel de 
goede voornemens aan het begin van het nieuwe jaar. In 
de laatste week van het oude jaar maken we de balans 
op van de voorbije maanden en besluiten dat we het in ‘t 
volgende jaar beter gaan doen: stoppen met roken, vaker 
huiswerk maken, wat regelmatiger stofzuigen, niet zo vit-
ten op de vriend van je dochter en afvallen natuurlijk. We 
nemen ons heilig voor dit jaar geen loopje te nemen met 
onze voornemens. Niet alleen woorden, maar óók daden.

Nadat we in de eerste week van januari alle verdwaalde 
kerstkransen van december hebben opgespoord en op-
gepeuzeld, gaat het dan echt beginnen. In onze dromen 
hebben we al een wespentaille, maar je raadt het al: …. 
het is en blijft een droombeeld. De werkelijkheid is weer-
barstiger. Als er al kilo’s afgaan in januari, dan zitten ze er in 
februari weer dik bij op. De eerste repetities in het nieuwe 
jaar leveren niet de gewenste voldoendes op, je rookt stie-
kem in de tuin en schiet de peuken over de heg in de bor-
der van de buren en met die schoonzoon wordt het ook 
nooit wat. 

Ach ja, het is niet best gesteld met onze standvastigheid, 
dat weten we wel. We snakken er soms wel eens naar om 
uit te groeien tot een mooier en vooral beter mens, een 
mens waar iemand anders écht wat aan heeft. In onze ei-
gen ogen is het resultaat van onze pogingen maar scha-
mel. Maar als het je troost, wil ik je wel voorhouden dat het 
bovenstaande in de beste families voorkomt. Het is zelfs 

puur menselijk. Zelfs het uitverkoren volk Israël ontkwam 
er niet aan. In het boek Micha hoor je de Israëlieten ver-
zuchten dat ze niet weten hoe ze de Heer hun God zullen 
aanbieden om zijn liefde weer te winnen. Ze willen alles 
wel doen! Ze willen wel brandoffers brengen, eenjarige 
stieren offeren, duizenden rammen als het moet en ze 
zijn zelfs bereid hun oudste kind te geven om God weer 
gunstig te stemmen in geval ze Hem iets misdaan hebben. 
Het lijkt er op dat hun schuldbewustzijn geen maat meer 
kent: als je je oudste kind al wilt opofferen…..! God zelf is 
de enige die de zaken nuchter bekijkt. Hij antwoordt:

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de Heer van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

Verandering zit niet in grootse dingen of in overvloedig 
huldebetoon voor God. Verandering ten goede zit in de 
kleine dingen: recht doen, trouw zijn, bescheiden zijn. Op 
zich moeilijk genoeg, maar wat een geluk dat onze God 
geen grotere dingen van ons vraagt. Aan deze leefregels 
kunnen we werken. We maken een kans dat het stukje bij 
beetje en met vallen en opstaan gaat lukken en dat we er 
na verloop van tijd echt andere mensen van worden. 

Het zit ‘em niet in de grootse dingen. Het is goed voor 
onze gemoedsrust om dat te beseffen. We hoeven niet in 
maatje 38 te passen, een zes is ook een voldoende en een 
keurig opgeruimd  huis is wel héél erg steriel. Het zit in 
andere dingen. Wezenlijke dingen; recht doen, trouw zijn, 
bescheidenheid. 

Die wens ik jullie toe voor 2017, in overvloed! 

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 elke kerkdienst op zondag gehouden in Idskenhuizen.

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

Kerkblad ‘Schakels”

Redactie:  
Anneke Adema, 
annekeadema@hotmail.com
Gerda Keijzer, stoel-keijzer@planet.nl
Reitze Sybesma, reitze777@gmail.com
 
Inleveren kopij: 
Reitze Sybesma, Heide 2, 
reitze777@gmail.com
Jan de Jong, Bramerstraat 25, 
jan.de.jong@kpnmail.nl
Anneke Adema, 
annekeadema@hotmail.com
 
Contactpersoon: 
Ben de Velde Harsenhorst, 
Dobbeleane 39C, 
8521 KS St. Nicolaasga, 
(0513) 85 31 31, 
bdeveldeharsenhorst@gmail.com
abonnement € 15,00 per jaar
IBAN: NL02.RABO.0334.7970.71 
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Vormgeving:
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Druk:
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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 J jan.de.jong@kpnmail.nl

Scriba  Reitze Sybesma, Heide 2, 8521 DG St. Nicolaasga 
 (06) 51 24 91 80, reitze777@gmail.com

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
 St. Nicolaasga: contactpersoon: Wico Koolstra
 Tjerkgaast: Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast
 (0514) 53 13 48, keesenbottje@ziggo.nl

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. Nico-

laasga
 (0513) 85 31 31, bdeveldeharsenhorst@gmail.com
 IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op ‘e Noed

Ouderlingenberaad Voorzitter: Janke Bokma, Stripedyk 7, 8523 NB Idskenhuizen, (0513) 43 22 94

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 Linda Wind, Lytse Brekken 1, 8535 XA Follega, 
 (0513) 43 14 15, lindawind@kpnmail.nl:
 Penningmeester: Geertje de Jong, de Stamme 4, 8521 PG St. Nicolaasga
 (0513)431575, gdejong1@home.nl
 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


