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Leren
Laat je hart mijn woorden bewaren,
handel naar mijn richtlijnen, 
dan gaat het je goed.
Streef naar wijsheid, zoek naar kennis,
wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.
Verlaat de wijsheid niet, dan beschermt ze je,
heb haar lief, dan behoedt ze je.
Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt,
aan alles wat je hebt verworven, 
inzicht toevoegt.              (Spreuken 4) 

Dwaan, jaan, slaan, gean, stean, sjen……. 
zes werkwoorden die niet eindigen op ‘e’ of 
‘je’. Maar hoe weet je nou welke werkwoor-
den eindigen op ‘e’ en welke op ‘je’??   
Ik ha, do hast, hy hat, jim…..
‘Gewapend’ met een cursus Fries ben ik de 7e 
augustus na de intrededienst naar huis ge-
gaan. Er moet gestudeerd worden! Woordjes 
leren en rijtjes oefenen. In de auto luisteren 
naar de CD met voorbeeldgesprekken. 

Ik bin, do bist, hij …..
Ik lees het allemaal en schrijf de rijtjes op, maar 
het wil nog niet beklijven. En ik durf ècht nog 
geen zinnetje te spreken, behalve achter het 
stuur. Ik breek m’n tong over die moeilijke 
woorden! Het is nog niet mijn taal, en ook nog 
niet mijn klank. Het is nog niet eigen. 

Opeens werd ik me ervan bewust dat een 
taal leren wel wat weg heeft van de Bijbel 
lezen en bestuderen. Dat wil soms ook niet 
‘eigen’ worden omdat het soms zo vreemd is 
wat er staat. We begrijpen het niet. Waarom 
ben je dom bezig als je je huis op het zand 
bouwt?!? Op zand bouwen vinden wij hier 
juist het toppunt van solide bouwen. Maar 
in de bijbel dus niet.  

De ‘a’ klinkt als ‘o’ voor de medeklinkers uit 
het woord ‘soldaten’. ‘Kat’ wordt dus ‘kot’, 
‘fan’ spreek je uit als ‘fon’. Maar ‘namme’ blijft 
‘namme’. Je moet het maar net weten. 

Zo is het ook met de bij-
bel. Je moet als het ware 
eerst ‘de code kraken’ 
voordat je kunt begrijpen 
wat er staat. In Israël bouw 
je je huis op een rots als dat 
kan. Je bouwt bij voorkeur niet op zand, 
want zand kan in bergachtig gebied gaat 
schuiven. Maar hier in Holland is alles vlak. 
Geen wonder dat zand bij ons een betere 
ondergrond is dan welke andere grondsoort 
ook. 

De Bijbel is een boek uit een andere tijd, uit 
een andere cultuur en uit een ander land. 
Dat zijn drie forse hobbels als het gaat om 
ons begrip van wat er in de Bijbel staat. En 
pas als je begrijpt wat er staat kun je het ook 
toepassen in het leven van elke dag. Dat ver-
eist discipline in het lezen van de bijbel en 
vraagt ook om uitleg.

Fries leren lezen en schrijven en spreken lijkt 
misschien wel op geloven in God. Je moet 
er flink aan werken voordat je het onder de 
knie hebt. Maar oefening baart kunst. En 
met een beetje hulp moet het op den duur 
toch gaan lukken? 

Begrijpen wat er in de Bijbel staat gaat ook 
lukken. En het toepassen van de leefregels 
die in de Bijbel staan en dag aan dag leven 
met die prachtige en wijze verhalen be-
hoort zeker ook tot de mogelijkheden. 
Gewoon blijven proberen!  

Ds. Gerda Keijzer

september 2016
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KERKDIENSTEN  Tjerkgaast - Idskenhuizen - Sint Nicolaasga

Zondag 25 september - Rood - Startzondag - 
Ingebruikname kerkgebouw Idskenhuizen

09.30 uur Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer en pastor   
 Anneke Adema
collecte 1e: bloemenfonds, 2e: onderhoud gebouwen

Zondag 2 oktober - Groen - Israëlzondag - Koffiedrinken

09.30 uur St. Nicolaasga - ds. P.J. Lindhout, Joure
collecte 1e: kerk & Israël, 2e: jeugdwerk eigen gemeente

09.30 uur Idskenhuizen - tienerdienst in het dorpshuis

Zondag 9 oktober - Groen - Bevestiging nieuwe ambtsdragers

09.30 uur Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
collecte 1e: diaconie; 2e collecte: kerk

Zondag 16 oktober - Groen - Michazondag

09.30 uur Tjerkgaast - pastor Anneke Adema
collecte 1e: wereldarmoede dag, 2e: kerk

Zondag 23 oktober - Groen

09.30 uur St. Nicolaasga - mevr. D. van Doodewaard,   
 Lelystad
collecte 1e: diaconie, 2e: onderhoud orgels

Zondag 30 oktober - Groen. Bijbelzondag - Zendingszondag, 
m.m.v. ‘Ichtus’

09.30 uur  Idskenhuizen - ds. Gerda keijzer
collecte 1e: NBG, 2e: onkosten dienst

Woensdag 2 november - Groen - Dankdag gewas en arbeid

19.30 uur Tjerkgaast - pastor Anneke Adema
collecte 1e: Project Kerk in Actie, 2e: onderhoud gebouwen

Zondag 6 november - Groen - Maeykehiemdienst

10.30 uur St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema
collecte 1e: vrienden van Maeykehiem, 2e: kerk

09.30 uur Idskenhuizen - Tienerdienst in het dorpshuis

Zondag 13 november - Groen - Viering Heilig Avondmaal

09.30 uur Tjerkgaast - ds. L. de Ruiter, Drachten
collecte 1e: project HA, 2e: kerk

Zondag 20 november - Paars - Eeuwigheidszondag

09.30 uur  Idskenhuizen - ds. Gerda keizer en 
 pastor Anneke Adema
collecte 1e: diaconie, 2e: onderhoud gebouwen

Zondag 27 november - Paars - 1e zondag advent

09.30 uur.  St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
collecte 1e: diaconie, 2e: kerk

19.30 uur St. Nicolaasga - Vesper van de Raad van Kerken
 Voorgangers pastor Annie Schothorst (RK) en   
 pastor Anneke Adema 
 m.m.v. leden Raad van Kerken

Zondag 4 december - Paars - 2e zondag advent. Koffiedrinken

09.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
collecte 1e: diaconie, 2e: kerk

09.30 uur Idskenhuizen - Tienerdienst in het dorpshuis

Zondag 11 december - Paars - 3e zondag advent

9.30 uur Idskenhuizen - pastor Anneke Adema
collecte 1e: diaconie; 2e: kerk

Diensten Doniahiem
 
 Datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheden
 06 oktober Langweer Ds. A. Veldhuizen 
 20 oktober Op ‘e Noed Pastor A. Adema 
 03 november Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. A. Vriend  H.A. 
 17 november Op ‘e Noed Ds. G. Keijzer 
 01 december Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. A. Vriend 
 15 december  Op ‘e Noed Pastor A. Adema 

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 Wij-
nia, 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.
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VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de GKR-vergadering van 20 april 2016
Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de aan-
wezigen van harte welkom. Een speciaal welkom is er voor 
Corrie die aanwezig is i.v.m. de Jaarrekening Diaconie 2015. 
Daarna leest hij Johannes 21 vers 15 over het gedeelte waar-
in Petrus wordt gevraagd: ‘Heb je mij lief” gevolgd door een 
overdenking over de discipelen die eerst vergeefs vissen. De 
‘man aan de kant’ adviseert hen het net aan de andere kant 
van de boot uit te gooien: opbrengst 153 vissen: eens uitge-
legd als dat het alle vissoorten op aarde zijn met als beteke-
nis, dat het evangelie aan alle mensen op aarde verkondigd 
moet worden. De voorzitter sluit de opening af met gebed.

De jaarrekening Diaconie 2015 heeft een nadelig saldo, maar 
door een legaat voor Kerk in actie komt de diaconie toch nog 
op een positief saldo uit. Corrie heeft deze jaarrekening nog 
gepresenteerd, maar vanaf dit jaar neemt Auke het werk van 
haar over.

De vacaturecommissie heeft schriftelijk verslag van haar 
werk gedaan. Wij zijn blij te lezen dat we Fedde Kooijker als 
nieuwe ouderling mogen begroeten en we zijn ook blij dat 
Trijn nog een jaar doorgaat. De commissie komt later weer 
bijeen. Inmiddels zijn er nog twee ambtsdragers gevonden: 
één voor de KRM en één voor de Diaconie. Op dit moment is 
er nog wel een ouderling nodig voor Doniahiem! 
De bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers die tot 
nu toe bekend zijn, is op 29 mei. De zittingsperiode is in prin-
cipe vier jaar. Bij tussentijds vertrek kan ontheffing worden 
aangevraagd.

De reactie van Gerda Keijzer op ons voornemen haar te be-
roepen was zeer positief en zij zal het beroep dat wij op 7 
mei uitbrengen, aannemen. Op 7 augustus is de intrede in de 
kerk van St. Nyk. Deze kerk is groter (ruimere galerij) dan die 
van Tjerkgaast. Het preekrooster wordt aangepast. Onze con-
sulent ds. Arnold Vriend is die periode met vakantie en daar-
door is  ds. Aart Veldhuizen van buurgemeente Langweer 
gevraagd en bereid gevonden Gerda Keijzer te bevestigen. 
Jan, Reitze en Wico vormen de intredecommissie; zij willen 
ook Anneke bij de dienst betrekken. Ook onze consulent en 
de beroepingscommissie zullen aandacht krijgen. De be-
roepingscommissie is, als dank voor haar werk, uitgenodigd 
voor een etentje in ‘Hjir is ‘t’. 

De liturgiecommissie heeft met de twee leeftijdsgroepen 
Youth Alpha en de groep 18+ gesproken over o.a. kerkdien-
sten. De jongste groep wil andere liederen/muziek en Oude 
Testamentverhalen horen en het vooral ook leuk hebben.
De 18+ groep geeft weloverwogen antwoorden en heeft 
meer verdieping/meer nuance. Deze groep houdt ook van 
oudtestamentische verhalen en wil de beamer meer gaan 
gebruiken. De groep wil meer variatie in jeugddiensten. Het 
is een waardevolle groep waar je als kerk veel aan kunt heb-
ben. Het is goed dat de groepen gehoord zijn. De liturgie-
commissie zal met de aanbevelingen die te lezen zijn in de 
verslagen, aan het werk gaan.

Binnen veertien dagen wordt er in overleg met Gerda Keijzer 
een commissie gevormd die een programma moet samen-
stellen, dat in grote lijnen al voor de vakantie in de steigers 

moet staan. Er wordt naar gestreefd dat de startzondag op 
25 september in de verbouwde/vernieuwde kerk van Idsken-
huizen is. 

Na de zomer gaat Gerda Keijzer veel voor in onze diensten, 
wat gunstig is voor het contact met gemeenteleden. Sjoerd 
verwerkt de wijzigingen en een ieder krijgt daarna een nieuw 
rooster (het oude weggooien).

De kerkbalans heeft dit jaar ongeveer € 5000,-- minder aan 
toezeggingen opgeleverd dan vorig jaar. Vorig jaar was er 
van de toezeggingen wel ongeveer € 2000,-- oninbaar, on-
danks herhaalde verzoeken aan niet-betalenden. Veel men-
sen betalen nu met machtigingen.
We hebben 475 abonnementen voor Schakels. 70 Abonnees 
hebben niet betaald, maar 10 hiervan na aandringen wel. 
Van de overige 60 wordt het abonnement stopgezet, tenzij 
de abonnee niet kan betalen.
Bouwzaken: de trap is geplaatst; aan de galerij is gewerkt; 
kasten zijn gemaakt voor de grote zaal; nieuwe toiletten en 
betegeling is aangelegd en stukwerk is gedaan. Wat nog 
wel moet gebeuren: de afwerkvloer op de vloerverwarming 
aanleggen; lambrisering; plafonds; keuken plaatsen; nog wat 
stukwerk; toren erop (veel stof o.a. doordat het dak open 
moet); banken boven plaatsen en tot slot schoonmaken.
Actie kerktoren: voor de kerktoren is ongeveer € 12.000,-- 
toegezegd, mede dankzij onze buurgemeente Langweer die 
€ 4000,-- schonk. Kortom, de torenbouwer kan starten, maar 
we komen nog wel geld tekort.
De GKR-vergadering van 23 november schuiven we i.v.m. 
een classisvergadering een week op: 30 november dus. 

Klaas Postma sluit de vergadering door het lezen van “It Lib-
ben”, over de zin van een leven met God.

Tot slot bedankt de voorzitter iedereen voor haar of zijn in-
breng en hij wenst de aanwezigen een wel thuis.

Verslag van de KKR-vergadering van 14 juni 2016
Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de aan-
wezigen van harte welkom. 
Hierna leest hij Deuteronomium 8 vers 2 – 12: door de ge-
boden te volgen zul je leven; dan kom je in een land van 
melk en honing, waar het je aan niets zal ontbreken. Deze 
lezing overdenkt hij met het gedeelte “Gedenk” uit “Geloof 
het maar” van ds. Arie van der Veer: het sterven van Jezus 
gedenken en je verwonderen!

Op 29 mei is er een bevestigingsdienst voor nieuwe ambts-
dragers geweest. Ondertussen hebben twee leden toege-
zegd ook ambtsdrager te willen worden: Sita Zijlstra-Buma 
(KRM) en Johannes de Jong (Ouderling-Kerkrentmeester). 
Zij en misschien nog anderen zullen bevestigd of benoemd 
worden in een dienst na de zomervakantie.

Op 7 augustus is de intrededienst van onze nieuwe predikant. 
De dienst begint om 10.00 uur en ds. Veldhuizen zal de be-
vestigingsdienst leiden. Onze pastor Anneke Adema is ook bij 
de dienst betrokken. We hebben geen KKR-vergadering meer 
in juli en augustus en daarom zal het moderamen de nodige 
zaken regelen, tenzij een (extra) vergadering vereist is.
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Er is een verslag van de activiteiten van de Winterbrief ’15 
– ‘16 in Schakels geplaatst. Conclusies zijn dat er veel vari-
atie was aan activiteiten en dat er een redelijke tot goede 
bezetting was. Van de deelnemers zijn positieve berichten 
gehoord. Meer activiteiten zijn niet nodig. Verbeterpunten 
zijn: de communicatie: we moeten de deelnemers een herin-
neringsmail sturen en de publiciteit kan beter. Ook de 18+ 
groep wil graag een leuke activiteit op het winterprogramma.

Het komend (winter)seizoen is er veel nieuw in onze kerk en 
daardoor zal de Startzondag specialer zijn dan andere keren. 
Met Gerda erbij wordt binnenkort gestart met de voorberei-
dingen voor deze zondag.

In de gewone diensten willen we stap voor stap de betrok-
kenheid van gemeenteleden vergroten. Zo is er in Schakels 
een oproep gedaan voor lectoren en drie hebben zich reeds 
gemeld. Zij krijgen een cursusje om dit werk te kunnen doen. 
Na de Startzondag beginnen we met de invoering ervan.

Vanaf oktober gaan we de druk (kleurenversie) door Flyer 
Print laten verzorgen; we doen dat voor een bepaalde tijd, 
waarna we evalueren. De zes of zeven abonnementen in 
Joure moeten we nu wel zelf bezorgen.
Ook gaan we onderzoeken of er mensen zijn die Schakels via 
de e-mail willen ontvangen. Daarvoor is het nodig dat we te 
weten komen wat de opmaakkosten en de printkosten zijn 
bij Flyer Print. Ons eigen oude apparaat gaan we verkopen.

De beroepingscommissie is een etentje aangeboden, maar 
formeel moet ze nog bedankt en opgeheven worden. Ook 
bij de intrede wordt er aandacht aan deze commissie ge-
schonken en wordt zij tegenover de gemeente bedankt voor 
haar werk.

De laatste paar jaar hebben ambtsdragers samen met andere 
betrokkenen een gezellige en informele bijeenkomst gehou-
den op de Lytse Brekken. Dit jaar doen zij dat op 16 septem-
ber in het dorpshuis van Idskenhuizen.

Jeugdwerk zoekt naar continuïteit. Vier leidinggevenden 
wilden stoppen, maar gelukkig blijven er nog een paar. Een 
nieuwe situatie volgend jaar geeft moed om verder te gaan 
met de kindernevendiensten. De projecten zijn goed, maar 
een nieuw programma is nodig. Het is jammer dat er nog 
geen jeugdouderling is. Linda blijft vooreerst in functie, maar 
verlengt niet. De jeugddienst van afgelopen zondag is goed 
verlopen, het was een bijzondere dienst, mede als gevolg 
van de komst van een externe jeugdgroep.

Het contract met onze pastor Anneke Adema eindigt per 1 no-
vember 2016. De kerkenraad heeft haar een aanbod gedaan 

voor een benoeming van 12 uren voor de periode daarna tot 
haar pensionering. De raad is blij dat zij dat aanbod heeft aan-
genomen en besluit nu formeel dat zij haar werk in onze ge-
meente gaat voortzetten (zij het dus in mindere mate).

Vanaf september t/m december gaat pastor Anneke Adema 
‘permanente educatie’  volgen. Ze gaat  één keer per veertien 
dagen naar Hydepark om daar de studie te doen van Preek-
kunde en Liturgie. Voor een predikant is dit mede nodig om 
de vereiste punten te halen.

Anneke Adema sluit de vergadering af met het volgende: 
naar aanleiding van een artikel in een krant van ds. Plaisier, 
waarin hij schrijft dat niet alles rooskleurig is in het leven, 
maar dat God met ons meegaat, leest zij van Stefan de Jong: 
“U doet niets, want U bent God” het korte hoofdstuk met als 
titel: “Handlangers”.      

Om kwart over tien bedankt de voorzitter iedereen voor haar 
of zijn inbreng en wenst hij allen een wel thuis.

Afscheid Michiel Osinga als drukker van de Schakels
Zoals u ziet heeft de Schakels een geheel nieuwe lay-out ge-
kregen. Deze wordt verzorgd door Anita Elzinga en gedrukt 
bij Flyer Print. Hier is wel het e.e.a. aan vooraf gegaan. 
Voor het drukken van de Schakels hebben wij een aantal ja-
ren geleden een gebruikte professionele machine gekocht. 
Michiel Osinga heeft dit voor ons geregeld en was ook dege-
ne die ervoor zorgde dat alles er perfect uitrolde. De machine 
stond opgesteld in de kamer in Unitas waar ook altijd al de 
stencilmachine stond. Deze kamer is echter hier niet geschikt 
voor: te klein en te vochtig. 
De bedoeling was dat deze machine zou verhuizen naar de 
verbouwde kerk in Idskenhuizen. Naarmate de verbouw-
plannen steeds meer hun contouren begonnen te krijgen 
werd het wel duidelijk dat er ook in Idskenhuizen geen plaats 
zou zijn voor een machine van dit formaat. Dat plaatste ons 
voor een dilemma: hoe nu? Uiteindelijk is besloten om het 
drukken uit te besteden aan Flyerprint, het bedrijf waar Anita 
Elzinga werkt. En zo komt na, als ik het goed heb, 23 jaar een 
einde aan het de verbondenheid van Michiel aan de Scha-
kels. Wij willen Michiel heel hartelijk dank zeggen voor wat hij 
in al die jaren voor de Schakels heeft gedaan! En neem maar 
van mij aan dat daar heel wat uurtjes liefdewerk in hebben 
gezeten! 
Om onze dank te onderstrepen zijn Wico Koolstra en onder-
getekende met een bos bloemen en een cadeaubon naar 
Joure afgereisd.

Uiteraard ook wensen wij Anita heel veel succes toe.

Reitze Sybesma

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!

Renovatie kerk Idskenhuizen
Zondag 25 september, tijdens het startweekend, is de inge-
bruikname van de vernieuwde kerk van Idskenhuizen. Wij 

zijn bijzonder trots op het resultaat van de verbouwing. We 
hopen dat u allen de gerenoveerde kerk komt bewonderen. 
Onze grote dank gaat uit naar alle vrijwilligers en gulle ge-



5

vers, dankzij hen is dit prachtige resultaat bereikt. Geweldig, 
wat we met z’n allen bereikt hebben!

Jaarlijkse rondgang
Alle eigendommen van onze gemeente onderwerpen wij 
jaarlijks aan een inspectie voor wat betreft het onderhoud. 
Deze rondgang is weer gedaan op maandag 22 augustus. 
We zijn weer verschillende punten tegengekomen die onze 
aandacht vragen. Zoals o.a. het snoeien of verwijderen van 
bepaalde bomen, het schoonmaken van de dakgoten, de 
klokkenstoelen en de baarhokjes moeten opgefrist worden 
en de mededelingenborden bij de begraafplaatsen moeten 
vernieuwd worden.
Mocht u iets tegenkomen dat ook onze aandacht behoeft, 
geeft u dit dan alstublieft aan een van ons door.

Afscheid en welkom
Na de rondgang hebben we op gepaste wijze afscheid geno-
men van de scheidende kerkrentmeesters: Ineke Bijl, Pieter 
Dijkstra en Gea Schotanus. Dirk Qualm en Hayo Wind blijven 
totdat de verbouwing van de kerk van Idskenhuizen afge-
rond is.
Gelukkig hebben we ook nieuwe kerkrentmeesters kunnen 
verwelkom. Met Sint de Boer, Johannes de Jong, Douwe Smit, 
Sjoerd de Vries, Stoffel Yntema en Sieta Zijlstra zijn we weer 
op volle sterkte. We wensen jullie een mooie, leerzame en 
aangename tijd toe bij de kerkrentmeesters. Met deze groep 
mensen erbij komt er een frisse blik van nieuwkomers en een 
schat aan kennis van oud-gedienden in onze commissie.
De nieuwe wijkindeling vindt u aan het eind van dit stukje.

Nieuwe beheerder
We vinden het heel fijn dat we een nieuwe beheerder voor 
de kerk van Idskenhuizen aan u voor kunnen stellen, dit is 
Tjitske van Koten. We wensen haar heel veel succes.

Opbrengst collecten
17-7-2016 € 115,26  
24-7-2016 € 126,90  
31-7-2016 €   95.57  
  7-8-2016 € 188,93
14-8-2016 €   92,68
21-8-2016 € 104,45
28-8-2016 €   99,70    
  4-9-2016 € 107,05
 
Wijkkerkrentmeesters
Wijk 1 Douwe Smit (1a) en Theunis van der Molen (1b)
Wijk 2 Dirk Dijkstra (2a) en Johannes de Jong (2b)
Wijk 3 Sint de Boer (3a) en Sieta Zijlstra (3b)
Wijk 4 Anita Elzinga (4a) en Sieta Zijlstra (4b)
Wijk 5 Sjoerd de Vries
Wijk 6 Stoffel Yntema (6a) en Jan van der Schaaf (6b)
Wijk 7 Wico Koolstra

Jaarrekening 2015
Hieronder volgt de verkorte versie van de jaarrekening van 
2015.

Protestantse Gemeente Op 'e Noed te Tjerkgaast, Sint Nicolaasga en Idskenhuizen Combi jaarrekening versie 2

college van Kerkrentmeesters Verslagjaar 2015

Verkort Overzicht

Baten en Lasten Balans

begroting rekening rekening Balans.per.31.december 2015 2014
2015 2015 2014

baten activa

80 baten onroerende zaken 11.722€............... 8.075€................. 12.312€............... 00 onroerende.zaken >€.......................... >€..........................
81 rentebaten.en.dividenden 21.400€............... 19.916€............... 21.508€............... 01 installaties.en.inventarissen >€.......................... >€..........................
82 opbrengsten.uit.stichtingen/kassen.en.fondsen >€.......................... >€.......................... 282€.................... 02 financiële.vaste.activa >€.......................... >€..........................
83 bijdragen.levend.geld 103.600€............ 103.496€............ 105.907€............ 03 beleggingen 605.775€............ 587.699€............
84 door.te.zenden.collecten >€.......................... >€.......................... >€.......................... 07 voorraden >€.......................... >€..........................
85 subsidies.en.bijdragen 900€.................... 1.273€................. 7.444€................. 10 debiteuren >€.......................... >€..........................

totaal baten (a) 137.622€............ 132.760€............ 147.453€............ 11 kortlopende.vorderingen.en.overlopende.activa 132.718€............ 87.914€...............
12 geldmiddelen 621.284€............ 436.050€............

lasten totaal 1.359.777€......... 1.111.663€.........
40 lasten.kerkelijke.gebouwen.exclusief.afschrijvingen 25.159€............... 74.234€............... 30.754€...............
41 lasten.overige.eigendommen.en.inventarissen 5.540€................. 100€.................... 664€.................... passiva
42 afschrijvingen >€.......................... >€.......................... >€..........................
43 pastoraat 66.691€............... 57.224€............... 64.990€............... 20 reserves 1.227.060€......... 1.023.750€.........
44 lasten.kerkdiensten,.catechese,.etc. 10.500€............... 9.456€................. 5.642€................. 21 fondsen 131.550€............ 58.505€...............
45 verplichtingen/bijdragen.andere.organen 9.140€................. 8.890€................. 8.354€................. 22 voorzieningen 1.167€................. 29.408€...............
46 salarissen 5.300€................. 5.730€................. 5.357€................. 23 hypotheken.en.leningen >€.......................... >€..........................
47 kosten.beheer.en.administratie 6.550€................. 7.016€................. 6.570€................. 24 crediteuren >€.......................... >€..........................
48 rentelasten/bankkosten 1.200€................. 1.203€................. 1.428€................. 25 kortlopende.schulden.en.overlopende.passiva >€.......................... >€..........................
50 Diaconaal werk plaatselijk >€.......................... >€.......................... >€.......................... totaal 1.359.777€......... 1.111.663€.........
51 Diaconaal werk regionaal >€.......................... >€.......................... >€..........................
52 Diaconaal werk wereldwijd >€.......................... >€.......................... >€.......................... Saldi Verslagjaar Jaar

totaal lasten (b) 130.080€............ 163.854€............ 123.759€............ 2015 2014
nadelig >€.......................... >€..........................

totaal a - b 7.542€................. 31.094>€............... 23.694€............... voordelig 152.310€           262.328€           

53 toevoegingen.aan.fondsen.en.voorzieningen >€.......................... 171.668>€............ 38.815>€............... tekort.t.o.v..exploitatie.saldo.a>b 19%
54 onttrekkingen.aan.fondsen.en.voorzieningen >€.......................... 126.864€............ 40.833€............... tekort.t.o.v..exploitatie.saldo.a>b.>/+c 0%
56 streekgemeenten >€.......................... >€.......................... >€..........................
57 aandeel.in.lasten.federatie >€.......................... >€.......................... >€.......................... aantal belijdende leden 430
58 overige.lasten.en.baten >€.......................... 228.208€............ 236.616€............ aantal doopleden 449

totaal  (c ) >€.......................... 183.404€............ 238.634€............ Totaal aantal leden 1016

aantal pastorale eenheden 540
Resultaat 7.542€................. 152.310€............ 262.328€............ gemiddelde.bijdrage.per.lid 101,87€             
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Collectes Diaconie

Datum Plaats Doel Opbrengst
Zondag 17-07-2016 Tjerkgaast Diaconie €  132,19
Zondag 24-07-2016 Idskenhuizen Diaconie €    97,85
Zondag 31-07-2016 Tjerkgaast Diaconie €  106,57
Zondag 07-08-2016 St. Nic Gezamelijke  €  172,95
  Diaconie en Caritas 
Zondag 14-08-2016 Idskenhuizen Diaconie €    88,19
Zondag 21-08-2016 St. Nic Diaconie €  116,91
Zondag 28-08-2016 Tjerkgaast Diaconie €  111,07
Zondag 04-09-2016 Idskenhuizen Diaconie €    99,25
    
Doniahiem diensten  
21-07-2016 Doniahiem Wilde ganzen €    29,45
04-08-2016 Doniahiem Wilde ganzen €    38,45
08-09-2016 Doniahiem Wilde ganzen €    21,20

Kerkdienst 30 oktoter 2016
Deze dienst is een zendingsdienst en tevens is het Bijbelzon-
dag. Beide aspecten worden in één dienst samen gebracht. 
Daarom wordt deze dienst georganiseerd door de werk-
groep Kerk in Actie in samenwerking met Jan Postma, con-
tactpersoon van het Nederlands bijbelgenootschap.
Tijdens deze dienst zal  de Gospelgroep ‘Ichtus’ voor ons op-
treden. Voorganger is Gerda Keijzer.

Dankdag 2 november 2016
Ook dit jaar willen we met dankdag voedsel inzamelen voor 
Dorcas. Hier onder kunt u lezen waar we voedsel voor inza-
melen en welke producten u kunt kopen en meenemen naar 
de dienst van dankdag. Tijdens de dienst collecteren we ook 
voor Dorcas. Op de website kunt u meer lezen www.dorcas-
voedselactie.nl   

Dorcas Voedselactie
Dorcas legt zich niet neer bij honger en armoede in de we-
reld. Daarom organiseren we jaarlijks een actieweek, waarin 
duizenden vrijwilligers in Nederland voedsel en geld inzame-
len voor kwetsbare en gemarginaliseerde mensen in Oost-
Europa en Afrika. Dat is de Dorcas Voedselactie. In 2016 vindt 
de Dorcas Voedselactie voor de 21e keer plaats. Vrijwilligers 
organiseren van 30 oktober tot en met 6 november 2016 al-
lerlei acties vanuit supermarkten, kerken, scholen, bedrijven, 
clubs en verenigingen.
De tijdens de actieweek ingezamelde voedingsproducten 
komen terecht in voedselpakketten en de geworven fond-

sen worden geïnvesteerd in voedselzekerheidsprojecten. 
Kortom:
Voedsel voor nu = boodschappen = voedselpakketten
Uit de ingezamelde boodschappen stelt Dorcas voedselpak-
ketten samen voor mensen die door ziekte, ouderdom of be-
perkingen niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Voedsel voor later = geld = opleiding, werk en inkomen
Mensen in armoede kunnen van het ingezamelde geld een 
opleiding volgen, begeleiding krijgen op de arbeidsmarkt en 
toegang krijgen tot een microkrediet om zaaigoed, vee of 
gereedschap te kunnen kopen. Zo verdienen zij brood op de 
plank voor zichzelf en voor anderen.

Uit welke producten bestaat een voedselpakket?
 
Product Aantal Verpakking Opmerkingen
Zonnebloemolie 2 Plastic fles 1 liter
Liga 1 Doos Geen Milkbreak
Theebiscuit 1 Pakje 
Limonadesiroop 1 Blik Geen plastic 
   i.v.m. hoogte
Groenten 2 Blik 800 gram
Witte/bruine bonen 2 Blik 800 gram
Fruit 1 Blik 800 gram
Rijst 3 Zak/pak 1-kiloverpakking
Pasta 3 Zak/pak 500-gr. verpakking
Jam 2 Pot 
Thee 2 Doos 
Suiker 1 Zak/pak 1-kiloverpakking
Tandenborstel 2  
Tandpasta 2 Tube 

U wordt verder op de hoogte gehouden via de zondagse 
ontmoeting en de website www.pkn-openoed.nl

Diaconale avond 2 november 2016 
Na de dienst van dankdag wordt u van harte uitgenodigd in ’t 
Spântsje voor de diaconale avond. Deze avond krijgt u infor-
matie over het project wat wij als gemeente steunen in Myan-
mar. Karel Jungheim, onze gemeenteadviseur, zal ons over dit 
project vertellen. Karel is zelf in Myanmar geweest en kan uit 
eigen ervaring vertellen wat er met het geld gedaan wordt. 
Rond 20.30 uur staat de koffie in het Spântsje klaar. Mocht 
u niet in de gelegenheid zijn om de kerkdienst te bezoeken 
bent u alsnog van harte welkom op deze diaconale avond. 
We hopen de avond om 21.30 uur af te sluiten.
Zie ook de winterbrief: diaconale avond

VAN DE DIACONIE

UIT DE ‘PASTORIE’

Zo maar opeens heb je een nieuwe predikant. 
Maar wie is die vrouw?? 
Mijn naam is Gerda Keijzer. Ik ben getrouwd met Harm Stoel 
en we hebben drie kinderen. Berdien is de oudste.  Zij woont 
op zichzelf in IJsselmuiden. Daarna komen Michiel en Fabian. 
We wonen op het Kampereiland, een oude polder bij Kam-
pen.  Berdien en Michiel, Harm en ik hebben daar een melk-
veebedrijf. We werken alle vier in deeltijd buitenshuis, maar 
hebben ieder ook onze taken binnen het bedrijf. Voor mij is 

dat het opfokken 
van de kalveren, 
10 á 11 melkbeur-
ten per week en 
de boekhouding. 
Berdien werkt  bij 
een dierenart-
senpraktijk en 
Michiel werkt 
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her en der als ZZP-er. Fabian werkt sinds kort als leraar Vee-
houderij op de Middelbare Landbouwschool in Emmeloord. 

Als je me toen ik jong was had gezegd dat ik ooit predikant 
zou worden had ik waarschijnlijk er hartelijk om gelachen. Ik 
een dominee….!? Maar de dingen gaan meestal anders dan 
we denken. Toen ik 34 was begon ik aan de predikantsoplei-
ding aan de Theologische Universiteit in Kampen. Mijn stu-
diejaren waren fantastische jaren, omdat er steeds nieuwe 
theologische inzichten voorbij kwamen. Ik ben nog steeds 
heel dankbaar voor het onderwijs dat we kregen. Dogma-
tiek was mijn hoofdvak. Als bijvakken volgde ik Filosofie en 
Praktische Theologie. Mijn afstudeerscriptie ging over een 
aspect in het werk van dr. Oepke Noordmans, een (Friese!) 
hervormde theoloog. 

Ik heb nooit gestudeerd met het doel predikant te worden. 
Ik wilde graag wetenschapper worden. Het leek me boven-
dien reuze eng om in een kerkdienst iets te moeten zeggen. 
Maar toen ik een keer onverwachts moest invallen voor mijn 
stagebegeleider, bleek het voorgaan in kerkdiensten veel 
mooier te zijn en een stuk minder eng dan ik had verwacht. 
Vlak voordat ik afstudeerde werd ik gevraagd om in de Gere-
formeerde Kerk van Idskenhuizen een aantal uren per week 
zorg te dragen voor het crisispastoraat. Dat heb ik een jaar 
lang met veel voldoening gedaan. Een half jaar voor het af-
studeren kreeg ik een beroep van de Protestantse Gemeente 
van Luttelgeest. Zeven en half jaar later volgde Emmeloord-
West en sinds kort ben ik weer terug in Friesland. 

Onze hoogleraar dogmatiek was een bijzonder mens. Hij 
was soms erg stellig en zei een keer met stemverheffing: ‘Jul-
lie denken zeker dat de Bijbel het belangrijkste boek is dat 

je moet lezen, maar ik zeg je dat de krant het belangrijkste 
is!’. Hij bedoelde daarmee dat je altijd moet proberen om de 
Bijbel op het dagelijkse leven te betrekken. Als je louter en 
alleen de bijbel uitlegt, dan wordt een preek een soort van 
literatuuronderzoek en de kerk een soort van museum. Maar 
het gaat er juist om wat je met de verhalen uit de Bijbel kunt 
in het leven van elke dag. Om Bijbel en actualiteit op elkaar te 
betrekken is nog niet eens zo gemakkelijk, maar het is goed 
om het telkens opnieuw te proberen. Wij christenen staan 
immers met beide benen in de wereld van vandaag.
   
Wat is nou mooier, het werk in de stal of het werk in de kerk? 
Ik zou het echt niet kunnen zeggen. Ik vind het prettig om 
met mijn handen en met de dieren te werken. Maar het werk 
in de kerk heeft ook mijn hart. Misschien moet ik gewoon 
maar doorgaan op beide sporen. 

O ja, wat die ‘pastorie’ betreft: het mag die naam eigenlijk niet 
dragen.  Er staan klompen naast de deur en altijd hoor je wel 
geblaat of geloei van dieren. Onze hond (een Friese stabij) 
komt je met modderpoten begroeten en het gaat aan de 
keukentafel zelden over kerkenwerk, wel over koeien. Maar 
als je in de buurt bent, schuif dan gerust aan voor een kopje 
koffie. Je bent van harte welkom. 

Ds. Gerda Keijzer 

Afwezig
Van 15 tot en met 22 oktober heb ik een week vakantie. Ook 
zal ik een twee keer één dag afwezig zijn in verband met na-
scholing. Voor dringende pastorale hulp kunt u contact op-
nemen met mijn collega Anneke Adema. 

Ds. Gerda Keijzer   

VANUIT JOURE

Lang onderweg       

Afgelopen week had ik de eerste dag van een reeks studieda-
gen in het kader van de Permanente Educatie, de nascholing, 
zeg maar. 
Nu heb ik altijd de gewoonte om vroeg van huis te gaan. Dat 
heeft als nadeel dat je vaak te vroeg ergens aanwezig bent, 
het voordeel is dat je vrijwel nooit te laat komt. 
Omdat ik naar Hyde Park in Doorn moest, hield ik extra reke-
ning met drukte op de weg. 
Bij Almere/Utrecht is het in de spits altijd raak wat files betreft. 
Dus ik welgemoed op pad om kwart over zeven in de mor-
gen, oog op de weg en oor bij de radio voor de verkeersbe-
richten. Het was wel heel druk, maar ik kon aardig doorrijden. 
‘Ongeluk bij Muiden’, hoorde ik. Maar gelukkig lag dat wat 
verder dan de afslag die ik  moest hebben, al was de snel-
heid er al behoorlijk uit voordat ik de afslag naar Utrecht 
kon nemen. Ik was nog maar net de A 27 opgedraaid 
toen de man van de verkeersberichten meldde: ‘door 
het ongeluk bij Muiden, nemen de files snel toe; de 
A 27 is ook geen optie, want die staat ook vol’. En 
binnen de kilometer kwam ik tot de ontdekking 
dat de berichtgeving zeer juist was. Daar stond 
ik. Stilstaan, langzaam rijden, stilstaan. Op een 
file had ik gerekend, maar niet op zo’n file. 
Meer dan een uur vertraging. Zou ik nu 

nog wel op tijd komen, flitste door mijn hoofd. 
Zoiets gebeurt zo vaak in het dagelijks leven. Je plant, je be-
reidt voor, je regelt, je zoekt uit, je spreekt af. Op alle terreinen 
van het leven. Voor de vakantie, voor je loopbaan, in je gezin, 
in het kerkenwerk. Kortom, je wilt zo weinig mogelijk aan het 
toeval overlaten. 
Tussen twee haakjes,: het kan soms heel verfrissend zijn niet 
alles te plannen, dan komt er soms ongedachte creativiteit 
tevoorschijn en verassende uitkomsten. Maar daar hebben 
we het even nu niet over. 
Zo min mogelijk aan het toeval overlaten, dat willen we 
meestal. Maar de regie glipt je soms zomaar uit handen.
Door een samenloop van omstandigheden, door ziekte van 
jezelf of een ander, of door zoiets banaals als een file, waar-
door je misschien te laat op je cursus komt. Of zo banaal is 

het ook weer niet. Deze week werd een wet op de orgaan-
donatie aangenomen met 1 stem verschil. De man van 

die ene stem had tegen de wet willen stemmen, maar 
zat in de file en kwam te laat voor de stemming!

Maar het overkomt ons allemaal vroeger of later: dat 
we moeten overrekenen, dat onze plannen niet 

(helemaal)  uitkomen zoals wij het in gedachten 
hadden. Of erger, dat je dromen in duigen val-

len 
Hoe weerbaar ben je ben je dan?  Ben je op-
gewassen tegen de weerbarstigheden van 
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het leven?
Niet zozeer met kleine tegenslagen zoals in een file staan, 
maar met de dingen die je raken.
Voel je je dan gesteund door mensen om je heen, word je, 
als gelovige, bemoedigd door broeders en zusters?  Voel je je 
gedragen door de Ene die er altijd is? Is dat de bodem onder 
je bestaan? Geeft jou dat het relativerend vermogen dat in 
veel gevallen zo heilzaam is?  Is God en geloof van belang in 

je gewone dagelijkse leven?
Wat een pittige vragen voor in de file, denk ik bij mezelf. Over 
de antwoorden toch maar eens gaan nadenken. Later, want 
de file lost ineens op en breekt mijn mijmeringen af. De voet 
kan weer op het gaspedaal.
Ik kom nog op tijd op Hyde Park en het was een fantastische 
eerste studiedag, file of geen file!

Pastor Anneke Adema

DONIAHIEM, SCHARLIJEN & IENDRACHT

De bewoners in en om Doniahiem zal het niet ontgaan zijn 
dat in Idskenhuizen de verbouwde kerk in gebruik is geno-
men.  Meestal van horen en zeggen. Velen van de bewoners 
kunnen niet regelmatig meer in de kerk komen. In oktober, 
de precieze datum wordt nog bekendgemaakt, gaan we met 
de bewoners die dat willen, de kerk in Idskenhuizen bekijken. 
Dan kunt u met eigen ogen zien, waar u misschien al zo veel 
over gehoord heeft. 
En er is ook een nieuwe predikant in de gemeente: Ds. Gerda 
Keijzer. Zij gaat op 17 november voor in de kapel dienst. Dan 
kunt u met haar kennismaken.  

Even vooruitkijkend: 
De Kerst is nog ver 
weg, maar toch vast 
even: De Kerstviering 
in Doniahiem is op 21 
december. Pastor An-
nie Schothorst en on-
dergetekende zullen 
samen invulling ge-
ven aan deze viering. 

Pastor Anneke Adema 

NIEUWS, UITNODINGEN & INFORMATIE
Dienst Raad van Kerken 

Op de eerste Adventszondag, 27 november is 
er een Raad van Kerkendienst. Dit maal in de 
vorm van een vesper. Deze vorm hebben we 
gekozen voor de 2e Raad van Kerkendienst 
van dit jaar.  We weten nog niet precies hoe 

de dienst vormgegeven wordt, maar het zal een ingetogen, 
maar wel sfeervolle  viering worden, passend in de tijd van 
het jaar. Raad van Kerkenleden werken mee. 
De dienst is begint om 19.00 uur in de kerk van St. Nicolaasga
Van harte welkom. Ook namens pastor Annie Schothorst (RK)

Pastor Anneke Adema 

Afscheid leiding kindernevendienst
Als nou één ding in de kerk belangrijk is, dan is het wel de 
kindernevendienst. Als onze kinderen niet deel uit blijven 
maken van de kerk, niet meer in de dienst komen en daarin 
geen uitleg krijgen van de Bijbelverhalen op hun eigen ni-
veau, dan is de toekomst van de kerk weg. Daarom zijn we 
ook heel blij dat een aantal gemeenteleden zorg wil dragen 
voor de leiding van de nevendienst. 
Dit jaar hebben een aantal vrouwen aangegeven te willen 
stoppen met hun taak binnen de kindernevendienst. Ze heb-
ben dit werk al heel veel jaren gedaan en vinden dat het nu 
is tijd dat andere gemeenteleden deze taak van hen overne-
men. Het zijn Margriet Kuipers, Esther Hoekstra, Mirjam Tuik 
en Marijke Haarsma. We bedanken hen van harte voor hun 
inzet voor de kinderen, voor hun trouw aan de kerk, en voor 
hun creativiteit om telkens weer leuke verwerkingsvormen 
te bedenken en uit te voeren.

Er zijn al een paar nieuwe leidsters gevonden. Maar…. moe-
ten het altijd moeders zijn? Mag het ook eens een vader zijn? 
Vooral jongens hebben behoefte aan een man waar zij zich 
aan kunnen spiegelen. Dus mannen, als je gevraagd wordt, 
zeg dan ‘ja’. Of zeg in ieder geval niet meteen ‘nee’, maar denk 
er over na. We vragen je immers, omdat we je nodig hebben. 

Winterbrief
De afgelopen weken is een commissie druk bezig geweest 
met het samenstellen van de Winterbrief. Het is een prachtig 
overzicht geworden van alle activiteiten die in en om de kerk 
zullen plaatsvinden dit winterseizoen. Voor iedereen is er wel 
een aansprekende activiteit bij. Dus: lees die Winterbrief! 

De grote Verbouwing

Een jaar lang is in Idskenhuizen hard gewerkt in de kerk aan 
de Bramerstraat. Een belangrijke gebeurtenis voor de ge-
meente Op’e Noed. Een nieuwe start in een fris, licht kerkge-
bouw. Een prachtig bezit voor de gemeente, naast de twee 
andere, ook bijzonder fraaie kerken. 
Natuurlijk is dat voor de eerste plaats van belang voor de 
gemeenteleden van Op’e Noed. Het zijn hun kerken. De ver-
bouwing in Idskenhuizen is het werk van vele van hun vrijwil-
ligers. Maar voor ons, als pastores, is het ook van belang. 

Winterbrief 
 

2016 - 2017 
 
 
 
 

Protestantse gemeente “Op ‘e Noed” 
Idskenhuizen – Sint Nicolaasga – Tjerkgaast 
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Beiden zijn wij nog niet zo 
heel lang in uw midden. En 
dan zie je een gemeente, 
die een project aan durft te  
pakken, met alle voors- en 
tegens die daar mee ge-
paard gaan. 
Je ziet mensen bij elkaar ko-
men, plannen maken, uit-
leggen aan de gemeente. Er 
komt een bouwcommissie 
met allemaal ‘zijtakjes”. Vrij-
willigers die hun professio-
naliteit en hun werkkracht 
ter beschikking stellen. 
Talloze keren wordt er ver-
gaderd, overlegd, plannen 
bijgesteld, tegenvallers op-
gevangen en zo mogelijk 
“opgelost”. 

Slopers, klussers, schilders, houtbewerkers, technische men-
sen, mensen voor de inrichting gaan aan het werk. En blijven 
aan het werk.
Sommigen zijn het hele jaar vrijwel onafgebroken in touw 
geweest. Kou getrotseerd, de hitte doorstaan. Maar wel door-
zetten. Gesteund door mensen die voor de innerlijke mens 
zorgen. En niet te vergeten de achterban die accepteert dat 
er veel in de kerk gewerkt wordt en  dat er dus andere din-
gen blijven liggen. Met een sfeer van: ‘Wij gaan dit met elkaar 
fixen’. En dan komen daar de mensen voor de bestrating bij 
en de schoonmakers. 
Deze aanpakkers en volhouders vormen de kern van het 
deze grote verbouwing. En dan zie je mensen enthousiast 
worden, ook in bredere kring. Het wordt mooi! 
En in zo’n gemeente, mogen wij als pastores werken. Het gaat 
ten diepste natuurlijk niet om een mooi gebouw. Maar om het 
gemeente zijn, je geroepen weten door die ene Heer. 
Inspanningen willen leveren. Ieder naar haar of zijn vermogen.  
In het kerkenwerk in de breedste zin van het woord. En dit jaar 
hoorde de verbouwing als extra inspanning, daar ook bij. 
Maar niet de stenen van het vernieuwde kerkgebouw, maar 
de levende stenen die wij samen als gemeente mogen vor-
men, stemmen ons dankbaar om als pastores in uw midden 
te mogen werken. Naar ons beste vermogen.  
Samen met u/jou de toekomst tegemoet

Pastores Gerda Keijzer en Anneke Adema

Lectoren
In de vorige Schakels hebben we een op-
roep gedaan aan u/jou om lector te wor-
den. We wilden graag 10 mensen hebben, 
dat is een mooie ruime ploeg. En het is ge-
slaagd.
Sjaak Pit, Mevr. Sybesma van de Greide, Rieneke v.d. Wal, Jan 
de Jong. Jeltsje en Jan v.d. Meer, Harm Hania, Roel Kok, Ali 
Langeraap, Tiny van Lingen willen wel lector zijn. Fantastisch!
Deze lectoren krijgen eerst een korte training en zij zullen 
dan de Schriftlezingen verzorgen in de erediensten. Ook als 
er een gastpredikant is. 
Gemeente zijn we samen, en lectoren maken  daar een stuk-
je zichtbaar van. Mooi dat we dat nu ook in onze gemeente 
Op ’e  Noed doen.

Namens de  liturgiecommissie.
Pastor Anneke Adema

Tsjerkepaad 2016

Gedurende de zomermaanden waren de kerkgebouwen 
van St. Nicolaasga en Tjerkgaast van onze gemeente elke za-
terdagmiddag geopend voor bezichtiging. Zaterdag 16 juli 
heeft er een Kleasterrûntsje in onze omgeving plaatsgevon-
den. De start vond plaats in de RK kerk van St. Nicolaasga. 
De route ging langs Doniahiem, de Heide, Theresiahûs, via 
Boornzwaag, Legemar en Vegelinbossen naar de PKN kerk 
van  St. Nicolaasga. De route kon wandelend, per fiets of met 
een autobus worden afgelegd. De dag werd in deze kerk 
afgesloten met een prachtig optreden van zangeres Louiza 
Saitova.

Tijdens de openstelling in kerk St. Nicolaasga zijn een groot 
aantal verschillende bijbels van gemeenteleden tentoon-
gesteld. Grote en kleine, oude en nieuwe, kinder- en trouw-
bijbels. Bijbels in verschillende talen. Bijbels met een, soms 
persoonlijk verhaal. Hartelijk dank gemeenteleden dat jullie 
deze bijbels beschikbaar hebben gesteld! In de kerk Tjerk-
gaast konden de bezoekers, uit verschillende landen, naast 
de glas-in-loodramen van oud-koster dhr. Booy eveneens 
schilderijen van zijn hand bewonderen. Daarnaast hebben 
er interessante ontmoetingen en fijne gesprekken plaatsge-
vonden. Veel positieve reacties over onze goed onderhou-
den kerken. Niet iedere bezoeker had belangstelling voor 
de kerk: een drietal dames had geen interesse in het kerkge-
bouw, maar wilden wel graag gebruik maken van het toilet. 
Ruim 250 personen hebben tijdens Tsjerkepaad de kerken 
van St. Nicolaasga en Tjerkgaast bezocht.
Een groot aantal gemeenteleden hebben als gastvrouw 
en gastheer deze bezoekers mogen begroeten en  verwel-
komen. Zij hebben de bezoekers, naast het aanbieden van 
koffie of thee e.d., ook iets 
mogen vertellen over de 
gebouwen én onze ge-
meente.
Heel veel dank vrijwilligers 
voor jullie bijdrage, tijd en 
inzet voor het slagen van 
Tsjerkepaad 2016!

De Friese Kerkendag

 

Kerkendag
Op zondag 2 oktober wordt in Harlingen de provinciale ker-
kendag gehouden. Zo’n kerkendag wordt eenmaal in de vier 
jaar gehouden. En ditmaal is de Harlinger Werkgemeenschap 
van Kerken door de Friese Raad van Kerken gevraagd de or-
ganisatie van dit evenement grotendeels te verzorgen.
Intussen begint het programma zich af te tekenen. Rond het 
thema ‘bruggen’ wordt een veelheid aan activiteiten ontwik-
keld. Zo zijn er allerlei muzikale activiteiten en zal burgemees-
ter Sluiter de bruglezing verzorgen. Verder is er een forum 
over de oecumene en de toekomst van de kerken waaraan 
o.a. Karin van den Broeke (voorzitter van de PKN-synode) en 
Orlando Bottenbleij meedoen. Maar ook bezinning op de 
veranderingen in het diaconaat en een workshop over wat 
de Bijbel voor het huidige strafrecht zou kunnen betekenen 
krijgen een plek. Simon Vuijk vertelt over vriendschap, terwijl 
een visserman en een biologische boer ingaan op de vraag 
naar duurzaam ondernemen. Deze en nog vele andere acti-
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viteiten worden vermeld op de website www.friesekerken-
dag2016.nl.
De organisatie hoopt dat er van buiten Harlingen zo’n 1000 
belangstellenden zullen komen om samen met de Harlin-
gers inspirerende ervaringen voor hun geloof op te doen.

Bambino bouwstenen gevraagd
Voor de kinderactiviteiten tijdens de Provinciale Kerkendag is 
de organisatie op zoek naar Bambino bouwstenen. Vele ou-
deren zullen zich nog de plastic stenen herinneren waarmee 
ze in hun jeugd gespeeld hebben, maar die het veld moes-
ten ruimen toen Lego de markt veroverde. Op de Kerkendag 
van 2 oktober in Harlingen gaan de kinderen van nu aan 
de slag met het speelgoed van toen. Hebt u nog Bambino 
bouwstenen en wilt u ze wel kwijt voor het goede doel, dan 
zou de leiding van de kerkendag ze graag ontvangen. 

Kinderprogramma
Tijdens de kerkendag op 2 oktober is er ook een afwisselend 
programma voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Na de of-
ficiële  opening in de Grote Kerk gaan om 14.00 uur de kin-
deractiviteiten in de Michaelschool van start met het verhaal 
’de Kinderbrug ‘ van Max Bolliger. Daarna wordt de creativi-
teit uitgedaagd door de Bambino bouwstenen. Verder is er 
een boottocht door de grachten van Harlingen met verteller 
Frank Belt aan boord. Om echter over voldoende bouwste-
nen te kunnen beschikken is de kerkendagleiding op zoek 
naar gulle gevers die nog Bambino bouwstenen hebben  en 
die wel voor deze gelegenheid willen doneren. U kunt zich 
melden op info@friesekerkendag2016.nl of bellen met ds. 
Cees Glashouwer 0517417033.

 

Maeykehiem zoekt vrijwilligers!
Onder andere voor:
Dame met syndroom van Down van 50 jaar. 
Vrolijk en mobiel. Houdt van grapjes.………
zoekt een vrijwilliger/ster om wekelijks 
samen mee te wandelen of fietsen; iemand 
die goed mobiel is en tegen een stootje kan. 
Vrolijk is en humor heeft, degene moet niet te 
druk zijn maar wel gezellig!

Daarnaast zijn er nog meerdere cliënten 
die een maatje/vrijwilliger zoeken.

Mocht je tijd hebben en het leuk vinden 
om iets voor een ander te betekenen in 
de vorm van vrijwilligerswerk dan no-
digen we je van harte uit voor een 
kennismakingsgesprek.

U kunt contact opnemen met Mevr. Zijlstra tel. 0513-433817 
werkdagen maandag en dinsdag. Of per mail; ma.zijlstra@
maeykehiem.nl 

Coördinator voor  Voedselbank “De Utjouwer” gezocht
Voor onze voedselbank De Utjouwer zijn wij op zoek naar 
enkele vrijwilligers die de taak van

coördinator

op zich willen nemen. 
Samen met de andere vrijwilligers zorgt de coördinator voor 
een goed verloop van de samenstelling van de voedsel-
pakketten en de uitgifte daarvan aan onze klanten. Iedere 
even week vindt er op vrijdagmorgen een zgn. ‘grote uitgifte’ 
plaats. Op de oneven weken vindt er op vrijdagmorgen een 
zgn. ‘kleine uitgifte’ (m.n. brood) plaats.
Specifieke taken van de coördinator zijn onder meer:
-  gereed maken van de klantenlijst
-  coördineren van de werkzaamheden tijdens de uitgifte da-

gen.
-  toedeling van taken aan de vrijwilligers (in overleg met 

deze vrijwilligers)
-  verstrekken van passen en informatie aan nieuwe klanten 

(na goedkeuring door screeners). 
-  toezicht houden dat inzameling en uitgifte plaatsvindt 

conform het “Handboek Voedselveiligheid”

Is uw interesse gewekt en bent u ook van mening dat we de 
mensen die het  nodig hebben niet in de steek moeten laten? 
Dan nodigen wij u van harte uit te reageren op deze oproep. 
Nadere informatie kunt u inwinnen bij Gerben van Houten, 
tel 06-42391992 of via email gerbenvanhouten@gmail.com 

Vriendelijke groet
Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

www.solidairskarsterlan.nl 
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Conferentie ‘Armoede en kinderen’

Plaats: Leeuwarden
 De Fontein, Goudenregenstraat 77
Datum:  vrijdag 7 oktober 2016
Tijd:  10.00 - 16.00 uur

In Fryslân loopt een op de acht kinderen de kans om op te 
groeien in armoede. Er is geen geld meer voor  verjaardags-
cadeaus of uitstapjes of vakanties, nieuwe schoenen of mu-
ziekles of sporten.

Medewerkers aan de conferentie zijn o.a. wethouder van 
Leeuwarden Harry van der Molen (o.a. armoedebeleid en 
jeugdwerkloosheid), Coby van der Kooi (medewerkster van 
de Kinderombudsman), ds. Karin van den Broeke (voorzitter 
Synode PKN), Meta Floor (medewerker Kerk in Actie binnen-
land met speciale aandacht voor kinderen en armoede). 
In workshops worden de diverse onderwerpen verder uitge-
diept.

Doel van de conferentie is:
- Bevorderen van bewustwording van kerken m.b.t. armoe-

de in hun directe leefomgeving.
- Kerken handreikingen bieden om armoede onder kinde-

ren actief te bestrijden.
- Bevorderen van samenwerking van kerken met lokale sa-

menwerkingspartners (maatschappelijk werk, gemeente, 
hulpverlening) en gezamenlijke aanpak van armoede.

Aan deelname -  inclusief lunch - zijn geen kosten verbon-
den; voor wie de reiskosten een belemmering vormen om te 
komen, kunnen deze vergoed krijgen.

De conferentie wordt georganiseerd door de Arme Kant van 
Fryslân. 
Aanmelden: via de website www.armekantfryslan.nl. 
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Verjaardagen  van 80-plussers uit onze gemeente

 1 oktober Mevr. E. Hoekstra - Jelsma Voermanstraat 3 
 1 oktober Mevr. D. Folkertsma - Abma Stationsstraat 23 
 4 oktober Dhr. C.J. de Vries Bouwen 15 
 6 oktober Dhr. T. Bijl De Trochreed 3 
 9 oktober Mevr. G. Haga - Boomsma Stationsstraat 1 K05
 10 oktober Mevr. I.D. Waterlander Bramerstraat 18 
 11 oktober Dhr. A. Zeilstra Stationsstraat 39 
 11 oktober Mevr. B. Tuiten - Plantinga Heemstrastraat 23 
 11 oktober Dhr. J. Kuperus Stationsstraat 1 K46
 12 oktober Mevr. S. de Vries - Schrale It Sein  50 
 13 oktober Mevr. M. de Hoop - de Vries Heemstrastraat 35 
 16 oktober Mevr. A. Smit - de Jong Stationsstraat 1 K51
 21 oktober Dhr. A. Alberda Stationsstraat 1 K18
 25 oktober Mevr. T. de Glee - Douma Vegilinstraat 24 
 28 oktober Mevr. J. Brinksma - IJpma De Oergong 29 
 3 november Dhr. T. de Groot Voermanstraat 14 
 20 november Mevr. J.F. Kooistra - Boone Rengersstraat 10 
 23 november Mevr. R. Oosting - Wind Stationsstraat 1 K55
 26 november Mevr. J. Wielinga - Mansveld De Oergong 31 
 29 november Mevr. H. Faber - van Wieren Prof. Titus Brandsmaweg 79 
 6 december Mevr. F. Hoogland - Vogel Groendal 2 
 10 december Dhr. H. Schreur Stationsstraat 31 
 11 december Mevr. G. de Jong Stationsstraat 1 K19
 11 december Mevr. H. Hana – de Bruin De oergong 39 

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

ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN

Bloemengroet
De bloemen vanuit de diensten gingen de afgelopen zonda-
gen met een groet, als een blijk van medeleven of van ver-
bondenheid  namens de Protestantse Gemeente Op ’e Noed 
naar:
7-8 Ds. Gerda Keijzer
14-8 Froukje de Glee
21-8 Jelmer Plantinga
28-8 Fam. Van Kommer
4-9 Dhr. O. vd Goot, Doniahiem St. Nicolaasga
11-9 Dhr. en mevr. Tuiten, St. Nicolaasga
18-9 Fam. De Velde Harsenhorst-Zier, St. Nicolaasga

 Gemeenteleden elders  
De volgende gemeenteleden verblijven / zijn opgenomen in 
een verpleeghuis.

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 ver-
pleeghuis Bloemkamp te Bolsward, afd. Jasmijn.

Bedankt!
Zoveel mooie woorden,
zoveel lieve kaarten,
zoveel prachtige bloemen,
zoveel warmte en troost. 

Via deze weg willen wij iedereen ontzettend bedanken 
voor alle blijken van medeleven na het overlijden van 

Keimpe Theunis Bijl 

De afgelopen tien jaar heeft Keimpe van velen van jullie 
lieve kaarten mogen ontvangen in Nieuw Toutenburg. 
Dit deed hem altijd ontzettend goed; bedankt daarvoor! 

Ineke Bijl-Graafsma, 
Frida en Daan, Grietje, Theun en Esther

Tjerkgaast, september 2016

50 jaar getrouwd
 

Op 6 oktober 2016 mogen Douwe en Ymkje Smit-Speerstra, 
De Spoarbyls 2, St.Nicolaasga de dag gedenken dat ze 50 jaar 
zijn getrouwd.
 Ook Mark en Annie Hoekstra – Holtrop, De Rijlst 67, St. Nico-
laasga  mogen op 11 oktober 2016 de dag  gedenken dat ze 
50 jaar zijn getrouwd.

 
We feliciteren deze echtparen met hun Gouden Huwelijk en 
wensen hen alle goeds en God’s nabijheid toe in hun verdere 
leven.
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IN MEMORIAM

In memoriam: 

Keimpe Theunis Bijl
* Tjerkgaast, 28 april 1949 † Noardburgum, 3 augustus 2016

- In liefde laten we los - 
Dat staat er boven de rouwbrief van Keimpe Bijl. Een bewogen, soms moeizaam leven, voor hem zelf en zijn dierbaren 
mocht op 3 augustus losgelaten worden. In liefde, wat een troostrijke woorden. Keimpe groeide op met tweelingbroer 
Theun en zijn andere broers  in Tjerkgaast. Hij ging na de Ambachtsschool en een cursus houtbewerking  aan het werk bij 
Tinga, waar hij zijn werkzame leven zou blijven. Keimpe was handig, bouwde twee houten valken waar hij, terecht. trots 
op was. En hij was ‘s zomers te vinden op het Langwarder Skûtsje, bij de greate skoat. Hij kreeg verkering met Ineke, hij 
bouwde eerst zijn eigen huis in Tjerkgaast en toen trouwden ze Frida, Grietje en Theun werden geboren. 

Helaas kwamen er wolken voor de zon. Soms veranderen dingen zonder dat je daar meteen de vinger op kunt leggen. 
Iemand doet anders als voorheen, maar je weet niet waarom. Een moeilijke en angstige tijd, voor de kinderen, voor In-
eke en voor Keimpe zelf. Natuurlijk waren er goede momenten, Met de boot erop uit bijvoorbeeld, naar konijneneiland. 
Maar de onzekerheid bleef. Ineke was intussen gaan werken, want Keimpe kon dat niet meer. Soms nog even op thera-
peutische basis. Na lange tijd werd de diagnose MS gesteld en daarna dementie. Puzzelstukjes vielen op hun plaats. Na 
verschillende zorginstellingen kwam Keimpe uiteindelijk  in Nieuw Toutenburg terecht. Het is daar goed geweest. 
In de eerste jaren kon hij nog veel doen. Hij nam het personeel veel werk uit handen. Hij vond in Bertus een echte maat, 
hij werd toegankelijker. Ineke heeft zich met een taaie volharding ingezet voor het gezin. Trouw aan haar man in lief en 
leed.  Elke zondag ging zij, al dan niet met de kinderen, naar hem toe. Keimpe werkte in Nieuw Toutenburg graag in de 
tuin, ging zwemmen zo lang het kon. En de schilderkunst kreeg hem te pakken. Ook daar heeft hij veel plezier aan be-
leefd. Kleine dingen maakten hem gelukkig. Even ‘smoke’, een biertje met maat Bertus, bingo, een lekker gebakje bij de 
koffie. En hij was een trouwe kerkganger in Nieuw Toutenburg. De paaskaars aansteken, dat was zijn werk. 

De paaskaars brandde ook toen wij afscheid van hem namen in Nieuw Toutenburg. Te midden van familie, medebewo-
ners en personeel. We lazen de geschiedenis van de storm op het meer. De storm, die ook in het leven van Keimpe en 
zijn dierbaren was, is gaan liggen omdat de Heer van de Schepping hem door de storm van het leven, door de storm van 
de dood gedragen heeft.  ‘s Middags is Keimpe herdacht in het crematorium in Sneek.  Ook daar is Keimpe Bijl losgelaten 
in liefde. Wij bidden Ineke en de kinderen Gods nabijheid toe.

Pastor Anneke Adema

Wij gedenken

Luchiena Canrinus-Seinen
* Sneek, 27 oktober 1928 † Sint Nicolaasga, 26 augustus 2016

Gini Seinen werd geboren in 1928. Ze was de dochter van een turfschipper uit Sneek en was één van de zeven kinde-
ren uit het gezin. Ze groeide op tijdens de economische crisis van de 20er en 30er-jaren en toen ze tiener was brak de 
Tweede Wereldoorlog uit. Dat was de reden dat ze na de Lagere School geen middelbaar onderwijs kon volgen. Dat 
heeft ze altijd erg jammer gevonden. Wel werkte ze met veel plezier in een boekhandel. Ze trouwde met Thijs Canrinus. 
Eerst runden ze samen een kruidenierswinkel in Sneek, maar na verloop van tijd verhuisden ze naar de Zaanstreek. Thijs 
Canrinus werd vertegenwoordiger en later administrateur. Thijs en Gini kregen zes kinderen. Na de geboorte van hun 
laatste kind kreeg Gini ernstige gezondheidsklachten. De meeste taken in het gezin moest ze aan een gezinsverzorgster 
overlaten en zelf moest ze leren leven met de beperkingen die haar zwakke gezondheid met zich meebracht. Toch was 
ze de spil van het gezin. Ze zorgde voor gezelligheid in huis en ze had humor. Toen Thijs niet meer werkte kregen ze 
heimwee naar Friesland. In Joure vonden ze een huis. Ze maakten er deel uit van de kerkelijke gemeente waar ze nauw 
bij betrokken waren. 

Wat haar geloof betreft heeft Gini Canrinus een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ze werd streng gereformeerd opge-
voed, maar ontwikkelde zichzelf tot een gelovige die ruimte maakte voor andere opvattingen. Geloof in God was belang-
rijk voor haar. Het troostte haar in moeilijke tijden. Een zus van haar overleed op 19-jarige leeftijd en zelf verloor ze haar 
zoon Harm. De laatste jaren van haar leven woonde ze in Doniahiem, in Sint Nicolaasga. Ze is 87 jaar geworden. 

Tijdens de dankdienst voor haar leven lazen we Jesaja 35, een prachtig visioen over de grote ommekeer die God teweeg 
zal brengen in de dorheid en de woestenij die het leven kan worden. We zongen één van Gini’s lievelingsliederen, ‘De 
Steppe zal bloeien’. Tenslotte hebben we haar lichaam in de aarde gelegd bij haar man Thijs op de begraafplaats van Joure. 
We wensen haar kinderen en verdere familie de troost van God en de mensen toe.

Ds. Gerda Keijzer
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MUTATIES JUNI/JULI/AUGUSTUS 2016

Wij gedenken 

Heimen van Kommer
* Langbroek, 20 juli 1930 † Idskenhuizen, 11 september 2016

Herman van Kommer werd geboren in 1930, in Langbroek, Utrecht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte zijn vader uit 
het gezin. Hermans moeder kon in haar eentje het gezin niet aan. Daarom werden de kinderen opgenomen in pleegge-
zinnen. Na een verblijf in verschillende gezinnen kwam Herman bij een boerengezin in Teroele. Hij had het daar goed en 
vond werk als boerenknecht. Een ‘thuis’ vond Herman bij de familie Waterlander. Het echtpaar werd als een tweede vader 
en moeder voor hem. Hij trouwde met de jongste dochter van het gezin, Ibeltje. Samen kregen ze een zoon en dochter. 

Herman van Kommer was geen kerkganger, maar was wel een heel gelovig mens. Hij vertrouwde zichzelf toe aan zijn 
Schepper en wist dat hij in een onverbrekelijke relatie stond met God. Zowel in goede tijden als in slechte tijden ervoer 
hij steun van de Eeuwige. Enerzijds door de geboden en leefregels die God gaf, anderzijds door de belofte dat Hij het 
werk van zijn handen nooit zal loslaten. Het leven van Herman en Ibeltje ging niet altijd over rozen, maar zij wisten elkaar 
vast te houden in de liefde die er tussen hen bestond. Dat hebben zij beiden als een groot geschenk ervaren. De laatste 
jaren kon Herman zich wijden aan zijn grote hobby: zijn vogels. Samen met Ibeltje genoot hij ook van zijn kleinkinderen 
en bezoeken van familie.

Een aantal weken geleden werd Herman opgenomen in het ziekenhuis. Al snel werd duidelijk dat hij niet meer beter 
kon worden. Op een bewonderenswaardige manier schikte hij zich in dat bericht. Hij regelde zo veel mogelijk zaken zelf 
en nadat dat allemaal was gebeurd gaf hij zich over in de handen van God.  Op zondag 11 september is hij heel rustig 
gestorven. Hij werd 86 jaar. In de beslotenheid van de kring van zijn naaste familie heeft het afscheid plaatsgevonden in 
het crematorium van Heerenveen. 
Wij wensen Ibeltje en haar kinderen en kleinkinderen de troost toe van God en van de mensen om hen heen.  

Ds. Gerda keijzer

Binnengekomen:

Vanuit Sondel: Dhr. H. van der Goot, Gaestdyk 66 , 8522MZ, TJERKGAAST
Vanuit Sloten: Mevr. L.L. Stekelenburg, Gaestdyk 61 0004, 8522MZ, TJERKGAAST
Vanuit Groningen: Mevr. J. Wierda, Gaestdyk 52a , 8522MX, TJERKGAAST
Vanuit Joure: Dhr. M.F. Dijkstra, Langwarderdyk 16 0063, 8521NE, SINT NICOLAASGA
Vanuit Joure: Mevr. M.D. van der Werf, De Greiden 38 , 8523NM, IDSKENHUIZEN
Vanuit Scharsterbrug: Mevr. G.R. van Lingen, Huisterheide 17 , 8521NC, SINT NICOLAASGA

Binnenverhuizing:
Dhr. A. Zeilstra, Mercuriusstraat 22 naar Stationsstraat 39 , 8521JT, SINT NICOLAASGA
Mevr. S.T. Zijlstra, Kerkstraat 3, naar Kempenaerlaan 6 , 8521KS, SINT NICOLAASGA
Fam. R. Reijenga, Troelstraweg 3 naar Noed 41 , 8521NT, SINT NICOLAASGA
Mevr. G. Jager, Kerklaan 82 naar Bouwen 19 , 8521KN, SINT NICOLAASGA
Fam. Schotanus, Kerkstraat 3 naar Kempenaerlaan 6 , 8521KS, SINT NICOLAASGA
Mevr. W. Dokkuma-Miedema, Stationsstraat 17 naar Stationsstraat 1 K 30, 8521JT, SINT NICOLAASGA

Verhuisd naar elders:
Mevr. M. de Jong, Bouwen 28 naar Freulesingel 12 , 9244JE, BEETSTERZWAAG
Dhr. P.D. Dijkstra, Gaastweg 55 naar Academiesingel 48A , 4811AD, BREDA
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ALGEMENE INFORMATIE

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

Koffiedrinken
Elke 1e zondag van de maand  is er koffiedrinken na de dienst van 9.30 uur. 

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 bete-
kent dat u, wanneer u een computer met internet verbinding heeft de moge-
lijkheid bezit om het kerkblad op uw beeldscherm te lezen. Iedereen, bijvoor-
beeld 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 ver-
zenden.
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 huwelijkskaar-
ten die verstuurd worden, ook een exemplaar naar de predikant of het kerke-
lijk 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.

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

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

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

Preses  Jan de Jong, Bramerstraat 25, 8523 NE Idskenhuizen
 (0513) 43 61 04 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: Bouwe de Hoop, Heemstrastraat 35, 8521 KG St. Nicolaasga
 (0513) 43 16 96
 Tjerkgaast: Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast
 (0514) 53 13 48, keesenbottje@ziggo.nl

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

Ouderlingenberaad Voorzitter: 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: Corrie van Es, S. Hepkemalaan 3, 8521 DH St. Nicolaasga
 (0513) 43 14 43, bertusvanes1@hotmail.com
 IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op ‘e Noed

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

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

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

Autodienst Marieke de Velde Harsenhorst-Zier, (0513) 85 31 31 of Dini Wijnia, (0513) 43 25 18

Unitas Beheerster: Joke Wester, (0513) 43 14 33
 
Zondagse Ontmoeting Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenhuizen
 (0513) 43 24 98, alie.runia@ziggo.nl

ADRESSEN PKN GEMEENTE OP ’E NOED


