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Meditatie
‘Vandaag is in de stad van David 
jullie redder geboren. 
Hij is de Messias, de Heer.’

Lucas 2: 11

Het ontbreekt niet aan toekomstdromen 
in de Adventstijd. Zowel in de kerk als 
daarbuiten.
Men wenst elkaar in alle toonaarden ge-
luk en vrede toe en alle media voor die 
ons ter beschikking staan worden daarbij 
gebruikt. En in de kerk horen we over een 
wolf die naast een lammetje ligt en een 
leeuw, die samen met 
een koe gras eet. Of 
een zwaard dat omge-
smolten wordt tot een 
ploegijzer. 
Toekomstdromen. Op 
zich niets mis mee, we 
hebben zo’n perspec-
tief nodig in het leven. 
Toch is dat niet het 
hele verhaal van Ad-
vent, ook niet van Jes-
aja. Jesaja is niet al-
leen maar een ‘ver-
derkijker’ maar ook 
een man van het hier 
en nu. Maar hoe is dat 
voor ons?
Een aantal jaren gele-
den was ik onderweg 
met de auto. En zo 
halverwege, rond het 
middaguur, kreeg ik pech. Ik kon de auto 
niet meer aan de praat krijgen. Gelukkig 
stond ik op zo’n inhammetje aan de kant 
van de weg. 
De ANWB gebeld. En die beloofde binnen 
het uur te komen. Dat contact was al een 
geruststelling. 
Maar wachten duurt lang. En je wordt toch 
een beetje ongerust als er na drie kwartier 
nog niemand is. Ik had wel wat te eten bij 
me ( een boterhammetje dat ik altijd mee 
neem als ik wat verder weg ga, voor je-

weet-maar-nooit) maar dat durfde ik nog 
niet op te eten, want je weet maar nooit.
 Een sms-je: De ANWB ‘ We komen naar u 
toe.’ Meer niet. Maar genoeg voor mij. Nog 
steeds niemand te zien. Maar ik besloot 
mijn boterhammetje lekker op te peuze-
len. Dat sms-je veranderde mijn gedrag 
op dat moment. 
Dat is het kernmerk van Advent. Leven 
vanuit de verwachting. En wel hier en nu. 
Om even aan Luther te refereren: ‘Als ik 
zou weten dat de wereld morgen vergaat, 
zou ik vandaag nog een appelboompje 

planten’. Als je in iets 
of iemand vertrou-
wen hebt, straal je dat 
ook uit en handel je er 
ook naar.  En die ‘ie-
mand’ is voor mensen 
die geloven Iemand 
met een hoofdletter. 
God de Schepper. Hij 
die zo begaan is met 
ons en onze wereld 
dat Hij zijn Zoon heeft 
gezonden. Een toe-
komstperspectief dat 
zijn weerga niet kent. 
Maar ook een con-
creet handvat voor 
het alledaagse leven 
nu. De engel zei tegen 
de herders in de Kerst-
nacht: ‘Vandaag is in 
de stad van David jul-

lie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.’
Vandaag, nu, op dit moment. 
Vanaf vandaag mag je leven in het schijn-
sel van het Licht der wereld, vanaf van-
daag mag je handelen als een Konings-
kind. Met lef en durf, in welke omstandig-
heden je ook verkeert. Hier en nu de hon-
gerige voeden en de naakte kleden, hier 
en nu jezelf tot de orde roepen, of jezelf 
iets gunnen. Omdat we weten van de Vre-
devorst die gekomen is. En omdat we  in 
Zijn vrede mogen leven. 
Die vrede wens ik u /jou allen toe.

Pastor Anneke Adema
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KERKDIENSTEN  Tjerkgaast - Idskenhuizen - Sint Nicolaasga

Zondag 24 december - paars/wit - 
4e advent, kerstnachtdienst

20.30 uur  Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e kinderen in de knel, 2e kerk

Maandag 25 december  - wit - Kerstfeest
09.30 uur  Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e kinderen in de knel, 
 2e onderhoud gebouwen

Zondag 31 december - wit - Oudjaarsdag
09.30 uur St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e diaconie, 2e kerk

Maandag 1 januari - wit - Nieuwjaarsdag
10.00 uur  Idskenhuizen - Anneke Adema
Collecte 1e diaconie , 2e kerk

Zondag 7 januari - groen
09.30 uur  Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e bloemenfonds, 2e kerk

Zondag 14 januari - groen - Week van het gebed
09.30 uur   St. Nicolaasga - ds. M. C. Mook, Sneek
Collecte 1e diaconie, 2e kerk

Zondag 21 januari - groen - oecumenische dienst
10.00 uur ds. A. Vriend en pastor Anneke Adema
Collecte 1e doel collecte, 2e onderhoud gebouwen

Zondag 28 januari - groen - diaconale zondag
09.30 uur  Tjerkgaast  - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e Project diaconie, 2e catechese en educatie

Zondag 4 februari - groen - Heilig Avondmaal
09.30 uur  Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e KIA werelddiaconaat, 2e kerk

Zondag 11 februari - groen
09.30 uur  St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema
Collecte 1e catechese en educatie, 2e onkosten dienst

Zondag 18 februari - paars - 1e zondag 40 dagentijd
09.30 uur  Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e project 40 dagentijd, 2e kerk

Zondag 25 februari - paars - 2e zondag 40 dagentijd
09.30 uur ds. P. Nijssen, Heerenveen
Collecte 1e project 40 dagentijd, 2e kerk

Diensten Doniahiem

 Datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheden
   4 januari Op ‘e Noed Pastor A. Adema 
 18 januari Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. A. Vriend 
   1 februari Op ‘e Noed Pastor A. Adema 
 15 februari Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. A. Vriend 
   1 maart Op ‘e Noed Pastor A. Adema 

Na iedere kerkdienst

KoffiedriNKeN

BIJ DE DIENSTEN

Bij de oecumenische dienst op 21 januari  2018
Traditioneel wordt de oecumenische dienst gehouden 
in de Nicolaaskerk in Sint Nicolaasga. Ook dit jaar zijn wij 
daar weer te gast.
De Raad van Kerken is de initiator van deze dienst en leden 
van de Raad van Kerken verlenen hun medewerking. Het 
is goed dat wij als geloofsgemeenschappen, ondanks de 
onderlinge verschillen, met elkaar het geloof willen delen 
in een eredienst.. De kaarsen voor de oecumene worden 
ontstoken die worden weer meegenomen naar de eigen 
kerken.  Het laat de verbondenheid zien die wij als christe-
nen met elkaar hebben.
Het thema voor deze gemeenschappelijke dienst is: “Het 
zal God een zorg zijn” . Een pittige uitspraak die tot naden-
ken stemt. 

Wij verwelkomen ook het jeugdkoor ‘Under de Toer’ die 
enkele liederen voor ons zal zingen. 
De dienst begint om 10.00 uur en de voorgangers zijn ds. 
Arnold Vriend en pastor Anneke Adema.
Wij zien u graag in de Nicolaaskerk op 21 januari.

De Raad van Kerken 
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TERUGBLIK OP DE DIENSTEN

Nationale bijbelzondag
De Nationale bijbelzondag op 29 oktober, tevens zen-
dingszondag, had als thema: De bijbel, een cadeautje.
Wij zijn ons er niet altijd van bewust dat wij zo bevoorrecht 
zijn dat wij ons geloof  in alle vrijheid mogen  belijden en 
dat wij gewoon naar de winkel gaan om een bijbel te ko-
pen. Op deze zondag zagen we hoe blij kinderen in China 
waren met een prentenbijbel. En, dat kon haast niet an-
ders zo dicht bij hervormingsdag,  er werd stilgestaan bij 
Luther en de reformatie, 500 jaar geleden.
 Leden van het KIA hadden een aandeel in de dienst. En 
er was een optreden van het Interkerkelijk koor van Lang-
weer. Het was een gratis optreden als tegenprestatie voor 
het gebruik van de kerkzaal in Idskenhuizen voor concert, 
toen de kerk in Langweer gerenoveerd werd. 

Prachtige stukken als het Sanctus uit de Deutsche Messe 
en liederen als Come Thou long expected Jesus en Be Thou 
my vision werden gezongen. Tot grote waardering van de 
aanwezige kerkgangers.
Al met al een fijne dienst om op terug te kijken. Met het 
‘appeltje van Luther’ in de hand ging iedereen weer huis-
waarts. 

Pastoor Anneke Adema 

Oecumenisch Avondgebed van de Raad van Kerken
Voor de tweede keer was het oecume-
nisch Avondgebed op de eerste zon-
dag van Advent. 
Het is een van de twee Oecumenische 
diensten die wij in het jaar hebben. 
Dit jaar was het in de kerk van Lang-
weer. “Licht in het donker” stond als 

thema op de liturgie en er werd met waxinelichtjes dan 
ook een spoor van licht getrokken naar het Licht der we-
reld dat wij met de Kerst verwachten. Vanuit Jesaja 11 
mochten wij zien hoe wolf en lam naast elkaar leven in het 
toekomstvisioen van deze profeet. Sober en ingetogen, 
maar ook sfeervol was deze Adventsvesper. Een goede 
manier om de Adventstijd te beginnen. 

Pastor Anneke Adema

Eeuwigheidszondag 26 november
De dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is een 
bijzondere dag, omdat we dan de namen noemen van hen 
die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Het is een ontroe-
rend moment als de namen gelezen en de kaarsen aange-
stoken worden. Het doet ons goed om de namen weer te 
horen en te gedenken wie deze mensen voor ons waren. 
Er gaat troost van uit: ze worden niet vergeten.

De namen van de gemeenteleden die zijn overleden in het 
afgelopen jaar leest u hieronder. Roelofje de Jong-Sipke-
ma, Douwe van Lingen en Tjeerd de Groot zijn overleden 
in de weken vlak voor Eeuwigheidszondag. De stenen met 
daarop hun namen blijven nog een jaar in de kerken lig-
gen. Volgend jaar zullen we hun namen noemen.  

Wij gedenken:
  09-12-2016 Roelina Oosting-Wind 86
  17-12-2016 Catharina Johanna Laros-de Blois 90
  14-01-2017 Albert Alberda 98
  29-01-2017 Haije Wind 69
  17-03-2017 Wessel de Vries 11
  30-03-2017 Tjesje Bultsma-Folkertsma 96
  18-04-2017 Eb Walstra-Atsma 76
  27-04-2017 Folkert Postma 75
  10-05-2017 Willem Postma 72
  25-05-2017 Anne Hoogland 91
  29-06-2017 Wijtske Dokkuma-Miedema 89
  07-07-2017 Wolter Tuiten 91
  22-07-2017 Jacob Poepjes 94
  30-07-2017 Trinus Ligthart 77
  04-08-2017 Martje Mink-Veldman 103
  30-08-2017 Albert Vonk 78
  28-10-2010 Klaas Posthumus 84
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DONIAHIEM, SCHARLIJEN & IENDRACHT

De Schakels komt net uit voordat de Kerstviering is in Do-
niahiem op 19 december. 
Dit jaar is het in de vorm van een Kerstspel. Compleet met 
engelenkoor. Veel personeelsleden werken eraan mee, 
want naast Maria en Jozef mogen de herders en wijzen 
niet ontbreken. 
De rode draad door het geheel is het kerstevangelie zoals 
opgeschreven door Lucas en Matteus.
Er wordt al driftig gerepeteerd en wij denken dat de bewo-
ners in en om Doniahiem deze vorm van Kerstviering wel 
kunnen waarderen .
Vooruitkijkend naar 2018 is het goed om te melden dat op 
24 januari de in memoriam dienst is in Doniahiem. De over-
leden bewoners van Doniahiem in 2017 zullen dan her-
dacht worden, het moment dat een periode in Doniahiem 
afgelsloten wordt. Voor nabestaanden, maar ook voor me-
debewoners, voor personeel en vrijwilligers die nauw be-
trokken waren altijd weer een ontroerende gebeurtenis. 

Alie Runia is bereid gevonden om in deze dienst voor ons 
te zingen. Samen met R.K. collega Annie Schothorst mag ik 
deze dienst leiden. Een voorrecht om te doen.
Met de feestdagen in het verschiet wens ik u alle goeds. 

Pastor Anneke Adema

De kerstviering in Maeykehiem was op 14 december. Er 
werd een kerstspel opgevoerd door personeel van Maey-
kehiem en ook enkele bewoners werken mee. Het is altijd 
een sfeervol gebeuren. Zeker als we met elkaar de gang 
naar de stal maken. Dan gaan we naar buiten en we volgen 
een spoor van lichtjes tot we bij de stal zijn. En het met 
elkaar zingen van het “Ere zij God” is een ontroerend en 
waardig slot van de viering.
In de volgende Schakels kunt u meer lezen over deze vie-
ring.    

Pastor Anneke Adema

ONDERSCHEIDING BOUWE DE HOOP

De heer Bouwe de Hoop 
heeft in de dienst op 3 de-
cember een onderschei-
ding gekregen voor 23 jaar 
koster te zijn geweest in de 
kerk in Sint Nicolaasga en 
al het andere werk dat hij 
in onze gemeente gedaan 
heeft. De onderscheiding 
is in zilver en toont het 
beeldmerk van de Vereni-
ging voor Kerkrentmees-
terlijk Beheer in de Protes-
tantse Kerk in Nederland.

Het meest opvallende in dit beeldmerk is de verhouding 
tussen de rand en het midden. Het midden laat - in gesti-
leerde vorm - twee kerkgebouwen zien. Zij symboliseren 
de Protestantse Kerk in Nederland en haar vele gemeen-
ten. In die gemeenten wordt het Woord verkondigd. Daar-
door weten mensen zich aangesproken. 
Het geloof in God wordt in de gemeente mede zichtbaar 
in de inzet voor de naaste. In pastoraat of diaconaat, in 
jeugdwerk of gemeenteopbouw, in het oog lopend of on-
opvallend, verrichten gelovigen – als gemeentelid of als 
ambtsdrager -  samen de taken die aan de gemeente zijn 
toevertrouwd. 
Om het de gemeente mogelijk te maken gemeente te zijn, 
is de inzet nodig van mensen: kerkrentmeesters, kosters, 

organisten en vele anderen. Voor de jarenlange inzet van 
de heer Bouwe de Hoop zijn wij hem zeer erkentelijk.

De randen in het beeldmerk zijn dan ook verbonden met 
de kerkgebouwen. Betrokkenen zetten zich in, deskundig, 
volhardend en enthousiast. Maar het is vooral het geloof 
in God en de liefde voor Zijn gemeente, die kleur geven 
aan hun werk.

Het krijgen van deze on-
derscheiding was een 
feestelijke gebeurtenis. Na 
de dienst kreeg Bouwe de 
Hoop de felicitaties en was 
er gebak bij de koffie. 

We hopen dat Bouwe de 
Hoop deze onderschei-
ding nog lang mag dragen 
als teken van dank voor 
het vele werk door hem 
gedaan.
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VAN DE KERKENRAAD

Uitnodiging Gemeenteavond 7 februari 2018

Graag nodigen wij u uit voor de Gemeenteavond op 
woensdag 7 februari aanstaande om 19.45 uur in de kerk 
in Idskenhuizen.
De jaarrekening 2016, als vermeld in de Schakels novem-
ber 2017 en de begroting 2018 in deze Schakels worden 
dan besproken. Als u dat wil kunt u in de voorbereiding 
nadere informatie krijgen van Ben de Velde Harsenhorst. 
Hij is boekhouder in het college van kerkrentmeesters en 
zijn adres staat op de laatste pagina van de Schakels.
De avond wordt afgesloten met een rondvraag.
Van harte hopen wij u op deze avond te mogen ontmoe-
ten.

Namens de kerkenraad, Jan de Jong    

Verslag van de kleine kerkenraadsvergadering 
van 19 oktober 2017

Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de 
aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom heeft 
hij voor Jannie van Koten. Wij zijn blij dat zij, naast Frouk-
je, onze tweede jeugdouderling is geworden. Ook heet 
hij Klaas Postma welkom, die vanaf heden het pastoraat 
in onze vergadering vertegenwoordigt. Hierna leest hij 
Psalm 62 vers  6 – 9, waarin David ons vertelt dat wij bij 
God veilig zijn. In vervolg hierop leest hij uit ‘Geloof dat 
maar’ van Arie van der Veer een gedeelte waarin de mens 
de bergen in gaat, de natuur in, om God te zoeken en te 
ontmoeten. Hij sluit de opening af met gebed.
 
De Classis is, na uitleg over enkele punten, akkoord ge-
gaan met de in onze vorige GKR-vergadering besproken 
punten uit de consideraties en heeft haar goedkeuring 
gemeld bij de Synode. Wij zijn gelukkig met de wijzigin-
gen in de kerkorde, zoals de vergrote eigen ruimte en ver-
antwoordelijkheid van de gemeentes. Verduidelijking is 
er over het volgende: er zijn verschillende soorten leden: 
‘gastleden’ zijn leden, afkomstig uit een ander kerkgenoot-
schap en ‘vrienden’ komen uit (eigen) PKN-gemeentes. 
Deze laatsten kunnen zo van meerdere kerkgemeentes 
lid zijn en eventueel ook in meerdere gemeentes ambts-
drager zijn.  

N.a.v. het blad Alde Fryske Tsjerken vraagt de voorzitter 
aandacht voor Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) waarbij 
groene energie uit de eigen omgeving gebruikt wordt (in-
formatie hierover is te vinden op internet).

De reacties op de aangeboden activiteiten uit de geza-
menlijke activiteitenbrief (voorheen Winterbrief ) zijn 
overweldigend. Er zijn vele aanmeldingen voor vrijwel alle 
activiteiten; alleen de avond over Kinderbijbels gaat niet 
door. Er is inmiddels al een mooie en drukbezochte reli-
talkshowavond geweest in Langweer (over Op weg naar 
Santiago de Compostela). Het Groothuisbezoek telt de 
grootste groep, maar is in aantal niet gegroeid. 
De Startzondag van 24 september was zeer geslaagd. De 
dienst was verrassend, anders dan anders met inbreng van 
meerdere leden en er waren tussendoor lekkere hapjes.  

De Raad van Kerken heeft vergaderd. Uit dit overleg is de 
vraag gekomen of ook jeugd uit Scharsterbrug/Ouwster-
haule, Langweer en de Katholieke kerk mee mogen doen 
met ’onze’ Nacht zonder dak. 

Een aantal kerken in de kring van Tsjûkemargemeenten is 
voor het opzetten van een gezamenlijk Administratiebu-
reau. Kerken hebben met krimp te maken en dan is het 
goed om samen één administratie te voeren. Voor ons is 
het nu nog niet noodzakelijk en wij willen daarom nog 
niet meedoen. In de toekomst misschien wel en daarom 
zullen wij ‘een vinger aan de pols houden’. De Tjûkemar-
gemeenten (m.m.v. Tineke Klei) willen op 24 juni 2018 een 
gezamenlijke Openluchtdienst houden aan de oever van 
het Tjeukemeer (De Ulesprong St. Nicolaasga). Wij staan 
hier positief tegenover, maar hopen wel dat iedereen mee-
doet. Het kan heel mooi worden.

Als gevolg van het besluit in de laatste GKR-vergadering 
zullen we het zegenen van levensverbintenissen anders 
dan tussen man en vrouw toevoegen aan onze plaatselijke 
regeling. 

De kerkenraad nodigt de leden uit om op woensdag 7 fe-
bruari te komen op een financiële gemeenteavond. Vooraf 
(in Schakels) worden de financiën en de begroting gepu-
bliceerd en op de gemeenteavond kunnen belangstellen-
den hierop ingaan door vragen te stellen. Aansluitend zijn 
er eventueel andere punten en er is tot slot een rondvraag.

De liturgiecommissie stelt voor als antwoord op het Kyrie-
gebed de gemeente het “Heer ontferm U” te laten zingen. 
Onze eigen predikanten zullen ermee beginnen en daarna 
ook de andere. De liturgiecommissie komt ook met de 
activiteit ‘Kruisweg’. Voor meer informatie: zie activiteiten-
brief, pagina 11.

Diaconie: er is per kerk een lijst gemaakt waarop het ge-
bruik van elke usb-stick geregistreerd wordt. Zo kun je al-
tijd zien waar de sticks blijven. De postzegeldoos staat in 
de kerk. De Diaconie wil stoppen met de kerstattenties en 
in plaats daarvan op 13 december een high tea houden 
voor de doelgroep. Bij vertrek krijgen de aanwezigen wel 
een kaart en zij die er niet zijn, krijgen hem in de bus.
Het College van Kerkrentmeesters: de bewegwijzering 
naar de kerk van St. Nyk wordt verbeterd. De geluidsinstal-
laties in de kerken worden verbeterd. Aan de ringleiding 
in de kerk van Idskenhuizen wordt gewerkt. Om live-uit-
zendingen van de dienst mogelijk te maken vraagt de ker-
kenraad aan KRM die mogelijkheid te onderzoeken en te 
realiseren. 

Jeugdraad: Nacht zonder dak is al jaren een groot succes. 
Deze activiteit komt zeker terug. De dropping als startac-
tiviteit van club en rock steady is ook zeer goed verlopen: 
er waren 41 deelnemers. De jeugdraad heeft een vergade-
ring gepland op 31 oktober en gaat daarin de leeftijdslijs-
ten bespreken, waarna de jeugdgroepen van start kunnen 
gaan. Club is met 7 deelnemers van start gegaan en hoopt 
de volgende keer op meer. Rock Steady komt op dinsdag 



6

bijeen onder leiding van Jannie. Stay steady zoekt nog vrij-
willigers die samen met Froukje de avonden wil organise-
ren: 15 jongeren. Maandagavond begint de 18-plus-groep 
met nu nog zes personen. De kindernevendienst verga-
dert op 2 november.

Dirk Dijkstra sluit de vergadering af met ‘Leer ons bidden” 
uit het gebedenboekje van Toon Hermans.       
Om 22.15 uur bedankt de voorzitter iedereen voor haar of 
zijn inbreng en hij wenst een ieder wel thuis.

Verslag van de Grote Kerkenraadsvergadering 
van 20 september 2017

Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet ie-
dereen van harte welkom. Vervolgens leest hij Psalm 97: 
‘De Heer is koning’ en daarna Galaten 5, vers 22. In aanslui-
ting hierop het gedeelte: ‘Vreugde van kust tot kust’. Aan 
de kust heb je een breed blikveld over land en zee; dat 
geeft vreugde en verbondenheid, wat wij ook hopen te 
beleven op onze Startzondag op 24 september. De voor-
zitter sluit de opening af met gebed.

De liturgie en de organisatie van onze startzondag zijn 
klaar. Het wordt niet een heel lange dienst/dag; we zijn 
alleen de hele ochtend bezig. Wij hebben verscheidene 
mensen uitgenodigd op onze ‘Kerkproeverij’ en zijn be-
nieuwd naar de opkomst.

De Activiteitencommissie heeft een vrijwilligersbijeen-
komst georganiseerd op vrijdag 29 september. Een ieder 
kan zich hiervoor aanmelden. Na een aansporing in de 
dienst van afgelopen zondag en vermelding in de Zon-
dagse Ontmoeting is de opgave gelukkig flink gestegen. 
De commissie hoopt op minstens 70 vrijwilligers incl. ev. 
aanhang. 

De kerkenraad  is blij dat Jannie van Koten bereid is jeug-
douderling te worden. Zij zal bevestigd worden in de 
jeugddienst. Daarna prijzen we ons gelukkig twee jeug-
douderlingen: Froukje en Jannie.
Dini Wijnia zou ook in die dienst herbevestigd worden als 
diaken, maar zij is op die dag verhinderd. Een latere datum 
hiervoor wordt gezocht. Als gemeente hebben nu nog 
één vacature voor diaken en één voor ouderling. De vaca-
turecommissie werkt eraan.

Nieuw ingekomen gemeenteleden worden door een ou-
derling bezocht en dan wordt hun o.a. het nieuwste exem-
plaar van ons kerkblad ‘Schakels’ overhandigd. Hun wordt 
gevraagd of zij een abonnement hierop willen. 

Wij hebben minstens twee keer in de Kleine Kerkenraad en 
in de Grote Kerkenraad gesproken over levensverbintenis-
sen anders dan tussen man en vrouw. Ook hebben wij een 
gemeenteavond aan dit onderwerp gewijd. Daarnaast is 
er informatie hierover in het kerkblad ‘Schakels’ versche-
nen, waarop gemeenteleden konden reageren. Op de ver-
gaderingen waren de reacties positief en ook op de ge-
meenteavond waren alle aanwezigen voor het in de kerk 
zegenen van deze relaties, als dat wordt aangevraagd. Op 
het artikel in ‘Schakels’ is niet gereageerd. 
Ook in deze vergadering is de teneur positief. Na een korte 

bespreking gaan we over tot een schriftelijke stemming. 
Alle zestien stemgerechtigden zijn voor het zegenen van 
deze relaties in onze kerk en dus kan de voorzitter onder 
applaus melden dat het voorstel unaniem is aangenomen. 
Het zegenen van relaties anders dat die tussen man en 
vrouw zal nu opgenomen moeten worden in onze plaat-
selijke verordening en dit kerkenraadsbesluit wordt in ons 
kerkblad aan de gemeente meegedeeld. 
‘Het is goed geweest dat we dit besluit in goede orde en in 
vrede met elkaar hebben kunnen nemen’.

De kerk (PKN) is in ontwikkeling o.a. als gevolg van de ver-
grijzing en een daling van het aantal leden. (Zo had onze 
kerk vroeger 4 diensten op een zondag; nu is er één.) Met 
dit gegeven is er een nieuwe organisatie/een nieuwe kerk-
orde nodig voor onze kerk. Landelijk is de kerk topzwaar 
en veel mensen zijn in de organisatie ontslagen of zijn bijv. 
zzp’er geworden. 
De bedoeling is dat de kerk teruggaat naar de basis van 
gemeentezijn.
Gevolg is dat wij meer zelf mogen bepalen, mits het niet in 
strijd is met de nieuwe kerkorde en mits het goed beschre-
ven is in ons beleidsplan.
Onder leiding van scriba Roel Kok bespreekt de vergade-
ring vier ordonnanties, die iedereen (als bijlage) heeft ont-
vangen.
Veranderingen voor ons: het wordt gemakkelijker voor 
een gemeentelid zich aan te sluiten bij een andere PKN-
gemeente dan waar hij/zij woont (grotere perforatie). Tot 
de gemeenschap van de gemeente behoren straks, naast 
belijdende en doopleden, ook gastleden, niet gedoopte 
kinderen van gemeenteleden en de categorie: vrienden. 
In sommige gevallen kun je dus van meer dan één kerk 
lid zijn.. Het stemrecht is vanaf 18 jaar en de maximum zit-
tingsperiode van ambtsdragers is twaalf jaar achterelkaar. 
Ook mag voortaan het moderamen bij beslissingen de 
ambtsdragers digitaal peilen naar hun mening (gebeurt 
al). Als in een college het quorum (de helft + één) niet 
aanwezig is, kan het college bij het stemmen vervanging 
vragen uit andere colleges. De eis dat de meerderheid 
ambtsdrager is, vervalt. Het minimaal aantal is twee; de 
voorzitter moet altijd ambtsdrager zijn.
In Fryslân komt er één classis met een classispredikant als 
voorzitter. De kosten van de classis worden omgeslagen 
over de gemeentes (is nu ook zo).
De kerkenraad stemt na het bespreken van elk punt in met 
deze consideraties kerkorde Kerk 2025. De bevindingen 
van de gemeentes (ook die van ons) worden eerst gemeld 
bij de classes en vervolgens (trapsgewijs) bij de synode. De 
kerkorde is waarschijnlijk klaar in de zomer 2018.

Tineke Stamm sluit de avond af met een gedicht van Huub 
Oosterhuis: ‘De Heer heeft mij gezien’.
Om 09.45 uur bedankt de voorzitter iedereen voor haar of 
zijn inbreng en hij wenst de aanwezigen een wel thuis.

Verslag van de Kleine Kerkenraadsvergadering
 van 13 september 2017

Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de 
aanwezigen van harte welkom. Hierna leest hij Genesis 
1 vers  26 – 31, een gedeelte over de schepping van de 
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mens, die heer is over dier en plant: ‘en God zag dat het 
zeer goed was’. 
In vervolg hierop staat hij stil bij de feestelijke kick off van 
de ‘Kerkproeverij’ te Amersfoort. Veel kerken doen hieraan 
mee: o.a. door iemand uit te nodigen om een kerkdienst bij 
te wonen. Wij doen dat op onze Startzondag. De voorzitter 
eindigt met de creatieve voordracht van Kees Posthumus, 
te vinden op www.kerkproeverij.nl. Hij sluit de opening af 
met gebed.
 
Voorzitter Jan de Jong heeft onze gemeente en de pre-
dikanten vertegenwoordigd in de intrededienst van ds. 
Peter Ros van PG Joure/Terkaple. De predikanten hebben 
ondertussen kennis met hem gemaakt. Sriba Roel Kok is 
namens onze gemeente aanwezig bij het afscheid van ds. 
Huiser van PG Lemmer i.w. op 1 oktober.

De Activiteitenbrief 2017-2018 is bijna klaar en deze voor-
malige winterbrief ligt hopelijk voor de Startzondag op 
de deurmat bij de kerkleden. Hij is opgesteld in samen-
werking met de kerken van Langweer en Scharsterbrug/
Ouwsterhaule. Deze samenwerking verloopt plezierig en 
is verrijkend. Aansluitend hierop meldt de voorzitter dat 
vertegenwoordigers van de kerkenraden van de genoem-
de kerken gezamenlijk gaan vergaderen. De voorzitter zal 
contact opnemen met hen voor het vaststellen van plaats 
en datum.

De organisatie van de Startzondag staat in de steigers, 
d.w.z. de meeste voorbereidingen zijn klaar; het komt nu 
aan op de uitvoering. De dienst wordt wat langer als ge-
volg van allerlei activiteiten tussendoor. Na de dienst is er 
koffiedrinken.

De activiteitencommissie heeft een vrijwilligersbijeen-
komst georganiseerd op vrijdag 29 september. Het pro-
gramma bevat o.a. een Bijbelkwis en zang. 

Meerdere malen is er over het zegenen van levensverbin-
tenissen anders dan tussen man en vrouw gesproken: op 
Kleine Kerkenraadsvergaderingen, op Grote Kerkenraads-
vergaderingen en op een gemeenteavond. Ook is er een 
verslag van deze avond met informatie (o.a. voor- en te-
genargumenten) in het kerkblad Schakels verschenen, 
waarop kerkleden konden reageren. Dit laatste is niet ge-
beurd en omdat de leden op de kerkenraadsvergaderin-
gen en de aanwezigen op de gemeenteavond (unaniem) 
voor de zegening van deze relaties waren, komen wij met 
een positief voorstel hierover naar de Grote Kerkenraads-
vergadering van woensdag 20 september.

Het Pastoraat heeft nog één vacature van ouderling in wijk 
6. Bij de mededelingen vooraf aan de kerkdienst wordt 
een kort zinnetje toegevoegd, waarin wordt verteld waar-
om degene namens de gemeente de bloemen ontvangt. 

Dini wordt dit najaar herbevestigd als diaken. Auke Nauta 
is ook de boekhouder van de Jeugdraad. De rekening over 
2016 moet nog worden vastgesteld.

De nieuwe voorzitter van het College van kerkrentmees-
ters is Douwe Smit. Het College is bezig met het onder-
werp: het beluisteren van kerkdiensten via internet. Ge-

meenteleden moeten op de hoogte gebracht worden van 
de mogelijkheid de dienst via internet te beluisteren. Zij 
die geen computer hebben, kunnen dat doen door middel 
van een (aan te schaffen) kastje. Wij willen deze mogelijk-
heid aan de gemeenteleden aanbieden en wij moeten nu 
uitzoeken hoe dat (eenvoudig) kan en wat het dan kost. 
Het College van kerkrentmeesters zal dit uitzoeken. De 
usb-stick met de opname van de kerkdienst wordt op de 
website geplaatst en is daar te beluisteren. Tot nu toe wor-
den diensten opgenomen op usb-sticks. Er zijn per kerk 
eerst vijf aangeschaft. Later nog eens vijf, omdat we sticks 
kwijtraakten.

In 2017 hebben 68 gemeenteleden niet betaald voor Scha-
kels, ook niet na herhaaldelijk verzoek. Wie niet betaalt (via 
acceptgiro of automatisch), krijgt hem ook niet meer. Het 
kerkblad is overigens ook te lezen op onze website. Nieuw 
ingekomen leden ontvangen eenmalig het kerkblad Scha-
kels gratis en hun wordt gevraagd of zij daarna een abon-
nement willen.

Het preekgestoelte in de kerk van Idskenhuizen staat pre-
cies voor een raam. Door het achtergrondlicht kunnen 
sommigen de mimiek van de predikant niet goed of met 
moeite zien. Hier zal iets aan gedaan worden. 
De kerk van Sint Nicolaasga is voor de deelnemers aan de 
open-kerken-route  soms moeilijk te vinden. De KRM zal 
hier een oplossing voor zoeken. 
Achterin elke kerk komen gratis Gideonbijbels te liggen. 
Een ieder kan die meenemen en ev. aan iemand anders 
geven.

Jannie van Koten wordt in de jeugddienst op 8 oktober 
bevestigd als jeugdouderling. Daarna gaat zij onze ver-
gaderingen bijwonen. De jeugdraad is druk bezig met 
een dropping voor de jeugdclubs Rock Steady en de 18+ 
groep. Daarnaast is er voor de Kindernevendienstgroep 
een sportieve spelletjesmiddag in oktober. Zij gaan straks 
ook bezig met het werven van nieuwe kinderen/leden.

De kerkenraad wil het vernieuwde beleidsplan graag vast-
stellen in de GKR-vergadering van 29 november. Een paar 
onderdelen zullen nog bij scriba Roel Kok ingeleverd moe-
ten worden, waarna hij het geheel samenstelt.

Scriba Roel Kok informeert ons over de nieuwe kerkorde 
van de PKN. Hij bepreekt in de vergadering de belangrijk-
ste punten. Het komt er op neer dat alles wat eenvoudi-
ger wordt en dat de plaatselijke kerk in veel gevallen zelf 
beslissingen kan nemen, mits die niet in strijd zijn met de 
kerkorde en mits alles goed beschreven is. Er zijn geen op- 
of aanmerkingen waardoor wij de GKR-vergadering voor 
zullen stellen hiermee akkoord te gaan.

Trijn van der Heide sluit de vergadering af met een Fries 
lied, dat wij, onder haar leiding, samen zingen. Het begint 
met “Doe’t Jezus hjir op ierde, oerol der’t Hij mar kaam, De 
minsken seach doe hied er, Sa slim mei har te dwaan. 
Het eindigt met:Yn Jezus is allinne Behâldt foar hiel de 
wrâld.      

Om 21.45 uur bedankt de voorzitter iedereen voor haar of 
zijn inbreng en hij wenst een ieder wel thuis.
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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/jullie vragen hebben of is er iets niet duidelijk: vraag het ons

Actie Kerkbalans 2018
De kerkrentmeesters en de vele vrijwilligers zijn bij ieder-
een langs geweest om de antwoordenveloppen weer op 
te halen. De meeste enveloppen zijn binnen! Onze har-
telijke dank aan alle mensen die daarvoor zorggedragen 
hebben.
Heeft u de envelop nog thuis? Wacht dan niet te lang en 
breng de envelop langs bij uw kerkrentmeester dan kun-
nen we in de volgende Schakels het resultaat bekendma-
ken.

Eindejaarscollecte 2017, “Open huis”
Een “open huis” voor iedereen rondom de kerken van Op 
’e Noed; dat is wat de kerk van oudsher geweest is, nog 
steeds is en hopelijk altijd zal blijven. De kerken van Sint 
Nicolaasga, Tjerkgaast en Idskenhuizen zijn een ontmoe-
tingsplaats voor iedereen uit het dorp en van daarbuiten.
De startdienst in september droeg dit jaar als thema “Open 
huis”. En wat was het fijn om te zien dat zoveel mensen 
zich welkom voelden om de dienst bij te wonen. Een volle 
kerk was het resultaat. Met vaste bezoekers, ‘af en toe’ be-
zoekers maar ook met mensen die wellicht voor de eerste 
keer een dienst bijwoonden. We hopen dat het in de kerk 
en bij de dienst aanwezig zijn werd ervaren als “een thuis”.

Om de reguliere maar ook de speciale diensten te kunnen 
blijven verzorgen , zoals de Gedachtenisdienst en de Kerst-
nachtdienst en om de kerk als gebouw te onderhouden 
zijn wij afhankelijk van uw bijdragen. Graag willen we er 
ook zijn voor hen die een luisterend oor of een helpende 
hand of andere ondersteuning nodig hebben. Wij bevelen 
deze collecte daarom van harte aan.
Met uw gift aan de Eindejaarscollecte draagt u bij aan een 
gemeente die om kan blijven zien naar elkaar en naar alle 
mensen in onze omgeving, zodat we ook in 2018 een Open 
huis kunnen zijn voor iedereen. Bij deze Schakels ontvangt 
u een acceptgiro bestemd voor deze collecte. Desgewenst 
kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer 
NL09 RABO 0126 1595 48 t.n.v. Protestantse gemeente Op 
’e Noed. Met vragen of opmerkingen over deze collecte 
kunt u zich wenden tot de kerkrentmeesters.

Opbrengst Collecten
08-10-2017 € 154,27 
15-10-2017 € 115,23
22-10-2017 €   57,12
29-10-2017 € 151,20
01-11-2017 €   81,06
05-11-2017 € 139,31

Ontvangen Gift: 
Bij de kerkrentmeesters is een gift binnengekomen van 
€ 1.000,00. Heel hartelijk dank hiervoor.
      

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 Hemmo Kalteren

Wolkom yn 
ús tsjerke

Wie ‘welkom’ zegt, opent zijn deur, 
zet haar hart, oren en ogen open.

Wie welkom zegt, ziet de ander aan
en wenst hem, wenst haar vrede, 

liefde en toekomst.

Gebed van Franciscus
Heer, maak mij een instrument van uw vrede. 
Waar haat het hart verscheurt, 
laat mij liefde brengen. 
Waar wordt beschuldigd,
laat mij vergeving schenken. 
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, 
laat mij eenheid stichten. 
Waar twijfel knaagt, 
laat me geloof brengen. 
Waar dwaling heerst, 
laat me waarheid uitdragen. 
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, 
laat hoop doen herleven. 
Waar droefenis neerslachtig maakt, 
laat me vreugde brengen. 
Waar duisternis het zicht beneemt, 
laat me licht ontsteken. 
Maak dat wij niet zozeer zoeken 
om getroost te worden,   
als wel om te troosten. 
Om begrepen te worden 
als wel om te begrijpen. 
Om bemind te worden 
als wel om te beminnen. 
Want wij ontvangen door te geven. 
Wij vinden door onszelf te verliezen. 
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken 
en wij worden tot eeuwig leven geboren 
door te sterven. 
Amen
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  Bestemming van het resultaat boekjaar 2018     

    toevoeging aan 
onttrekking aan 
(-)   

  Algemene reserve  €                   -   €         -18.705    
  Reserve koersverschillen  €                   -   €                  -    
  Herwaarderingsreserve  €                   -   €                  -    
  Overige reserve  €                   -   €                  -    
  Totaal  €                   -   €         -18.705    
          
  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €         -18.705      
  

   
  

 
2@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 Hemmo Kalteren 
 
 
1@ Van de diaconie 
 
2@ Opbrengst collecten 
Datum plaats Doel Bedrag  
15-10-17 Tjerkgaast Kerk in actie, Werelddiaconaat (zuid Soedan)  € 188,99   
22-10-17 St Nicolaasga Bloemenfonds  € 97,90   
29-10-17 Idskenuizen Ned. Bijbel Genootschap  € 209,21   
01-11-17 Tjerkgaast Kerk in Actie,  Boeren in Myanmar  € 150,10   
05-11-17 St Nicolaasga Vrienden van Maeykehiem  € 191,65   
     
Datum plaats Doel Bedrag  
12-okt Doniahiem Wilde ganzen 30,9  
     
     
 
2@ Financieel overzicht financiën diaconie 
 

     	  	     	  	   	  	   	  	  
	  	   Baten en Lasten Diaconie 2016 

  
	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  begroting	  	   rekening	   rekening	  
	  	   	  	   2016	   2016	   2015	  
	  	   Baten 	  	   	  	   	  	  

80 baten	  onroerende	  zaken	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  
81	   rentebaten	  en	  dividenden	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  430	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  320	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  427	  	  

 
Protestantse Gemeente Op 'e Noed te Tjerkgaast, Sint Nicolaasga en 
Idskenhuizen 

Begroting, 
versie 4   

college van kerkrentmeesters 
 

Jaar 2018   
  

   
  

  
   

  
  Totaal exploitatie 

  
  

          
     begroting  begroting rekening 
    2018 2017 2016 
  baten       
          
80 baten onroerende zaken  €            1.500   €           1.250   €             1.669  
81 rentebaten en dividenden  €          16.500   €          15.800   €           20.710  
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                   -   €                  -   €                    -  
83 bijdragen levend geld  €          98.100   €          98.000   €         102.586  
84 door te zenden collecten  €                   -   €                  -   €                    -  
85 subsidies en bijdragen  €            1.200   €              800   €             5.236  
  totaal baten  €        117.300   €        115.850   €         130.201  
          
  lasten       
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €          13.430   €          12.400   €         304.326  
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €              100   €              500   €                668  
42 afschrijvingen  €                   -   €                  -   €                    -  
43 pastoraat  €          88.000   €          84.150   €           79.670  
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €          12.950   €          11.100   €           13.942  
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €            8.475   €           8.350   €             8.442  
46 salarissen  €            5.450   €           5.450   €             4.313  
47 kosten beheer, administratie en archief  €            6.600   €           7.200   €             6.341  
48 rentelasten/bankkosten  €            1.000   €           1.300   €                840  
50 diaconaal werk plaatselijk  €                   -   €                  -   €                    -  
51 diaconaal werk regionaal  €                   -   €                  -   €                    -  
52 diaconaal werk wereldwijd  €                   -   €                  -   €                    -  
  totaal lasten  €        136.005   €        130.450   €         418.542  
          
  Saldo baten - lasten  €         -18.705   €         -14.600   €        -288.341  
          

53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                   -   €                  -   €        -305.767  
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                   -   €                  -   €         294.420  
56 streekgemeenten  €                   -   €                  -   €                    -  
57 aandeel in lasten federatie  €                   -   €                  -   €                    -  
58 overige lasten en baten  €                   -   €                  -   €           11.339  
  totaal  €                   -   €                  -   €                  -8  
          
          
  Resultaat  €         -18.705   €         -14.600   €        -288.349  
  

   
  

 Begroting 2018
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Opbrengst collecten
Datum Plaats Doel Bedrag 
15-10-17 Tjerkgaast Kerk in actie, Wereld-
  diaconaat (Zuid Soedan) 188,99  
22-10-17 St Nicolaasga Bloemenfonds 97,90  
29-10-17 Idskenuizen Ned. Bijbel Genootschap 209,21  
01-11-17 Tjerkgaast Kerk in Actie,  
  Boeren in Myanmar 150,10  
05-11-17 St Nicolaasga Vrienden v. Maeykehiem 191,65  
    
Datum plaats Doel Bedrag 
12-okt Doniahiem Wilde ganzen 30,90 
    
Kerstpakkettenactie 2017

Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân orga-
niseert ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie. Zo wil-
len wij als gezamenlijke kerken mensen die in armoede 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 16 december kunt u bij één van on-
derstaande kerken uw kerstpakket inleveren:
● De Oerdracht Joure, Parochiecentrum Joure en St. Ni-

colaasga, Doopsgezinde kerk Joure
● Protestantse kerk Idskenhuizen tussen 10.00 – 10.15 

uur
 Of in Langweer, Oudehaske, Ouwsterhaule, Scharster-

brug en Sintjohannesga
● St. Nicolaasga tussen 10.30 – 10.45 uur
 Of inTerkaple.
● Tjerkgaast tussen 10.00 – 10.15 uur 
Als u na 16 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

Wilt u het werk van de Stichting financieel steunen, dan 
kunt u een gift overmaken op bankrekeningnummer NL81 
RABO 0326 1495 54 t.n.v. Stichting Diaconale werkgroep 
solidair Skarsterlân.

VAN DE DIACONIE

Financieel overzicht financiën diaconie 
    	  	     	  	   	  	   	  	  

	  	   Baten en Lasten Diaconie 2016 
  

	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  begroting	  	   rekening	   rekening	  
	  	   	  	   2016	   2016	   2015	  
	  	   Baten 	  	   	  	   	  	  

80 baten	  onroerende	  zaken	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  
81	   rentebaten	  en	  dividenden	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  430	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  320	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  427	  	  
82	   opbrengsten	  uit	  stichtingen/kassen	  en	  fondsen	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  
83	   bijdragen	  levend	  geld	  	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.000	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.864	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.211	  	  
84	   door	  te	  zenden	  collecten	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.850	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.927	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.912	  	  
85	   subsidies	  en	  bijdragen	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  

	  	   totaal baten 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11.280	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11.110	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11.550	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Lasten 	  	   	  	   	  	  

45	   verplichtingen/bijdragen	  andere	  organen	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.550	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.573	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.639	  	  
47	   kosten	  beheer,	  administratie	  en	  archief	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  	  
48	   rentelasten/bankkosten	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  145	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  131	  	  
50	   diaconaal	  werk	  plaatselijk	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.730	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.452	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.602	  	  
51	   diaconaal	  werk	  regionaal	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.000	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.501	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.744	  	  
52	   diaconaal	  werk	  wereldwijd	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.850	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9.334	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14.304	  	  
	  	   totaal lasten 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16.280	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15.004	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21.455	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Resultaat 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.894-‐	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9.905-‐	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  
Toelichting	  :	  Vanuit	  een	  legaat	  is	  een	  bedrag	  (	  €	  5000)	  uitgekeerd	  aan	  een	  gekozen	  doel	  
(Myanmar).	  Dit	  is	  niet	  in	  de	  begroting	  2016	  meegenomen.	  
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Lemmer, november 2017

Geachte gemeente van 
PKN Op ‘e Noed te Sint Nicolaasga,                                                                                               

Als Stichting Kinderhulp Oeganda hebben wij  u benaderd 
voor steun aan ons project tijdens het 40 dagen project in 
2016 in uw gemeente PKN Op ‘e Noed. Het afbouwen van 
familiehuizen in het (wees) kinderdorp “Bulamu” in Oegan-
da. Daar hebt u in grote getale gehoor aan gegeven. Wij 
zijn u daarvoor zeer dankbaar en erkentelijk. 

Ook hebben wij u beloofd later te informeren over de vor-
deringen en ontwikkelingen en dat willen wij hierbij doen. 
We hebben mede door uw hulp en financiële steun, de 6 
casco huizen af kunnen bouwen. Drie daarvan zijn tijdelijk 
in gebruik genomen als lagere (primary) school en de an-
dere drie  worden nu bewoond door de kinderen.    
                                                                                                                                                      
In het dorp wonen op dit moment ongeveer 360 kinderen, 
dus extra woonruimte was zeer noodzakelijk, want de hui-
zen zitten overvol. Ook zijn er twee nieuwe huismoeders 
bij ingetrokken, zodat de zorg en begeleiding weer beter 
geregeld is.                                                                                         

De realisatie van een lagere school heeft het dorp een hele 
positieve impuls gegeven. De kinderen hoeven niet meer 
een eind te lopen naar een andere school en ook wordt er 
voor die school geen schoolgeld meer betaald.  Het geld 
wordt nu gebruikt om de eigen school in stand te houden.                                                              

Veel kinderen uit de omgeving van Bulamu volgen nu ook les 
op deze school, waardoor het dorp meer en meer een streek-
functie heeft gekregen.                                                                                                                                        
Natuurlijk gaan wij door met het steunen van “Bulamu” 
en willen graag een echt gebouw voor de lagere school 
bouwen, zodat de huizen waar nu de tijdelijke school inzit 

weer kunnen worden gebruikt als familiehuis, er kan na-
tuurlijk ook beter les gegeven worden in lokalen i.p.v. in 
woon en slaapkamers.                                  

Tot zover een update over de ontwikkelingen in het kin-
derdorp in Oeganda.

Namens  “Stichting Kinderhulp Oeganda”                                                                                                                       
voorzitter,  Frits van der Heide                                                                                                                                            

         Pollux 8,   8531 NV  Lemmer.                                                                                                                                          
                     tel: 0514 562987   

 e-mail: fritsgeke@hotmail.com                                                                                                         

	  
	  

	  	   Balans  Diaconie 2016 	  	   	  	   	  	  
	  	  

	     
	  	  

	  	   	  	   boekjaar	   vorig	  boekjaar	   	  	  
	  	   balans	  per	  31	  december	   2016	   2015	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Activa 	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
02	   financiële	  vaste	  activa	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.679	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.664	  	   	  	  
03	   beleggingen	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.888	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.888	  	   	  	  
11	   kortlopende	  vorderingen	  en	  overlopende	  activa	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  682	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  319	  	   	  	  
12	   geldmiddelen	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39.540	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42.605	  	   	  	  
	  	   totaal 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.789	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.476	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Passiva 	  	   	  	   	  	  
	  	     	  	   	  	   	  	  
20	   reserves	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44.222	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.116	  	   	  	  
25	   kortlopende	  schulden	  en	  overlopende	  passiva	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.567	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  360	  	   	  	  
	  	   totaal 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.789	  	   	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.476	  	   	  	  
	  	  

	     
	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
 
 
 
 
 
2@ KERSTPAKKETTENACTIE 2017 
 
Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân organiseert ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie.  
Zo willen wij als gezamenlijke kerken mensen die in armoede 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 16 december kunt u bij één van onderstaande kerken uw kerstpakket 
inleveren: 
- De Oerdracht Joure, Parochiecentrum Joure en St. Nicolaasga, Doopsgezinde kerk Joure 
- Protestantse kerk Idskenhuizen tussen 10.00 – 10.15 uur 

Of in Langweer, Oudehaske, Ouwsterhaule ,Scharsterbrug en Sintjohannesga 
- St. Nicolaasga tussen 10.30 – 10.45 

Of inTerkaple. 
- Tjerkgaast tussen 10.00 – 10.15 uur  
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 VANAF KAMPEREILAND

Kerstman
Het is bijna Kerst en dan haal ik hem weer tevoorschijn. Ooit 
kocht ik hem bij de Blokker en sindsdien is hij niet meer weg 
te denken uit ons huis in de weken voor Kerst. Santa is een 
kitscherige, oer-Amerikaanse kerstman en is waarschijnlijk 
ergens in China gemaakt van puur plastic. Santa heeft een 
rood pak aan met witte bontkraag, stoere zwarte laarzen, 
rode wangen en een mooie witte baard. In zijn linkerlaars 
zit een bewegingssensor en in zijn binnenste zit een 
slim mechaniekje waardoor hij kan ‘praten’. 

In de donkere en koude decemberweken zet ik 
Santa op de koelkast naast de keukendeur. Ieder-
een die binnenkomt wordt vrolijk door Santa be-
groet met een luid en duidelijk ‘Meeeeeeerry 
Christmas!!’ Leuk toch?

Maar het werd me al snel duidelijk dat niet 
iedereen in ons huisgezin even enthou-
siast was van Santa. Soms stond Santa 
opeens met zijn gezicht naar de muur, zo-
dat alle beweging in de keuken buiten het 
bereik van de sensor was. Een andere keer 
werden de batterijtjes in Santa’s rechter-
laars in een onbewaakt moment verwijderd. 
Waarop ik nieuwen kocht en het dekseltje waar 
de batterijen onder zitten dichtplakte met plak-
band. De Santa-haters in ons gezin waren jammer 
genoeg niet te stuiten. 
De batterijen werden opnieuw verwijderd en 
het dekseltje dicht gekit. Vorig jaar maakten ze 
het helemaal bont: op een goede dag was Santa 

helemaal verdwenen. Hoe ik ook zocht, nergens was hij te 
vinden. Toen de kerstdagen al lang en breed achter de rug 
waren, kreeg ik een tip op de familie-app: een foto van de 
ontvoerde Santa op een donkere plaats, die bij nader in-
zien de zolder bleek te zijn. Hoe ver kan een mens gaan…..

Dit vermakelijke kat-en muisspel is ondertussen onder-
deel geworden van de decembermaand in ons gezin. Een 

bijzondere maand: donker, koud, en tegelijkertijd ver-
wachtingsvol. 
Aan het einde van de maand wachten ons de feest-
dagen. Kaarsen aan, een kerstboom met lichtjes, 
kerstkransen bij de koffie en het gezelschap van el-
kaar. En niet te vergeten het Kerstfeest. 

Kerstfeest is een eenvoudig feest. Het heeft niet 
de zwaarte en het complexe van het Paasfeest, 
en ook niet het onbegrijpelijke van Hemel-
vaart of het ongrijpbare van Pinksteren. Kerst-
feest is dankbaar zijn, ontzettend dankbaar, 
dat God zich op aarde liet zien een in kind, die 

later – toen Hij volwassen was – de wereld een 
schat aan wijze lessen heeft gegeven. Dat is iets 
waar je alleen maar blij om hoeft te zijn. Zo blij 

als een kind. 

Bij mij zit de stemming er al goed in. Ik heb Santa 
weer uit de doos gehaald, afgestoft, nieuwe batte-

rijen er in, en op de koelkast gezet. En als ik even la-
ter de deur hoor opengaan, brul ik als vanzelf mee: 
Meeeeerry Christmas!! 

Ds. Gerda Keijzer

 VANUIT JOURE

De mensen die mij een beetje kennen weten dat ik niet 
echt een fan van computers ben. 
Ik heb er een haat-liefde verhouding mee. Een noodza-
kelijk kwaad. Nodig om mijn werk te doen, handig om te 
communiceren maar o zo irritant als het ding niet doet wat 
ik wil en ik snap niet hoe dat komt. En de laatste tijd is de 
liefde nog wat koeler geworden in de toch al wankele ba-
lans van haat –liefde. 
Enkele weken geleden word ik, redelijk vroeg in de mor-
gen gebeld door een attent gemeentellid. ( en wat was 
ik daar blij mee!) “Weet jij wel dat er wat met jouw e-mail 
aan de hand is? Ik kreeg een heel rare boodschap van jou 
waarin jij om geld vroeg.  Volgens mij ben jij gehackt”. 
Ik opende mijn mail en ik zag niets. Letterlijk niets. Mijn 
hele mail, inkomend, uitgaand, adressen, alles weg. Geluk-
kig was er iemand die binnen twee uur mijn mail, met een 
ander wachtwoord, weer aan de praat had. Ik miste wel 
veel gegevens, maar met mijn computer was verder niets 
aan de hand. Het had dus veel erger kunnnen zijn. We ken-
nen allemaal de uitdrukking van wijlen Johan Cruyff: elk 

nadeel heeft zijn voordeel. En in dit geval was het voordeel 
zowat groter dan het nadeel. In de uren en dagen die er 
op volgden waren er goedwillende mensen die mij attent 
maakten op mijn ‘nepmail’. Waaronder veel gemeentele-
den. 
Sommigen belden, sommigen spraken mij aan op straat. 
Er waren zelfs mensen die mij een briefje stuurden omdat 
ze de mail niet meer vertrouwden. Ik werd er helemaal 
warm van van binnen. En dat was niet het woedevuur van-
wege mijn gehackte mail. Het was het warme gevoel dat 
mensen meedenken en meeleven. De aandacht van de 
ene mens voor de andere.
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THEOLOGIE VOOR LIEFHEBBERS

‘Heilig zijn jullie……’

Ik herinner me een dominee uit mijn kinderjaren. Hij las 
bijna elke zondag de Tien Geboden. Hoe verder hij kwam 
in de rij van geboden, hoe fanatieker hij werd in zijn voor-
dracht. Dominee had een stem als een bazuin en de gebo-
den echoden van de pilaren naar het gewelf in de grote 
St. Nicolaaskerk om vervolgens te landen in onze oren. 
Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij ar-
beiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat 
van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch 
uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw 
dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw 
steden woont. Want in zes dagen heeft de Here de hemel en 
de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op 
de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en 
heiligde die’. Ik zal maar eerlijk bekennen dat ik bij die woor-
den telkens weerzin voelde tegen het vooruitzicht van al-
weer een saaie zondag waarop niet veel gebeurde. Maar 
daarnaast bleven de woorden ‘heilig’ en ‘heiligen’ haken. 
Wat was dat? Het werd me pas veel jaren later duidelijk. 
Bij heilig denk je in eerste instantie aan de mannen en 
vrouwen uit het Oude Testament die heilig werden door 
bijzondere verdiensten voor het land en de God van Israël. 
Aan Mozes bij voorbeeld, die bij de brandende braam-
struik op heilige grond stond, en die het volk bij de berg 
Sinaï opriep om zich te heiligen, omdat de Heer zich aan 
hen bekend maakte , de Heer die heilig was. Je denkt ook 
aan de heiligen in de katholieke kerk die wij nou juist niet 
mochten vereren van de Hervormers. Oh nee, geen aure-
olen voor ons Protestanten. We spraken meer over onze 
zonden dan over onze heiligheid. 

Maar wat moet je dan met teksten die ons oproepen om 
zèlf heilig te zijn (Leviticus 0:26)? Of met teksten die ons 
oproepen om een heilig priesterschap te vormen (1 Pe-

trus 2:5)? Of met de oproep van Paulus aan de Romeinen: 
‘Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartig-
heid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God wel-
gevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware 
eredienst voor u’ (Rom. 12:1)?
Als je een woord niet begrijpt, dan maak je het vaak moei-
lijker dan het is. Voor mij werd ‘heilig’ iets groots dat door 
geen mens bereikt kon worden. Later werd me duidelijk 
dat het werkwoord ‘heiligen’ niets anders betekent dan af-
zonderen. Afzonderen niet in de zin van de mensen uit de 
weg gaan, maar tussen in de mensen in leven, maar dan net 
anders. 
Als we de zondag heiligen, dan betekent dat dat we er 
een bijzondere dag van maken, met meer tijd en aandacht 
voor elkaar dan door de week. Als we denken aan de hei-
ligen uit de bijbelse geschiedenis, dan zijn dat mannen en 
vrouwen die niet achter andere mensen aan liepen, maar 
genoeg lef hadden om hun eigen plan te trekken, ook als 
dat dwars tegen de heersende opvatting of gewoonte in-
ging. Ze deden dat omdat het voor hen hoorde bij hun ge-
loof in de Heer van Israël. 
Ook in onze tijd zijn er heiligen. Mensen die hun nek uit 
durven steken. Paus Franciscus vind ik daarvan een goed 
voorbeeld. Maar met hetzelfde recht kan je buurvrouw 
heilig zijn omdat ze zoveel voor anderen doet. En jijzelf 
kunt heilig zijn, omdat je op zondag de tijd en de moeite 
neemt om naar de kerk te gaan – anders dan vele anderen 
– of omdat je je kinderen of kleinkinderen vertelt van God 
en van jouw geloof in Hem. En als kerkgemeenschap kun-
nen we heilig zijn – een heilig priesterschap. Niet omdat 
we nou zulke goede mensen zouden zijn, maar wèl omdat 
we het probéren te zijn.  
Heiligen zijn heilzaam voor de geschiedenis van de mens-
heid. Ieder van ons heeft wel mensen die ‘heiligen’ voor 
ons zijn. Ze maken het verschil tussen gewoon en bijzon-
der, tussen uitzichtloos en verwachtingsvol, tussen opper-
vlakkig en verantwoordelijk leven, tussen zinloos en zinvol 
leven. 
God juicht het toe dat mensen heilig willen zijn. Hij heiligt 
ons zelfs, door zijn Woord en door doop en avondmaal. 
Daardoor wordt immers duidelijk dat wij bij Hem willen 
horen (1 Kor. 1:30). 
In onze tijd willen mensen zich dikwijls onderscheiden van 
anderen om niet op te gaan in de massa. Men wil bijzon-
der zijn, dingen doen die anderen niet doen, iemand zijn 
met een bijzondere status. Wij hoeven daar niet meer naar 
te streven: we hebben die bijzondere status al. We zijn hei-
ligen. Wij maken het verschil! 

Ds. Gerda Keijzer

Zit juist niet in die kleine dingen van alledag een grote 
waarde. ‘Och, het is het minste wat ik voor je kon doen’, 
zegt iemand wel eens als hij/zij een andere een (kleine) 
dienst bewezen heeft. Ik denk even aan Jezus, die altijd 
oog heeft voor het kleine, het bescheidene, het onaan-
zienlijke. Zijn het niet juist die dingen die de smeerolie zijn 
voor onze samenleving. En niet alleen de smeerolie, maar 
ook een balsem voor de ziel. 

Och, het zijn misschien wat grote woorden voor het 
“leed”wat mij overkwam. Maar het warme gevoel is er niet 
minder om.  En ik bedenk: hoe eenvoudig is het eigenlijk 
om goed aan elkaar te doen. 
Ik schuif weer achter mijn computer. Ik ben zowaar blij dat 
ik hem heb. Blij dat ik weer kan mailen en mail ontvangen. 
Maar zonder hackers alstublieft!

Pastor Anneke Adema



14

WINTERWERK ACTIVITEITEN

Het Jabikspaad van Sint Jacobiparochie naar Hasselt
Zaterdag 28 oktober stonden ‘s morgens om 8 uur in Ids-
kenhuizen 25 deelnemers klaar voor de eerste etappe van 
het Jabikspaad, van Sint Jacobiparochie naar Franeker.
Rond kwart voor 10 vertrokken we wandelend vanaf de 
grote kerk in Sint Jacobiparochie naar Minnertsga. Het 
waaide hard maar was verder prima wandelweer.
Midden door de natuur, over eeuwenoude paden volgden 
wij de pelgrims op hun route naar het zuiden. Van Min-
nertsga naar Ried, door het mooie oude dorpje Boer, langs 
een slingerpaadje (waar wij als ganzen achter elkaar moes-
ten lopen) naar Schalsem. Vandaar was het nog maar een 
stukje naar Arkens-Franeker.
Voorafgaande aan deze mooie tocht hadden we tijdens 
een bijeenkomst afgesproken dat wij allemaal een steen 
zouden meebrengen. Die steen symboliseert ons oude le-
ven. Ergens onderweg zullen we de steen weg gooien en 
een nieuwe steen in onze rugzak stoppen. Het oude leven 
maakt plaats voor het nieuwe leven.
Verder wordt er per keer iemand gevraagd om een over-
denking/gebed te verzorgen. Vanmiddag was dat van 
Martha: 

De natuur; wat een wonderlijk iets
dieren, bloemen bomen bekijken
prachtig! Het kan je leven verrijken
en we krijgen het allemaal voor niets

God heeft alles volmaakt geschapen
 en onderhoudt nog alles wat leeft.
Hij die op tijd zon en regen geeft
waarna de nacht volgt om te slapen.

Laten we God danken voor het goede
ons geschonken in de natuur
Zo schitterend mooi en zo puur.
Moge het zo blijven onder Gods hoede.

Na de lunch lopen we een kwartier in stilte om ons te be-
zinnen.
Het is heel bijzonder om een pad te volgen wat zo oud 
is, om hetzelfde pad te volgen wat gebruikt werd door de 
pelgrims uit Friesland. Onderweg vroeg ik me af wat de 
pelgrims er toe bracht om zo`n onzekere tocht te maken. 
Zij stopten niet na 15 kilometer, ze hadden geen reisgids 
bij zich. Hadden wij nu vooral verharde paden, vroeger 

was dat vast heel anders. 
Wat mij tijdens deze tocht opviel was dat iedereen zo on-
gedwongen met elkaar omging, ik heb aardige nieuwe 
mensen ontmoet. Wat mij een gerust gevoel gaf was dat 
er twee “veegwagens” mee waren.
Ik wil afsluiten met reacties op WhatsApp waar ik mij van 
harte bij aansluit: 

‘Het was een fijne wandeltocht’
‘Het was de moeite waard’
‘Heb nu al zin aan de volgende keer’

Neeltsje Snijder

Het Jabikspaad, deel 2
Op 25 november zijn we weer op pad gegaan met ruim 
twintig wandelaars. Dit keer ging de route van Franeker 
naar een plek in de buurt van Easterlittens.
Via de oude binnenstad van Franeker leidde de route ons 
via een mooi laantje en door  het weidse Friese landschap 
met prachtige wolkenpartijen naar het dorpje Tzum waar 
we onze stop hadden in de grote Johanneskerk. Hier wer-
den we verwelkomd door dhr. Ale Bos die ons op humoris-
tische wijze en onder het genot van een kopje koffie over 
de geschiedenis van het ontstaan van deze kerk vertelde. 
Het mooie orgel werd even voor ons bespeeld. Ook kon-
den we de grafstenen in de kerk bezichtigen. 

Maar we moesten weer verder met onze wandeling. We 
bedankten dhr. Bos voor de gastvrijheid. Feike Koopmans 
verzorgde het bezinningsmoment door een mooi gedicht 
voor te lezen. Daarna zijn we weer verder gelopen,  de eer-
ste tijd in stilte met onze eigen gedachten. Voor we het 
wisten waren we al weer bij het eindpunt beland. 
Het was weer een geslaagde wandeling. Tot de volgende 
keer.

Jetske Wildschut
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Een avond met Chagall
Op donderdag 9 november waren we bijeen in ’t Spantsje 
te Tjerkgaast. Ds. J.H.Hamoen uit Joure gaf ons uitleg  over 
het werk van de Joodse schilder Marc Chagall.     
Chagall werd in 1887 in Wit-Rusland geboren in een ortho-
dox (chassidisch) gezin als oudste van 9 kinderen. Hij volg-
de een opleiding op de  kunstacademie in St.Petersburg. 
In 1910 verhuisde hij naar Parijs.

In 1914, na het uitbreken van de 1e wereldoorlog ging hij 
terug naar Rusland. Vanaf 1918 keerde hij terug naar Parijs, 
waar hij trouwde met Bella Rosenfeld, die hij in Rusland 
had leren kennen. Dit was zijn grote liefde die hij op veel 
van zijn schilderijen afbeeldde. Van 1919 tot 1922 was hij 
weer in Rusland, maar daarna vestigde hij zich in Frankrijk, 
waar hij de rest van zijn leven woonde op de periode van 
de 2e wereldoorlog na, toen hij moest vluchten om zijn 
jood-zijn.
Chagall schil-
derde niet al-
leen op doek, 
maar maakte ook 
muurschilderin-
gen, keramische 
kunst en, wat la-
ter zeer belang-
rijk werd: glas-in-
lood ramen voor 
vele grote kerken. 
Daar begon hij 
pas op 70-jarige 
leeftijd mee!
Hij was een reli-
gieus bewogen 
schilder. In zijn werk moet men zoeken naar de betekenis 
of symbolen die gesuggereerd worden. Hij kan moeilijk in 
een van de bekende kunststromingen geplaatst worden. 
Men vindt expressionistische, surrealistische en kubisti-
sche elementen, al naar de periode waarin het werk ge-
reed kwam. Maar eigenlijk heeft hij een eigen stijl ontwik-
keld.
Ds. Hamoen stond uitgebreid stil bij de glas-in-lood ramen 
van bijv. de kathedralen van Metz in Frankrijk en Mainz 
in Duitsland. De heldere kleuren werden bewust bij het 
onderwerp gebruikt. Zoals de prachtige blauwtinten in 
Mainz. Diverse symbolen komen in vele schilderingen te-
rug. Zo leerden we dat bijv. de afbeelding van een vis staat 
voor geluk, wat verklaard wordt uit de getalswaarde van 
het woord in de oude Hebreeuwse tekst. Andere symbo-

len die hij veel gebruikte: de 10-gebodentafels van Mozes, 
de schepping, brandende huizen, de regenboog, een lad-
der. In latere tijd plaatste hij deze symbolen in de geschie-
denis. De staande ladder geeft aan dat de verbinding met 
de hemel hersteld is, zoals op de naastliggende afbeelding 
is aangegeven. 
Wij leerden op een bijzondere manier kijken naar het werk 
van deze veelzijdige kunstenaar. Chagall stierf in 1985,97 
jaar oud.
Mevr. Anneke Adema bedankte ds Hamoen voor de prach-
tige avond.

Jan en Wappie Kuijper

Kerst high tea 13 december 2017

Vanmiddag was het dan zover! De kerst high tea van PKN 
Op ‘e Noed.  Er zijn 65 gemeenteleden op de thee geweest 
bij de diaconie. Naast, uiteraard verschillende soorten 
thee, was er koffie,  cup cakes, chocolade en hartige hap-
jes.  Ieder kon kiezen wat hij/zij lekker vond.  Daarnaast 
was het elkaar ontmoeten en gezellig met elkaar kunnen
praten een belangrijk onderdeel van deze middag! We 
hebben samen een aantal kerstliederen gezongen. Pastor 
Anneke Adema heeft een tweetal korte verhalen verteld. 
Het eerste verhaal is geschreven door Henri Knap en speel-
de tijdens de 2e Wereld Oorlog. Het ging over een zwaan 
voor Kerstmis, die wel het rantsoen van de familie opat, 
maar uiteindelijk de vrijheid kreeg in plaats van te worden 

genuttigd met kerst. Het tweede verhaal 
ging over mannetje jas, die het ondanks 
een jassenpakket maar niet warm kreeg. 

Totdat hij vrouwtje jas leerde kennen.  
Voldaan vertrok een ieder rond half vijf 
naar huis. 
Het was een uitstekend georganiseer-

de en heel sfeervolle middag. De 
leden van de diaconie zijn er uit-
stekend in geslaagd om de oude-
re gemeenteleden een heel fijne 
middag te bezorgen. Zeker voor 
herhaling vatbaar!!

Een deelnemer 

Wandkleedwerkgroep
Met veel enthousiame is de wandkleedwerkgroep aan de 
gang gegaan. Een groep van 15 dames buigt zich over 
kleuren en vormen en materialen. En het valt nog niet 
meer om daar een lijn en patroon in te vinden. Maar geluk-
kig hebben we in Loes Bosveld een bekwame stuurvrouw. 
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En onder het genot van eigengebakken lekkers worden 
werkstukken naast elkaar gelegd en waar nodig aange-
past. Op dit moment worden de lucht en water en het land 
in lapjes stof omgezet. 
En je staat er versteld van hoeveel kleuren daar in zitten! 
En met hoeveel technieken je kunt werken. 
We krijgen ‘huiswerk’ mee en om de 14 dagen komen wij 
bij elkaar. En intussen sprokkelen wij ideëen bij elkaar om 
het echt een werkstuk van Op ‘e Noed te laten worden. 
Wij zijn nog lang niet klaar, maar daar zijn we niet rouwig 
om. 

Pastor Anneke Adema

TSJÛKEMARGEMEENTES

2@ Samenwerking tussen gemeenten
Het betreft de gemeenten: PG Lemmer ca iw, PG Terkaple-
Akmarijp, PG Op ‘e Noed, PG Haskeroord, PG Langweer, PG 
Ouwsterhaule-Scharsterbrug, PG Sint Johannesga-Delf-
strahuizen, PG Echtenerbrug-Oosterzee, PG Joureca

Eind 2014 hebben de Protestantse Gemeenten Joure en 
Haskeroord een collegiaal en verkennend  gesprek gehad 
over hoe we wat voor elkaar zouden kunnen betekenen 
in de toekomst. Uit dit gesprek kwam naar voren dat er 
wel een basis was om verder met elkaar door te praten. 
Ook kwam het idee om daar meerdere gemeenten bij 
te betrekken. Zo gezegd, zo gedaan. We hebben nage-
dacht over wie er dan bij zou kunnen en dat werden alle 
gemeenten rond de Tsjûkemar. De gevormde commissie 
ging twee aan twee op bezoek bij de gemeenten. Ons ini-
tiatief werd goed ontvangen. Natuurlijk werd duidelijk tij-
dens de bezoeken dat de diverse gemeenten zo hun eigen 
visie hebben op de toekomst. Dat was voor ons als com-
missie geweldig om te ervaren. Nadat de diverse gemeen-
ten bezocht waren hebben we een gezamenlijke vergade-
ring belegd. Het betreft de Protestantse Gemeenten van 
Terkaple-Akmarijp, Op ‘e Noed, Haskeroord, Langweer, 
Ouwsterhaule-Scharsterbrug, Lemmer i.w., Echtenerbrug-
Oosterzee, Sintjohannesga en Joure.
Wij als initiatiefnemers hebben onze ideeën en mogelijke 
plannen in de vergadering gelegd. Dit werd met redelijk en-
thousiasme ontvangen, zij het dat zoals eerder gezegd ook 
soms afwachtend werd gereageerd. En dat is heel normaal.
We hebben de contacten vastgehouden door een paar 
keer per jaar bij elkaar te komen in De Oerdracht in Joure. 
Dit om met elkaar te vergaderen en bij te praten. Uiteraard 
ook over de verdere mogelijke plannen en mogelijkheden 
om samen de toekomst in te gaan.
Ik zal u alle details besparen maar ik meld wel dat de sfeer 
altijd goed was en dat er echt interesse bestaat om elkaar 
vast te houden. We hebben allemaal hetzelfde belang. De 
toekomst van de gemeenten van onze Heer moeten juist 
in deze tijd volledig aandacht hebben. We moeten elkaar 
vast houden. We gaan verder en we hebben er alle ver-
trouwen in dat het goed gaat.
Inmiddels is gemeentebegeleidster Tineke Klei drukdoen-
de met het beleggen van bijeenkomsten voor pastorale 
gesprekken, jeugd- en jongerenwerk, scribaat, voorzitter-
schap enz. Er is altijd interesse om deze avonden bij te wo-
nen. Prachtig!

Verder is er een commissie gevormd op het gebied 
kerkrentmeesterlijke zaken. Deze commissie is bezig om 
te komen tot een voorstel hoe wij op de één of andere ma-
nier op administratief gebied met elkaar kunnen samen-
werken. Ik hou het globaal want de commissie is nog maar 
net gestart. Ze hebben zo hun eigen opdracht.
Wat door de jaren heen duidelijk is geworden dat we el-
kaar meer dan nodig hebben. Ik heb het al eerder aange-
geven. Vandaar dat wij blij zijn dat we verder kunnen bou-
wen. Hoe dat eventueel gaat gebeuren, is op dit moment 
niet bekend. We gaan in ieder geval een visie ontwikkelen 
voor de toekomst. We denken dat we in de maand maart 
van het komende jaar zover zijn. 
Wij dachten er goed aan te doen u als gemeenten te in-
formeren. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.   

Namens de Tsjûkemargemeenten, 
Luuk Hazelhoff, voorz.

7 februari 2018

Gemeenteavond

idskenhuizen
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7 VRAGEN AAN...  THEAE WOUDSTRA

1.  Wat betekent Op ‘e Noed voor jou?
Ik sta er niet zo vaak bij stil maar het is natuurlijk de ker-
kelijke gemeente waarin ik opgegroeid ben. Kerken heb 
je overal wel maar de mensen zijn niet hetzelfde als in de 
kerken waar je altijd heen gaat. Ook al ken je lang niet ie-
dereen bij naam, je herkent de gezichten wel en dat voelt 
heel vertrouwd aan.

2.  Noem één ding dat je meteen zou veranderen aan   
 onze gemeente?
Dit zou ik niet weten. Volgens mij gaat alles prima op deze 
manier!

3.  Welke persoon uit de Bijbel past wel een beetje bij   
 jou en waarom?
Ik vergelijk mezelf eigenlijk nooit met bijbelpersonen maar 
meestal ben ik in een goede bui en past elk bijbelfiguur bij 
me die God prijst en bedankt. Soms als ik in een slechte bui 
ben past Prediker meer bij me omdat hij vaak zwaarmoe-
dig was en veel klaagde, maar gelukkig is dit niet vaak het 
geval. De EO (Evangelische Omroep) heeft op hun website 
ook een test staan die je kunt doen om erachter te komen 
op welk bijbels persoon je lijkt. Uit deze test kwam dat ik 
blijkbaar het meest op Noach lijk. De test is te vinden op 
deze website: http://thebible.eomagazine.nl/

4.  Wie/wat zou je wel eens een dag willen zijn 
 en waarom?
Een wereldreiziger zodat ik nog veel meer van de wereld 
kan zien. 

5.  Wat doe je het liefst in je   
 vrije tijd?
Als ik niet aan het werk ben of met 
school bezig hoef ga ik graag naar 
buiten en erop uit. Ik hou van fietsen, 
lezen en buiten zijn. Ook hou ik van 
eten en sinds ik bijna 5 maanden op 
mezelf heb gewoond in Trondheim 
(Noorwegen) vind ik het ook leuk om het zelf te maken.

6.  Welk boek, welke film, welk voorval, welke tekst of  
 welke persoon geeft jou inspiratie?
Die is moeilijk. Ik hou van heel veel films en boeken. Elk 
verhaal waar de hoofdpersoon moeilijke tijden doormaakt 
maar later weer boven zichzelf uitstijgt geeft me inspiratie. 
Verder heb ik heel veel personen die me inspireren en zor-
gen dat ik het beste uit mezelf en mijn tijd wil halen. 

7.  Wat betekent voor jou ‘geloven’?
Geloven betekent voor mij een veilige haven. Hoever ik 
ook van huis ben, ik neem het altijd met me mee omdat 
het iets is waar ik mee opgegroeid ben en het voelt heel 
goed en vertrouwd. Het is niet iets waar ik perse iedere 
dag mee bezig ben, maar wel iets waar ik altijd op kan 
rekenen. Het is voor mij niet alleen het geloven in alles 
wat ik geleerd heb over het christendom in de kerk en in 
de bijbel maar ook in het gevoel wat het geloof met zich 
meebrengt. Namelijk weten dat hoe moeizaam het leven 
soms ook kan zijn, het ook allemaal wel weer goed komt 
als je er in gelooft. Ook geloof ik sterk in de daadkracht van 
de normen en waarden van ons geloof en in het goede dat 
het kan doen voor mensen.

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE

Bedankt

Douwe do bliuwst
Foar ivich yn ús hert
Foar altiid ôfskie nimme
It docht sa sear
Mar allegear wisten wy
Sa koe it net mear
Dyn dwaen en dyn wêzen
Ferjitte wy net

Lieve mensen
Jullie oprechte meeleven, de vele kaarten en bloemen, de 
hulp die ons is aangeboden en jullie gebeden, het heeft 
ons door deze moeilijke periode heen gedragen.
Nog steeds voelen wij die warmte om ons heen, het is niet 
in woorden uit te drukken wat dat met ons doet. 
Graag willen we jullie daarvoor heel hartelijk bedanken, 
het doet ons zo goed!

Liefs Tinie, Geartsje, Simon, Mark en Thom

✿ ✿ ✿

Lieve mensen,
Na een verblijf in Parkhove, Leeuwarden ben ik weer thuis-
gekomen. Het gaat goed met mij.
Voor alle blijken van de belangstelling vanuit de gemeen-
te, de bezoekjes, de vele kaarten, wil ik u heel hartelijk 
dankzeggen. Het heeft mij echt goed gedaan.

Hartelijke groet, Jenny Winia-Poepjes, Oergong 5
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ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN

Gemeenteleden elders
Mevrouw W. ter Heide – Groenhof, Bramerstraat 44 Idsken-
huizen, verblijft in de Flecke.

Verjaardagen  van 80-plussers uit onze gemeente
1 dec. Mevr. K. Postma - Demmer 
 Stationsstraat 27, 8521 JT Sint Nicolaasga
6 dec. Mevr. F. Hoogland - Vogel 
 Groenendal 2, 8521 LK Sint Nicolaasga
10 dec. Dhr. H. Schreur 
 Stationsstraat 31, 8521 JT Sint Nicolaasga
11 dec. Mevr. G. de Jong 
 Stationsstraat 1- K19, 8521 JT Sint Nicolaasga
11 dec. Mevr. H. Hana - de Bruijn 
 De Oergong 39, 8521 GA Sint Nicolaasga
15 dec. Mevr. A. de Jong - Snijder 
 Jhr. FJJ van Eijsingastr.  20, 8521 JH Sint Nicolaasga
16 dec. Mevr. G.K. van Hoeven - Zwitink 
 De Oergong 61, 8521 GA Sint Nicolaasga
18 dec. Dhr. J. Kuijper 
 Kempenaerlaan 18, 8521 KS Sint Nicolaasga
26 dec. Mevr. A. Schreur - de Boer 
 Stationsstraat 31, 8521 JT Sint Nicolaasga
26 dec. Mevr. H. Portena - Fokkema 
 Bouwen 2, 8521 KN  Sint Nicolaasga
28 dec. Mevr. R. ter Heide - de Weerd 
 Langwarderdyk 4, 8521 NE Sint Nicolaasga
31 dec. Dhr. J. de Lang, 
 Vegilinstraat 27, 8521 KT  Sint Nicolaasga
5 jan. Mevr. A. Postma - Klompmaker 
 Gaestdyk 14, 8522 MV Tjerkgaast
6 jan. Mevr. G. Schaap - Bosma 
 Stationsstraat 33, 8521 JT Sint Nicolaasga
12 jan. Dhr. B. de Hoop 
 Stationsstraat 17, 8521 JT Sint Nicolaasga
13 jan. Dhr. N.H. Hana 
 De Oergong 39, 8521 GA Sint Nicolaasga
17 jan. Dhr. M. Zijlstra, De Rijlst 37, 8521 NH Sint Nicolaasga
17 jan. Mevr. L. Hepkema - Bokma 
 Stationsstraat 49, 8521 JT Sint Nicolaasga
18 jan. Mevr. D. Risselada - Spoelstra 
 Stationsstraat 1 - K27, 852 1JT Sint Nicolaasga

19 jan. Mevr. J. Jongstra - Pruiksma 
 Neptunuslaan 6, 8521 LH Sint Nicolaasga
30 jan. Mevr. C.J. Jonkman - Mekke 
 Dobbeleane 4, 852 1 KR Sint Nicolaasga
4 feb. Mevr. S.G. Taconis - Mink 
 Lemmerweg 24, 8521 JN Sint Nicolaasga
13 feb. Mevr. A. Koenen 
 Bramerstraat 13, 8523 NE Idskenhuizen
20 feb. Dhr. T. Woudstra 
 Riensleat 2, 8522 MJ Tjerkgaast
20 feb. Mevr. S. Hazenberg - Boelsma 
 Kempenaerlaan 4, 8521 KS Sint Nicolaasga
20 feb. Mevr. K. Doedel - Ferdinands 
 Stripedyk 11, 8523 NB Sint Nicolaasga
24 feb. Dhr. P. Jaarsma 
 It Bled 17, 8521 PL Sint Nicolaasga
24 feb. Mevr. E. de Goede - Stakelbeek 
 Stationsstraat 41, 8521 JT Sint Nicolaasga

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:
15 oktober: mevr. M. Reitsma-Doornbos, 
  Dobbeleane 23, Sint Nicolaasga
22 oktober: Antje Koenen, Bramerstraat 13, 
  die thuiskwam uit Bloemkamp. 
  mevr. Smit-de Jong, 
  Doniahiem kamer 51
29 oktober: mevr. J. Winia-Poepjes, 
  Oergong 5, St. Nicolaasga
5 november: mevr. Eke Mink, 
  Vegelinstraat 44, Sint Nicolaasga
12 november: mevr. Coba Bijl-Beuckens, 
  Trochreed 3 in Tjerkgaast.
19 november:  dhr. Neef, Heemstrastraat, St. Nicolaasga
26 november:  dhr. Anne Gaastra, 
  De Greiden 18, Idskenhuizen
3 december:  mevr. E. Weitz, Tsjerkewei 8, Idskenhuizen
10 december:  mevr. Mevr. Winia, 
  Oergong 5 in St. Nicolaasga.

MUTATIES NOVEMBER / DECEMBER 2017

Binnenverhuizing:
Dhr. D. Bokma, It Perron 17 naar Stationsstraat 1 K54, 8521 
JT SINT NICOLAASGA
Mevr. F. Boersma – Regeling, Pontdyk 7, 8525 DM LANG-
WEER naar De Oergong 7 , 8521 GA SINT NICOLAASGA
Dhr. A. Hoogland, Huisterheide 10 naar Gaastweg 30, 8521 
JD SINT NICOLAASGA
Dhr. J. Kuipers en Mevr. W. Faber, Gaastweg 30 naar Ura-
nusstraat 8, 8521 LX SINT NICOLAASGA
Mevr. G.J. de Jong, Lytse Buorren 25 naar Kerklaan 42, 8521 
KL SINT NICOLAASGA

Verhuisd naar elders:
Dhr. D.S. Postma, Uranusstraat 32 naar Scharren 41 , 8517 

HM SCHARSTERBRUG
Mevr. M. van Haskera, Langwarderdyk 16 0063 naar War-
ring 83 , 8502 BB JOURE
Dhr. en Mevr. de Leeuw, Langwarderdyk 16 0056 naar De 
Wetterkamp 45 , 8501 PL JOURE
Dhr. F.S. Kraaijenhagen, naar Noorwegen

Overgeschreven naar:
PKN Joure: Mevr. G.F. Mantel - van der Zwaag (531513), 
Langwarderdyk 14 0122, 8521 NE SINT NICOLAASGA

Uitgeschreven:
Dhr. S. Hoekstra, Kerkstraat 8 , 8521 JX SINT NICOLAASGA
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Wij gedenken 

Douwe van Lingen

* Twijzelerheide, 6 april 1965     † St. Nicolaasga, 3 november 2017

In de vroege morgen van 3 november stierf Douwe van Lingen, strijder tegen zijn ziekte en tegen de dood. 
We hadden zijn sterven al een hele tijd zien aankomen, maar toch raakte het ons intens. Iedereen die Douwe 
kende leefde zo met hem en zijn gezin mee in dat laatste moeilijke jaar. We zagen hem steeds kwetsbaarder 
worden en we waren soms verlegen met de situatie. Wat moesten we tegen hem zeggen?! Maar Douwe nam 
meestal zelf het woord en sprak over zijn ziekte met een nuchterheid die bewondering wekte. Zijn doel was 
om te genezen, want hij wilde nog lang niet bij zijn gezin weg. Bovendien was er het bedrijf dat hij wilde 
uitbouwen, het huis dat verbouwd moest worden en zoveel andere dingen die hem interesseerden. Douwe 
vond zichzelf nog veel te jong om te moeten sterven. En dat was hij ook! Toch klaagde hij niet en hij was ook 
niet boos dat deze ziekte hem overkwam. Angst voor de dood kende hij niet. Zijn vertrouwen in God was zó 
groot. Hoe het ook zou aflopen, het was goed, zo liet hij ons keer op keer weten. 

Douwe heeft het leven heel lang volgehouden. Het meeste van de tijd was hij strijdlustig en zocht hij onver-
moeibaar naar nieuwe therapieën die hem wellicht zouden kunnen genezen. Pas op het allerlaatst verzette 
hij de bakens. Toen nam hij de rust om zijn leven te overdenken. Wat was nou het belangrijkste geweest in 
zijn leven?, vroeg hij zich af. Zonder aarzelen kwam hij tot de slotsom dat zijn liefde voor Tinie en de kinderen, 
maar ook zijn vertrouwen op God zijn grootste schat was. 

In de stilte van de ziekenkamer op Huisterheide heeft hij de laatste weken van zijn leven intense en ontroe-
rende gesprekken gevoerd met wie hem lief waren. Hij werd met liefde en aandacht verzorgd door Tinie, de 
kinderen en zijn naaste familie en vrienden en uiteindelijk kon hij de rust vinden om zich over te geven aan 
het sterven. 

In een overvolle Nicolaaskerk hebben wij met dankbaarheid zijn leven herdacht. Een bijzonder leven. Hij 
leefde het op zijn eigen manier (I did it my way), op zijn eigen (hoge) tempo en met hart en ziel. Zo zullen wij 
hem in onze herinnering meedragen. 

We wensen Tinie, Geartsje en Simon, Mark en Thom toe dat zij troost vinden bij elkaar en bij God die het leven 
van mensen nooit loslaat, ook niet in de dood. 

Ds. Gerda Keijzer
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Wij gedenken 

Tjeerd de Groot

* Langweer, 3 november 1933    † St. Nicolaasga, 13 november 2017

Wie zich Tjeerd de Groot herinnert, denkt aan een vriendelijke, bescheiden man. Altijd een lach op zijn ge-
zicht, altijd een vriendelijk woord. Een trouw mens en een oprecht christen. Hij leefde zijn leven in eenvoud, 
maar ook met verantwoordelijkheid. Jarenlang werkte hij als bedrijfscontroleur bij de zuivelfabriek en deed 
zijn werk nauwgezet en met plezier. Daarnaast was hij vele jaren koster van de kerk in St. Nicolaasga. 

De grote passie van Tjeerd de Groot was zingen. Hij zong bij verschillende koren. Eerst bij de Lofstem, en later 
bij Spirit. Na zijn pensionering ging hij zingen bij het Lemster Mannenkoor. Elke dinsdagavond was er repeti-
tie. Tjeerd was er altijd en vormde met de andere koorleden een hechte groep. 

Tjeerd trouwde ruim 56 jaar geleden met Janny Klijnsma. Ze kregen twee dochters. Vooral nadat Tjeerd ge-
stopt was met werken deden hij en zijn vrouw heel veel samen. Het waren mooie jaren voor hen. Ze genoten 
van hun boot, en van de (klein-)kinderen, maar ook van de kleine dingen van elke dag. Daarom was het zo 
jammer dat Tjeerd ziek werd. Het werd een moeilijke periode met veelvuldige bezoeken aan artsen in het 
ziekenhuis. Dankzij de hulp en zorg van dochter Janny konden Tjeerd en zijn vrouw dit goed doorstaan. Even 
leek het er op dat hij behandeld zou kunnen worden, maar uiteindelijk bleek genezing niet meer mogelijk te 
zijn. Vanaf dat moment legde Tjeerd zich letterlijk en figuurlijk neer bij het vooruitzicht dat hij niet lang meer 
zou leven. Hij gaf zijn leven vol vertrouwen over in de handen van de Heer. Hij besefte daarbij heel goed dat 
het voor zijn vrouw Janny moeilijk zou zijn om alleen verder te gaan. Toch was het voor hem niet gemakkelijk 
over deze dingen van het hart te spreken. Daarom schreef hij in een notitieboekje het volgende voor haar 
op: ‘Als samen niet meer samen is, dan wordt het samen. Amen’. Met dit geloofsgetuigenis troostte hij haar. 

We namen afscheid van Tjeerd de Groot in de Hervormde Kerk van Lemmer, waar Janny en hij destijds ge-
trouwd waren. Een grote delegatie van het Lemster Mannenkoor was aanwezig en zong voor ons verschil-
lende liederen. Het was indrukwekkend om te horen hoe deze mannenstemmen het gebouw vulden en 
troostend om te horen wat zij zongen: geloofsliederen die Tjeerd voor een deel zelf had uitgekozen. Liederen 
waar hij mee kon leven en sterven. Dat Janny en haar (klein-)kinderen troost vinden in het geloof in God, het 
geloof dat ook hun man en vader droeg door heel zijn leven heen. 

Ds. Gerda Keijzer
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Wij gedenken 

Klaas Posthumus

* Leeuwarden 15 juni 1933      † 28 oktober 2017

De gezondheid van Klaas Posthumus was al lange tijd broos, maar toch ging het laatste stukje van zijn leven  
nog snel. 

Klaas Posthumus werd geboren in het gezin van huisschilder Posthumus. Hij maakte de oorlog mee toen hij 
op de lagere school zat. Bij een van de luchtaanvallen is hem het beeld van slachtoffers niet bespaard geble-
ven. Hij heeft die beelden altijd op zijn netvlies meegedragen.  

Klaas ging naar de Mulo en haalde zijn praktijkdiploma boekhouden en ging aan het werk.
In zijn vrije tijd was Klaas betrokken bij de zwemvereniging. Hij was chauffeur als zijn zus Sita ergens in het 
land moest wedstrijdzwemmen. En daar ontmoette hij een andere wedstrijdzwemster, Tine Tenkink. Zij 
trouwden en gingen in Marssum wonen. Een grote overgang voor Tine die toen in Amsterdam woonde. 
Het huwelijk werd gezegend met 2 dochters, Betty en Antoinette. Het gezin verhuisde naar de Kemper-
naerlaan in St. Nyk. Klaas was een man die niet makkelijk over zijn gevoelens sprak. Als vader niet en ook 
zijn geloof hield hij van binnen vast. Maatschappelijk gezien was hij actief bij de zwemvereniging en in het 
bestuur van Maeykehiem. 

Er waren soms zware tijden: de tragische dood van zijn moeder, het ongeluk van zijn geliefde zus, en op een 
gegeven moment raakte  hij overspannen uit het werk. En dat heeft zijn weerslag gehad op het hele gezin. 
Wel kon hij genieten van muziek, altijd stond de radio aan. En, ook al zei hij dat niet met zoveel woorden, hij 
was blij met zijn kleinkinderen en gunde hen van alles. 

Bijzonder was zijn liefde voor dieren. Geen insect vond een gewelddadige dood in huize Posthumus. Alle 
soorten dieren werden gekoesterd. 

De gezondheid van Klaas ging achteruit. En dat was lastig te accepteren. Zijn vrouw Tine verzorgde hem naar 
vermogen, maar het laatste stuk van zijn leven was niet makkelijk.
Een lichtpuntje was, dat hij nog kon rijden, ondanks de zeer zorgelijke toestand van zijn benen. Dat heeft hij 
gelukkig nog lang kunnen doen.

Het leven van Klaas Posthumus is voltooid.. Hij had er zelf vrede mee om te gaan. De woorden van psalm 4: 
‘In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis’ 
hebben in de afscheidsdienst in het Yardenhuis in Heerenveen geklonken. 
In dat vertrouwen hebben wij Klaas Posthumus uit handen gegeven.

Wij wensen zijn vrouw Tine, de kinderen en  kleinkinderen de nabijheid van onze Heer.

Pastor Anneke Adema
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Wij gedenken 

Roelofje de Jong-Sipkema

* Echten, 21 mei 1930  † Sint Nicolaasga, 7 november 2017

Een sterke vrouw. Een typering die goed past bij Roelofje de Jong. Ook al toen ze nog Roelofje Sipkema was. 
Een meisje, een vrouw die met beide benen op de grond stond, midden in het leven en met de touwtjes ste-
vig in handen. Het feit dat ze al heel jong de deur uit moest heeft wel voor wat eelt op haar ziel gezorgd. Maar 
verder deed ze in haar jeugd volop mee aan het dorspleven, had vriendinnen en was heel sportief. 

Roelofje trouwde met Jan de Jong en ze ging in Echternerbrug wonen waar Jan werkte in de bakkerij van zijn 
vader. Na diens overlijden werd de bakkerij overgenomen en dat was een heel drukke tijd voor Roelofje. Er 
kwamen 6 kinderen. En de bakkerij vroeg ook de nodig aandacht.  

Maar mem Roelofje hanteerde een strakke structuur in de huishouding en zorgde dat alles op rolletjes liep. 
De kinderen kwamen niets tekort. Haar liefde voor hen zag je in haar daden, niet zozeer in woorden of een 
knuffel. Want ze vond het moeilijk om haar kwetsbare en gevoelige kant te laten zien .

Mem had zakelijke talenten en dat kwam goed van pas in de bakkerij. En samen met heit, die wat zachter was 
en een filter voor zijn sterke vrouw, vormden ze een team. 

De kinderen werden opgevoed tot zelfstandigheid. Je mocht worden wat je wilde, maar daar moest je  wel 
zelf voor zorgen. Aan de andere kant was mem heel gastvrij en kon er veel in huize de Jong. Het werd rustiger 
voor mem toen ze naar Heerenveen verhuisden waar heit portier werd bij Tjongerschans. Het was even wen-
nen, maar al gauw had mem haar draai gevonden. 

En ze zong weer bij een koor natuurlijk. Iets wat ze haar hele leven lang en met graagte gedaan heeft. Ze heeft 
er zelfs een oorkonde voor gekregen. In die jaren kreeg mem diabetes. En daarmee heeft ze levensvreugde 
moeten inleveren. Na de pensionering van heit verhuisden ze naar St Nyk. Het zijn daar nog goede jaren 
geweest met z’n beiden. En ze genoten van de kleinkinderen. Helaas ging de geestelijke gezondheid van Jan 
de Jong achteruit. Voor een sterke vrouw als Roelofje was dat maar moeilijk te aanvaarden. Het is een zegen 
geweest dat Sietske en Siebe zo dicht in de buurt woonden. Die hebben veel voor hen en later voor mem al-
leen kunnen doen. Na de dood van heit ging mem naar Doniahiem. De eens zo sterke vrouw moest nu hulp 
van anderen aanvaarden en dat was niet makkelijk. Ze voelde zich soms eenzaam ondanks de goede zorgen 
van het personeel en de niet aflatende aandacht van de kinderen. 

Op 7 november is zij overleden. In de afscheidsdienst in de kerk van St. Nyk stond Spreuken centraal. Over de 
kwaliteiten van een sterke vrouw. Roelofje de Jong was dat, maar ook wist zij zich afhankelijk van en gebor-
gen in de liefde van de Heer. In dit vertrouwen hebben wij haar begraven.

Dat dat de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind tot troost mag zijn.

Pastor Anneke Adema



23

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 
huwelijkskaarten die verstuurd worden, ook een exemplaar naar de predi-
kant of het kerkelijk bureau te sturen. In zo’n geval weet de kerk (wijkou-
derling of predikant) 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
Roel Kok, roel-kok@hetnet.nl
 
Inleveren kopij: 
Roel Kok, De Spoarbyls 8, 
roel-kok@hetnet.nl
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 
t.n.v. kerkblad “Schakels”

Vormgeving:
Anita Elzinga

Druk:
Flyer Print - Joure

inleveren kopij 

volgende nummer:

t/m 

1 februari

Inleverdata Schakels 2018

 1  februari 40-dagentijd / Pasen
 12  april Hemelvaart / Pinkster
 21  juni vakantietijd
 23  augustus start activiteiten ’18/’19
 5  oktober 
 29  november Advent - Kerst
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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 - 826 949 98, stoel-keijzer@planet.nl

Pastor  Anneke Adema, Túnkerij 58, 8501 TK Joure 
 06 - 508 688 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: Douwe Smit, De Spoarbyls 2, 8521 DK Sint Nicolaasga
Kerkrentmeesters (0513) 43 44 20, douwe.smit1606@gmail.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 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 - 311 648 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

Beamteam Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga
 06 - 212 843 56. alexvdwal@ziggo.nl

ADRESSEN PKN GEMEENTE OP ’E NOED


