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Voorwoord
Open Kerk is open zijn naar elkaar
Dit jaar wordt opgeroepen om de Kerk te proeven. Vaak komen mensen in de kerk in
de kerstnachtdienst en rond een overlijden en dikwijls heeft men achterhaalde
voorstellingen over de kerk. Als je de kerk een keer komt proeven, zul je merken dat
het in de kerk over het leven gaat. Over nu. En over jou. Dat is geen wonder, want
die oude verhalen die in de kerk centraal staan, gaan over het leven van alledag.
We kiezen voor de leus ‘Open Kerk’. Maar Open Kerk zijn kan niet zonder dat je
open bent naar elkaar. Daarom is het mooi dat we als Kerk Langweer en als
Protestantse Gemeente Op ‘e Noed samen een programma presenteren met tal van
activiteiten, waar een ieder die dat wil wel ergens aan mee kan doen. Het is een
primeur dat we dit samen doen en daar zijn we trots op en blij mee.
Blader door deze gids en laat je verrassen. Er gebeurt veel in onze dorpen. Het is
niet alleen leerzaam, maar ook leuk om met elkaar dingen te gaan doen. En het
mooie is: in de ontmoeting met medemensen groei je. Je leert andere manieren
kennen die jou weer tot denken zetten. En omgekeerd bereik jij dat bij de ander. Zo
zijn we open naar elkaar.
Daarom hoop ik dat je mee doet. Het hoeft echt niet aan alle activiteiten, maar aan
één of twee activiteiten zou erg leuk zijn. Leuk voor de organisatoren en voor ons.
Maar vooral leuk en leerzaam voor jezelf en voor de mensen die je daar treft.
Aart Veldhuizen, dominee van Langweer,
Gerda Keijzer, dominee van Op ‘e Noed
Anneke Adema, kerkelijk werker van Op ‘e Noed
Voorbereidingsgroep Activiteitenbrief: Trijn van der Heide, Rauke de Hoop,
Jannie van Koten, Froukje Jellema, Nel Pit, Rinny Pijpker, Hendriekje Sybesma
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Wat moet u doen?
Deze winterbrief rustig en zorgvuldig doorlezen.
Na het lezen kunt u een keuze maken voor één activiteit
of meerdere activiteiten waar u aan mee wilt doen.
Daarna kunt u de bijgevoegde opgavenlijsten invullen.
De lijsten kunnen op 3 verschillende manieren ingeleverd worden:
1.
U kunt het formulier op zondagmorgen meenemen en
inleveren in de bussen die in de verschillende kerkgebouwen staan.
2.

U kunt het formulier inleveren via de mail bij reitze777@gmail.com
Aanmeldingen vanuit Langweer bij scriba Geertje Minnee
scriba@kerklangweer.nl
(een digitaal formulier is te downloaden via de website).

3.

Op verzoek kunt u het formulier inleveren bij pastor Anneke Adema.
Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-50 86 88 90 of via de mail:
annekeadema@hotmail.com
Zij zal een afspraak maken om het formulier bij u op te halen.

Voordat u het formulier inlevert verzoeken wij u om het volgende te doen:
- Vergeet niet om uw e-mailadres en telefoonnummer goed op
het opgaveformulier te vermelden.
- Noteer de datum van de activiteit goed. Ook als dit een activiteit betreft waar u
zich niet voor op hoeft te geven.
- Bij vervoersproblemen vanuit Langweer, neem contact op met
Geertje Minnee, tel. nr. 0513 499248
e-mailadres: scriba@kerklangweer.nl
- Bij vervoersproblemen uit Op ‘e Noed, neem contact op met
Rauke de Hoop, 06 22 63 91 52,
e-mailadres: dehoopamoraal@gmail.com
De uiterste inleverdatum is vrijdag 6 oktober 2017.
Alle data van de activiteiten zullen vermeld staan in
de Schakels en op de Zondagse Ontmoeting.
Alle data van de activiteiten worden ook vermeld in
'Het kerkblad van Langweer' en worden genoemd bij de afkondigingen.
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De activiteiten
Activiteit

Datum

Plaats

Ochtendkring

okt/nov - feb

Een reli-talkshow:
Op weg naar Santiago de Compostela
Jabikspaad
Luther
Liturgisch bloemschikken
Wandkleed maken
Kunst in de kerk
Après-preek-gesprek
Ouders op herhaling
Boekbespreking

10 oktober

Wijkcentrum
Doniahiem
Langweer

Op weg naar de preek
Deel de maaltijd
Belijdeniscatechese
Kerstmis voor 55-plussers
Kruisweg
In gesprek over de Islam
Spirit & Business
Bibliodrama
Voltooid leven
Vrouwendiner
Groothuisbezoeken
In gesprek met …..
Sing-in
Filmavond
Gemeente-uitje
Jeugdactiviteiten

Pagina
6
6

17 oktober
31 oktober
Vanaf november
Vanaf november
9 november
12 november
14 november
14 november

Idskenhuizen
Langweer
St. Nicolaasga
Idskenhuizen
Tjerkgaast
Idskenhuizen
Langweer
Heide 1, St.
Nicolaasga
14 Nov-28 febLangweer &
24 april
Idskenhuizen
17 & 24 nov.
Gastgezinnen
Vanaf december In overleg
20 december
Langweer
18 januari
Idskenhuizen
23 januari
Langweer
26 januari
St. Nicolaasga
Jan - feb
Langweer
31 januari
Idskenhuizen
9 februari
Idskenhuizen
In overleg
Overal
februari
Idskenhuizen
4 mrt – 26 aug
St. Nyk/Idsken.
9 maart
Idskenhuizen
april/mei
….

7
7
8
8
9
9
9
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
15
15
15
16
17
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Ochtendkring

okt/nov - feb

Wijkcentrum Doniahiem

In de ochtendkring komen bewoners van Doniahiem en
de bewoners van de Scharleijen en de Iendracht samen
in het wijkcentrum. Elke keer staat er een onderwerp
centraal wat te maken heeft met geloof en
levensbeschouwing. In de brede zin van het woord. Wij
proberen onder het genot van een kopje koffie met
elkaar in gesprek te komen.
De bewoners krijgen allemaal een uitnodiging voor hun
ochtendkringen.
Data:
Donderdag, 19 oktober
Dinsdag, 30 november
Donderdag, 8 februari 2018
Dinsdag, 27 februari 2018
Plaats
Aanvang
Leiding

1e bijeenkomst Doniahiem
1e bijeenkomst Scharleijen/Iendracht
2e bijeenkomst Doniahiem
2e bijeenkomst Scharleijen/Iendracht

: Wijkcentrum
: 9.45 uur
: Pastor Anneke Adema

Een reli-talkshow:
Op weg naar Santiago de Compostela

10 oktober

Langweer

Afgelopen voorjaar liep Jenny Smit van Porto naar Santiago de Compostela. Ze was
echt op pelgrimsreis en is daar helemaal vol van. Een pelgrimstocht is als een
levensreis. We zijn ontzettend blij dat ze bereid is ons
te vertellen van haar ervaringen.
Jenny Smit woont in Lemmer en is als geestelijk
verzorger werkzaam bij Patyna, locatie Ielanen. Daar is
ze de opvolger van ds Siena Cnossen. Jenny neemt
ons mee in wat pelgrimeren met je doet. Het is niet
haar doel dat je zelf ook zo’n tocht onderneemt, maar
wel dat je met telkens weer nieuwe ogen naar je eigen
levensreis kijkt.
Om 20.00 uur komen we samen in de Hoekstien in
Langweer. We drinken daar een kop koffie met elkaar.
Na enige tijd vertrekken we naar de rust en stilte van
het koor van de Kerk van Langweer. Daar gaat Aart
Veldhuizen samen Gerda Keijzer/Anneke Adema in gesprek met Jenny Smit in de
vorm van een soort spirituele talkshow. Als het gesprek ten einde komt, sluiten we af
met een ritueel. Aansluitend keren we terug naar de Hoekstien waar we met een glas
drinken met elkaar napraten over wat Jenny’s pelgrimage ons te zeggen heeft.
Datum
Plaats
Aanvang
Leiding

: dinsdag 10 oktober
: De Hoekstien te Langweer
: 20.00 uur
: Jenny Smit en Aart Veldhuizen met Anneke Koelewijn
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Jabikspaad

17 oktober

Idskenhuizen

Al meer dan duizend jaar trekken uit heel Europa pelgrims naar het Spaanse
Santiago de Compostela, de plek waar
volgens de traditie de apostel Jacobus is
begraven. De pelgrims ervoeren op hun
weg naar Santiago met de steeds groter
wordende stroom pelgrims een sterke
eenheid.
Vandaag de dag wandelen mensen veel.
Het Pieterpad is daar een goed voorbeeld
van. Maar in Friesland loopt het
Jabikspaad – het pad naar Jakobus – als
eerste deel van de route naar Santiago.
Het begint in ST. Jacobiparochie en eindigt in Hasselt in Overijssel.
Een aantal zaterdagen (ongeveer 1 x per maand, gedurende 5 maanden) lopen we
een etappe van het Jabikspaad (ongeveer 12 km). Loop je met ons mee? We komen
eerst half oktober bij elkaar om de wandeltochten te organiseren. Eind oktober
beginnen we dan met de eerste etappe.
Datum
Plaats
Tijd
Leiding

: dinsdag 17 oktober
: Idskenhuizen
: 20.00 uur
: Anneke Koelewijn, Jikke de Jong en Gerda Keijzer

Luther

31 oktober

Langweer

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95
stellingen aan de deur van de slotkapel van
Wittenberg spijkerde en daarmee de aanzet gaf
tot de Hervorming.
Deze beweging maakte zich los van de kerk van
Rome en stichtte eigen kerken. De Bijbel
verscheen in de landstaal.
Over deze revolutionaire beweging zal
ds. Arnold Vriend een lezing houden.
Ds. Arnold Vriend is de predikant van de
Protestantse Gemeente Ouwsterhaule
Scharsterbrug.
Datum
Plaats
Aanvang
Leiding

: 31 oktober
: De Hoekstien te Langweer
: 20.00 uur
: ds. Arnold Vriend
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Wandkleed maken

Vanaf november

Idskenhuizen

Om de koffiezaal in de kerk in Idskenhuizen wat gezelliger te maken is het plan
opgevat om een wandkleed te maken. Met het thema:
Op ‘ Noed. Wij zoeken dames en heren die het leuk
vinden om daaraan mee te werken. Mensen die wat
kunnen handwerken en er plezier aan hebben om iets
met elkaar te maken.
Wij hebben Mevr. Loes Bosveld bereid gevonden om
het project te begeleiden. Loes Bosveld is op
handwerkgebied van vele markten thuis. Zij exposeert
zo nu en dan haar werk. Wij zijn heel blij dat wij
gebruik mogen maken van haar creatieve expertise.
Het zou prachtig zijn als we over enige tijd een
wandkleed hebben dat door gemeenteleden is
gemaakt.
Er is plaats voor 8, max. 10 mensen.
Datum
Plaats
Leiding

: vanaf november, alle deelnemers krijgen persoonlijk bericht.
: Idskenhuizen
: Loes Bosveld en Anneke Adema

Liturgisch bloemschikken

Vanaf nov.

St. Nicolaasga

Net als voorgaande jaren zijn Jeltsje v.d. Meer en Trienke
Hoekstra bereid om een aantal avonden te organiseren over het
liturgisch bloemschikken.
Liturgische bloemstukken zijn een waardevolle aanvulling bij
kerkelijke feesten en bijzondere viering door hun sprekende
symboliek
De data worden op een later moment bekend gemaakt
via de zondagse ontmoeting en via de afkondigingen in de kerk
en het kerkblad van Langweer.
Datum
Plaats
Aanvang
Prijs
Aantal avonden

: Vanaf November
(Staat op de Zondagse Ontmoeting)
: Unitas te St. Nicolaasga
: 20.00 uur
: Evt. Materiaalkosten
: In overleg.
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Kunst in de kerk

9 november

Tjerkgaast

De beroemde Joodse kunstenaar Marc Chagall werd in 1887 in Rusland
geboren en stierf in 1985 in Zuid-Frankrijk. In dat lange leven maakte hij
vele schilderijen en ontwierp prachtige ramen voor kerken en openbare
gebouwen over de hele wereld. In veel van zijn werk komen religieuze
thema's aan de orde, waarbij hij zijn Joodse wortels vaak een plaats
gaf maar ook aan christelijke symbolen niet voorbij ging. Het kijken
naar het werk van Chagall is meer dan alleen maar kijken naar
mooie plaatjes. Het is kunst om van te genieten en kunst die tot
nadenken stemt.
Ds. Jan Henk Hamoen zal ons op deze avond vertellen over
deze bijzondere kunstenaar en zijn grote variatie aan werken.
Verleden jaar hebben wij al mogen luisteren naar
Ds. Hamoen. Het belooft dus weer een prachtige avond te
worden.
Datum
Plaats
Aanvang
Kosten
Leiding

: 9 november
: Dorpshuis ’t Spantsje te Tjerkgaast
: 20.00 uur
: €4,- p.p.
: ds. H.J. Hamoen

Après preek gesprek
12 november
Idskenhuizen
Geen ‘Après ski’, maar nu eens een ‘après preek’. Een nagesprek
over de preek dus. Op zaterdagavond ontvang je de preek op
papier. Op zondagmorgen zitten we na de dienst bij elkaar in de
kerk of bij iemand thuis en delen dan met elkaar wat ons heeft
aangesproken, wat ons heeft verbaasd, wat vragen oproept, waar
we troost uit halen en waar we ons door aangemoedigd voelen.
We bespreken de preek die op 12 november gehouden wordt
door ds. Gerda Keijzer
Datum
Plaats
Aanvang
Leiding

: zondag 12 november
: consistorie Idskenhuizen
: na de dienst
: ds. Gerda Keijzer

Ouders op herhaling
14 november
Langweer
Als je jonge (klein-)kinderen hebt, wil je ze graag de prachtige
Bijbelverhalen voorlezen uit een kinderbijbel. Of misschien wil je een
kinderbijbel cadeau geven aan je eigen kinderen die pas heit en mem
zijn geworden. Maar als je in de boekwinkel staat om er een aan te
schaffen word je overrompeld door de enorme keus in kinderbijbels.
Welke moet je kiezen? Wat is een ‘goede’ kinderbijbel?
Op deze avond kun je een groot aantal kinderbijbels inkijken en
vergelijken we de verhalen met elkaar, in de hoop dat je daarna
gemakkelijker een keuze kunt maken.
Datum
Plaats
Aanvang
Leiding

: dinsdag 14 november
: Hoekstien te Langweer
: 20.00 uur
: ds. Gerda Keijzer
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Boekbespreking

14 november

Heide 1, St. Nicolaasga

Ook dit jaar willen we zo’n vier of vijf avonden bij elkaar komen om
over de inhoud van een boek te praten.
We hebben weer gekozen voor het boek van de Haarlemse
predikant Bernard Luttikhuis:
Tien beelden van hoop, bemoediging en troost.
Dit winterseizoen gaan we met de laatste vijf hoofdstukken bezig
met thema’s als o.a. vertrouwen, naastenliefde ( De barmhartige
Samaritaan ) en vreugde ( De gelijkenis van het verloren schaap ).
Het is leerzaam en verrassend om dit in een kleine groep te doen.
Datum en plaats 1e avond
Data en plaatsen
Leiding
Kosten van het boek

: 14 november bij de fam. J. van der Meer, Heide 1.
: in overleg.
: Fam. Van der Meer
: € 8.90

Nb: Er bestaat ook altijd de mogelijkheid om het boekje over te nemen
van een deelnemer van vorig jaar.

Op weg naar de preek

Nov-feb-april

Idskenhuizen & Langweer

Waar gaat het over komende zondag? Wat lezen we uit de
bijbel? Waar raakt het Bijbelverhaal mijn leven?
Meedoen met preekvoorbereiding kan iedereen. Je hebt er
geen bijzondere talenten voor nodig. Alleen gezond verstand.
Het leuke van meedoen is dat je op de bewuste zondagmorgen
anders in de kerk zit en veel meer betrokken bent bij wat er
gezegd wordt. Het voordeel voor de voorganger is dat hij of zij
veel heeft aan jullie vragen en opmerkingen en die kan
verwerken in de preek. Het behoedt ons voor ‘bedrijfsblindheid’.
Datum

Plaats
Aanvang
Leiding

: dinsdagmorgen
14 november – Langweer – Aart Veldhuizen
28 februari – Langweer – Gerda Keijzer
24 april – Idskenhuizen – Gerda Keijzer
: de gebouwen in Idskenhuizen en Langweer
:10.00 uur
: ds. Aart Veldhuizen en da. Gerda Keijzer
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Deel de maaltijd

17 & 24 nov.

Gastgezinnen

Het landelijke thema is dit jaar: Kerkproeverij, open huis.
Hierop aansluitend lijkt het ons leuk om thuis een maaltijd /
hapjes te bereiden. Wij zoeken mensen die een maaltijd
willen bereiden en zij die gast willen zijn.
Wij proberen hen bij elkaar te brengen.
a. Wij willen graag gast zijn….
b. Wij willen wel een maaltijd/hapjes bereiden…
Bij genoeg deelname brengen wij de gasten bij de gastheer/vrouw.
U kunt hiervoor bellen naar de fam. J.v.d. Heide: 431278
Mailen mag ook: javanderheide@planet.nl of opgeven via het opgave
formulier. Tijdstip en locatie volgen na opgave.
Daarnaast ondersteunt de kerk van Langweer samen eten
voor Langweerders in De Hoekstien.
Belijdeniscatechese

Vanaf december

In overleg

Als je gelooft, dan sta je ergens voor. Als je belijdeniscatechese
volgt zetten we op een rijtje wat je allemaal gelooft en ook wat je
niet gelooft. Wat doet er toe voor jou in je geloof? En wat niet?
Het is fijn om deze catechese samen met vrienden uit je
vriendengroep te doen. Je weet wat je aan elkaar hebt. Dat praat
gemakkelijker. Maar ook als je in je eentje catechese wilt volgen,
kunnen we een afspraak maken.
Aan het eind van het seizoen kun je belijdenis van je geloof doen in
een kerkdienst. Je laat dan aan je familie en vrienden zien dat het
geloof voor jou belangrijk is. Je kunt het ook laten bij de catechese
alleen. Die keuze is aan jou. We beginnen in december, eens per
14 dagen. Dag, tijd en plaats in overleg, meestal bij de deelnemers
thuis.
Datum
Leiding

: vanaf december
: ds. Gerda Keijzer

Kerstmiddag voor 55-plussers

20 december

Langweer

In Langweer, wordt een gezellige
kerstmiddag/avond gehouden.
Het is bedoeld voor 55-plussers
Nadere omschrijving volgt nog in het
kerkblad van Langweer en op de
Zondagse Ontmoeting.
Datum
Aanvang
Plaats

: woensdag, 20 december
: 16.30 uur
: De Hoekstien in Langweer
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Kruisweg

18 januari
Idskenhuizen
Vanouds is het op Goede Vrijdag in de rooms-katholieke traditie
gebruikelijk om de kruisweg te lopen. De kruisweg vertelt in veertien
verschillende taferelen – de zogenaamde staties – het verhaal van het
lijden van Jezus vanaf zijn veroordeling door Pilatus tot aan het
moment dat Hij stierf aan het kruis. Deze kruiswegstaties hangen het
hele jaar in de katholieke kerken.

In onze protestantse kerken kennen we dit gebruik niet. Toch leven ook
wij in een beeldcultuur. Beelden zeggen ons veel. Daarom vragen we
verschillende groepen uit onze kerk om een kruiswegstatie te maken.
De deelnemers kunnen aan de hand van teksten uitkiezen welke statie
zij zullen gaan uitbeelden. Zij kiezen zelf de vorm en de materialen
waarin ze de statie willen uitbeelden.
Op Goede Vrijdag gebruiken we deze staties in de dienst die gehouden wordt in
Idskenhuizen.
Op woensdag 18 januari geven we de deelnemers informatie over de Kruisweg.
Datum
Plaats
Tijd
Leiding

: woensdag 18 januari
: Idskenhuizen
: 19.30 uur
: Anneke Adema en Gerda Keijzer

In gesprek over de Islam
23 januari
Langweer
Op deze avond hopen wij meer te weten te komen en van
gedachten te wisselen over de Islam.
Dhr. Jan Riedstra zal een inleiding hierover geven. Door zijn verblijf
en wonen in het buitenland spreekt hij ook deels uit eigen ervaring.
Datum
Plaats
Aanvang
Leiding

: dinsdag 23 januari 2018
: de Hoekstien te Langweer
: 20.00 uur
: Jan Riedstra

Spirit & Business
26 januari
St. Nicolaasga
Hoe ben je ondernemer en christen tegelijk? Hoe ga je christelijk om met je
medewerkers of je klanten? Kan dat eigenlijk wel, of stuit je dan onherroepelijk op
problemen? Of voegt je geloof iets toe aan je
ondernemerschap?
Bernard Wind, initiatiefnemer en mede eigenaar
van vruchtbaarheidsklinieken Nij Barrahus
(Wolvega) en Nij Geertgen (Elsendorp NB) gaat
vertellen over de dilemma´s die kunnen ontstaan in het vervullen van de
diep gekoesterde kinderwens van de wensouder(s). Moet je je lot aanvaarden?
Wanneer begin je met behandelen? Hoe lang ga je door en voor wie zijn
vruchtbaarheidsbehandelingen toegankelijk? We nodigen jullie uit om naar Bernard
te komen luisteren. Na afloop van zijn verhaal kunnen we hem vragen stellen.
Datum
Plaats
Inloop
Leiding

: vrijdag 26 januari
: Unitas te St. Nicolaasga
: 19.30 uur
: Bernard Wind en Gerda Keijzer
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Bibliodrama

jan – feb

Langweer

Bij Bibliodrama onderga je het Bijbelverhaal. Vaak lezen we Bijbelverhalen met ons
verstand en gaan we daarover argumenteren. Je kunt Bijbelverhalen ook bemediteren en zo het Bijbelverhaal laten binnenkomen. In Bibliodrama stap je zèlf in
het Bijbelverhaal. Je wordt één van de personages. Of beter gezegd: jij en de
Bijbelfiguur vloeien samen. En daarmee ontmoet je opeens ook de andere figuren in
dat Bijbelverhaal. In feite is dat waar Bijbelverhalen voor bedoeld zijn. Bijbelverhalen
gaan namelijk over hier en nu, over jouw leven. In Bibliodrama gaat een bekend
Bijbelverhaal als vanzelf voor je leven. En voor de anderen om je heen.
We hebben drie Bibliodrama-avonden waarin we doormiddel van verschillende
spelvormen aan het werk gaan. Je hoeft totaal
niet te kunnen toneelspelen of (heel) gelovige
te zijn en Bijbelkennis hoef je ook niet te
hebben. Je moet alleen bereid zijn om het
Bijbelverhaal bij je binnen te laten komen, het
verhaal al doende te ondergaan als een
verrijking voor je leven.
Datum
Plaats
Aanvang
Leiding
Voltooid leven

: dinsdag 9 januari, 30 januari en 20 februari
: De Hoekstien te Langweer
: 20.00 uur
: Aart Veldhuizen
31 januari

Idskenhuizen

Vandaag de dag klinkt in de media en in onze eigen leefwereld vaak het begrip
‘voltooid leven’. Maar wat bedoelen we daar precies mee? Wanneer is een leven
voltooid? Op welke gronden wordt een leven ‘voltooid’ geacht? En wie bepaalt of een
leven voltooid is?
We hebben allemaal onze eigen gedachten bij een voltooid leven.
Soms menen we het voor ons te zien in het leven van een oudere
die we goed kennen. Maar de ene persoon is de andere niet. De
ene man of vrouw heeft andere grenzen of verlegt zijn of haar
grenzen gemakkelijker dan de ander en kan het leven daardoor
gemakkelijker nemen zoals het komt. Of juist niet….
Als iemand aangeeft zijn of haar leven voltooid te vinden, hoe
reageren we daar dan op? Kunnen wij aan het leven van deze
persoon iets toevoegen waardoor het weer levenswaardig wordt?
Of moeten we juist de gevoelens van de ander erkennen en
aanvaarden tot en met de beslissing om het leven te beëindigen?
In het vraagstuk van het ‘voltooide leven’ spelen veel kwesties mee: de zorg voor
ouderen, ons geloof in God, morele en ethische dilemma’s. Tijdens onze bijeenkomst
willen we proberen de feiten en gevoelens te inventariseren en onze eigen
gedachten te scherpen aan die van anderen.
Datum
Plaats:
Tijd
Leiding

: woensdag 31 januari
: Idskenhuizen
: 20.00 uur
: Anneke Adema en Gerda Keijzer
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Vrouwendiner

9 februari

Idskenhuizen

Deze winter is er speciaal voor vrouwen een avond om
samen te komen, gesprekken te voeren en te eten. Het is
het idee om de generaties te mixen. Kom dus vooral
samen met je moeder, dochter, oma, buurvrouw of
vriendin.
Opgeven kan tot 2 weken van te voren via een mailtje naar
froukje-jellema@hotmail.com

Datum
Plaats
Tijd
Leiding

: vrijdag 9 februari
: Idskenhuizen
:18.30 uur
: Froukje Jellema

Groothuisbezoeken

In overleg

Overal

Met elkaar praten over geloof, kerk en
maatschappij. Dat doen wij tijdens de
groothuisbezoeken. Met als thema dit jaar:
Kerkproeverij, een Open Huis.
Niet iedereen weet meer hoe de kerk ‘smaakt’.
Zeker als je een paar jaar niet (veel) in de kerk
geweest bent.
Maar ook een trouwe kerkganger staat er niet
altijd bij stil hoeveel smaken de kerk in huis
heeft. Het pastoraat, de diaconie, en vieringen
met een groot scala aan woorden, liederen en
symboliek. In elke fase van ons leven kunnen
wij in de kerk terecht. Niet dat zij overal een antwoord op heeft, maar het is een plek
waar je elkaar kunt ontmoeten en kunt proeven van de rijkdom die het geloof kan
bieden. Een open huis. Een huis waar iedereen zich thuis zou mogen voelen.
Het is een veelomvattend thema, met vele kleuren en smaken en mogelijkheden voor
een goed gesprek.
Het wijkteam en de pastores zorgen voor inhoud, uitvoering en organisatie van deze
bijeenkomsten. Persoonlijk huisbezoek is ook altijd mogelijk
Opgave ochtend
Opgave avond
Opgave persoonlijk bezoek ouderling
Opgave persoonlijk bezoek pastores
Opgave beschikbaar stellen woning
Groothuisbezoek is alleen voor Op ‘e Noed.
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In gesprek met …..

februari
Idskenhuizen
In dit winterseizoen willen de jongeren van 18
jaar en ouder graag in gesprek met de ouderen
van onze gemeente. Het afgelopen jaar hebben
wij vele onderwerpen besproken. Over één van
deze onderwerpen willen wij graag een avond
met u in gesprek gaan. Bent u geïnteresseerd
om een avond met ons te spreken en
discussiëren? Dan is deze activiteit van harte bij
u aan te bevelen.
Het onderwerp is nog niet bekend en mocht u
suggesties hebben dan mag u dat aangeven op
het aanmeldformulier.

De datum is in overleg.
Datum
Aanvang
Plaats
Leiding

: februari
: 20.00 uur
: Idskenhuizen
: catechesegroep boven de 18 jaar
Jannie van Koten

Sing-in

4 mrt – 26 aug St. Nicolaasga/ Idskenhuizen

De Sing-in zal plaatsvinden op twee “gewone” zondagen,
namelijk op 4 maart in St. Nicolaasga
en op 26 augustus in Idskenhuizen.
Dit worden zangdiensten!
Filmavond

9 maart

Idskenhuizen

“Florence Foster Jenkins”
Florence Foster Jenkins is het waargebeurde verhaal
waarin een Society dame wanhopig een opera carrière
najaagt. Zij denkt zelf dat zij goed kan zingen, maar dat is
niet zo. Zij is wel een heel aardige dame die echt probeert
om goed te doen O.a door met haar stem troost te bieden
in de moeilijke periode van de Tweede Wereldoorlog. Haar
man steunt haar zangcarrière, hij liegt uit liefde. Hoe ver
kun je en mag je daarin gaan? En als je met geld de illusie
van talent kunt kopen en je doet daar dan niemand kwaad
mee, is dat dan erg? Moreel gezien is het misschien
dubieus, maar het leven is soms ingewikkelder dan de
theorie. Prachtige karakterrollen van Meryl Streep en Hugh
Grant. Een aanrader.
Datum
Plaats
Aanvang
Leiding

: vrijdag 9 maart
: Dorpshuis “de Stjelp” te Idskenhuizen
: 19.30 uur
: Anneke Adema en Gerda Keijzer
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Gemeente-uitje

April/mei

….

Verrassingsuitje voor oud en jong.
Lunch op eigen kosten of meenemen.
April of begin mei
Wordt georganiseerd door de
activiteitencommissie.
Verdere informatie volgt nader.
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Jeugdactiviteiten
Kliederkerk in Langweer.
Kliederkerk is er voor kinderen en hun (groot)ouders. Alles
mag in Kliederkerk. Het is een plek waar je kind mag zijn
en waar je op je eigen manier aan de slag gaat met een
Bijbelverhaal. We bedenken en oefenen een toneelstukje,
dansje of liedje en vaak gaan we samen iets groots of juist
veel kleine dingen maken. Wat we doen komt terug in de
Kliederkerkdienst die op de Kliederkerk volgt.

Zaterdag 7 oktober 9.30 uur – Kliederkerk in de Hoekstien.
We gaan vooral lekkere hapjes maken voor de Kerkproeverij.
Zondag 8 oktober 9.30 uur – Kliederkerkdienst in de Kerk van Langweer. In deze
Kliederkerkdienst gaan we Kerkproeven. We nodigen nieuwe mensen uit om een
keer te proeven wat er in de kerk gebeurt en de Kliederkerkkinderen zorgen voor
lekkere hapjes!
Zaterdag 23 december 9.30 uur – Kliederkerk in de Hoekstien.
We gaan iets leuks doen met het Kerstverhaal. Misschien wordt er ook wel weer een
kinderkoortje gevormd!
Maandag 25 december (eerste kerstdag) 9.30 uur – Kliederkerkkerstdienst in de Kerk
van Langweer. Kinderen spelen in deze Kliederkerkdienst weer een grote rol.
Zaterdag 24 maart 9.30 uur – Kliederkerk in de Hoekstien.
We luisteren naar het verhaal van Jezus’ intocht en gevangenneming. En we maken
Palmpasenkruisen.
Zondag 25 maart 9.30 uur – Kliederkerkdienst in de Kerk van Langweer.
Samen volgen we het verhaal waarin Jezus zijn intocht doet in Jeruzalem en
gevangengenomen wordt. Daar hoort natuurlijk de intocht met de Palmpasenkruisen
bij. Na afloop houden we een optocht door Langweer.

Verdere jeugdactiviteiten alleen voor Op ‘e Noed
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PKN Op ‘e Noed
Club groep 7-8
Voor de jongeren van groep 7 en 8 komt er dit jaar voor het eerst
een club avond. Eens per maand is er op vrijdag avond een
spelletjes avond. De spellen zullen variëren van spannend naar
leerzaam maar vooral met veel plezier.
Opgeven of meer informatie graag via het opgave formulier.
Leiding:
Froukje Jellema & anderen

Rock-steady 12-15 jaar
Voor de middelbare schooljeugd is er op 1
avond in de 2 weken het Rock Steady
programma; met spel, aansprekende
werkvormen, gezelligheid en goede
gesprekken over hoe je Christus kunt
volgen in deze tijd!
Iedereen die mee wil doen vragen we zich
op te geven via het opgaveformulier!
Leiding:

Jannie van Koten & anderen

Stay-steady 15-18 jaar
Voor de oudere jongeren is er dit jaar voor het eerst Stay steady. Dit jaar hebben we
nieuw materiaal. We zijn enorm enthousiast over de werkwijze van de Rock Steady
en hebben daarom het vervolg programma besteld. Wel willen we graag eerst met
zijn allen gaan eten omdat we deze open sfeer om gesprekken te beginnen heel fijn
vinden. De thema’s van de avonden zijn zeer divers en hebben een diepgang op het
geloof op het niveau van de jongeren.
Iedereen die mee wil doen vragen we zich op te geven via het opgaveformulier, ook
al ben je eerder geweest!
Leiding:
Froukje Jellema & anderen

Leiding:

Catechese boven 18 jaar
Vanaf oktober beginnen we weer met de catechese boven de 18 jaar
(tot 25 jaar). Eén keer per drie weken komen wij een avond bij elkaar
om te spreken over de verschillende geloofsonderwerpen. Je mag
ook zelf onderwerpen inbrengen die we kunnen behandelen. Deze
avonden zijn in Idskenhuizen en de data worden in overleg gepland.
We beginnen vanaf oktober en gaan door tot aan de zomer.
Dames en heren boven de 18 jaar zijn welkom om zich aan te melden
voor bij deze avonden.
Jannie van Koten & anderen
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Clubstriid
Met de jeugd van onze kerk strijden tegen andere kerken. Op vrijdag 2 februari 2018.
Super spannend! Doe je mee?
EO-jongerendag 2018
Samen in de bus naar de EO jongerendag in het Gelredome in Arnhem.
Op zaterdag 26 mei 2018. Een muzikale en virtuele belevenis!
Kraampjes op het plein en christelijke bands binnen.
Ook volwassen jongeren zijn van harte welkom.
Ga je mee??
Nacht zonder dak
Voor meer informatie en de datum
houd www.nachtzonderdaknl/sintnicolaasga in de gaten!!
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Activiteiten
Activiteit

Datum

Plaats

Ochtendkring

okt/nov feb
10 oktober

Wijkcentrum
Doniahiem
Langweer

Een reli-talkshow:
Op weg naar
Santiago de
Compostela
Jabikspaad
Luther
Liturgisch
bloemschikken
Wandkleed maken

17 oktober
31 oktober
Vanaf
november
Vanaf
november
Kunst in de kerk
9
november
Après-preek12
gesprek
november
Ouders op herhaling 14
november
Boekbespreking
14
november
Op weg naar de
14 Nov-28
preek
feb-24 april
Deel de maaltijd
17 & 24
nov.
Belijdeniscatechese Vanaf
december
Kerstmis voor 5520
plussers
december
Kruisweg
18 januari
In gesprek over de
23 januari
Islam
Spirit & Business
26 januari
Bibliodrama
Voltooid leven
Vrouwendiner
Groothuisbezoeken
In gesprek met …..
Sing-in
Filmavond
Gemeente-uitje
Jeugdactiviteiten

Jan - feb
31 januari
9 februari
In overleg
februari
4 mrt –
26 aug
9 maart
april/mei

Idskenhuizen
Langweer
St.
Nicolaasga
Idskenhuizen
Tjerkgaast
Idskenhuizen
Langweer
Heide 1, St.
Nicolaasga
Langweer &
Idskenhuizen
Gastgezinnen
In overleg
Langweer
Idskenhuizen
Langweer
St.
Nicolaasga
Langweer
Idskenhuizen
Idskenhuizen
Overal
Idskenhuizen
St.Nyk/
Idskenhuizen
Idskenhuizen
….
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