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Liefde voor de dakloze

SCHAKEL S

Ik was een vreemdeling
en jullie namen mij op.

Matteüs 25:33

Wij wonen in de gemeente Kampen. Boodschappen doen we in IJsselmuiden, een dorp
dat nog net iets dichterbij ligt dan Kampen.
IJsselmuiden is niet een dorp dat voorop
loopt. Het is wat je noemt een slaperig provinciestadje dat een beetje is achtergebleven in de vaart der volkeren. Allerlei nieuwe
ontwikkelingen en fenomenen komen wat
later in IJsselmuiden dan elders, maar wat
geeft dat? Het is er gemoedelijk en veilig en
je kunt in het winkelcentrum voldoende kopen om je voorraadkast mee te vullen.
Een paar jaar geleden ging ik op een zaterdagmorgen gewapend met boodschappenkratjes naar de supermarkt, samen met
mijn dochter. Bij de ingang stond een donkere man die een krantje aan mij wilde geven. ‘De herbergkrant’ stond erop. Omdat
onze kerken ook herbergen moeten zijn volgens de landelijke kerk, leek me dit interessant om te lezen. Ik nam het met een vriendelijke glimlach aan en zei dankjewel. Waarop mijn dochter in mijn oor siste: ‘Mam, die
krant moet je betalen!!’
O help, wist ik veel dat dit een dakloze was
die door het verkopen van de zogenaamde
daklozenkrant geld bij elkaar haalde voor
zijn levensonderhoud!? Beduusd door zoveel domme onwetendheid van mezelf en
het schaamrood op mijn dochters kaken
pakte ik mijn portemonnee om m’n krantje
te betalen.
Een dakloze in IJsselmuiden: wat moest ik
dáár nou van denken….. Ik werd er afwisselend opstandig en boos, dan weer ontroerd
en schuldbewust door. Opstandig en boos,
omdat die man wat mij betreft ook gewoon
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aan het werk kon gaan. Net als ieder ander.
(De calvinist in mij is altijd prominent aanwezig). Je wilt toch niet met zo’n krant in weer
en wind buiten op de stoep van de supermarkt staan? Zo’n jonge kerel! Bah!
Maar het maakte ook dat ik hardhandig
werd geconfronteerd met het fenomeen
‘dakloze’. Je bidt wel altijd voor voedsel, onderdak, welzijn van anderen, maar als ze dan
vóór je staan, ben je opeens veel minder invoelend dan tijdens je gebed, bedacht ik me
beschaamd. Niet leuk hoor, zulke conclusies.
Ondertussen werd onze dakloze een vast
onderdeel van het straatbeeld in het kleine winkelcentrum. Maar ik liep nog steeds
te tobben over zijn aanwezigheid. De man
was soms een doorn in mijn oog. Altijd is
hij vriendelijk, altijd beleefd en respectvol.
Hij maakt geen rommel, zoals veel van mijn
winkelende landgenoten wel doen. Eigenlijk
is er niets op hem aan te merken. Maar die
euro voor de krant beschouwde ik toch vaak
als bedelen. Daar wilde ik gewoon niet aan.
Maak jezelf nuttig, dakloze!
Soms wilde ik hem negeren. Dan liep ik met
een pokerface en zonder hem aan te kijken
achter mijn winkel-

wagentje de winkel in. Maar als ik hem dan net voorbij
was, klonk in gebroken Nederlands een vriendelijk ‘Goedemiddag’. Tjonge, maakte ik mezelf daar even schuldig aan
verschrikkelijke onverschilligheid en onvriendelijkheid! Pffff, wat moest ik toch met die man! (En met mezelf….).

dat de auteur – Paulus – zelf ook niet zo’n lieverdje was geweest in z’n jonge jaren. En toch had hij uiteindelijk het
licht gezien.
Het is een heel proces geweest, de omgang tussen de dakloze en mijzelf. Maar uiteindelijk ben ik bij zinnen gekomen. Ik ben aan hem gewend geraakt, bedank hem inwendig omdat hij mijn bewustzijn heeft verruimd en mijn
‘ik’ flink heeft opgeschud. Ik mis hem, als hij een weekje
weg is. Ik bewonder hem omdat hij in weer en wind, hagel
en sneeuw rotsvast op zijn post blijft staan. En zijn vriendelijkheid is – nog steeds - aanstekelijk. Ik geef hem nu
steevast een bijdrage voor de krant en we groeten elkaar
telkens hartelijk.
Met kerst overwoog ik hem zelfs een kaart te geven met
een hartelijke wens. Want niet hij heeft zoveel aan mij gehad, maar ik aan hem! Een glimlach doet veel, heb ik van
hem geleerd. Het maakt iedereen toegankelijk en mild.
Zelfs een halsstarrige huisvrouw achter een winkelwagentje in IJsselmuiden.

Een andere keer kom ik uit de super, met een kar die bijna
op instorten staat (want ik heb flinke eters in mijn gezin),
ik loop hem weer voorbij – soms met een minzaam knikje
van mijn hoofd – en ik hoor hem denken: Tsss, wel een kar
aan boodschappen mee naar huis nemen, maar geen paar
euro over hebben voor mijn krant. Conclusie: Eén dakloze
is genoeg om mijn zorgvuldig opgebouwde persoonlijkheid aan het wankelen te brengen.
Allerlei bijbelteksten kwamen spontaan voorbij om de onrust in mezelf aan te wakkeren. Laat iedereen u kennen als
vriendelijke mensen. (Filippenzen 4:5), Maar de vrucht van
de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid….
(Galaten 5:22). Het enige bemoedigende vond ik daaraan

KERKDIENSTEN Tjerkgaast - Idskenhuizen - Sint Nicolaasga
Zondag 29 januari - groen - Zondag KerkinActie

Zondag 5 maart - paars - 1e zondag 40 dagentijd

09.30 uur Tjerkgaast - pastor Anneke Adema.
M.m.v. ‘Vocal Roses’
Collecte
1e project diaconie; 2e kerk

09.30 uur St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte
1e 40 dagenproject; 2e onderhoud orgels
Woensdag 8 maart - paars - biddag voor gewas en arbeid

Zondag 5 februari - groen - Oec. dienst in de R.K.-kerk

19.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
Collecte
1e diaconie; 2e kerk

10.00 uur R.K.-kerk - ds. Gerda Keijzer en
pastor Annie Schothorst
Collecte
1e doel door commissie; 2e onkosten dienst

Zondag 12 maart - paars - 2e zondag 40 dagentijd

Zondag 12 februari - groen

09.30 uur Idskenhuizen - ds. S. de Vries-Terpstra,
Sintjohannesga
Collecte
1e 40 dagenproject; 2e kerk

09.30 uur Idskenhuizen - ds. J.H. van der Mark, Wolvega
Collecte
1e diaconie; 2e kerk

Zondag 19 maart - paars - 3e zondag 40 dagentijd

Zondag 19 februari - groen

09.30 uur. St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte
1e 40 dagenproject; 2e kerk

09.30 uur Tjerkgaast - ds. R. Bosman-Romkema,
Woudsend
Collecte
1e diaconie; 2e kerk

Zondag 26 maart - paars - 4e zondag 40 dagentijd

Zondag 26 februari - groen

09.30 uur Tjerkgaast - ds. K. van der Kamp, Zwolle
Collecte
1e 40 dagenproject; 2e onderhoud gebouwen

09.30 uur Idskenhuizen - ds. S. Cnossen-Hoekzema, 		
Scharnegoutum
Collecte
1e diaconie; 2e kerk

Zondag 2 april - paars, 5e zondag 40 dagentijd
09.30 uur Idskenhuizen - ds. J.H. Hamoen, Joure
Collecte
1e 40 dagenproject; 2e kerk
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Diensten Doniahiem
Datum
02 maart
16 maart
30 maart

Verzorgd door
Scharsterbrug/Ouw
Op ‘e Noed
Langweer

Voorganger
Ds. A. Vriend
Pastor A. Adema
Ds. A. Veldhuizen

Bijzonderheden

BIJ DE DIENSTEN
Lied van de maand
In het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk staan
verschillende mooie, nieuwe liederen. Maar zo maar onbekende liederen zingen in de eredienst, dat is lastig voor
veel mensen. Daarom hebben we het “Lied van de maand”
ingevoerd.
Aan het begin van elke maand, uitgezonderd de zomermaanden, leren we voor aanvang van de dienst een nieuw
lied. Als er geoefende zangers in
ons midden zijn, dan zingen zij
het lied voor en de gemeente
zingt het lied een paar keer mee.
In de betreffende maand zingen
we van dit lied dan in elke dienst

een aantal coupletten, zodat de melodie ‘inslijt’. Op deze
manier vergroten we ons ‘repertoire’ met een aantal waardevolle liederen.
De pastores, Anneke Adema en Gerda Keijzer
Kind van dienst
Zoals er een ouderling en een diaken van dienst is, zo zal
er voortaan ook een “Kind van dienst” zijn. Een kind uit de
basisschoolleeftijd zal bij aanvang van de dienst een ‘Openingstekst’ lezen. Dat kunnen een paar regels zijn die het
thema van de dienst aanduiden, of een paar regels van
een lied dat we zingen. Ook zal dit kind het lichtje van de
Kindernevendienst aansteken. Zo willen we de kinderen
meer betrekken bij de diensten in onze kerken.

VAN DE KERKENRAAD
Verslag van de KKR-vergadering
van 14 november 2016
Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de
aanwezigen van harte welkom. Hierna leest hij het Bijbelgedeelte 1 Petrus 1 vers 1 – 6. In aansluiting hierop leest
hij het gedeelte: “Niet bang zijn voor morgen”: we kunnen
uitzien naar morgen, maar wij kunnen er ook tegen opzien.
Wat het laatste betreft geeft het gelezen Bijbelgedeelte
ons steun. De voorzitter sluit de opening af met gebed.

De activiteiten uit de Winterbrief zijn in uitvoering. De
deelnemers van de groothuisbezoeken zijn verdeeld over
10 huiskamers. De kringavond van ‘ouders op herhaling’ is
gehouden en is prima verlopen.
Bij de diaconie komt er dit jaar één vacature. Auke gaat,
naast de financiën voor de Diaconie, ook die van de jeugd
doen en bij toerbeurt zullen de diakenen de vergaderingen van het jeugdwerk bezoeken.
Leden die 12 ½ jaar getrouwd zijn, krijgen ook een bloemetje, dat bezorgd wordt door de betreffende ouderling.
De Diaconie is verder begonnen met de organisatie rond
de kerstattenties.

Het koffiedrinken is goed gecommuniceerd naar alle betrokkenen. Het blijkt dat koffiedrinken in de kerk zelf ook
goed mogelijk is, zodat we dat in de toekomst ook kunnen
gaan doen in de kerken van St. Nyk en Tjerkgaast.
Ons oude kopieerapparaat is overgenomen (gekocht)
door Michiel Osinga.

Het College van Kerkrentmeesters is bezig met de actie
kerkbalans voor het komend jaar. In Joure houdt men deze
actie in de maand november. Het voordeel is dat de organisatie dan in een rustiger periode plaatsvindt: de KRM is
dan voor de kerst klaar. Gezien de goede ervaringen gaan
ook wij volgend jaar in november van start met de actie
Kerkbalans.

Ons kerkblad Schakels verschijnt nu zes keer per jaar, dat
is dus om de 8 weken. Naast deze informatiebron is er nog
de website en de Zondagse Ontmoeting. Naast een weergave van het kerkblad op de website willen we ook de
agenda’s van vergaderingen/bijeenkomsten daarop plaatsen, zodat iedereen kan weten wat er gaat gebeuren. Ook
filmpjes kunnen op de site geplaatst worden. We willen via
de groothuisbezoeken en de gemeenteavond onderzoeken hoeveel leden informatie halen van onze website, uit
de Zondagse Ontmoeting en uit Schakels. We willen ook
graag weten hoe vaak zij de informatie eruit halen.

De begroting wordt in de Grote Kerkenraadsvergadering
van 30 november toegelicht en besproken en daarna vastgesteld. De KRM vraagt om aandacht van de kerkenraad
voor het genereren van meer levend geld, nu wij ook meer
pastoraat hebben, lees dominee en pastor. Bouwe stopt
na twintig jaar kosterschap. We bedanken hem en zullen
gepast afscheid van hem nemen. Op het preekrooster
staan al vier nieuwe kosters.
In de kerk van Idskenhuizen zijn de schermen verhoogd,
zodat een ieder de liturgie van de dienst erop goed kan
volgen. Hierdoor is er geen extra scherm meer nodig voor

Er is een gemeenteavond op 19 januari 2017. Op die avond
komen aan de orde: financiën, verslag 2015 en de begroting; een peiling over het gebruik van de website, Z.O. en
Schakels, en het kerkzijn anno 2025.
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de galerij/gaanderij. Er komt nog een microfoon op de katheder.
Wat de kerkdienstuitzending betreft het volgende: in
Langweer gebruikt men ‘kerkdienst gemist’, maar de kosten zijn nogal hoog; in één keer € 5000,-- en dan nog eens
€ 1000,-- per jaar. We besluiten eerst de behoefte te peilen. Met een aangeschafte en op de microfoon aangesloten camera is het ook mogelijk de dienst op te nemen en
die opname te plaatsen op You tube. We gaan hier serieus
naar kijken.
Ineke Bijl heeft na een periode de KRM verlaten, maar blijft
notulist van het college.
Een delegatie van de jeugd is naar Heerenveen geweest
voor uitleg over het adventsproject; ook heeft zij materiaal
over het project meegenomen.

Het gebruik van de website, de Zondagse Ontmoeting en
het kerkblad Schakels wordt op de groothuisbezoeken
met de daar aanwezige kerkleden besproken. Ook wordt
daar de behoefte gepeild om opnames van onze kerkdiensten op YouTube te plaatsen. Informatie (datum en
inhoud) over de gemeenteavond verschijnt een paar keer
op de Zondagse Ontmoeting.
Tijdens de bijeenkomst van de Tsjûkemargemeenten is
de intentie uitgesproken om (het bestaan van) de kerkgemeenschappen in de dorpen te behouden. Met andere
woorden: er wordt dus gesproken over: hoe houden we de
kerken in de dorpen levend? De initiatiefgroep vanuit Joure ziet graag samenwerkingsverbanden tussen de kerken
in de dorpen, maar die moeten wel van onderop komen.
Zo is Langweer onze naaste buur en die kerkgemeenschap
staat positief tegenover samenwerking. Ook wij staan hier
positief tegenover en de scriba zal dat de betrokkenen
meedelen.

Ds. Gerda Keijzer sluit de vergadering af met een gedicht
uit ‘Schriftgedichten’, passend bij de laatste periode van
het kerkelijk jaar: Lucas 19 “Jezus huilt om Jeruzalem”.
Net voor 22.00 uur bedankt de voorzitter iedereen voor
haar of zijn inbreng en hij wenst allen een wel thuis.

Vanaf 10 januari is er tot en met maart een aantal groothuisbezoeken rond het thema: ‘Deel je leven’.
De liturgiecommissie heeft op 8 december de nieuwe elementen in de kerkdienst geëvalueerd, zoals daar zijn: het
lied van de maand; muzikale bijdragen; lectoren en het
kind van dienst. Ze worden over het algemeen positief ervaren. Met deze nieuwe liturgieonderdelen willen we zo
veel mogelijk mensen bij de dienst betrekken.

Verslag van de KKR-vergadering
van 20 december 2016
Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet
de aanwezigen van harte welkom. Hierna leest hij ‘Jouw
Kerstverhaal’ naar aanleiding van het evangelie van Lucas.
Hij kwam, niet met veel bombarie, maar wel op een heel
gewone manier in onze wereld. In zo’n gewone wereld leven wij. De voorzitter sluit de opening af met gebed.

Van de oppasdienst wordt tot nu toe te weinig gebruik gemaakt. De jeugdraad heeft er eerder alles aangedaan om
mensen te vinden die deze dienst willen draaien. Wij willen
nu de jeugdraad ontlasten van deze taak en in Schakels een
oproep doen en een tiental mensen vragen die (net als bij
lectoren) om beurten die dienst draaien. Zo hopen wij en
lijstje te krijgen van ouders/grootouders die één keer in de
drie maanden een oppasdienst doen. Als de oppas niet nodig is, dan kan de oppasser alsnog de kerkdienst bezoeken.

Vanaf volgend jaar is er een juiste verdeling van organisten
over de drie kerken.
Ten aanzien van het koffiedrinken na de dienst besluit de
kerkenraad dat er na elke dienst koffiedrinken is. In Idskenhuizen is dat meteen ingegaan, omdat de faciliteiten daarvoor aanwezig zijn; daarna zo spoedig mogelijk ook in de
andere kerken, als de organisatie is geregeld. We gaan dus
kijken of we het in de kerken van St. Nyk en Tjerkgaast ook
versneld kunnen invoeren. We willen ook met Joke Wester
praten over de mogelijkheid van koffiedrinken in Unitas
en wij nemen in de januarivergadering van de KKR een definitief besluit hierover.

De voorzitter heeft van de vacaturecommissie vernomen
dat Roel Kok onze nieuwe scriba wil zijn. Hij wil deze functie vanaf 1 april of 1 mei op zich nemen. Onze huidige scriba Reitze Sybesma heeft er geen problemen mee tot die
tijd in functie te blijven. Reitze doet naast het scribawerk
ook de redactie van de Schakels. Reitze heeft de functie
van scriba destijds, inclusief het werk voor Schakels, overgenomen van Roel en dus gaan we hem vragen of hij ook
weer deze gecombineerde werkzaamheden op zich wil
nemen als hij scriba wordt.

Het programma voor de gemeenteavond op 19 januari
2017 in Idskenhuizen is bekend. Voor de pauze presenteren Ben en Wico de financiën. Na de pauze is er nadenken
en praten over ons kerkzijn anno 2025.

VAN DE KERKRENTMEESTERS
In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk van de kerkrentmeesters. Dit gaat over het geld en goed van uw
kerk: het geld dat binnenkomt aan bijdragen e.d. en het geld dat er uit gaat aan pastoraat, onderhoud kerkgebouwen en
de kosten van het houden van kerkdiensten. Mocht u vragen hebben of is er iets niet duidelijk: vraag het ons!
Actie Kerkbalans 2017:
Mijn kerk verbindt

Allereerst wensen wij u namens
alle kerkrentmeesters een
gelukkig, gezond en gezegend 2017!

Heeft u op zaterdag 21 januari de klokken horen luiden?
Dit was het startsein van Actie Kerkbalans 2017.
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Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk
maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de
kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar
steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben,
strekken wij onze handen naar hen uit.
De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door
ons, aan de wereld waarin wij leven. En nu is het onze
beurt om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek
gaat naar verbinding terecht kan in de kerk.
In een maatschappij waar steeds meer verwijdering lijkt te
ontstaan, mogen wij als kerk de eenheid blijven zoeken.
Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel
mogelijk blijft.
Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig.
Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een
investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een
investering in uzelf en in de generaties die nog komen.

Nieuw is de mogelijk om de jaarlijkse abonnementskosten
voor de Schakels via een automatische incasso af te laten
schrijven. U kunt dit op het formulier aangeven.
Van de in 2016 toegezegde bijdragen is een bedrag van
€ 2.972,50 nog niet bij ons binnen. Wilt u even nakijken of
er bij u misschien nog iets open staat?
Collectes
13-11-2016
20-11-2016
27-11-2016
04-12-2016
11-12-2016
18-12-2016
24-12-2016
25-12-2016

€ 99,06
€ 198,90
€ 192,92
€ 126,15
€ 157,95
€ 91,80
€ 117,85
€ 193,01

MIJN KERK
VERBINDT
MIJN KERK
IN BALANS

Gift
Er is een gift ontvangen van € 1.000,00 voor de verbouwing van onze kerk in Idskenhuizen. Erg bedankt hiervoor!

Geef voor verbinding,
geef voor een kerk in balans.

Wijk
Wijk 1
Wijk 2
Wijk 3
Wijk 4
Wijk 5
Wijk 6
Wijk 7

De kerkrentmeesters komen binnenkort de envelop van
Actie Kerkbalans 2017 bij u brengen. Tussen 29 januari en
4 februari wordt de antwoordenvelop weer opgehaald.
Zorgt u er voor dat u de envelop klaar heeft liggen? Namens alle kerkrentmeesters hartelijk dank!

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

VAN DE DIACONIE
Opbrengst collecten
13 november 2016
HA project
			Hospice Heerenveen
20 november 2016
Diaconie		
27 november 2016
Diaconie		
4 december 2016
Diaconie		
11 december 2016
Diaconie		
18 december 2016
Diaconie		
24 december 2016
Kinderen in de knel
25 december 2016
Kinderen in de knel

€ 163,20
€ 245,17
€ 172,15
€ 144,60
€ 185,50
€ 124,35
€ 185,65
€ 289,24

Diensten Doniahiem		
17 november 2017
Wilde ganzen		
1 december 2017
Wilde ganzen		
15 december 2017
Wilde ganzen		

€ 25,40
€ 13,90
€ 28,35

Uitnodiging voor de Zendingsdienst
op 29 januari 2017 om 09.30 uur in Tjerkgaast
THEMA: Wat is geluk?
Het Thema wordt ontleend aan het Bijbelgedeelte in Matheus. De Bergrede, toegespitst op de Zaligsprekingen
De dienst zal opgeluisterd worden met het muzikale trio
uit Oudemirdum: Vocal Roses
De collecte is voor het project in Myamar, wat wij als gemeente steunen.

Gift
Van dhr. J. Kuiper heeft de diaconie € 420,00 ontvangen.
Dit bedrag is afkomstig van de verkoop van het boek: De
Hervormde Kerk van Sint Nicolaasga. Hiervoor onze hartelijke dank. Over de besteding van dit bedrag denkt de
diaconie nog na. Het bedrag kan in zijn totaliteit aan een
project worden geschonken of worden verdeeld over
meerdere projecten. Als diaconie houden we u op de
hoogte.
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De diaconie heeft een verzoek ontvangen vanuit het UMC
Groningen voor ondersteuning van de Geestelijke Verzorging. Door deze dienst worden jong en oud ondersteund
tijdens hun verblijf in het UMCG. Vaak zijn degenen, die
in het UMCG verblijven ernstig ziek, De zorg wordt steeds
complexer. Dit jaar gaat speciale aandacht naar de kleinsten en jongeren. Tijdens de dienst van 13 april wil de diaconie de 1e collecte voor dit doel bestemmen.

Een van de activiteiten van de Stichting is de Kerstpakkettenactie. Op 17 december 2016 heeft de Stichting deze
traditionele actie gehouden, die ook dit jaar weer een
groot succes was!
Vele mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep en
belangeloos een kerstpakket ter beschikking gesteld. Er
zijn 105 pakketten uitgedeeld aan mensen die het hard
nodig hebben en door uw gulheid met de feestdagen een
extraatje hebben gekregen. Aan giften heeft de Stichting
het geweldige bedrag van € 660,- ontvangen.
De Stichting dankt iedereen die aan deze actie heeft meegedaan heel hartelijk voor hun solidariteit, ook uit naam
van hen die het zo hard nodig hebben!

Kerstpakkettenactie 2016
De Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende kerken uit
de voormalige gemeente Skarsterlân. Het werkgebied van
de Stichting omvat ook de voormalige gemeente Skarsterlân.
Het doel van de Stichting is mensen te helpen die financieel in de knel zitten: helpen waar geen helper is. De hulp
wordt verstrekt ongeacht nationaliteit, geloof of cultuur.

VAN ONZE PASTORES
Geboortes melden
Tot voor kort was het gebruikelijk dat de pastores op
kraambezoek gingen als zij zelf of via ouderlingen of het
kerkelijk bureau een geboortekaartje ontvingen. Maar wat
zou het leuk zijn als we ook ons gezicht zouden kunnen
laten zien in gezinnen waar een kindje geboren is dat ons
niet met een kaartje is gemeld.
De ouderlingen helpen ons door hun eigen wijken in de
gaten te houden, maar zij weten ook niet alles. Daarom
vragen we jullie allemaal om het te laten weten als er ergens een baby is geboren en het ons te melden. Dat is
voor ons een mooie aanleiding om op bezoek te gaan.
Onze telefoonnummers en mailadressen staan achter op
de Schakels.

Opa’s en oma’s kunnen ook oppassen en twee jongeren
gaat ook prima.
Door elke week oppas te hebben voor de allerkleinsten
willen we gastvrij zijn voor jonge gezinnen en de drempel
om in de kerkdienst te komen zo laag mogelijk maken.
Volgens ons gaat het goed komen! Eens in de 2 ½ maand
oppassen is te doen! Aanmelden kan bij de pastores.
BeterBijbel
Tijdens een van de laatste kerkenraadsvergadering vertelde Harm Hania dat
je op je computer of je smartphone
elke morgen een mini-bijbelquizje kunt
doen. De naam van de website is www.
beterbijbel.nl Door je aan te melden op
de website krijg je elke morgen nieuwe vragen in je mailbox en kun je je bijbelkennis testen door middel van een
paar meerkeuzevragen. Je kunt kiezen tussen drie niveaus:
eenvoudig, gemiddeld of moeilijk. Voor elk wat wils dus.
Leuk om te zien dat je het goede antwoord hebt gegeven.
Maar ook leerzaam als je een fout antwoord hebt gegeven:
het juiste antwoord wordt er namelijk bij vermeld.
Protestanten staan bekend om hun gedegen bijbelkennis.
Maar alle kennis moet bijgehouden worden. Daarom is het
een leuke en gemakkelijke manier om je bijbelkennis op
te krikken of bij te houden. Ik zou zeggen: doen!

Gastvrij zijn voor jonge gezinnen
In onze diensten is geen oppas voor de kleinsten meer,
tenzij het van tevoren is aangevraagd. Linda Wind heeft
dat tot op heden altijd keurig verzorgd door zelf op te passen of door iemand te vragen.
Maar het zou veel handiger zijn om de oppasdienst te regelen met een groep mensen volgens een van tevoren
opgesteld rooster. We zijn op zoek naar een groep van 10
mannen of vrouwen die willen oppassen. Het plan is om
per zondag één persoon te hebben die kan oppassen volgens een van tevoren opgesteld rooster. Hij of zij maakt
zich vóór aanvang van de dienst bij de
koster bekend en kan vervolgens in
de kerk gaat zitten. Als er jonge gezinnen zijn die van de oppasdienst
gebruik willen maken, dan
kan de koster de ‘oppasser’ een seintje geven
om met de kinderen
naar een aparte
ruimte te gaan.
Eén vrijwilliger
heeft zich al gemeld. Nog maar
negen te gaan.

Feestelijke diensten
We kijken terug op mooie en feestelijke diensten rond
Kerst en Oud & Nieuw. Het was voor ons als pastores heel
fijn om daarin voor te gaan.
Op Kerstavond hebben we genoten van de muziek van
Crescendo. Eerste Kerstdag was er een volle kerk in Idskenhuizen, en heel veel kinderen. Wim, Rieneke en Alex van
der Wal en Lucia de Vries zorgden voor een muzikale bijdrage.
Oudjaarsavond ging Siena Cnossen voor. Op Nieuwjaarsdag dronken we na de dienst met een groep van ongeveer
50 personen koffie in Unitas en konden we elkaar ‘folle lok
en seine tawinskje’.
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De tijd vliegt
Het is al weer half januari geweest. De tijd vliegt. Ook in
de kerk. Op woensdag 1 maart is het Aswoensdag. Die
dag begint de Veertigdagentijd, een periode van inkeer
en bezinning op het lijden en sterven van Jezus. Sommige
mensen vasten in deze tijd. De één laat zoetigheid staan,
de ander alcohol, een volgende kijkt minder TV, enzovoort, om henzelf iets te ontzeggen en daarmee Jezus te
gedenken die álles gaf voor de mensen.
Wij hopen op een goede, zinvolle 40 dagen tijd. Voor
uzelf, en voor ons als gemeente Op ‘e Noed
De pastores, Anneke Adema en Gerda Keijzer

VANUIT JOURE
Gepaste stilte,
Afgelopen vrijdagmiddag ging ik voor in een kerkdienst
in zorgcentrum Vegelinstate in Joure. En later op de middag in Theresiahuis. Het is altijd die ‘preek’combinatie.
Nu kom ik daar wel vaker, dus ik wist hoe het werkte. De
‘consistorie’ is de kapsalon, die op vrijdagmiddag niet
gebruikt wordt. Dus daar loop ik heen, leg mijn spullen
er neer en loop naar de ‘kerkzaal’ om mij bij de ouderling
van dienst te melden. Met gezwinde spoed en met klikkende hakken loop ik de gang in. En daar valt mijn oog
op het bordje aan het begin van de gang: Gepaste stilte,
kerkdienst .
Nu staat dat bordje er altijd op vrijdagmiddag, maar het
valt mij nu pas op. Misschien wel omdat ik ineens besef
dat mijn stevig klikkende hakken nu niet bepaald bij een
gepaste stilte passen. Maar, bezorg ik mezelf een excuus,
de kerkdienst is immers nog niet begonnen, dus dan
geldt het nog niet. Toch laat dat zinnetje mij niet los.
Gepaste stilte, wat is dat eigenlijk. Soms is het duidelijk.
Bij een begrafenis wordt er door de bode vaak verzocht
om gepaste stilte in acht te nemen op de begraafplaats.
Je zou denken dat dat voor zichzelf sprak. Meestal wel,
maar meer dan eens heb ik mij geërgerd aan ongepast
gebabbel op weg naar een graf. Want ook voor een ver
familielid die misschien 97 is geworden geldt dezelfde
gepaste stilte. De stilte in de nabijheid van dood, verdriet
en herinnering.
Bij herinneringsbijeenkomsten gaat het beter. Tijdens
een moment van 1 of 2 minuten stilte is het wel stil. Oorverdovend stil soms. En daar gaat een bepaalde kracht

van uit. Een mengeling van respect, herinnering en eerbied. En daar past alleen stilte bij.
Maar soms is het minder duidelijk.Als een overleden beroemdheid of gesneuvelde militair in de rouwauto langs
rijdt, moet je dan stil zijn of juist klappen. Wat is dan
gepast? In de praktijk merk je dat beide opvattingen in
praktijk worden gebracht. De ene mens klapt, de ander
niet.
Ook in het onderlinge contact met mensen sta je soms
voor de vraag wanneer je beter kunt zwijgen. Soms weet
je even geen antwoord op dingen die je net verteld zijn,
hele ingrijpende dingen soms. En dan zou je wel woorden van troost willen spreken. En soms probeer je dat
dan ook, want er moet wel iets gezegd worden, vind je
zelf. Stilte is dan niet gepast, maar eng! En toch kan het
misschien zo zijn, dat stilte dan wel gepast is. Dat zo’n
stilte wellicht meer balsem op de ziel is dan goed bedoelde troostwoorden. Met die stilte laat je merken dat
je het ook niet weet, maar dat je zijn of haar verdriet erkent, en naast hem of haar wilt staan. En het bijzondere
is: na zo’n gepaste stilte kunnen er ook weer woorden
gevonden worden.
Wat een rake uitdrukking eigenlijk, gepaste stilte.
Op weg naar de kerkzaal in het volgende wooncentrum,
Theresiahuis, merk ik dat ik wat behoedzamer, minder
driftig hakkentikkend loop. En er staat daar niet eens een
bordje met gepaste stilte.
Pastor Anneke Adema
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Winterbrief

WINTERBRIEFACTIVITEITEN

2016 - 2017

Zaterdag 10 december 2016:
“Je eigen huis van stilte”

Om ongeveer 12.15 uur stond er
een heerlijke lunch voor ons klaar
in het “Wapen van Baarderadeel”.
Volgens onze begeleiders het
oudste café van Nederland!
Om half twee was het tijd om te pelgrimeren rond Jorwert.
De wandeling was verdeeld in drie “tijdblokken”. Het eerste
gedeelte werd er in stilte gelopen. Daarna werd de vraag
gesteld: “Hoe bouw je je eigen huis van stilte? “
Daar kon je al wandelend nog een tijdje over nadenken
en daarna moest je er met iemand uit de groep over van
gedachten wisselen.
Die vraag bleek nog best moeilijk om te beantwoorden.
Om je”eigen huis van stilte te bouwen” moet je meestal
bepaalde dingen in je leven anders gaan doen; dat is altijd
lastig is ook mijn ervaring.
Bijzonder aan zo’n bezinningsdag is hoe snel je met een
wandelgenoot, die je helemaal niet kent, een vertrouwelijk gesprek voert. Jammer dat in het “gewone” leven dat
vaak zo anders is.
Na de thee was het uitgangspunt: “Waarom wil je zelf een
huis van stilte bouwen?” Het gesprek ging toch al weer
snel over hoe je dat dan vervolgens moet aanpakken, dat
vond de groep als geheel moeilijk. Aangedragen adviezen als: een kruis in je agenda zetten of zeggen dat je er
niet bent als er gebeld wordt, ik denk toch dat velen met
mij daar moeite mee hebben. Tegelijkertijd weten we natuurlijk ook wel dat je af en toe echt tijd voor jezelf moet
nemen. Daarin balans vinden was voornamelijk waar het ’s
middags over ging.
Tenslotte was er aan het einde van de dag nog een korte
overdenking. Als afsluiting daarvan hebben we gezamenlijk het “Onze Vader” gebeden en daarna het zegenlied gezongen: “Vrede voor jou/Frede foar dy”.
Ik vond het een mooie, zinvolle dag. In het leven van alledag kom je er niet zo gauw toe om uitgebreid en samen
met anderen, te overdenken hoe je voor jezelf momenten
van rust kunt creëren.
Mede dankzij de bijzondere locatie van deze dag in de
Redbadtsjerke en de goede organisatie hoop ik, als er volgend jaar weer iets soortgelijks wordt aangeboden op de
Winterbrief, er weer bij te zijn.
Anneke Koelewijn-van Peursem

Als aangeboden activiteit van de winterbrief zijn we zaterdag 10 december jl. met 5 deelnemers van onze gemeente
vertrokken naar Jorwert voor de “Nijkleasterdag”. Dae afvaardiging van “Op ‘e Noed” bestond uit onze predikant
Gerda Keijzer, pastor Anneke Adema, Froukje Boersma,
Jeltje Jongstra en mijzelf. In totaal waren er ongeveer 20
deelnemers.
Evenals voorgaande jaren werd deze dag gehouden in de
Redbadtsjerke, een prachtige, grote oude kerk in Jorwert.
Vorig jaar heb ik ook deelgenomen aan deze dag. Toen
was het thema: “Duurzaamheid.
Deze dag – aan het begin van de winter en in de drukte
van december – werd aandacht geschonken aan “je eigen
huis van stilte”. Centraal stond de vraag: “Hoe kun je het
verlangen naar stilte in je dagelijkse leven interpreteren?”
Bij aankomst in Jorwert bleek dat de eigenlijke kerkruimte
verbouwd werd en dus niet gebruikt kon worden. Jammer,
want ik vond de korte dienst waarmee normaal de dag begint in die grote (koude) kerk vorig jaar heel indrukwekkend. Je zit daar dan op voorverwarmde kussentjes met
een plaid over je benen. Toch weer even anders dan onze,
in ieder geval goed verwarmde, kerkgebouwen!
De dienst werd nu gehouden op een (overigens ook heel
sfeervolle), verdieping die boven de oude consistorie is gebouwd. Predikant was Hinne Wagenaar, pionierpredikant
voor Nijkleaster en gemeentepredikant voor Westervoort.
Na de ontvangst was er eerst een moment van stilte,
daarna hebben we een aantal liederen gezongen en las
de predikant een gedeelte uit het evangelie van Lucas, het
gedeelte waarin aan Zacharias de geboorte van zijn zoon
(Johannes de doper) wordt aangekondigd. Omdat Zacharias dit niet wil geloven wordt hij stom (“stil”) totdat zijn
zoon wordt geboren.
In de dienst was ook weer een stilteperiode ingelast, daarna werd er weer gezongen en tot slot werd de dienst met
het geven van de zegen door de predikant afgesloten.
Toen waren we ook wel toe aan koffie!
Onder de koffie was er een voorstelronde en werd aan iedereen gevraagd te melden waar je vandaan kwam. Tegelijk werd gevraagd wat “stilte” voor jou persoonlijk betekende. Op die vraag kwamen heel diverse antwoorden.
Ook onder het aardappelen schillen kun je goed een “stiltemoment” ervaren vond iemand. Een ander had pas en
jong poesje en wanneer ze dat beestje op schoot had en
luisterde naar het gespin, kwam ze helemaal tot rust. Persoonlijk is “stilte” voor mij een pas op de plaats, maar dan
wel figuurlijk. Stilte ervaar ik het meest tijdens een wandeling in de natuur. Dan kun je je geest goed “leeg” maken.
Vervolgens hebben we gemediteerd over het dagthema
onder leiding van coach Corrie Holtman. Corrie gaf ons
aanwijzingen hoe wij zelf “stilte” konden vinden. Tijdens
de gesprekken bleek toch wel dat de meeste mensen deze
tijd als stressvol ervaren en het moeilijk vinden om voor
zichzelf momenten van rust in te bouwen.
Corrie las het “Pelgrimsgebed” van Enya voor. Dit gebed
eindigt met de regels:
“Want pelgrim, het is een lange weg
Om te ontdekken wie je bent…..”

Protestantse gemeente “Op ‘e Noed”
Idskenhuizen – Sint Nicolaasga – Tjerkgaast

Verdere activiteiten van de winterbrief
De groothuisbezoeken zijn van start gegaan en in volle
gang. Het waren goede ontmoetingen tot nu toe. Heel fijn.
De lees- en groeigroepen zijn al een paar weken onderweg.
In de volgende maanden is er nog veel te doen: Blader nog
maar eens door de winterbrief.
Lezingen van Ds. Beekman en Hamoen, preekvoorbereiding, een Sing-Inn om maar even iets te noemen. Het is
ook goed om de Zondagse Ontmoeting in de gaten te
houden. Daar staan elke week de activiteiten van die week
op vermeld.
Velen ervaren het als heel plezierig en waardevol om elkaar ook buiten de reguliere kerkdiensten tegen te komen.
Van harte uitgenodigd.
Pastores Gerda Keijzer en Anneke Adema
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DONIAHIEM, SCHARLIJEN & IENDRACHT
Aan het begin van het nieuwe jaar kijken we nog even
terug naar het kerstfeest wat we gevierd hebben op 21
december. En feestelijke dienst met het ouderenkoor o.l.v
Hemmo Kalteren. Met pastor Annie Schothorst en ondergetekende als voorgangers. Mevr. v. Aalzum stak de Adventskaarsen aan en Mevr. Wierda droeg een gedicht voor.
Deze dienst had als thema: Het kerstcadeau. Het ging o.a.
over de drie wijzen die naar Bethlehem kwamen met hun
betekenisvolle cadeautjes. Maar centraal stond natuurlijk
het grote Kerstcadeau”: De komst van Jezus in deze wereld. Zijn komst die de wereld veranderde. Dit cadeau gaat
al tweeduizend jaar mee. Het is een cadeau voor het leven. Het geeft zicht op een hoopvolle toekomst. Het koor
zong enkele mooie liederen en voerde zo nu en dan de
‘boventoon’ bij de samenzang. Jeen en Sigrid deelde aan
alle bewoners nog een kerstattentie met kerstgroet uit. De
bewoners vonden het prachtig dat ze dat wilden doen. Al
met al een ‘warm’ samenzijn met de bewoners, het personeel en de vrijwilligers.
Op 25 januari 2017 herdenken we de bewoners uit Doniahiem die ons voorgingen in 2016 . Muziekgroep ‘Entre les
lacs’ verleent haar medewerking. In de volgende Schakels
een verslag van deze, altijd beladen bijeenkomst.

Jeen en Sigrid

Als je zo ziet wat er vanuit Doniahiem allemaal gebeurt
voor de bewoners, dan mogen wij dankbaar zijn dat wij
in en om Doniahiem zo’n woongemeenschap in Sint Nicolaasga en dus ook in onze kerkelijke gemeente hebben.
Natuurlijk gaat niet alles goed, maar de betrokkenheid van
personeel, de bereidwilligheid van de vrijwilligers en de
tevredenheid van de bewoners is voelbaar en zorgt voor
een fijne sfeer om in te wonen en in te werken. Het is voor
mij een voorrecht en een genoegen om hier namens Op’e
Noed werkzaam te mogen zijn. Voor de bewoners en voor
u allen: Vrede en alle goeds, ook in dit nieuwe jaar.
Pastor Anneke Adema

NIEUWS, UITNODINGEN & INFORMATIE
Kerstviering Maeykehiem 2016

naar dit Kerstfeest. Soms ook met een familielid.
Er werden kaarsen aangestoken door een paar bewoners
n.l. Wietske en de kaars voor de Kerst door Peter. We zongen samen de bekende kerstliederen onder begeleiding
op gitaar door Janke Bron. Er werd een Kerstspel gedaan

PKN Gemeente Op `e Noed organiseerde met Maeykehiem dit Kerstfeest. Op donderdag 15 december was er de
Kerstviering op Maeykehiem. Voorganger en verteller was
onze Pastor Anneke Adema. Er kwamen veel bewoners
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door personeel van Maeykehiem. Liederen tijdens het
Kerstspel. We zongen : Nu daagt het in het oosten, Stille
Nacht, Er is een Kindeke geboren op aard, De herdertjes
lagen bij nachte en Hoor de engelen zingen d`eer!
Daarna gingen allen in het donker naar buiten naar de stal
die mooi verlicht was. Jozef en Maria en het Kindeke Jezus
kregen veel bezoek bij de kribbe. Hier werd ook weer gezongen o.a In Bethlehems stal, Nu sijt wellekome en het
Ere zij God. We kregen de goede wensen van God mee bij
de stal. Hierna gingen we terug naar Maeykehiem en dronken lekkere chocolademelk.
Het was een heel fijn Kerstfeest waarin we vierden dat Jezus is geboren voor ons allemaal.
Alie Langeraap-de Boer

paciteiten hebben om een zelfstandig en onafhankelijk
bestaan op te bouwen. Ook ondersteuning bij medische
zorg en onderwijs voor kinderen uit de armste gezinnen.
Stichting Ronoylion: sinds 1986 wordt vanuit Marken hulp
bij onderwijs en sociale integratie verleend aan kleinschalige, sociaal-maatschappelijke projecten in de Filippijnen.
De hulp richt zich op de ontwikkeling van onderwijs, landbouw en gezondheidszorg van de inheemse bevolking op
het platteland. Mensen die ver onder de armoedegrens
leven.
Bethany Children’s Home: de doelgroep bestaat uit meisjes die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik
in het bijzonder in en rond de hoofdstad Manilla.
Op www.wereldgebedsdag.nl en op onze Faceboek-pagina Wereldgebedsdag Nederland vindt u meer informatie
over het werk van het Nederlands Comité Wereldgebedsdag

Wereldgebedsdag 2017
De jaarlijkse viering van de wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 3 maart 2017 in de kapel van Doniahiem om 19.30 uur. Deze viering is voorbereid door
vrouwen uit de Filippijnen. Het thema voor de viering is:
EERLIJK!?

Luther en zijn beeld van God en mens
In het laatste nummer van het Ouderlingenblad 2016 staat
een artikel van Klaas Zwanepol over Luther. Het nummer is
helemaal gewijd aan deze kerkhervormer en is een mooie
opmaat voor het Lutherjaar 2017. We herdenken dit jaar
namelijk dat Luther 500 jaar geleden de aanzet gaf tot de
grote hervormingsbeweging in Europa. Het verhelderende artikel geef ik hieronder in mijn eigen woorden weer en
vul het hier en daar aan met mijn eigen gedachten.
Een functioneel godsbeeld
Wie de naam Luther hoort denkt aan zijn kritiek op de aflaathandel en de autoritaire organisatie van de kerk in de
16e eeuw. Maar Zwanepol stelt dat Luthers moeite veel
meer lag bij het beeld van God dat in die tijd algemeen
geldend was.
In Luthers tijd had men een functioneel beeld van God:
God begeleidde de mens die op weg was naar de hemel,
en de heilige kerk was het ‘instrument’ om de mens te
rechtvaardigen. De kerk verklaarde de mens schuldeloos
na het doen van boete en/of na het kopen van een aflaat.
De weg naar de eeuwigheid kwam zo binnen bereik.
God had dus een functie in het grote geheel van de werkelijkheid. Maar door God op deze manier te ‘gebruiken’
werd Hij als het ware in een vorm gekneed die de mensen
op dat moment goed uitkwam. De vraag is: Wordt God
daar recht mee gedaan?
Rechtvaardiging
Luther ging – net als zijn tijdgenoten - uit van de schuld
van de mens tegenover God. Maar hij zag de rechtvaardiging heel anders dan in de traditie van zijn kerk. Geen
mens kan zichzelf rechtvaardigen voor God, zei Luther.
Daar helpt geen aflaat of lieve moedertje kerk aan. Maar
dat hoeft ook helemaal niet, zei hij: je bent namelijk al
rechtvaardig als je beseft dat je het niet vanuit jezelf kunt
worden. Je bent het, omdat God je rechtvaardig verklaart.
Dat kost je niets: het is pure genade, pure liefde van God
voor de mens. God rekent ons niet af op onze daden, maar
máákt ons rechtvaardig en waardig voor Hem omdat Hij
ons graag zo hebben wil.

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen
Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land.
Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van
gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al
sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale
dag gevierd en in 2019 zal de Europese conferentie worden georganiseerd door Nederland. Wij vieren dan ons
90-jarig bestaan.
Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen,
wordt geld voor diverse doelen in de Filippijnen ingezameld. Het Nederlands Comite Wereldgebedsdag heeft gekozen voor de volgende projecten in 2017:
Stichting Velo Velo: ondersteunt, middels kleinschalige
projecten, mensen op de Filippijnen die de wil en de ca-

Openbaring tegenover verborgenheid
Luther stelt God voor op een manier die compleet anders
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is dan van zijn tijdgenoten. Luther heeft God leren kennen in een spel van openbaring en verborgenheid. God
openbaart zich in ieder geval niet als een machtige potentaat en een strenge rechter die schuld wil vereffenen
en een onheilspellend oordeel velt. Maar tegelijkertijd is
Luther ervan overtuigd dat God, als het er op aankomt,
niet te kennen is. God wil zich niet laten annexeren door
zichzelf in menselijke voorstellingen te laten plooien. De
enige manier waarop wij iets van Hem zien is in de man
van Golgotha. God laat zich zien in de gekruisigde, waarin
al het verdriet en de onmacht en onrechtvaardigheid van
de wereld samenkomen. En juist in het leven en sterven
van deze verachte en vermoorde man laat God zijn macht
gelden door Jezus te redden en samen met Hem al wie
verloren dreigt te gaan.

kende God die ongeveer samenvalt met alles wat wij om
ons heen zien in de natuur en in de andere mens. Evenals
in Luthers tijd moet geloven voor velen van ons vandaag
de dag ook ‘functioneel’ zijn: het moet ons rust geven, of
steun, of een set van normen en waarden die ons goed
uitkomt, of de basis zijn voor een politieke overtuiging, of
een bestaan in het hiernamaals en ga zo maar door. En het
moet vooral bij ons pássen, en begrijpelijk zijn. Maar doen
we God en onszelf daar wel recht mee? Hij daagt ons uit
met een prikkelend beeld, een onbegrijpelijk rauw beeld
van een man aan een kruis. Een beeld van schuld en vergeving, van dood en leven, van genade…
Het kruis
Het kruis stelt ons onder kritiek. Alleen door voor de gekruisigden van onze leefwereld en onze tijd te kiezen, komen wij dicht bij het geheim van God. Alleen door solidair
te zijn met onschuldigen en gekwetsten en te leven met
het goede nieuws van de Gekruisigde die op zal staan,
kunnen we van waarde zijn voor deze wereld. Alleen door
ons aandeel van de schuld in de wereld en van onszelf op
ons te willen nemen, komen wij uiteindelijk tot ons recht.
En slechts door de genade van God, die gratis is en nooit
verdiend kan worden, kunnen wij recht staan voor God.

Moedig
Luther hield de oude godsbeelden tegen het licht en verwierp
ze. Hij stelde ook het beeld van de
mens bij: niet een man of vrouw
die het eigen heil kan ‘regelen’,
maar één die afhankelijk is van de
genade van God die hem of haar
rechtvaardig máákt. Deze andere
kijk op God, mens en wereld was
een moedige daad.
Het is in elke tijd heilzaam om godsbeelden en het beeld
van onszelf te onderzoeken, want maar al te vaak wordt
God gekneed tot een beeld dat de mensen op dat moment van Hem willen hebben. Was het godsbeeld in Luthers tijd dat van een strenge Rechter, in onze tijd is het
dikwijls het tegenovergestelde, namelijk de ruimden-

Het is goed om in elke tijd kritisch te zijn op het godsbeeld
dat algemeen wordt geaccepteerd. Het kan geen kwaad
om ons telkens weer te laten gezeggen door oude of
nieuwe theologen en nooit vast te houden aan ons eigen
beeld van God. Zo worden we steeds ‘hervormd door de
vernieuwing van ons denken’ (Romeinen 12:2, vert. NBG
1951).
Ds. Gerda Keijzer

ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN
Verjaardagen van 80-plussers uit onze gemeente
30		
4		
9		
13		
20		
20		
20		
24		
24		
7		
10		
17		
23		
28		
28		

januari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
maart
maart
maart
maart
maart
maart

Mevr. C.J. Jonkman - Mekke
Mevr. S.G. Taconis - Mink
Dhr. A. Hoogland
Mevr. A. Koenen
Dhr. T. Woudstra
Mevr. S. Hazenberg - Boelsma
Mevr. K. Doedel - Ferdinands
Dhr. P. Jaarsma
Mevr. E. de Goede - Stakelbeek
Mevr. T. Wierda - van der Heide
Dhr. K. Steenbeek
Mevr. B. Fraterman - Beijert
Mevr. A. Boonstra - Brinksma
Mevr. L.P. van Houten - Quartel
Mevr. M. Mink - Veldman

Dobbeleane
Lemmerweg
Groenendal
Bramerstraat
Riensleat
Kempenaerlaan
Stripedyk
It Bled
Stationsstraat
Stationsstraat
Neptunuslaan
Stationsstraat
It Sein
Stationsstraat
Stationsstraat

4		
24		
2		
13		
2		
4		
11		
17		
41		
1		
26		
1		
16a
7		
37		

Namens onze Protestantse Gemeente Op ‘e Noed
van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst!
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K45
K12

Huwelijksjubileum

Bedankt!

5 november, Jan en Jikke de Jong-Plantinga,
Bramerstraat 25, Idskenhuizen, 40 jaar
✿
10 november, Jacob en Rennie Kuperus-Sybesma,
Lytse Buorren 12, Idskenhuizen, 40 jaar
✿
9 december, Anneke Bokma-Tadema,
Bramerstraat 11, Idskenhuizen, 50 jaar
✿
21 december, Freddy en Neeltje Hoekstra-de Jager,
Stripedyk 4, Idskenhuizen, 50 jaar
✿
28 december, Willem en Hammie Huitema-Drijfhout,
Schwartzenbergstraat 9, St. Nicolaasga, 50 jaar

Lieve mensen,
21 december is voor ons een prachtige dag geworden.
Zoveel kaarten, bloemen en andere attenties heeft ons
50-jarig huwelijksfeest onvergetelijk gemaakt.
Hartelijk dank daarvoor!
Groeten Freddy en Neeltje.
✿✿✿
Safolle warme reaksjes, kaarten, blommen, ens. ha mei
dertroch ús 50-jierrige troudei hiel bysûnder makke!
Eltsenien tige, tige tank derfoar!
Willem en Anneke.
Gemeenteleden elders
De volgende gemeenteleden verblijven / zijn opgenomen
in een verpleeghuis.

Bloemengroet
De bloemen vanuit de diensten gingen de afgelopen zondagen met een groet, als een blijk van medeleven of van
verbondenheid namens de Protestantse Gemeente Op ’e
Noed naar:
4 december: Froukje Jellema en Klaas Rienstra,
Burg. G.H. Mulierstraat 37, Sloten
11 december: Mevr. A. Boonstra-Brinksma,
It Sein 16a, St. Nicolaasga
18 december: Ditte den Hoed, Ikkers 13, Idskenhuizen
25 december: Pieter Dijkstra, Teroele
1 januari:
echtpaar Hoogland,
Groenendal 2, St. Nicolaasga
8 januari:
mevr. S. Tjepkema-Oostinga,
Doniahiem kamer 52
15 januari:
Fam. de Vries, Bouwen 15, St. Nicolaasga

Mevr. W. ter Heide-Groenhof, Bramerstraat 44,
Idskenhuizen, verblijft in de Flecke.
Mevr. T. Bultsma-Folkertsma, Legemeersterweg 4,
Legemar, verblijft in verpleegcentrum Patyna,
Jelle Meineszleane 49 in Balk
Dhr. F. Postma, De Stamme 5 te St. Nicolaasga, verblijft in
verpleeghuis Bloemkamp te Bolsward, afd. Jasmijn.

MUTATIES NOVEMBER 2016/ JANUARI 2017
Binnengekomen:
Vanuit Joure: Mevr. B. Fraterman-Beijert, Stationsstraat 1 K12, 8521 JT SINT NICOLAASGA
Vanuit Langweer: Dhr. F.B. Brouwer, Schwartzenbergstraat 15 , 8521 KW SINT NICOLAASGA
Vanuit Leeuwarden: Dhr. E. Vos, Gaastweg 32 , 8521 JD SINT NICOLAASGA
Vanuit Sloten: Dhr. R. Draaijer en Mevr. A.M. Swart, It Foarfjild 13 , 8522 ME TJERKGAAST
Vanuit Oudehaske: Mevr. G. Bakker, Langwarderdyk 14 0118, 8521 NE SINT NICOLAASGA
Vanuit Joure: Mevr. A. Bajema-Jansma, Stationsstraat 1 K36, 8521 JT SINT NICOLAASGA
Binnenverhuizing:
Dhr. B. de Hoop en Mevr. M. de Hoop-de Vries, Heemstrastraat 35 naar Stationsstraat 17 , 8521 JT SINT NICOLAASGA
Dhr. K. Bijlsma, De Bast 60 naar Stripedyk 25, 8523 NC IDSKENHUIZEN
Overgeschreven vanuit:
Langweer, Mevr. I. Hoekstra, Hoannekamp 18, 8525 ET LANGWEER
Overgeschreven naar:
Joure, Dhr. en Mevr. Kootje, Langwarderdyk 16 0010, 8521 NE SINT NICOLAASGA
Uitgeschreven:
Mevr. M. Kooi, De Spoarbyls 7, 8521 DK SINT NICOLAASGA
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IN MEMORIAM
In memoriam:
* 13 maart 1926

Catharina Johanna Laros- de Blois

† 17 december 2016

Catrien Laros heeft een gezegende leeftijd mogen bereiken. De leeftijd van 90 jaar. Het waren niet alleen veel, maar
ook veelbewogen jaren.
Zij is opgegroeid in Noord Holland, als jongste van 5 kinderen in het gezin de Blois. In Koudekerke lag haar jeugd. Na
haar lagere schooltijd werkte zij in de huishouding bij haar vader, omdat haar moeder al overleden was, en bij haar
oudste zus. Catrien was een pittige meid met prachtig rood haar. Zij kreeg verkering met Sjaak Laros. Een tuindersjongen, die graag bij de Marine wilde. Dat gebeurde ook en toen ze nog maar net getrouwd waren in 1952 vertrok
Sjaak voor enkele jaren naar Korea. De kleine Henk zag zijn vader pas toen hij 1,5 was. Nico en Corrie werden geboren
en het hele gezin ging voor 3 jaar naar Curaçao waar vader Sjaak gestationeerd was. Moeder Catrien was niet bang
uitgevallen en ze vond het prachtig. Ze hebben daar heel goede jaren gehad. Meredith, - kind van de zee - werd daar
geboren. Terug in Nederland gingen zij uiteindelijk in de marinestad Den Helder wonen.
Moeder Catrien had de teugels van de huishouding - intussen maakte Carina daar ook deel van uit - stevig in handen.
Ze was heel veel aan het poetsen en schoonmaken, of de heerlijkste gerechten aan het maken. Iedereen was daar
altijd welkom. Een gastvrij huis was het. Catrien Laros was een gelovige vrouw, meer in de daad dan in het woord.
Als vanzelfsprekend sprong zij in daar, waar het nodig was. Als het moest voor langere tijd. Zij was een stille kracht
op de achtergrond. In alle eenvoud een mens die het spoor van naastenliefde wilde lopen. Niet als opoffering, maar
als weloverwogen daad van liefde. Zij genoot van kleine dingen. De Libelle lezen, breien, een avondje dansen. Later
intens genieten van de kleinkinderen. En wat waren het mooie dagen op de camping in Bakhuizen!
Maar ook aan Catrien Laros is het verdriet niet voorbijgegaan. Wesley en Thijs, haar achterkleinkinderen overleden.
Haar man Sjaak heeft ze langdurig liefdevol verpleegd tot hij enkele jaren geleden stierf en ook moest zij de tragische
dood van dochter Meredith meemaken. Het leven had de gouden glans verloren. Heel haar leven heeft zij geleefd
met de woorden van ps. 139 ‘ Al ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou Uw hand mij geleiden’. De tekst die
boven haar rouwbrief en die van haar man stonden. En zo voelde zij dat ook. In het wisselend getij van haar leven is
dat voor haar altijd een anker geweest.
Maar het laatste stukje was niet makkelijk, ondanks de aandacht en zorg van de kinderen. Haar geest raakte verward.
Doniahiem werd haar thuis. Er was rust en goede zorg en het is voor haar nog een goede tijd geweest. Wat er in haar
hoofd omging was moeilijk te peilen, maar ze straalde tevredenheid uit. En zo is zij heengegaan.
In de kapel van Doniahiem hebben wij afscheid van haar genomen. Met de woorden over de zorgzame Martha en de
woorden van ps. 139 hebben wij haar uitgeleide gedaan. In Den Helder hebben wij haar aan de aarde, in de handen
van de levende God, toevertrouwd. Bij haar geliefde man, Sjaak.
Moge de Eeuwige de kinderen, klein- en achterkleinkinderen nabij zijn.
Pastor Anneke Adema
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WIJKINDELING PER 1 JANUARI 2017
WIJK 1

St. Nicolaasga: De Buffer, Bovenkruier, De Spoarbyls, It Perron, It Sein, Molier, Oer it Spoar, S. Hepkemaleane,
Molenkap, Tsjûkemarwei, De Pit, It Bled, De Rijlst, Heide, Huisterheide, Langwarderdyk, Scharleijen,
De Twijch, Legemeersterwei
Predikant: Gerda Keijzer, Noorderrandweg 7, 8267 AN Kampen, tel. 06 - 826 949 98
Wijkouderling: Alie Langeraap-de Boer, de Greiden 5, Idskenhuizen, tel. 0513 - 432 009
Wijkdiaken: Auke Nauta, It Sein 21, St. Nicolaasga, tel. 0513 - 431 160 / 06 - 158 788 44
Wijkkerkrentmeesters: Theunis van der Molen, De bast 78, St. Nicolaasga, tel. 0513 - 432 940
		
Douwe Smit, De Spoarbyls 2, 8521 DK St. Nicolaasga, tel. 0513 - 434 420
Contactpersonen in de wijk: mevr. H. Sybesma-Plantinga, mevr. Y. Smit, mevr. C. Hoekstra-Wesselius,
mevr. J. Bultsma-de Vries en mevr. H. Koopmans

WIJK 2

St. Nicolaasga: Gaastweg, Kade, Jhr FJJ van Eysingastraat, Wilhelminastraat, Kerkstraat, Westend, Wielwei,
Lemmerweg, Finkeburen, Noed, Groenendal, Uranusstraat, Jupiterstraat, Neptunuslaan
Predikant: Gerda Keijzer, Noorderrandweg 7, 8267 AN Kampen, tel. 06 - 826 949 98
Wijkouderling: Trijn Van der Heide- v. d. Goot, de Pit 10, St. Nicolaasga, tel. 0513 - 431 278
Wijkdiaken: Gea van Koten-Pander, Dobbeleane 35, 8521 KS St. Nicolaasga, tel. 0513 - 432 107
Wijkkerkrentmeesters: Johannes de Jong, Wielwei 2a, 8516 DC Doniaga, tel. 0513 - 431 502
		
Dirk Dijkstra, Dwarsryd 11, 8523 NS Idskenhuizen, tel. 0513 - 431 772
Contactpersonen in de wijk: mevr. R. Zwaga en mevr. M. Bokma
WIJK 3

Tjerkgaast: Aldedyk, De Koai, De Stikels, De Trochreed, Gaestdyk, It Foarfjild, Riensleat, Spannenburgerdyk, Strjitwei.
Scharsterbrug, Follega, De Lytse Brekken , Langweer, Joure, en alle andere gastleden
Predikant: Gerda Keijzer, Noorderrandweg 7, 8267 AN Kampen, tel. 06 - 826 949 98
Wijkouderling: Klaas Postma, De Trochreed 9, 8522 MH Tjerkgaast, tel. 0514 - 531 282
Wijkdiaken: Jan Postma, Stripedyk 19, 8523 NB Idskenhuizen, 0513 - 852 551 / 06 - 515 561 68
Wijkkerkrentmeesters: Sint de Boer, Gaestdyk 51, 8522 MZ Tjerkgaast, tel. 0514 - 531 277
		
Sieta Zijlstra-Buma, Dobbeleane 46, 8521 KR St. Nicolaasga, tel. 0513 - 431 974
Contactpersonen in de wijk: mevr. C. Bijl, mevr. Tr. Hogeterp-Postma en mevr. H. Portena
WIJK 4

St. Nicolaasga: Van Burumstraat, Heemstrastraat, Marsstraat, Mercuriusstraat, Rengersstraat, Schonegevelstraat,
Vegelinstraat, Voermanstraat, Venusstraat, Baron van Hardenbroekstraat, Boskrânne, De Stamme, Kempenaerlaan,
Kerklaan, Molewei, Saturnusstraat, Schoolstraat, Schwartzenbergstraat
Predikant: Gerda Keijzer, Noorderrandweg 7, 8267 AN Kampen, tel. 06 - 826 949 98
Wijkouderling: Jan en Jikke de Jong, Bramerstraat 25, Idskenhuizen, tel. 0513 - 436 104
Wijkdiaken: Marieke de Velde Harsenhorst-Zier, Dobbeleane 39C, 8521 KS St Nicolaasga, tel. 0513 – 853 131
Wijkkerkrentmeester: Sieta Zijlstra-Buma, Dobbeleane 46, 8521 KR St. Nicolaasga, tel. 0513 -431 974
		
Anita Elzinga, De Rijlst 28, 8521 NJ St. Nicolaasga, tel: 0513 - 432 350 / 06 - 273 852 21
Contactpersonen in de wijk: mevr. Kl. Hoeksma, dhr. P. Dijkstra, mevr. C. de Vries, mevr. P. Jouwsma en
mevr. H. de Lang (Kerklaan)
WIJK 5

St. Nicolaasga: Bouwen, De Bast, De Tûke, Dobbeleane, Houtsnip en De Fazant
Kerkelijk werker: Anneke Adema, Túnkerij 58, 8501 TK Joure, tel. 06 - 508 688 90
Wijkouderling: Fedde Kooyker, Dobbeleane 20, 8521 KR St. Nicolaasga, tel. 0513 - 431 782
Wijkdiaken: Tineke Stamm, Oer it Spoar 16, 8521 DJ St. Nicolaasga, tel. 0513 - 434 426
Wijkkerkrentmeester: Sjoerd de Vries, De Rijlst 2A, 8521 NH St. Nicolaasga, tel. 06 -152 222 16
Contactpersonen in de wijk: mevr. E. Mink en mevr. A.M. Reitsma. Voor Maeykehiem mevr. J. Oppedijk

WIJK 6

Idskenhuizen: Bramerstraat, Lytse Buorren, Mastersein, De Greiden, de Ikkers, Dwarsryd, Stripedyk, Tsjerkewei,
Lytse Mar, it Boerein en Troelstraweg
Predikant: Gerda Keijzer, Noorderrandweg 7, 8267 AN Kampen, tel. 06 - 826 949 98
Wijkouderling: Janke Bokma- van Steinvoorn, Stripedyk 7, 8523 NB Idskenhuizen, tel. 0513 - 432 294
Wijkdiaken: mevr. J. Oppedijk-Wester, Stripedyk 5, 8532 NB Idskenhuizen, tel. 0513 - 432 263
Wijkkerkrentmeesters: Stoffel Yntema, De Rijlst 42, 8521 NH St. Nicolaasga, tel. 0513 - 432 855 / 06 - 513 226 56
Jan van der Schaaf, Dwarsryd 9, 8532 NS Idskenhuizen, tel. 0513 - 431 127
Contactpersonen in de wijk: mevr. A. Koenen, mevr. T. v d Goot-Hoogkamp

WIJK 7

Doniahiem, de Iendracht, aanleunwoningen De Scharleyen en overige adressen Stationsstraat
Kerkelijk werker: Anneke Adema, Túnkerij 58, 8501 TK Joure, tel. 06 - 508 688 90
Wijkouderling: Anneke Koelewijn-van Peursem, Dwarsryd 7, 8523 NS Idskenhuizen, tel. 0513 - 434 447
Taakdrager: Femmie Landman, Groenendal 4, St. Nicolaasga, tel. 0513 - 431 716
Wijkdiaken: Sjoukje Dickhoff-de Boer, De Oergong 23, 8521 GA St. Nicolaasga, tel. 0513 - 432 035
Wijkkerkrentmeester: Wico Koolstra, Spoarbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga, tel. O513 - 432 155
Contactpersonen: mevr. Tj. Kalteren-Hoekstra, mevr. M. Homma-Hoekstra, mevr. Tr. Hoekstra-Tromp,
mevr. T. van der Goot-Hoogkamp en mevr. H.C.C. Koopmans – van den Bosch
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ALGEMENE INFORMATIE

COLOFON

Autodienst

Kerkblad ‘Schakels”

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 zaterdagavond bellen naar Linda Wind: 0513-431415.
Kerkelijke adressen
In de Schakels staan elke keer de kerkelijke adressen vermeld. Als er veranderingen zijn of als er fouten in staan, wilt u dat dan doorgeven via de
redactie van de “Schakels”?
Koffiedrinken
Na elke kerkdienst op zondag gehouden in Idskenhuizen.
www.pkn-openoed.nl
Dit is het web adres van onze gemeente. De website wordt regelmatig aangepast en geactualiseerd.
Het kerkblad de Schakels is natuurlijk nog steeds on-line te lezen. Dat betekent dat u, wanneer u een computer met internet verbinding heeft de
mogelijkheid bezit om het kerkblad op uw beeldscherm te lezen. Iedereen, 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 gemeente. 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 geschonken.
Soms realiseren gemeenteleden zich niet, bij alle geboorte- en huwelijkskaarten die verstuurd worden, ook een exemplaar naar de predikant of het
kerkelijk bureau te sturen. In zo’n geval weet de kerk (wijkouderling 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.
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Redactie:
Anneke Adema,
annekeadema@hotmail.com
Gerda Keijzer, stoel-keijzer@planet.nl
Reitze Sybesma, reitze777@gmail.com
Inleveren kopij:
Reitze Sybesma, Heide 2,
reitze777@gmail.com
Jan de Jong, Bramerstraat 25,
jan.de.jong@kpnmail.nl
Anneke Adema,
annekeadema@hotmail.com
Contactpersoon:
Ben de Velde Harsenhorst,
Dobbeleane 39C,
8521 KS St. Nicolaasga,
(0513) 85 31 31,
bdeveldeharsenhorst@gmail.com
abonnement € 15,00 per jaar
IBAN: NL02.RABO.0334.7970.71
t.n.v. kerkblad “Schakels”
Vormgeving:
Anita Elzinga
Druk:
Flyer Print - Joure
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Inleveren ko
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9 maart

ADRESSEN PKN GEMEENTE OP ’E NOED
Prot. gem. Op ’e Noed

Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga
(NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
info@pkn-openoed.nl, www.pkn-openoed.nl
IBAN: NL09.RABO.01261.595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op ‘e Noed

Predikant

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

Pastor

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

Preses

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

Scriba

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

Kerkelijk Bureau

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

Kosters

Idskenhuizen: contactpersoon: Wico Koolstra
St. Nicolaasga: contactpersoon: 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

College van
Kerkrentmeesters

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

Ouderlingenberaad

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

Diaconie

Voorzitter: Dini Wijnia, Schonegevelstraat 22, 8521 LC, St. Nicolaasga
(0513) 43 25 18, d.d.wijnia@gmail.com
Penningmeester: Auke Nauta, It Sein 21, 8521 DM Sint Nicolaasga		
(0513) 43 11 60, nautula.a@gmail.com
IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op ‘e Noed

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

Jeugdouderling: Linda Wind, Lytse Brekken 1, 8535 XA Follega,
(0513) 43 14 15, lindawind@kpnmail.nl:
Penningmeester: Geertje de Jong, de Stamme 4, 8521 PG St. Nicolaasga
(0513)431575, gdejong1@home.nl
IBAN: NL40.RABO.0176.9258.80 t.n.v. jeugdraad Op ‘e Noed

Restauratiecommissie

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

Administratie
begraafplaatsen

Marieke de Velde Harsenhorst-Zier, Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga
(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
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