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Pinksteren
Van alle grote feesten is Pinksteren voor
ons het moeilijkste feest om te begrijpen.
Er is geen kribbe of kruis, of andere tastbare dingen die je je voor kunt stellen. Alleen een windvlaag in een huis en vuurvlammen op de hoofden van de mensen
die daar zijn vanwege de Geest van God,
de derde persoon van de Drie-eenheid.
Toen ik tijdens mijn studie preken leerde
maken zei onze hoogleraar dat we één regel nooit moesten vergeten, namelijk dat
de Bijbel zichzelf uitlegt. Dat wil zeggen:
wat je niet begrijpt staat elders in de Bijbel
beschreven of omschreven. Nu is de Bijbel
een heel dik boek, dus dat kan lastig worden. Maar het werkt! En met een beetje inspanning wordt zelfs het Pinksterverhaal
en de werking van de Geest begrijpelijk.
Lees maar mee.
Het gebeurt op het Pinksterfeest. Dat
feest vindt plaats 50 dagen na Pasen. Zeven maal zeven, en dan op de dag daarna
dus. Zeven is het getal van de volheid. Zeven maal zeven is de vervolmaking en voltooiing van wat eerder is begonnen. Met
andere woorden: let op, hier beleef je een
beslissende gebeurtenis.
Het gebeurt op het derde uur van de dag.
Dat is in Israël om negen uur ’s ochtends,
zo’n beetje de tijd waarop wij op zondag
samenkomen. De leerlingen van Jezus zijn
ook samen gekomen. Maar dat de geestdrift er van afspat kunnen we niet zeggen. Ze zitten eerder als bange vogeltjes
bij elkaar, want ze zijn alleen. Hun leider,
hun inspiratiebron is er niet meer. Dan opeens horen ze in het huis het geluid van
een windvlaag. Opeens…! Belangrijke
dingen in de Bijbel gebeuren altijd plotseling. Mozes die plotseling een brandende
braamstruik ziet, de herders die plotseling
een heel engelenkoor aan de hemel zien,
twee in het wit geklede mannen die plotseling in het lege graf van Jezus blijken te
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zitten, de Heer die plotseling voor de ogen
van zijn leerlingen naar de hemel gaat.
Plotseling betekent in de taal van de Bijbel: tegen elke berekening in, totaal onverwacht.
In het huis klinkt plotseling een windvlaag. Waar hebben we die windvlaag, die
ademstoot van God eerder gehoord? In
het begin, in Genesis 1, waar de adem van
God over de oervloed blaast om heel die
oermaterie leven in te blazen. En die windvlaag was er ook toen de Hebreeën ontsnapt waren uit Egypte. Ze stonden vóór
de Rode Zee, met achter zich de farao,
toen plotseling de wind van God het water splitste en zij droogvoets naar de overkant konden gaan.
In het huis waar de leerlingen zitten wakkert de wind vuur aan. Vuur, dat is het
symbool voor de aanwezigheid van God.
Bijvoorbeeld in de braamstruik van Mozes of op de berg Sinaï, waar God ‘woonde’
toen de Hebreeën aan de voet van de berg
verbleven. God is het vuur. Nu blaast de
wind dat goddelijke vuur uiteen in talloze
vlammetjes die zich op de hoofden van de
leerlingen zetten. Alle leerlingen worden
door de Geest geïnspireerd, zodat ze hel-

Geest van God je inspireren kan. Je hoeft beslist geen
talenwonder te zijn, of een groot spreker. Maar als de
Geest je aanwakkert, dan hèb je wat zinnigs te zeggen.
Daar heb je alleen gezond verstand voor nodig en liefde
voor de andere mens. De Geest doet de rest. Dan kun je
spreken met elkaar voorbij de spraakverwarring die Babel ooit veroorzaakte, over God en ons geloof in Hem.
Een gezegend Pinksterfeest gewenst!
Ds. Gerda Keijzer

dere taal spreken, in ieders moerstaal, zonder moeilijke
woorden, begrijpelijke taal over God en Jezus.
Geen enkel Bijbelverhaal heeft waarde als je het niet op
jezelf betrekt. Doe dat dus ook met het Pinksterverhaal:
wij zitten vaak ’s zondagsmorgens bij elkaar, een groep
mannen en vrouwen die als individuen denken niet zoveel te zeggen te hebben over God en geloof. Maar laat
de wind dan waaien zoals zij wil en je zult zien dat de

KERKDIENSTEN Tjerkgaast - Idskenhuizen - Sint Nicolaasga
09.30 uur
Collecte

Zondag 22 april - wit
Tjerkgaast - da. S. Cnossen – Hoekzema, 		
Scharnegoutum
1e eredienst/kerkmuziek, 2e kerk

09.30 uur
Collecte

Zondag 10 juni - groen - jeugddienst
10.30 uur Idskenhuizen - 18+ catechesegroep
Collecte
1e Werelddiaconaat, 2e onkosten dienst

Zondag 29 april - wit, - Heilig Avondmaal
09.30 uur St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte
1e H. A. project, 2e kerk
09.30 uur
Collecte

Zondag17 juni - groen, diaconale dienst
09.30 uur St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema
Collecte
1e World Vision, 2e kerk

Zondag 6 mei - wit
Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
1e diaconie , 2e onderhoud gebouwen

Zondag 24 juni - groen, openluchtdienst aan het water
10.00 uur Ulesprong - o.a. ds. Sara de Vries-Terpstra
Collecte
1e Diaconie, 2e kerk

Donderdag 10 mei - wit - Hemelvaartsdag
09.30 uur Tjerkgaast - pastor Anneke Adema
Collecte
1e diaconie , 2e kerk
Zondag 13 mei - wit - wezenzondag - onthulling wandkleed
09.30 uur Idskenhuizen - pastor Anneke Adema
Collecte
1e diaconie/weeshuis, 2e kerk

09.30 uur
Collecte

Zondag 1 juli - groen
Idskenhuizen - da. M. Mink, Kollumerzwaag
1e gez. diaconieën/caritas
Na iedere kerkdienst

Zondag 20 mei - rood - Pinkster zendingsdienst
10.00 uur St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema, 		
m.m.v. Crescendo
Collecte
1e project diaconie, 2e onkosten dienst
Zondag 27 mei - wit - zondag drie-eenheid
09.30 uur St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte
1e diaconie , 2e kerk

Datum
26 april
17 mei
31 mei
14 juni
28 juni

Zondag 3 juni - groen
Tjerkgaast - Dhr. U. Zwaga, Mantgum
jeugdwerk eigen gemeente, 2e kerk

Koffiedrinken

Diensten Doniahiem
Verzorgd door
Voorganger
Op ‘e Noed
Pastor A. Adema
Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. A. Vriend
Op ‘e Noed
Pastor A. Adema
Langweer
Ds. A. Veldhuizen
Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. A. Vriend

Bijzonderheden

Zondagavond 15 juli ‘tent´dienst in Tjerkgaast
Op zondagavond 15 juli zal het dorpsfeest van Tjerkgaast traditie getrouw worden afgesloten met een ´tent´dienst.
Gospelband Sjem zal deze dienst volledig verzorgen. Er is 1 collecte waarvan de opbrengst (na aftrek van de kosten)
ten goede zal komen aan het Caritas project.
Na afloop is er koffie met cake en limonade voor de kinderen. Iedereen is van harte welkom! Aanvang om 19.30 uur in
dorsphuis ’t Spantsje in Tjerkgaast.
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TERUGBLIK OP DE DIENSTEN ROND DE PAASTIJD
Sobere maaltijd
De RK parochie houdt elk jaar een sobere maaltijd: Soep
met verschillende soorten brood.
Een bezinningsbijeenkomst die past in deze vastentijd.
Dit jaar mochten wij aanschuiven bij deze maaltijd, en gelukkig waren er gemeenteleden van Op ‘e Noed, die dat
deden, en zo werd het een oecumenisch gebeuren. Pastoor Nota juichte dit toe en sprak de hoop uit dat dit in de
volgende jaren een vervolg zou krijgen.
Het was heel sfeervol, in de vergaderruimte in de RK kerk.
Er waren lichtjes, liederen, gebeden en gedichten en een
uitleg over de verschillende soorten brood, die elk een
symbolische betekenis heeft.
Zo werd er b.v. over het roggebrood gezegd: Roggebrood
is het brood van arme mensen, het herinnert aan vrouwen
en mannen die keihard moeten werken voor een karig
bestaan. Bij dit brood spreken we het verlangen uit naar
levensmoed en moed om te delen wat wij hebben, zoals
juist arme mensen dat goed kunnen.
En bij de kleine broodjes werd gezegd: De kleine broodjes
doen denken aan kinderen, dichtbij in ons eigen land en
ver weg. Zij verbeelden onze liefde, onze hoop en ons geloof in de toekomst. En wij spreken het verlangen uit dat
de Eeuwige, die is van alles en allen, ons helpen zal om van
de wereld een wereld te maken van vrede, shalom, waar
het goed leven is voor kinderen en voor alle mensen.
Het was goed om, halverwege de 40 dagentijd, zo met elkaar brood en soep, liederen en gebeden te delen.
Fijn dat wij in de RK kerk te gast mochten zijn.
Pastor Anneke Adema

Pasen, waarin we de Opstanding van onze Heer vieren, is
de kern van ons geloven. In de 40 dagen tijd leefden we
daar naar toe. In onze gemeente hadden we dit jaar de
40 dagen kalender, het lees- en vierboekje voor deze tijd.
Door veel mensen gebruikt en gewaardeerd.
De Kindernevendienst had het
project: ‘Ik zorg
voor jou’. Elke
week kwam er
tijdens de dienst
iets uit de koffer
wat iets te maken
had met het onderwerp van die
zondag, die week
eigenlijk.
En zo kwamen
we bij de laatste
week voor Pasen.
Palmpasen was de
ouverture van de
goede, stille week.
Maandag, dinsdag en woensdag waren er vespers in de
kerk in St. Nyk. Oecumenische diensten.
Ingetogen, sober, een ingehouden adem als het ware.
Eenvoud en rust als opmaat tot de volgende dagen.
Witte Donderdag, in Tjerkgaast. Met elkaar dachten we
na over onze Heer die zich als dienaar opstelde door zijn
leerlingen de voeten te wassen. Met elkaar vierden wij het
Avondmaal. Met meer dan ooit in gedachten het laatste
Avondmaal van Jezus en zijn discipelen. We worden er stil
van en gaan dan ook in stilte de kerk uit.

Gedicht tijdens de sobere maaltijd:
Mensen willen niet vluchten,
mensen blijven liever waar ze zijn,
als ze vrede hebben
als ze werk hebben
als ze maar water hebben…
Zullen wij een put geven,
water om een begin te maken,
water voor het zaad dat ze gaan zaaien?
Zo zal het groeien en vrucht dragen,
de aarde levend maken
een bron van leven voor hen, voor ons,
Voor iedereen…..

Goede Vrijdag, een viering rondom de staties. Weken daarvoor zijn gemeenteleden bij elkaar gekomen en hebben
een tekst uitgekozen die paste bij een van de 14 staties.
Momenten, uit de bijbel of door andere overlevering, tijdens de kruisweg van Jezus tot en met de graflegging. De
tekst werd vormgegeven in een kunstwerk. Vele creatieve
en tot de verbeelding sprekende kunstwerken werden
gemaakt. Op 14 tafels, aan elke kant 7, in de kerk van Idskenhuizen werd alles tentoongesteld. Een boekje met alle
teksten en kunstwerken was beschikbaar.
Op Goede Vrijdag werden de tekst voorgelezen, een gebed en een bijpassend lied bij elke statie.
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De paaskaars werd gedoofd en in stilte verlieten wij de
kerk in Idskenhuizen. Om op Stille Zaterdag in het donker
en in stilte de dienst in Tjerkgaast te beginnen. Een nacht,
die anders is dan alle andere nachten. We dachten aan de
bevrijdende daden van onze God, in lezingen, in zang van
Cantabilé, in gemeentezang. En toen het Paasevangelie
klonk, begonnen de klokken te luiden, de paaskaars kwam
binnen en het licht verspreidde zich als een lopend vuur.
Paars werd wit, wij herdachten onze doop en beleden ons
geloof. En onder de klanken van de Paasjubel gingen wij
de kerk uit, elkaar een gezegend Pasen wensend.

meer energie opgeleverd door de betrokkenheid en welwillendheid van zoveel gemeenteleden.
Gemeente van Op ‘e Noed: wij gaan met goede moed verder, samen met u, de toekomst van de Heer tegemoet.
Ds. Gerda Keijzer en pastor Anneke Adema

Een
feestelijke
dag op de Paasmorgen. : ‘De Heer
is waarlijk opgestaan” klonk het
bij aanvang.
De
paaskaars
werd in Idskenhuizen binnengedragen. Er was
een
feestelijke
sfeer. Wim en Rieneke
zongen
prachtige liederen. Het was heel
mooi dat er twee jonge mensen hun doop wilden beamen
in een Openbare belijdenis. Anna de Haan en Fabian Stoel
vertelden dat ze de weg van Jezus wilde volgen, dat ze
deel wilden uitmaken van de kerkelijke gemeenschap. En
als gemeente hebben we deze twee mensen omarmd en
hen van harte Gods zegen toegewenst.

In deze dienst van de paasmorgen presenteren de kinderen de door hen in de kindernevendienst gemaakte statie.
In en om Doniahiem
De Paasviering in Doniahiem was op 28 maart. Het is eigenlijk meer een viering van Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. In het eerste gedeelte stond het lijden van
Christus centraal. De paaskaars werd gedoofd en diaken
Sjoukje Dickhoff droeg de kaars uit. Dan volgt de stille
zaterdag. Stil staan we bij het graf
van de Heer. Ingetogen luisteren
wij naar het bijzondere verhaal van
Jozef van Arimatea. Dan wordt de
nieuwe paaskaars binnengebracht
en mag de paasjubel klinken. Een
eeuwenoud ritueel, maar toch telkens weer nieuw en ontroerend.
Goed om het met elkaar te vieren,
in een volle zaal in Doniahiem. Protestant en Rooms Katholiek, personeel en bewoners, iedereen had
daarin een aandeel.
Sietske Potijk was mede-voorganger, bewoner mijnheer
Douma las een gedicht voor, en ook het koor van Hemmo
Kalteren was present. Mooi, dat het ‘eigen koor’ van Doniahiem er weer bij was. Al met al, een goed en waardevol
samenzijn in Doniahiem.
Pastor Anneke Adema

Met hen, met de gemeente en met de vele gasten hebben
we nog even nagepraat onder de koffie met lekkers.
De paasmorgen was een feestelijke afsluiting, maar tegelijkertijd ook een begin.
Met vertrouwen en nieuwe moed mogen wij verder gaan
in het spoor van een bevrijdende God.
Een toekomst die staat in het teken van de Opgestane
Heer, is een hoopvolle toekomst
Als pastores hebben wij deze tijd als zegenrijk ervaren. Zoveel mensen die zich betrokken voelden, die op wat voor
manier ook en mee wilden werken aan de diensten, de
staties, mensen die zorgden dat de kerkzaal in orde was
en die vele andere dingen die moesten gebeuren. Nooit
deden wij tevergeefs een beroep op iemand.
Deze intensieve tijd heeft energie gekost, maar nog veel
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AMBTSDRAGERS
Advertentie:

lingen, 2 diakenen en 1 ouderling-kerkrentmeester. Twee
van deze vacatures zijn al meer dan een jaar niet vervuld.
In onze gemeente gebeurt heel veel, dank zij inspanningen van velen. Daar zijn we heel dankbaar voor. Onze gemeente kan zich in veel opzichten gezegend noemen!
Maar het kan niet zo zijn dat er steeds veel wordt gedaan,
maar dat het kader, de groep van ambtsdragers, steeds
kleiner wordt.
Een gemeente is niet alleen gebaat bij louter consumenten en tijdelijke vrijwilligers, maar heeft zeker ook behoefte aan mensen die een tijdlang verantwoordelijkheden op
zich willen nemen!
Overweeg eens bij u zelf of u (eventueel samen met iemand anders bijv. in een duo-ambt) een periode wilt werken in deze gemeente. De praktijk wijst uit dat, behalve
dat u geeft, u ook veel terug ontvangt!
Wij als vacaturecommissie zullen graag vragen beantwoorden en aanbiedingen doorgeven aan de kerkenraad.
Ook gaan wij door met mensen te vragen voor een ambt.
Hopelijk ziet u de noodzaak in en zegt u niet te gemakkelijk: nee.
Wij gaan vol vertrouwen aan de slag.
De vacaturecommissie,
Henk Sybesma, Klaas Postma en Jan van der Meer

Vacatures
In onze Protestantse Gemeente “Op ‘e Noed”
zijn er de volgende vacatures:
3 ouderlingen
2 diakenen
1 ouderling- kerkrentmeester
Wij zijn een gemeente waar men omziet naar elkaar!
Om dit vol te houden hebben we mensen nodig die
zich beschikbaar willen stellen.
In dit werk geeft u naar vermogen en u ontvangt er
veel voor terug. U kunt het alleen doen, maar ook samen als duo-ambt is mogelijk.
Inlichtingen bij de vacaturecommissie
Oproep ambtsdragers 2018
Aan alle leden van onze Protestantse Gemeente “Op ‘e
Noed”.
Om direct maar met de deur in huis te vallen: Er zijn dit jaar
weer een aantal vacatures voor ambtsdragers: 3 ouder-

P.S. Inmiddels kunnen we op dit moment (5 april 2018)
melden dat Jetty Koolstra bereid is ouderling te worden!

VAN DE KERKENRAAD
Verslag van de gemeenteavond van 7 februari 2018
in de kerk te Idskenhuizen
Voorzitter Jan de Jong opent de avond en kan ruim 40 gemeenteleden welkom heten. De voorzitter gaat ons voor
in gebed en vraagt een zegen voor de vergadering.
Jeugdouderling Jannie van Koten verzorgt de opening
met als onderwerp de Psalmen. Ze vertelt dat we hetzelfde gaan zien en doen wat ze ook met de oudste catechesegroep heeft gedaan. Aan de hand van een flitsend
filmpje kunnen we zien hoe de psalmen zijn verdeeld in
vijf hoofdgroepen. De psalmen zijn een soort gebedsboek
voor de lezer. Daarna krijgt elke groep een twee stukjes
tekst uit acht verschillende Psalmen. Alles ligt door elkaar
en de opdracht is om de goede stukjes bij elkaar te zoeken
en met behulp van de Bijbel ook nog eens op te zoeken
welke psalm het zijn. Voorwaar geen gemakkelijke opdracht oftewel ‘in dreech putsje’. Er werd druk gepuzzeld
en gezocht. Soms zelf met behulp van google!!
Na deze leerzame en gezellige opening is het pauze en
de familie Van Koten zorgt voor een lekker bakje koffie of
thee!
Na de pauze is het woord aan de kerkrentmeesters over de
jaarrekening van 2016 en de begroting voor 2018. Administrateur Ben de Velde Harsenhorst deelt een helder overzicht van de cijfers uit. De begroting van 2018 laat maar
liefst een tekort zien van € 18.705. Na een korte uitleg kunnen er vragen worden gesteld.
Op een vraag hoe het kan dat bij een dalende opbrengst

van de kerkbalans de bijdrage ‘levend geld’ in 2018 even
groot is als in 2017 wordt geantwoord dat dit komt door
dat er toegezegd geld in 2017 nog in 2018 moet worden
ontvangen.
Op de vraag waarom onze gemeente met de actie kerkbalans twee maanden voorloopt op de landelijke actie antwoordt Ben dat dit te maken heeft met het kalenderjaar.
Voor leden die hun gift via een maandelijkse automatische
incasso doen, kan deze nu ingaan in januari. Ook verschillende buurgemeenten houden de actie eerder.
De subsidies op de begroting zijn voor het onderhoud
voor de monumentale kerken in St. Nicolaasga en Tjerkgaast.
Voorzitter van de KRM, Douwe Smit, heeft ook zorgen
over de teruglopende inkomsten. Er wordt gewerkt aan
een vijfjaren begroting 2018 - 2023. -Het is duidelijk dat in
onze gemeente waar de gemiddelde leeftijd steeds hoger
wordt de inkomsten van het levend geld minder worden.
Uit deze vijfjaren begroting moeten conclusies worden
getrokken die moeten worden omgezet in keuzes. (beleid)
Er is nog wel een goede geldelijke reserve maar de rente
is erg laag. Op korte termijn zijn er nog oplossingen nodig voor de vloer en de geluidsinstallatie in Idskenhuizen.
Hiervoor komt er overleg met de installateurs voor oplossingen en garantie. Ook de geluidsinstallaties en de headsets in de kerken van St. Nicolaasga en Tjerkgaast werken
niet altijd optimaal.
Op een vraag aan Douwe of de balans ook beschikbaar is
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Kerkrentmeesters
De regelementen voor de begraafplaatsen worden herzien. Momenteel zijn die voor verificatie in Utrecht De
kerkrentmeesters zijn bezig met een meer flexibele inrichting van het liturgisch centrum. Een voorstel volgt. De taken en procedures voor de kosters zijn voor Sint Nyk en
Tjerkgaast zijn afgerond. Idskenhuizen volgt. Als de problemen met de geluidsinstallaties zijn opgelost, volgt een
afrondend overleg met het beamerteam.
Het probleem met de vloer in Idskenhuizen blijkt een
gevolg te zijn van verkeerde beschermdoppen onder de
poten. Vervanging is noodzakelijk. Uit coulance heeft de
leverancier aangeboden de ‘koffiezaal’, waar de vloer het
meest beschadigd is, opnieuw te lakken. Het is een enorme klus om alle doppen om te wisselen, waarbij we nog
wel een paar vrijwilligers kunnen gebruiken. We vervolgen
de vergadering met het overleg met een afvaardiging van
de PG Langweer.

antwoordt hij positief. Er worden enkele kopieën van de
balans uitgedeeld en wie van de leden er één wil hebben
kan contact op nemen met Douwe of Ben.
Een andere vraag gaat over de mogelijkheid om de ‘cijfers’
vooraf in te kijken. Hierop antwoordt de voorzitter van de
KRM dat dit vroeger wel gebeurde om lange en ingewikkelde discussies op de gemeenteavond te voorkomen. Dit
is de laatste jaren echter niet meer het geval.
Voorzitter Jan de Jong bedankt Ben en Douwe voor hun
uitleg en Douwe geeft een compliment aan Anita Spijksma die het overzicht op papier heeft gezet.
Rondvraag: Er is een vraag over het betalen van grafrechten. Ben antwoordt dat zijn vrouw Marieke en Anita Spijksma, al een paar jaar, vele dagen en uren aan het werk zijn
geweest om de administratie van de begraafplaatsen op
orde te krijgen. Dat in nu voor elkaar. de rekeningen van
2016 zijn de deur uit en die van 2017 komen binnenkort.
Kunnen we deze mooie kerkzaal niet verhuren aan derden
zodat dit ook inkomsten oplevert? Het antwoord van Douwe is dat dit niet kan omdat we dan in het vaarwater zitten
van het dorpshuis. We willen niet met hen concurreren.
De voorzitter bedankt ieder die een bijdrage heeft geleverd. Jannie wordt met applaus bedankt voor haar inleiding.
Ds. Gerda keizer besluit de vergadering om te wijzen op
de komende 40-dagentijd. Ze doet dit met ‘gedachten’ van
Jaap Zijlstra over Jezus. ‘Eindelijk iemand die zegt……!’

Verslag van het overleg van de PG Langweer
en de PG Op ‘e Noed op woensdag 13 februari 2018
in de kerk van Idskenhuizen
Voorzitter Jan de Jong heet iedereen van harte welkom en
hoopt op een goede avond. De gesprekspunten worden
geïnventariseerd. We maken een voorstelrondje om met
elkaar “yn ‘e kunde” te komen. Overleg tussen gemeenten
kan ook in de bijeenkomsten van de Tsjûkemargemeenten
maar ‘dichtbij’ geeft ook kansen voor uitwisseling en samenwerking. Geertje Minnee schetst de situatie van Langweer. Vergrijzing en overlijden heeft de gemeente klein
gemaakt. In de wintertijd zijn er 20 tot 30 kerkgangers. In
de zomertijd is dat meer dan zijn er de zomergasten. Het
is moeilijk ambtsdragers te vinden. Ook Op ‘e Noed kampt
met de vergrijzing. In een paar jaar is het aantal leden teruggegaan van ruim 1000 naar ongeveer 800. Voldoende
ambtsdragers vinden is moeilijk.

Verslag van de KKR vergadering van 13 februari 2018
Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de
aanwezigen van harte welkom.
Hij leest een stukje van Henry Nouwen. Het leven mag je
vieren! Dat geldt ook voor je verjaardag. De verjaardag
houdt ‘het kind in je’ levend en kun je dankzeggen voor
het geschenk van het leven. De voorzitter sluit de opening
af met gebed.

Winterwerk
De reacties betreffende het gezamenlijke winterwerk zijn
bijzonder positief. De activiteitenbrief ziet er mooi uit en er
is volop deelname uit de beide gemeenten. Mensen stellen de ontmoetingen over en weer op prijs. “We komme
byinoar oer de flier.” Ook is er waardering voor de inhoud
van de activiteiten. Graag een vervolg! Initiatief nemen om
de PG Scharsterbrug/Ouwsterhaule er bij te betrekken.

Het doel van Kerk 2015 is terug naar de kern van het kerk
zijn. We bespreken pakket 3 van de voorstellen voor de
nieuwe kerkorde. Uitganspunten zijn: de Vitale gemeente,
formatieplaatsen van voldoende omvang, de rol van de
classis en de gemeente bij het bevorderen van samenwerking tussen gemeenten, de mogelijkheid tot werktijd
vermindering bij financiële tekorten en een regeling dat
een predikant na12 jaar kan worden losgemaakt van de
gemeente op verzoek van beide partijen.. De kleine kerkenraad reageert positief op de voorstellen.

Gezamenlijk Kerkblad
In Langweer wordt het kerkblad huis aan huis bezorgt. Er
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Op ‘e Noed werkt
met abonnementen. (€ 15,-) We brainstormen over mogelijkheden. Een mogelijkheid zou kunnen zijn één kerkblad
met twee katernen. Wellicht een proefnummer maken? We
blijven in contact. Op ‘e Noed: de kerkenraad informeren!

Op zaterdag 17 maart is er weer een bijeenkomst van de
Tsjûkemargemeenten. Voorzitter Jan de Jong zal hier een
presentatie geven van onze gemeente. Ook komt de gezamenlijke openluchtdienst van 24 juni op de Ulesprong
bij de Tsjûkemar aan de orde. Linda Wind zit namens onze
gemeente in de voorbereidingsgroep.

Pastoraat
Pastor Anneke Adema heeft een benoeming t/m 31 december 2017. Dat betekent dat er minder uren zijn voor
pastoraat binnen de PG Op ‘e Noed. Kunnen we hierin ook
wat voor elkaar betekenen?

Pastoraat
Er zijn twee belijdenis kandidaten, Anna de Haan uit Idskenhuizen en Fabian Stoel uit IJsselmuiden. Zij zullen in de
volgende KKR vertellen over hun motieven om belijdenis
te doen.
Klaas Postma geeft aan dat de diaconie zoekt naar een
structurele oplossing voor de vorm van de viering in onze
drie kerken.

Kanselruil
Het is het onderzoeken waard of kanselruil tussen onze
predikanten tijd zou kunnen uitsparen voor beiden. Een
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preek maken kost ongeveer 10 uur. De mogelijkheden en
onmogelijkheden moeten duidelijk worden.

De gezamenlijke winteractiviteiten worden door Langweer en door ons als zeer positief ervaren. Beide kerken
willen hier graag mee door.

Beheer
Binnen de samenwerking van Tsjûkemargemeenten is/
wordt het mogelijk om het beheer of een gedeelte ervan
uit te besteden. Voor Op ‘e Noed is dit momenteel nog niet
aan de orde. Maar dat kan in de toekomst natuurlijk veranderen.

Verder gaan beide gemeentes onderzoeken of een gezamenlijk kerkblad mogelijk is. Beide redacties komen bij elkaar om
te zien of er vanaf september één kerkblad uitgegeven kan
worden. De intentie is dat ons abonnementsgeld door het
samengaan niet verhoogd gaat worden. Of de gemeente
Scharsterbrug/Ousterhaule nog bij het proces betrokken
wordt, hangt mede af van henzelf. Er zijn contacten (geweest).

Het was goed om bij elkaar te zijn, om meiinoar yn de
kunde te kommen en ideeën uit te wisselen. De volgende
vergadering wordt vastgesteld op woensdag 30 mei om
20.00 uur in De Hoeksteen.
Rinny Pijpker sluit het overleg af met lezen van het mooie
lied “Laten wij gaan….”

Binnen de Tsjûkemarkring is er ook behoefte aan samenwerking op het gebied van financiën en administratie. Een
aantal gemeentes wil dit uitvoeren via de landelijke organisatie. Door eigen expertise blijven wij de werkzaamheden op deze gebieden vooralsnog zelf doen. De GKR geeft
goedkeuring aan de beweging van samenwerking.

Verslag van de GKR vergadering van 21 februari 2018
Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering met een bij
de PKN per telefoon opgevraagd gedeelte over de 40-dagentijd: ‘Waar twee of drie in mijn naam geloof delen,
hoop koesteren, liefde schenken, elkaar de hand toesteken, enz. daar bent U in hun midden als bron van leven,
enz.’ Het gedeelte is uit “Geloof, hoop en liefde” van Alfred
Bronswijk (PKN) (te vinden op internet).
Na een verwelkoming sluit de voorzitter de opening af
met gebed.

Afgelopen vrijdag was er een bijeenkomst van de Stay
Steady-groep (16 – 18 jaar). Hoewel er 70 uitnodigingen
waren verstuurd, kwamen er maar drie. De jeugdouderlingen gaan er verder mee aan de slag.
De Diaconie heeft (vanuit haar dienstbaar zijn) de zorg
voor de organisatie van het Heilig Avondmaal en denkt na
over verbeteringen van het lopend avondmaal.
Anneke Koelewijn sluit de vergadering af met het gedicht
“Als je de ander tegenkomt” van Robert Grijsen. (uit: Ouderlingenblad.) Om 09.30 uur bedankt de voorzitter iedereen voor haar of zijn inbreng en hij wenst de aanwezigen
een wel thuis.

In de lijdensweek is er elke dag een dienst in één van onze
kerkgebouwen. Het verslag van de gemeenteavond van 7
februari is vastgesteld en wordt gepubliceerd in Schakels.
Het voorstel is de notulen zo snel mogelijk rond te laten
gaan. Na verwerking van opmerkingen kan er een verslag
van worden gemaakt, zodat dat eerder in het kerkblad gepubliceerd wordt. Zo is de informatie meer up-to-date.

Verslag van de KKR-vergadering van 7 maart 2018
Nog voor aanvang van de vergadering begroeten wij de
belijdeniscatechisanten Anna de Haan en Fabian Keijzer,
die het eerste deel van de vergadering meemaken.

Heel Friesland is vanaf 1 mei één Classis. Er is gevraagd om
afgevaardigden voor de nieuwe Classisvergadering. Onze
predikant Gerda Keijzer heeft zich hiervoor gekandideerd.
De kerkenraad gaat akkoord met de inhoud van de laatste
consideraties. Ze zijn helder en duidelijk.

Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de
aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom heeft
hij voor de belijdeniscatechisanten. Vervolgens leest hij
uit het Bijbels dagboek van ds. Arie van der Veer het gedeelte: 1 Johannes 3 vers 1 en 2: Wij zijn nu al kinderen van
God en wij zullen op Jezus lijken. En verder: ‘Is jouw leven
een feest?’ Als dat zo is, waar zie ik dat aan? Bijvoorbeeld
door het zingen in de kerk, het avondmaal te vieren en het
weten dat ik een kind van God ben. De voorzitter sluit de
opening af met gebed.

De volgende vergadering van de ring Tsjûkemargemeenten is op zaterdag 17 maart. Voorzitter Jan de Jong en ds.
Gerda Keijzer gaan er in ieder geval naar toe. Op 24 juni
houdt de kring een (eerder aangekondigde) gezamenlijke
openluchtdienst. Namens onze kerk zit Linda Wind in de
voorbereidingscommissie.
Trijn van der Heide en Alie Langeraap stoppen/gaan stoppen met hun ambtswerk in onze gemeente. Van de ouderlingen gaan Klaas Postma (voor vier jaar) en Jan en Jikke
de jong (voor twee jaar) door Dini Wijnja gaat nog drie
jaar door als diaken. Sjoukje Dickhoff gaat door totdat er
voor haar werk een opvolger gevonden is (wat moeilijk is).
Bij de kerkrentmeesters stopt Dirk Dijkstra en Jan van der
Schaaf zal later zijn besluit kenbaar maken.
Als kerk zullen wij moeten nadenken over hoe wij het werk
in de gemeente in de toekomst willen organiseren. Wij
kunnen niet alles houden zoals het altijd was.
Wel moeten wij bezig met het meer erbij betrekken van
andere gemeenteleden. In onze aprilvergadering zullen
we verder over dit onderwerp spreken.

De catechisanten Anna de Haan en Fabian Keijzer willen
in de dienst van Pasen belijdenis van hun geloof doen. Zij
willen in deze vergadering graag met ons spreken over geloofszaken: hun en ons geloof. Over: hoe heeft iedereen
zijn of haar eigen geloofsbelijdenis ervaren. Er volgen vragen over en weer. Er wordt op een goede, fijne en open
manier over dit onderwerp gesproken en wij kunnen aan
het eind vaststellen dat wij graag met hen in de paasdienst
openbare belijdenis willen doen. Het gaat ons als gemeente ook aan, het is voor ons allen belangrijk en feestelijk.
De Classis gaat in principe akkoord met de vijf consideraties, maar heeft moeite met de vijfde: het na maximaal 12
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jaar uit elkaar gaan gemeente en predikant. Een meerderheid van de Classis is het niet eens met het voorgestelde.
Dit bezwaar gaat mee naar de Synodevergadering.

huizen wordt z.s.m. opnieuw ingeregeld. Het aangepaste
Reglement voor het beheer van begraafplaatsen is goedgekeurd door ‘Utrecht’.
Er komt een nieuwe microfoonstandaard in de kerk van St.
Nyk. Het veranderen van de hoogte dient nauwkeurig te
gebeuren door eerst de handle los te draaien, dan de juiste
stand in te stellen en tot slot de handle weer vast te zetten.
Een andere manier levert schade op aan de standaard.

Op 15 en 17 maart zijn er weer Tsjûkemar vergaderingen
voor diaconieën en moderamina.
Het gratis blad ‘Petrus’ komt in de .kerk te liggen.
De vacaturecommissie gaat op zoek naar drie ouderlingen. De kerkrentmeesters zullen hun vacatures nog doorgeven. Als ds. A. Veldhuizen terug is, zal het overleg om tot
een gezamenlijk kerkblad te komen van Langweer en Op
‘e Noed van start gaan.
Er is het voorstel de dienst op 1 januari in de grote zaal van
Doniahiem te houden en niet in een van onze kerken.
Het tekort aan ouderlingen wordt zo langzamerhand als
nijpend ervaren, vooral bij het bezoeken van ouderen en
zieken. In onze eerstvolgende KKR-vergadering zullen we
dit onderwerp bespreken en het komt ook aan de orde
in onze GKR-vergadering van 18 april. Er is een aanvraag
binnengekomen om een collecte te houden voor de Bijbelvereniging. Dit wordt in de diaconie besproken.

Wanneer kinderen uit de omgeving mee willen doen aan
Nacht zonder dak, dan moeten die kerken ook leiding
meesturen. Dat geldt ook voor alle vergelijkbare activiteiten. De respons voor de Stay Steady-groep was laag,
er wordt gekeken naar oplossingen voor de toekomst. De
jeugdouderlingen vragen om meer taken voor het Kind
van Dienst.
De kerk van Scharsterbrug/Ousterhaule wil volgend seizoen graag meedoen met de winterbriefactiviteiten.
Roel Kok sluit de vergadering af met het lezen van een lied
van een koor in een door hem bezochte begrafenisdienst:
‘Een vonk uit stenen geslagen’.
Om 22.10 uur bedankt de voorzitter iedereen voor haar of
zijn inbreng en hij wenst een ieder wel thuis.

De KRM is bezig om het onderwerp ‘Beheer’ in het beleidsplan aan te passen. De ringleiding in de kerk van Idsken-

VAN DE KERKRENTMEESTERS
In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk van de kerkrentmeesters. Dit gaat over het geld en goed van uw
kerk: het geld dat binnenkomt aan bijdragen e.d. en het geld dat er uit gaat aan pastoraat, onderhoud kerkgebouwen en
de kosten van het houden van kerkdiensten. Mocht u/jullie vragen hebben of is er iets niet duidelijk: vraag het ons
28-01-2018
04-02-2018
11-02-2018
18-02-2018
25-02-2018
04-03-2018
11-03-2018
14-03-2018
18-03-2018
25-03-2018
29-03-2018
01-04-2018

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Opbrengst collecten
82,36
145,00
76,00
110,10
103,80
86,05
97,58
100,55
75,20
120,25
96,57
212,73

Eindejaarscollecte
De eindejaarscollecte 2017 heeft een bedrag opgebracht
van € 1.789,50. Alle gevers bedankt hiervoor.
Wijk 1
Wijk 2
Wijk 3
Wijk 4
Wijk 5
Wijk 6
Wijk 7

Traplift Tjerkgaast
Afgelopen week is in de kerk
van Tjerkgaast een traplift
geïnstalleerd. Mede dankzij een gulle gift kon deze
traplift gerealiseerd worden.
Voortaan is koffiedrinken na
de kerkdienst in Tjerkgaast
ook toegankelijk voor mensen die moeite met de stijle
trap hebben. We zijn hier bijzonder blij mee.

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

Bij d eze Schakels
is
een acceptg iro vo
or
d e Pinkstercollec
te
toegevoegd.
De Pinkstercollec
te
is bestemd voor he
t
werk in onze eig
en
gemeente O p ‘e N
oed.

Kerkbalans
De toezeggingen voor Kerkbalans 2018 zijn ingevoerd, de
Kerk kan rekenen op een bedrag van € 85.260,12. Dit is
ruim € 2.800,00 minder dan 2017.
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VAN DE DIACONIE
Bedankje Gambia
Beste mensen,
Al vijf jaar hebben wij onze projecten in Gambia. Vorig
jaar kwam de PKN-gemeente Op `e Noed en basisschool
de Paedwizer in actie voor Gambia. Dit resulteerde in een
prachtig mooi bedrag. We hebben vele goederen kunnen
verschepen naar Gambia, de families, en de lagere school
in Gambia waren erg blij met deze steun. In Februari zijn
we zelf ook weer naar Gambia geweest om onze projecten te bezoeken. We zien vooruitgang, de kinderen gaan
naar school en zelfs twee volgen een studie. Ook verkopen
ze de goederen die wij verschepen zodat ze zichzelf beter kunnen onderhouden in de dagelijkse behoeften. Wij
willen iedereen bedanken voor de giften die wij hebben
mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Ademar, Leny en Elly Breed
Datum
Plaats		
28 januari
Tjerkgaast
4 februari
Idskenhuizen
11 februari
St. Nicolaasga
18 februari
Tjerkgaast
25 februari
Idskenhuizen
4 maart
St. Nicolaasga
11 maart
Tjerkgaast
14 maart
Idskenhuizen
18 maart
St. Nicolaasga
25 maart
Idskenhuizen
29 maart
Tjerkgaast
1 april
Idskenhuizen
				
Datum
Plaats		
4 januari
Doniahiem
18 januari
Doniahiem
1 februari
Doniahiem
15 februari
Doniahiem
1 maart
Doniahiem
15 maart
Doniahiem
29 maart
Doniahiem

Opbrengst collectes
Doel collecte
Project Diaconie
Wereldiaconaat (Kerk in Actie)
PKN catech. en educatie
40 dgn tijd ; Oeganda kinderdorp Bulamu
40 dgn tijd ; Oeganda kinderdorp Bulamu
40 dgn tijd ; Oeganda kinderdorp Bulamu
40 dgn tijd ; Oeganda kinderdorp Bulamu
Voedselbank
40 dgn tijd ; Oeganda kinderdorp Bulamu
40 dgn tijd ; Oeganda kinderdorp Bulamu
40 dgn tijd ; Oeganda kinderdorp Bulamu
40 dgn tijd ; Oeganda kinderdorp Bulamu

Opbrengst
€ 206,52
€ 257,00
€ 82,29
€ 144,85
€ 151,15
€ 214,01
€ 119,06
€ 115,45
€ 109,36
€ 169,10
€ 146,90
€ 358,35

Doel collecte
Wilde Ganzen
Wilde Ganzen
Wilde Ganzen
Wilde Ganzen
Wilde Ganzen
Wilde Ganzen
Wilde Ganzen

Opbrengst
€ 22,40
€ 15,85
€ 35,00
€ 27,90
€ 14,85
€ 46,21
€ 43,05

VANAF KAMPEREILAND
Wolf
Een paar weken geleden hoorden we ’s morgens vroeg dat
vier boerderijen verderop drie schapen doodgebeten waren door een wolf. Het waren hoogdrachtige schapen. Hun
keel was doorgebeten, maar voor de rest had de wolf niets
van de dieren gegeten. Het dier was diezelfde ochtend
ook al in de buurtdorpen van Kampen gezien en gefilmd.
Ook daar waren schapen doodgebeten of in de sloot gejaagd en verdronken.

de anderen gedaan, in een schuur met deuren die dicht
kunnen.
Ik was een beetje van slag door het bericht over de wolf.
We proberen onze schapen zo goed mogelijk te verzorgen,
houden een extra oogje in het zeil tijdens de aflammerperiode zodat er zo weinig mogelijk mis kan gaan. Straks
in een frisse weide en dan we kunnen genieten van die
kleine wolbaaltjes die als een speer door het land racen,
onder toeziend oog van hun moeders.
Maar een wolf…. daar hou je geen rekening mee en daar
kun je niets tegen doen. Ik vond en vind het maar een
akelig idee dat de schapen straks naar buiten gaan, terwijl
Midas misschien besluit om nog een keer de afslag Kam-

Onze schapen waren op dat moment nog verdeeld in twee
koppels. Eén koppel was ondergebracht in de kapschuur.
Weliswaar achter een hek, maar wat betekent zo’n hekje
voor een wolf?! In allerijl hebben we die schapen toen bij
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pereiland te nemen. Ze zijn kansloos tegen zo’n moordenaar….!

vaarlijk wordt, krijgt zo’n oud visioen opnieuw betekenis.
Ik geloof met hart en ziel in de visioenen uit de Bijbel. Maar
ik heb ook mijn gezond verstand gekregen. Hoe mooi het
ook is, het visioen is nog toekomstmuziek. Vooreerst hebben we te maken met de realiteit. De harde realiteit van
een wolf tussen de schapen. Daarom gaan die van ons
vooralsnog met hun kroost ’s avonds veilig in de schuur.

Natuurlijk maakte ik mijn zorg om de wolf wijd en zijd
bekend. We appten ons een slag in de rondte die dag.
Mijn broer schreef: ‘Wolven horen niet in Nederland’. Een
zoon zei resoluut: ‘Afschieten dat beest!’ (maar dat mag
niet, hoorden we). Een andere zoon zei: ‘Gas geven, als je
hem voor de auto krijgt’, maar of ik dat durf is nog maar
de vraag. Eén bericht sprong eruit, namelijk dat van een
collega (en boerendochter). Zij appte: ‘Dat doet verlangen
naar het visioen van Jesaja…. de wolf en het lam tesamen….
zo was het toch?’ Inderdaad, zo zei Jesaja het in hoofdstuk
65:25.
Ik hou van de visioenen van profeten en hecht er waarde
aan. O, als die dag komt, dat er geen gevaar meer is voor
mens en dier…! Wat heerlijk zal dat zijn. Juist als het ge-

VANUIT JOURE
gaan onder de dingen die niet lukken, denken dat je op de
werk tekort schiet is ook niet goed.
Klopt die tegel nu of niet? Ik was er niet helemaal zeker
van. Ben je een ezel als je zo hard werkt als een paard en ’s
avonds zo moe bent als een hond?
Ik nam nog een slok van mijn koffie en keek nog eens
naar het tegeltje. En ineens schoot in mijn gedachten het
ezeltje van de palm zondag. Het ezeltje dat Jezus droeg
toen hij Jeruzalem binnen kwam. Een ezel is een lastdier
bij uitstek. Het is geen volbloed Arabier en zeker geen
paradepaard. Hij vervoert mensen en goederen. Dat kan
hij goed. En wat je goed kan, vind je bijna ook altijd wel
leuk. Zou dat het zijn? Als je ergens plezier in hebt en voldoening uit haalt, kun je daar van genieten, ook al word je
er soms ( heel) moe van. Maar misschien wel minder moe
dan krampachtig te zoeken naar ‘ruimte voor jezelf’, of ‘uit
het leven halen wat erin zit.’
Als je naar draagkracht je lasten draagt, vertil je je niet zo
gauw. Als je anderen en ook die Ander toestaat je te helpen om mee te dragen, als je het zelf even niet kunt, zou
dat ook helpen.
Dan kan het zo maar gebeuren dat je, al werkend, het voorrecht geniet om de Heer te dragen, Hem van dienst te zijn.
Ben je dan een ezel als ezel, een ezel als mens?

Weer die ezel !
Niet lang geleden zat ik in Heerenveen in het ziekenhuis.
Ik moest nog wel even wachten, dus ik ga eerst maar even
koffie halen, dat maakt wachten altijd wat dragelijker vind
ik, en ik kijk wat rond. Mijn oog valt op een tegeltje wat op
een van de pilaren hangt:
Als je ’s morgens met de kippen opstaat
en je werkt overdag zo hard als een paard
en je bent ’s avonds zo moe als een hond
dan zou je wel eens een ezel kunnen zijn .
Ik vond het vermakelijk en dacht dat dat wel eens een kern
van waarheid in zou kunnen zitten. Je hoort en ziet in de
media althans veel over de drukte en de hectiek van het
bestaan. We hebben het allemaal zo druk, maar we zouden tijd vrij moeten maken voor het gezin, voor leuke-dingen-met-elkaar doen, voor onszelf.
Mensen die iets ingrijpends hebben meegemaakt, hoor je
nogal eens zeggen dat ze het vanaf nu anders gaan doen.
(Net of ze het tot dan toe helemaal fout gedaan hebben)
Meer ‘quality’ time inbouwen, en vooral genieten van het
leven. Je bent een ezel als je dat niet doet.
Ik vraag me wel eens af wat iemand dan onder genieten
verstaat. De aangename kanten van het leven opzoeken
en de minder aangename aan de kant schuiven? Alleen
met mensen omgaan met wie je een klik hebt, je bucket
list afwerken? Zou werk ook onder genieten kunnen vallen? Zou je zonder verplichtingen meer genieten in het leven dan met? Kun je ook gelukkig zijn als je tevreden bent
met een ‘alledaags’ bestaan, zonder ooit diepzee gedoken
te hebben of de Himalaya beklommen?
Ja, jezelf over de kop werken, niet van ophouden weten is
natuurlijk niet zo gezond. Dat begreep ik ook wel. Gebukt

Ach, nou ja, het is maar een tegeltje. Daar moet ik me niet
zo druk over maken. Al is zo’n wachttijd best aardig om
even te filosoferen.
Maar nu ga ik weer verder.
Ik heb nog meer te
doen vandaag: Leuk!
Pastor Anneke Adema
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THEOLOGIE VOOR LIEFHEBBERS
Dit is maar een samenvatting van een aantal artikelen uit
het Ouderlingenblad met de titel

kerk: ze komen niet meer alle zondagen, maar alleen als ze
daar tijd en energie voor hebben. Jongeren hebben veel
minder kennis van geloofszaken en Bijbelkennis dan de
ouderen ooit meekregen van thuis of op catechisatie. De
kennis over het geloof neemt af. De beleving is belangrijker geworden dan de kennis.

“Is dit mijn gemeente nog wel?’
De kerk verandert. Dat heeft ze steeds gedaan. De kerk is
nooit lang hetzelfde gebleven. Ze veranderde altijd al mee
met de sociale en culturele veranderingen in de geschiedenis. Dat kan ook niet anders, want onze kerk staat midden in het dorp of in de stad en de mensen die er in zitten
staan met beide benen in de cultuur en in de samenleving.
Het ouderlingenblad schetst een ontwikkeling: Van 1850
tot 1960 had de kerk een verenigingsmodel. De kerk had
leden die wekelijks naar de kerk kwamen, er waren duidelijke grenzen tussen kerkgenootschappen, een kerk had
een bestuur en een plek van samenkomst. Het kenmerk
van de plaatselijke gemeente was een duidelijk afgebakende geloofsleer: zó was het, en niet anders. De mensen
hadden in deze tijd behoefte aan duidelijkheid en structuur.
De kerk vervulde naast een pastorale en diaconale rol ook
een sociale rol in de samenleving. De jongens en meisjes
leerden hun gedachten op een rijtje zetten door inleidingen te houden op de jongens- en meisjesverenigingen.
Ze leerden ook spreken in het openbaar. In de kerkenraad
deden de volwassenen bestuurservaring op. Na verloop
van tijd kwamen ook de vrouwen aan bod in de kerkenraden en commissies. De vrouwelijke leden hadden zich
geëmancipeerd. Ook dat hoorde bij de samenleving van
die tijd.

Is het dan allemaal kommer en kwel? Welnee: de mensen die nu in de kerk komen, komen uit overtuiging, niet
omdat ze van zichzelf of van anderen moeten. Hoewel de
kerkelijke gemeenschappen kleiner zijn geworden, zijn ze
ook hechter geworden. Er zijn grofweg twee types kerken
te onderscheiden die het goed doen: de ‘kathedralen’ en
de ‘warme gemeenschappen’. Met ‘kathedralen’ bedoelen
we de kerken waar mensen komen die liturgie waarderen:
liturgische liederen, symboliek en een preek met alles er
op en er aan. Er is ook van alles te zien dat het oog streelt.
Liturgische bloemstukken bij voorbeeld. Alles bij elkaar
zorgt dat voor een ervaring die je uittilt boven het alledaagse.

Vandaag de dag is dat anders geworden. De grenzen tussen kerken vervagen, in kerkgenootschappen is niet langer meer één geloofsleer geldig, maar meerdere opvattingen bestaan naast elkaar. De leden van de kerk komen niet
meer elke zondag in de dienst. Sociale vaardigheden leren
jongen mensen aan op school. Daarin heeft de kerk geen
taak meer. En van een tijd waarin de kerkelijke activiteiten
bijna het enige uitje in de week waren, is er nu een tijd met
een overvloed aan niet-kerkelijke activiteiten waar mensen uit kunnen kiezen. Met als gevolg dat de kerkelijke
betrokkenheid is veranderd.

De ‘warme gemeenschappen’ zijn plekken waar het alledaagse en gewone juist alle ruimte krijgt. Dat zijn vaak
kleine gemeenschappen waar de zorg en de aandacht
voor elkaar hoog in het vaandel staan. Er wordt in deze
gemeenschappen opvallend vaak met elkaar gegeten of
gewandeld: aan tafel en onderweg kom je immers tot de
mooiste gesprekken. De koffie na de kerkdienst is een belangrijk element van de zondagmorgen geworden.

Waar de vraag om ambtsdrager te worden eerder als een
eer werd opgevat, is het nu een extra taak die bovenop
alle andere taken van mensen komt. De neiging om ‘nee’
te zeggen op de vraag om ambtsdrager te worden is drastisch toegenomen. Dat heeft tot gevolg dat de kerk voornamelijk draaiend wordt gehouden door zestigers. Maar
wat gebeurt er als zij niet meer actief kunnen zijn? De kerk
zal dan uit een ander vaatje moeten tappen.

Een gemiddelde stads- of
dorpskerk zal beide soorten
van beleving aanbieden. Op
deze manier worden zoveel
mogelijk mensen ‘bediend’.
Maar duidelijk is dat de kerken steeds maar door veranderen.

De kerk wordt steeds meer naar de marge van de samenleving gedrongen. Maar deze ontwikkeling staat haaks
op de toenemende aandacht van mensen voor religie. De
aandacht is er wel, maar de vorm waarin mensen hun geloof beleven is anders geworden. De meerderheid van de
gemeenteleden is ondertussen flexibel betrokken op de

Of je deze ontwikkeling nu
toejuicht of juist betreurt,
dat maakt niet zoveel uit: we
moeten rekening houden
met deze ontwikkelingen
en er mee leren omgaan.
11

Wat mijzelf betreft zie ik ook de voordelen van de marginalisering van de kerk: het is allemaal wat losser geworden.
We blazen niet meer zo hoog van de toren als het gaat om
onze geloofsleer en onze ‘waarheid’.
Aan de andere kant zie ik de verminderde kennis omtrent
bijbel en geloof als een enorm gevaar: hoe kunnen we bij
elkaar blijven komen als we niet weten waar we het over
hebben?!
Het tekort aan ambtsdragers vind ik ronduit verdrietig:
juist nu oudere mensen die de kerk altijd financieel en in
hun gebeden gedragen hebben, zelf hulp nodig hebben,

is er een tekort aan ambtsdragers en krijgen deze ouderen
niet de aandacht die ze verdienen.
Somberen heeft geen zin. Bovendien: er gebeuren ook
heel veel goede en mooie dingen in onze kerken. Het
vraagt van ons allemaal flexibiliteit en creativiteit. Want dit
is onze gemeente. We moeten het doen met elkaar. Anders
gezegd: we zijn aan elkaar gegeven, en samen maken we
er iets moois van.
Ds. Gerda Keijzer

WINTERWERK ACTIVITEITEN
It Jabikspaad deel 4
Zaterdag 3 februari liepen we onze 4de etappe van het
Jabikspaad. We vertrokken vanuit Easterwierrum met
als eindbestemming Aldeboarn. Onderweg doen we het
plaatsje Raerd aan, de hoog op de terp gelegen kerk is
toegewijd aan de Romeinse martelaardiaken Laurentius
die veel zorg voor de armen
had. We volgen de pelgrimsweg de Hege Dyk, waaraan
de boerderij van het geslacht
Wiarda staat. Hun lijfspreuk
is Amor Vincit Omnia, Liefde
overwint alles.
Een mooie bemoediging
voor wandelaars die het gure
weer trotseren. In Jirnsum
wacht in de Twee Gemeenten de koffie met ….op ons.
Vele Friezen vonden hier hun
metgezel op de Pelgrimsweg
van het leven.

den zich al terdege voorbereid om een barre
tocht. Een deelnemer hie it breiden broekje al
klear lizzen, maar dat kon tot nader order weer
in de kast opgeborgen worden.
De meeste deelnemers vonden het een goed
besluit om de etappe niet te lopen, maar vonden het ook jammer: dat geeft al aan dat wij ons telkens
weer verheugen op de volgende wandeldag.
Op 7 april trokken we de wandelschoenen weer aan. Het
weer was toen aanmerkelijk beter! Het verslag kunt u hieronder lezen.
Etappe 10 Jabikspaad, zaterdag 7 april 2018;
van Aldeboarn naar Nieuwebrug
Het kan verkeren! De zaterdag die gepland stond voor de
wandeling in maart moest vervallen vanwege de weersomstandigheden; extreem koud, veel wind en ook nog
kans op sneeuw. Dat was afgelopen zaterdag heel anders.
De weersvoorspelling beloofde temperaturen tot 20 graden! Uiteindelijk bleek het de warmste 7e april te worden
die ooit is gemeten!
Vanuit St. Nyk zijn we eerst met z’n allen naar Haskerdijken/Nieuwebrug gereden. Daar vandaan zijn we met een
aantal auto’s doorgereden naar het startpunt in Aldeboarn. Die verdeling van auto’s om uiteindelijk weer allemaal bij het eindpunt te kunnen komen is voor mij hogere
wiskunde, dat laten we dus met een gerust hart over aan
Jan de Jong!
Toen we om ± 08.45uur in Aldeboarn startten met de wandeling was het met ongeveer 8 graden overigens nog niet
bepaald warm. Optimisten die al een behoorlijk zomerse
outfit hadden uitgekozen zullen het vast het eerste uur
een beetje koud hebben gehad lijkt me. Maar het werd
snel warmer en met het zonnetje erbij was het echt ideaal
wandelweer, het kon niet beter. We hebben weer genoten
van het prachtige weidse Friese landschap; mooie vergezichten en de lammetjes in het land.
Bij deze etappe van 11 kilometer was er geen gelegenheid
om ergens “onderdak” te pauzeren. Dat hebben we dus
gedaan bij een picknickplek onderweg. De temperatuur
was inmiddels behoorlijk opgelopen. Het was bepaald
geen straf om onze koffie met krentenbol (of in het geval
van Ben en mij een stroopwafel want daar zijn we aan verslaafd), buiten te verorberen.
Na de koffiestop hebben we ter hoogte van het natuurgebied “De Deelen” zes reeën gespot betrekkelijk dicht bij de
weg waar we liepen, prachtig.

Het is een goed alternatief voor
een pauze in de kerk, omdat de
drie kerken in Jirnsum gesloten
of verbouwd tot woonhuis zijn.
Klaas Snijder leest voor ons een
gedicht over wandelen, waar
niet het alledaagse wandelen alleen mee bedoeld wordt, maar
ook het wandelen met God. Het
geeft ons voldoende daarover,
in stilte de eerste 10 minuten de
etappe te vervolgen. We passeren Akkrum en Nes over de Kleasterwei waar vroeger een
Klooster heeft gestaan.
De route volgt de loop van de Boorne naar ons eindpunt
Aldeboarn. Ooit sloeg Bonifatius langs de oevers van deze
rivier zijn tenten op. Gelet op het weer is het idee van kamperen niet erg aanlokkelijk, maar niemand klaagt over de
nattigheid. De sfeer is net als de vorige keren, gemoedelijk
en fleurig. We verheugen ons op de volgende wandeling,
jullie zijn van harte uitgenodigd mee te wandelen.
Jikke de Jong
De etappe van 3 maart konden we jammer genoeg niet
lopen, vanwege het koude weer. De meesten van ons had12

Het laatste gedeelte van de tocht hebben we door het bos
het “Dodopad” gelopen, een heel bijzondere ervaring. In
het informatiegidsje over het Jabikspaad staat hierover
het volgende vermeldt:
De kluizenaar Dodo wist volgens de overlevering door zijn
geestelijke invloed de bloedwraak onder de Friezen terug te
dringen. Na Franciscus was hij de eerste die de stigmata, de
wonden van Christus, in zijn lichaam droeg. Op 30 maart
1231 kwam hij om het leven toen zijn kluis instortte. Bij zijn
graf ontstond het klooster “Maria Rozendal”.
Het pad in het bos is zo uitgekapt dat er in vogelvlucht het
woord DODO te lezen valt. In een van de O’s is een bezinningsplek ter ere van de mythische monnik: Dodo van het
Haske. We waren allemaal onder de indruk van het verhaal
en deze bezinningsplek.
Toen was daar alweer het eindpunt van de wandeling:
Nieuwebrug. Dit was de laatste etappe van het Jabikspaad
voor het seizoen 2017/2018. Voordat iedereen naar huis
vertrok hebben we afgesproken volgend seizoen de draad
weer op te pakken en verder te wandelen. We hebben Jan
de Jong bedankt voor de organisatie van de wandelingen;
we zijn, dank zij Jan, op verschillende leuke en bijzondere
“pauzeplaatsen” geweest.
Anneke Koelewijn

heid, al deze elementen zijn aanwezig.
Het laat zien dat het leven niet simpel en
enkelvoudig is, maar ook hoe belangrijk
respect is en hoe goed de warmte van
een medemens doet.
Na de film werd er onder het genot van
een drankje nog even verder gepraat.
Een welbestede avond.
Wandkleedgroep
Maandenlang zijn we bezig geweest als wandkleed groep.
Elke 14 dagen kwamen we bij elkaar onder de bezielende
leiding van Loes Bosveld. En nu is het zover. Het wandkleed voor de koffiezaal in Idskenhuizen is bijna klaar.
Er zullen nog wel de nodige steekjes gezet moeten worden, maar we doen er alles aan om op zondag, 13 mei het
kleed te onthullen en op te hangen in de koffiezaal.
Na de dienst, onder het genot van een kopje koffie, kunt
u het van dichtbij bewonderen. Wij hopen dat het in de
smaak valt, al verschillen smaken natuurlijk, maar wij als
wandkleedgroep hebben er met veel plezier aan gewerkt.
Namens de wandkleedgroep, Anneke Adema

Filmavond: Florence Foster Jenkins
Een film over een rijke vrouw voor wie muziek heel belangrijk is in haar leven.
Zij denkt dat ze goed kan zingen en wil met haar stem
troost bieden in de moeilijke periode van de tweede Wereld oorlog. Er is een probleempje: Ze kan absoluut niet
zingen. Maar de mensen om haar heen durven dat niet te
zeggen, met alle gevolgen van dien.
Het is een vermakelijke film, maar ook een film met verschillende lagen. Hypocrisie, liefde, kritiekloosheid, eerlijk-

TSJUKEMARGEMEENTES
Op de bijeenkomst van de Tsjûkemargemeentes op zaterdag 17-03-2018 in de Oerdracht te Joure heeft onze
voorzitter Jan de Jong een presentatie gegeven van onze
gemeente.

zaam in de gemeente voor 0,33 fte. Daarnaast zijn er vele
vrijwilligers die zich in zetten voor het kerkenwerk.
Aantal leden:
Per 31 december 2016: 419 belijdende + 450 doop- = 869
leden
Per 31 december 2017: 398 belijdende + 437 doop- = 835
leden
Elke zondag is er ’s morgens om 9.30 een kerkdienst. De
kerken worden in principe om de beurt gebruikt. Elke ochtenddienst is er kindernevendienst in of dichtbij de kerk.
Ook is het mogelijk de kleinste kinderen naar de oppasdienst te brengen. Na elke kerkdienst drinken we koffie
met elkaar.
Diverse commissies bereiden speciale diensten voor
(jeugddiensten, tentdiensten, open deur diensten, oecumenische diensten, kerstvieringen). De liturgiecommissie
buigt zich over de vorm van de eredienst.
Om de week zijn er op donderdagmorgen om 10.30 uur
kerkdiensten in de kapel van verzorgingstehuis Doniahiem voor de bewoners van Doniahiem, De Scharleien en
de Iendracht. Deze kapeldiensten worden verzorgd door
de gemeenten van Langweer, Scharsterbrug-Ouwsterhaule en Op ‘e Noed.

“Onze gemeente heet Protestantse Gemeente “Op ‘e
Noed”. Deze naam is op twee manieren te duiden. Allereerst is de “Noed” een straat die, geografisch gezien, in
het centrum van de gemeente ligt. In de tweede plaats is
de Friese uitdrukking “op ‘e noed hawwe” te vertalen met
“zorg dragen voor”. Daarmee geven wij woorden aan ons
geloof. Zoals God voor ons zorgt, zo willen wij ook zorg
dragen voor elkaar
Onze gemeente heeft drie kerkgebouwen, in Tjerkgaast,
Sint Nicolaasga en in Idskenhuizen. Rondom de twee monumentale kerken bevindt zich een begraafplaats. Daarnaast heeft onze gemeente nog het beheer over twee andere begraafplaatsen, in Legemeer en in Doniaga. Op deze
twee begraafplaatsen bevindt zich een klokkenstoel. Het
kerkgebouw in Idskenhuizen is in het seizoen 2015-2016
gerenoveerd. In dit gebouw zijn ook vergaderzalen.
Momenteel heeft onze gemeente 0,75 fte aan dienstbetrekking beschikbaar. Ook is er een kerkelijk werker werk13

Het kerkblad “Schakels” verschijnt zes keer per jaar
Daarnaast hebben we een eigen website: www.pkn-openoed.nl. Ook proberen we onszelf te presenteren op de
sociale media Wekelijks verschijnt de “Zondagse Ontmoeting” met daarop het laatste nieuws over kerkelijke activiteiten en pastorale berichten.

Het wijkteam is verantwoordelijk voor het bezoekwerk in
de wijk, de wijkouderling heeft de leiding van het team.
De Jeugdraad coördineert het jeugdwerk onder de leiding
van de beide jeugdouderlingen. De Diaconie werkt direct
samen met de commissie Kerk in actie en is actief binnen
Solidair Skarsterlân. De ledenadministratie, de financiële
administratie en de administratie van de begraafplaatsen
worden in eigen beheer gedaan.
In de winterperiode vinden er verschillende gespreksgroepen en activiteiten plaats. De activiteiten worden aan
het begin van het seizoen gepresenteerd in de “Activiteitenbrief”, een boekwerk met alle activiteiten die in het seizoen zullen plaatsvinden.

Missie en visie
Op ‘e Noed is een gemeente die rondom Gods Woord samenkomt en zich hierdoor laat leiden en inspireren. Onze
gemeente wil een toekomstgerichte gemeente zijn die
het een uitdaging vindt om kerk te zijn op deze plaats, in
deze tijd en cultuur. We zijn een gemeenschap waar het
‘omzien naar elkaar’ inhoud krijgt door het versterken van
de onderlinge banden en de aandacht voor mensen in
hun vreugde en zorg.
We vieren, leren en delen de ontmoeting met God en zijn
zoon Jezus Christus. We zetten ons in voor een leefbare
wereld en zijn dienstbaar aan mensen in nood, ver weg
en dichtbij. Wij zijn gastvrij en iedereen die mee wil doen,
heeft in onze gemeente een volwaardige plaats.
We staan open voor samenwerking met protestantse
buurgemeenten om elkaar te ondersteunen in het vieren,
leren en dienen. Ook bevorderen we van harte het samen
vieren met onze Rooms katholieke buurgemeente.
Onze kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad is georganiseerd in een Kleine en
een Grote Kerkenraad. De Kleine Kerkenraad zorgt voor de
dagelijkse gang van zaken en de Grote Kerkenraad is het
besluitvormend orgaan in beleidszaken.
De Grote Kerkenraad bestaat uit : voorzitter, scriba, predikant, kerkelijk werker, 7 pastorale ouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 5 ouderling-kerkrentmeesters en 7 diakenen (totaal 25 leden). Het College van Kerkrentmeesters
bestaat uit 5 ouderling-kerkrentmeesters en 6 kerkrentmeesters. Elk jaar worden er twee Gemeenteavonden gehouden, waarop de gemeenteleden op de hoogte worden
gebracht van het werk van de kerkenraad en hun goedkeuring gevraagd wordt voor beleidswijzigingen waarvoor de instemming van de gemeenteleden is vereist.

Wat willen we?
Het pastoraat is een taak van ieder gemeentelid: samen
omzien naar elkaar en zoveel mogelijk gemeenteleden
betrekken bij het kerkenwerk
Door samen te werken met buurgemeenten willen wij elkaar versterken en ondersteunen waar dat mogelijk en gewenst is. Wij willen daarbij onze zelfstandigheid bewaren.
De Protestantse Gemeente Op ‘e Noed zet zich in voor het
behoud van een gedeeltelijke predikantsplaats. Ook wil
zij de kerkgebouwen en begraafplaatsen blijven exploiteren. De kerkenraad wil een verantwoord financieel beleid
voeren dat het voortbestaan van onze gemeente mogelijk
maakt. “
Ook de openluchtdienst van 24 juni komt ter sprake:
Pieter Beintema neemt ons vervolgens in gedachten mee
naar de gezamenlijke Tsjûkemar openluchtdienst op 24
juni 2018 bij de Ulesprong. Op de ochtend van die zondag
zullen er diverse oldtimerbussen vanuit alle gemeentes
naar die plek rijden, waarna er een inspirerende openluchtdienst gevierd zal worden. Na afloop is er gelegenheid om samen iets te drinken, waarna de bussen iedereen weer naar hun eigen gemeente brengen. Mocht het
onverhoopt erg slecht weer zijn, dan is de dienst in “De
Oerdracht” in Joure.
(Notulist Sabe Kracht)

OPROEP VAN MAEYKEHIEM
Het voorjaar is volop aan de gang en
“Maeykehiem” gaat los met wandelproject!
Maeykehiem is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.
De belangrijkste doelstelling van Maeykehiem is het bieden van een goede woon-, werk- en leefomgeving. Ook
vinden wij het belangrijk dat de bewoners door de omgeving worden geaccepteerd. Wij streven daarom naar het
onderhouden van goede contacten in de directe omgeving. Bij het realiseren van deze doelstelling is de hulp van
vrijwilligers onmisbaar.

wandelproject, zodat
ze lekker naar buiten
kunnen om te wandelen.
U raadt het vast en
zeker al; we zouden
best nog wel een
aantal enthousiaste
wandelaars
kunnen gebruiken, voor
onze hoofdlocatie in
Sint Nicolaasga en in
Langweer.

Sinds 1998 “loopt” het wandelproject al heel succesvol,
ook dit jaar is het de bedoeling dat half april het wandelproject weer van start zal gaan. Momenteel zijn daar 25
vrijwilligers actief bij betrokken. Omdat “het gewoon naar
buiten gaan ”zo in trek is bij onze bewoners, krijgen we
steeds meer aanvragen binnen van bewoners voor het

Onze bewoners vinden het fijn om er
‘s avonds maar ook
overdag zo nu en dan
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op uit te trekken, voor de meeste bewoners ligt dit problematisch omdat ze afhankelijk zijn van begeleiding. Helaas
heeft het personeel daar niet altijd of helemaal geen tijd
voor.
En is er wel eens tijd voor dan betekend dat wel dat het
geen structurele activiteit is en daar ligt nu juist wel de behoefte!!
Dus mocht u als lezer geïnteresseerd zijn en u hebt wekelijks een half uurtje of een uurtje de tijd.
Spreekt het omgaan met mensen, met een verstandelijke
of meervoudige beperking u aan en vindt u het leuk om

met verschillende mensen in contact te komen?
Dan is vrijwilligerswerk op Maeykehiem misschien wel
iets voor u. Om er achter te komen, of vrijwilligerswerk op
Maeykehiem iets voor u is, kunt u vrijblijvend contact op
nemen. Alvorens te starten wordt een goede voorlichting
gegeven.
Is uw belangstelling gewekt?
Voor informatie en aanmelding bellen naar Martine Zijlstra, coördinator vrijwilligerswerk op Maeykehiem. Tel:
0513-468891 (bereikbaar maandag en dinsdag).

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE
Gratis Bijbels 2
In de hal van de kerk in Idskenhuizen staat een Biblebox
met gratis Nieuwe Testamenten. U (je) kunt deze zomaar
meenemen, gratis en voor niets! Ook nog in diverse talen.
In ons geval zijn we begonnen met:
12 stuks in het Duits, 12 stuks in het Nederlands (HSV), 24
stuks in het Nederlands (in gewone taal), 12 stuks in het
Engels, 24 stuks in het Fries, 3 stuks in het Turks, 3 stuks in
het Italiaans, 3 stuks in het Spaans en 3 stuks in het Arabisch.

ging heeft naast vrijwilligers ook steeds genoeg sponsoren
en er zijn steeds mensen die dit goede doel willen steunen! Ook kerken die meedoen kunnen vanzelfsprekend
een gift geven (bijvoorbeeld een doelcollecte houden).
Een gift is natuurlijk altijd welkom: NL66INGB0000539898
t.n.v. Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons.
Het principe blijft: de Blijde Boodschap van Jezus Christus
dichtbij de mensen brengen.
Voor vragen en meer info:
Jan van der Meer, Heide 1, Sint Nyk, tel. 0513-431817
Bedankt
Lieve mensen het is geweldig zoals er aan mij is gedacht.
Nog steeds komen er kaarten van gemeenteleden. Paaszondag kreeg ik het liturgisch bloemstuk; ONTROEREND!
Wat is het fijn om bij zo’n gemeente te mogen horen! Ik
vind het ook jammer dat ik nu even geen taken meer kan
vervullen binnen de gemeente. Ik probeer te werken aan
mijn herstel, maar het gaat nog moeizaam. Veel gedichten
en lieve woorden werden er op de kaarten geschreven. Ik
ervaar ook door de teksten en de lieve woorden dat ik mij
niet alleen weet.
Ontvang een dankbare groet van Trijn van der Heide
en ook van mijn Jaap.
Bedankt
Opnieuw mocht ik van velen medeleven ervaren bij mijn
opname en 2e operatie in ziekenhuis Sneek. Het ging even
niet zoals gehoopt, maar ben nu weer lekker thuis!
Herstellen nu en kalm aan. Het komt weer goed!
Allen die aan mij dachten en meeleefden wil ik hiervoor
BEDANKEN! Dat is fijn! Met moed en vertrouwen nu verder
en op naar de 3e operatie!
Ontvang mijn hartelijke groet:
Alie Langeraap-de Boer

We zijn met deze Biblebox begonnen op de startzondag
van vorig jaar 24 september (U weet nog wel de Kerkproeverij!). Sinds die tijd zijn er al heel wat nieuwe testamenten
meegenomen. Een moment opname van het aantal meegenomen bijbels: 26 Friese, 20 Nederlandse in gewone
taal, 7 Nederlandse (HSV), 7 Engelse, 4 Duitse, 2 Franse, 1
Spaanse, 1 Italiaanse en 1 Arabische.
Tot nu toe heeft de Biblebox gestaan in de hal van onze
kerk in Idskenhuizen. Maar vanaf het begin van het Tsjerkepaadseizoen (begin juli 2018) gaan we deze plaatsen
in onze kerk van Tsjerkgaast. Reden: we verwachten daar
weer de nodige toeristen en belangstellenden op de zaterdagmiddagen.
Hoe komen we aan deze gratis Bijbels? Deze zijn afkomstig
van de Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons) www.Bijbelvereniging.nl . Zij plaatsten al lang gratis
Bijbels in hotels, gevangenissen, campings, enz. nu hebben zij de aktie Biblebox erbij op touw gezet. Ze kunnen
Nieuwe Testamenten leveren in heel veel talen.
Hoe is het mogelijk dat het allemaal gratis kan? De vereni-

“Hear, Jo soargje altyd foar my
Altyd wer krij ik wat ik nedich ha.
Jo jouwe altyd en Jo tiid is perfekt.
Jo soargje altyd foar my!!”
Jubileum
Johannes en Hinke de Lang-Faber waren op 7 maart 55
jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd met dit jubileum.
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7 VRAGEN AAN... JAN VAN DER MEER
1. Wat betekent Op ‘e Noed voor jou?

tijd zijn er ook veel afgoden: geldzucht, egoïsme, verslavingen en
noem maar op. Maar tussen al die
machten, die we niet gering moeten achten, moeten wij het kruisbeeld vasthouden en net als Paulus
in woord en daad getuigen van Jezus
de gekruisigde en opgestane Heer.

De naam “Op ‘e Noed” betekent heel veel voor mij! Toen we
in het samenwerkingsproces tussen Gereformeerden en
Hervormden ons bezonnen op een naam voor de nieuwe
gemeente is gekozen voor deze naam. De redenen, waarom voor deze naam is gekozen, zijn:
a. Op ’e Noed. Dit doet denken aan de bij ons bekende
buurtschap De Noed. Dit is het raakpunt waar Tjerkgaast,
Idskenhuizen en Sint Nyk aan elkaar grenzen. Zoiets als
het geografisch middelpunt van onze gemeente.

4. Wie/wat zou je wel eens een dag willen zijn
en waarom?
Ik zou wel eens een dag lang duinwachter/ boswachter
willen zijn op Terschelling. Heerlijk een dag struinen door
de duinen, langs het strand en in het bos. In de natuur is
van alles te beleven en te bewonderen. Even een dag al je kopzorgen aan de kant en genieten van de natuur! Het liefst met mooi weer natuurlijk.

b. Op ‘e Noed. Wij leven in het besef dat wij kracht
ontvangen van God en dat Hij voor ons zorgt. Hy nimt
ús op Syn noed. “Immen op ‘e noed nimme” is een Friese
uitdrukking en betekent: zorgdragen voor iemand, aandacht schenken, verantwoordelijk zijn voor, voor iemand
in staan, naar iemand omkijken. Wij weten en vertrouwen:
“God nimt ús op ‘e noed”. Wij staan er niet alleen voor!

5. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

c. Op ‘e Noed. Wij willen een gemeente zijn waar zorg
en aandacht is voor elkaar. Wy hawwe elkoar op’e noed.
Wij zijn ook verantwoordelijk voor elkaar!
Na het samengaan zie ik tot mijn vreugde dat, natuurlijk
met vallen en opstaan, dit werkelijk zichtbaar en voelbaar
wordt! Vanuit het besef dat God ons “op ‘e noed” heeft,
merk ik ook duidelijk dat er hier een “mienskip” is die zorg
heeft voor elkaar!

In mijn vrije tijd mag ik graag in de tuin werken, fietstochtjes maken, kamperen, en als er natuurijs is schaatsen. Ook
als wij op vakantie gaan zoeken Jeltsje en ik vaak de rust
in de natuur.
6. Welk boek, welke film, welk voorval, welke tekst of
welke persoon geeft jou inspiratie?
Mijn favoriete boek is op dit moment “It wrede Paradys”.
Hylke Speerstra beschrijft hierin zijn ontmoeting met Friese emigranten die in de jaren 50 en 60 zijn verhuisd naar
landen als Canada, Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië en
Zuid-Afrika. Verhalen van successen, maar ook van ontgoocheling, weemoed en heimwee. Vergeet niet dat deze
mensen per boot vertrokken en na een lange reis in een
totaal andere wereld terecht kwamen. In die tijd geen Skype en geen gemakkelijke vliegverbindingen zoals nu het
geval is. Zoals ik hoorde van achtergebleven ouders werd
het afscheid van vertrekkende kinderen vaak ervaren als
“een levende begrafenis”. De tragiek en al die emoties die
je al lezend ervaart doet mij denken aan de schrijver (Hylke
Speerstra) die met volle aandacht en geduld de betrokken
mensen laat vertellen, zonder hinderlijke onderbrekingen
en ongevraagde adviezen. Deze houding probeer ik zelf
ook meer toe te passen als we in gesprekken verwikkeld
raken, waarbij we elkaar de ruimte geven om werkelijk
naar elkaar te luisteren.

2. Noem één ding dat je meteen zou veranderen
aan onze gemeente?
Als wij het toch over mienskip hebben dan kan dat soms
ook getoond worden in kleinigheden. Ik denk aan de speciale Maeykehiemdienst. Deze zou toch net zo goed bezocht moeten worden als gewone kerkdiensten. Trouwens
ik pleit ervoor om bij speciale diensten als bijv. jeugddiensten niet thuis te blijven maar ook gewoon te komen.
Omgekeerd zou ik graag de mensen die alleen de speciale
diensten bijwonen ook graag in andere diensten zien.
3. Welke persoon uit de Bijbel past wel een beetje bij 		
jou en waarom?
Toen ik jonger was, sprak Jacobus mij sterk aan! In zijn brief
stelt hij dat een geloof zonder de daarbij behorende daden nutteloos is (zie Jacobus 2: 14 – 26).Het gaf mij in die
tijd wel eens een moedeloos gevoel wanneer men eindeloos kon redeneren over wat nou wel en niet goed was.
Zoals u ziet vertel ik het al in de verleden tijd. Inderdaad
heb ik zeker gemerkt dat behalve je verstand ook de beleving en het gevoel in onze gemeente een belangrijke
plaats innemen. Samen beleven van het geloof is wezenlijker geworden.
In onze tegenwoordige tijd moet ik vaak denken aan Paulus die op een keer in Athene een groot aantal afgodsbeelden ziet. Maar bij een “altaar voor de Onbekende God” op
de geweldige gedachte komt om juist daar over God de
Schepper en Vader van Jezus Christus te vertellen. In onze

7.

Wat betekent voor jou ‘geloven’?

Geloven betekent voor mij bovenal je geborgen weten in
de handen van je Schepper. Het leven dat je krijgt heeft
zijn mogelijkheden en zijn moeilijkheden. Ik probeer
dankbaar te zijn voor wat je krijgt en mag doen. Het begin
van je leven heb je niet in de hand, daarom denk ik dat je
ook het einde in Gods hand kunt leggen. In die tussentijd
hoop ik te mogen leven zoals Jacobus dat aangeeft. Dat
probeer ik althans. Verder wil ik vertrouwen op God die
ons “op Syn noed” heeft!
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ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN
Gemeenteleden elders
Mevrouw W. ter Heide-Groenhof, Bramerstraat 44 Idskenhuizen, verblijft in de Flecke.
Mevrouw Wierda, Doniahiem, verblijft nu in zorgcentrum
de Werf in Joure.

19-06

Verjaardagen van 80-pussers uit onze gemeente
17-04 Mevr. J. Wijnja - Drijfhout
Huisterheide 32, 8521 ND Sint Nicolaasga
19-04 Dhr. J. Zwaga
Jupiterstraat 6, 8521 LW Sint Nicolaasga
19-04 Mevr. T.B. Posthumus - Tenkink
Kempenaerlaan 10a, 8521 KS Sint Nicolaasga
24-04 Mevr. E. Schilstra - Haagsma
Rengersstraat 16, 8521 LESint Nicolaasga
02-05 Mevr. E. Jouwsma - Galema
Stationsstraat 1 - K33, 8521 JT Sint Nicolaasga
05-05 Dhr. J.T. de Vries
Troelstraweg 1, 8523 DK Idskenhuizen
15-05 Mevr. S. Tjepkema - Oostinga
Stationsstraat 1 - K52, 8521 JT Sint Nicolaasga
17-05 Mevr. E.W. Weitz - Schroder
Tsjerkewei 8, 8523 NA Idskenhuizen
21-05 Mevr. J. Winia - Poepjes
De Oergong 5, 8521 GA Sint Nicolaasga
28-05 Mevr. H.A. Muizelaar - Groenendijk
Stationsstraat 21, 8521 JT Sint Nicolaasga
01-06 Mevr. E. Hoekstra - Faber
Stationsstraat 13, 8521 JT Sint Nicolaasga
01-06 Mevr. W. Toering - de Haan
Stationsstraat 1 - K08, 8521 JT Sint Nicolaasga
05-06 Mevr. A.D. Kuiper - Bergsma
Dobbeleane 62, 8521 KR Sint Nicolaasga
10-06 Mevr. L. Visser - Reitsma
Schoolstraat 15, 8521KB Sint Nicolaasga
14-06 Mevr. W. Neef - van Houten
De Ikkers 8, 8523 NW Idskenhuizen
14-06 Mevr. H. Sijbesma - Kooistra
Stationsstraat 35, 8521 JT Sint Nicolaasga
16-06 Dhr. A. Brinksma
It Perron 23, 8521 DP Sint Nicolaasga
17-06 Dhr. R. Visser
Schoolstraat 15, 8521 KB Sint Nicolaasga
18-06 Mevr. C.M. Kunst - Liemburg
Heemstrastraat 13, 8521KG Sint Nicolaasga

01-07

27-06
30-06

02-07
05-07
08-07

Dhr. E. Kuiper
Dobbeleane 62, 8521 KR Sint Nicolaasga
Dhr. J. Portena
Bouwen 2, 8521 KN Sint Nicolaasga
Mevr. G. Zijlstra - Visser
Kerkstraat 9, 8521 JV Sint Nicolaasga
Mevr. L. Oppedijk - Atsma
Stationsstraat 43, 8521 JT Sint Nicolaasga
Mevr. K. Keulen - Hoekstra
De Rijlst 2e, 8521 NH Sint Nicolaasga
Mevr. P. Plantinga - de Vries
Stationsstraat 1 - K22, 8521 JT Sint Nicolaasga
Mevr. A. Oenema
Stationsstraat 1 - K28, 8521 JT Sint Nicolaasga

Bloemengroet
De bloemen uit de diensten gingen afgelopen zondagen
als groet, als blijk van medeleven of van verbondenheid
namens de protestantse Gemeente Op ‘e Noed naar:
11 februari
		
18 februari
		
25 februari
		
4 maart		
		
11 maart
		
14 maart
		
18 maart
		
25 maart
		
		
		
1 april		
		
		
		
		
		
8 april		
		

Dhr. Klaas Steenbeek,
Neptunuslaan 26, St. Nicolaasga
Dhr. Kuperus , Doniahiem, kamer 46 en 		
dhr. de Lang, Vegelingstraat 27, St. Nyk
Dhr. Plantinga,
De Greiden 6, Idskenhuizen
Siebren Reijenga en Ylona Veenje,
Noed 13 a, St.Nyk.
Dhr. Wiebren Wierda,
Gaastdyk 52 a, Tjerkgaast
Mevr. Geke Hoekstra,
Dwarsryd 10 in Idskenhuizen
Familie De Vries,
Molier 11 in St. Nicolaasga
Dhr. de Lang,
Sietze Hepkemalaan 20-22, St. Nicolaasga
Mevr. A. Bokma-Tadema,
Bramerstraat 11, Idskenhuizen
Mevr. Luutsje de Boer-Zijlstra,
Stationsstraat 4 in St. Nyk en
mevr. Alie Langeraap,
De Greiden 5, Idskenhuizen
Het liturgisch bloemstuk ging naar mevr. 		
Trijn van der Heide, De Pit 11, St. Nyk
Mevr. Wappie Kuijper,
Kempenaerlaan 18, 8521KS St. Nicolaasga

ALGEMENE INFORMATIE
Foto’s en privacy
Tijdens de kerkdiensten worden in bijzondere diensten foto’s gemaakt.
Deze foto’s worden op de website geplaatst of gebruikt voor het kerkblad.
Mocht u/jij hier bezwaar tegen hebben geef dit dan aan bij de redactie van
het kerkblad. De foto’s waar u/jij op staat worden dan niet op de website
gebruikt of in het kerkblad.
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Wij gedenken

Tiemen Anne Geerligs
* 12 oktober 1947								

† 16 februari 2018

OP 21 februari stroomde de kapel van Doniahiem vol met familie, vrienden en bekenden en medebewoners
van Doniahiem, om afscheid te nemen van Tiemen Geerligs.
Tiemen groeide op in Ureterp. Hij was de oudste van twee zonen. De jongens gingen naar de Lagere School
en later naar de HBS. In hun levens gebeurden twee dingen die hun levens bepaalden. Hun vader stierf op
de leeftijd van 41 jaar. Moeder moest daarna het gezin zelf draaiende houden. Kort daarna werd duidelijk dat
Tiemen een ernstige psychische aandoening had, waar hij zijn leven lang last van zou houden. Regelmatig
moest hij opgenomen worden en zonder medicatie kon hij niet.
Tiemen probeerde een zo gewoon mogelijk leven te leiden. Hij werkte lange tijd bij de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders, bij de ontginning van Oostelijke Flevoland.
In 1991 kwam Tiemen in Wilhelminaoord te wonen. Daar ontmoette hij Durkje Bouma. Tiemen was toen
43 jaar, Durkje 34. Er bloeide liefde tussen hen op en na enige tijd verloofden ze zich met elkaar. Tiemen en
Durkje zijn nooit met elkaar getrouwd, maar de liefde tussen hen beide was er niet minder om.
Na zeven jaar Wilhelminaoord kwamen beiden aan de Spoarbyls te wonen. De laatste jaren van zijn leven
woonde Tiemen in Doniahiem en Durkje in de Scharlijen. Tiemen werkte op de zorgboerderij Boerenwille. Hij
verzorgde er de dieren. De paarden waren zijn lust en zijn leven.
Tiemen en Durkje trokken heel veel met elkaar op. ’s Morgens was er koffie bij Durkje thuis, ’s middags bij
Tiemen en samen aten ze de warme maaltijd in het restaurant van Doniahiem.
Afgelopen juni werd Tiemen ziek. Langzaam ging hij achteruit. Op 16 februari was Durkje bij hem om hem
eten te geven. Terwijl ze bij hem was is hij gestorven, zonder pijn, zonder strijd.
Tiemen was niet kerkelijk betrokken. Maar Durkje wèl. Haar geloof in God is groot en van Hem verwacht zij
haar hulp voor de tijd die komt. Om haar geloof, en omdat wij geloven dat ieder mens een kind van God is,
hebben we Tiemens leven herdacht voor het aangezicht van God. We lazen uit de Bijbel over God die een
herder is voor mensen. Voor alle mensen, dus ook voor Tiemen. Ook hij was een schaap in Zijn kudde.
We wensen Durkje en Tiemens broer Selius de troost toe van God en de mensen.
Ds. Gerda Keijzer
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ALGEMENE INFORMATIE

COLOFON

Autodienst
Wanneer u gebruik wilt maken van de autodienst voor de diensten in
Tjerkgaast, St. Nicolaasga of Idskenhuizen graag bellen de avond voor de
dienst tussen 19.00 en 20.00 met: Marieke de Velde Harsenhorst tel. 0513 –
853131 of Dini Wijnia, tel 0513-432518. Belt u gerust als u naar de kerk wilt.
De autodienst is er voor u!
Kinderoppas
Tijdens de ochtenddiensten is het mogelijk uw kinderen naar de oppas te
brengen. Wilt u gebruik maken van de oppas, dan graag voor zaterdagavond bellen naar Linda Wind: 0513-431415.
Kerkelijke adressen
In de Schakels staan elke keer de kerkelijke adressen vermeld. Als er veranderingen zijn of als er fouten in staan, wilt u dat dan doorgeven via de
redactie van de “Schakels”?
Koffiedrinken
Na iedere kerkdienst is er gelegenheid tot koffiedrinken.
www.pkn-openoed.nl
Dit is het web adres van onze gemeente. De website wordt regelmatig aangepast en geactualiseerd.
Het kerkblad de Schakels is natuurlijk nog steeds on-line te lezen. Dat betekent dat u, wanneer u een computer met internet verbinding heeft de
mogelijkheid bezit om het kerkblad op uw beeldscherm te lezen. Iedereen, bijvoorbeeld oud gemeenteleden die verhuisd zijn kunnen op deze
manier toch nog op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen onze
gemeente. U kunt het één en ander bekijken op de website van onze gemeente. Het adres is : www.pkn-openoed.nl klik dan op de knop [schakels]
Zondagse ontmoeting
U kunt mededelingen, berichten etc. doorgeven aan Alie Runia
Het is mogelijk de ’zondagse ontmoeting’ digitaal aan gemeenteleden te
verzenden.
Hebt u hier belang bij? Geef dan uw e-mail adres door aan Alie Runia, Lytse
Buorren 19, Idskenhuizen, tel. 0513- 43 24 98. e-mail: alie.runia@ziggo.nl
Kennisgeving
Het komt wel eens voor dat gevraagd wordt waarom er door de kerk geen
aandacht aan een bepaalde gebeurtenis, geboorte of huwelijk etc., is geschonken. Soms realiseren gemeenteleden zich niet, bij alle geboorte- en
huwelijkskaarten die verstuurd worden, ook een exemplaar naar de predikant of het kerkelijk bureau te sturen. In zo’n geval weet de kerk (wijkouderling of predikant) dan ook vaak niet van de gebeurtenis en valt de kerk
dus niets te verwijten. Omdat we graag op de hoogte gehouden willen
worden van mutaties in de gemeente, ook om daar op passende wijze op
te kunnen reageren, dus het verzoek om in voorkomende gevallen ook
een kennisgeving naar de kerk te sturen.

19

Kerkblad ‘Schakels”
Redactie:
Anneke Adema,
annekeadema@hotmail.com
Gerda Keijzer, stoel-keijzer@planet.nl
Roel Kok, roel-kok@hetnet.nl
Inleveren kopij:
Roel Kok, De Spoarbyls 8,
roel-kok@hetnet.nl
Jan de Jong, Bramerstraat 25,
jan.de.jong@kpnmail.nl
Anneke Adema,
annekeadema@hotmail.com
Contactpersoon:
Ben de Velde Harsenhorst,
Dobbeleane 39C,
8521 KS St. Nicolaasga,
(0513) 85 31 31,
bdeveldeharsenhorst@gmail.com
abonnement € 15,00 per jaar
IBAN: NL02.RABO.0334.7970.71
t.n.v. kerkblad “Schakels”
Vormgeving:
Anita Spijksma
Druk:
Flyer Print - Joure

m mer:
vo lgende nu
pij:
Inleveren ko
ma. 18 juni

Bezorgen:
za. 30 juni

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

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

Predikant

Ds. Gerda Keijzer, Noorderrandweg 7, 8267 AN Kampen
06 - 826 949 98, stoel-keijzer@planet.nl

Pastor

Anneke Adema, Túnkerij 58, 8501 TK Joure
06 - 508 688 90, annekeadema@hotmail.com

Preses

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

Scriba

Roel Kok, De Spoarbyls 8, 8521 DK St. Nicolaasga
(0513) 43 13 53, roel-kok@hetnet.nl

Kerkelijk Bureau

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

Kosters

Idskenhuizen: contactpersoon: Wico Koolstra, De Spoarbyls 10,
8521 DK St. Nicolaasga, (0513) 43 21 55, w_koolstra@hotmail.com
St. Nicolaasga: contactpersoon: Pieter Dijkstra, Dobbeleane 56,
8521 KR St. Nicolaasga, (0513) 43 11 62, pieter-renske@hotmail.com
Tjerkgaast: Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast
(0514) 53 13 48, keesenbottje@ziggo.nl

Beheerder kerk
Idskenhuizen

Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen
(0513) 43 14 75

College van
Kerkrentmeesters

Voorzitter: Douwe Smit, De Spoarbyls 2, 8521 DK Sint Nicolaasga
(0513) 43 44 20, douwe.smit1606@gmail.com
Boekhouder: Ben de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39C,
8521 KS St. Nicolaasga, (0513) 85 31 31, bdeveldeharsenhorst@gmail.com
IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op ‘e Noed

Ouderlingenberaad

Voorzitter: Alie Langeraap, De Greiden 5, 8523 NR Idskenhuizen
(0513) 43 20 09, j.a.langeraap@ziggo.nl

Diaconie

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

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

Jeugdouderling: Froukje Jellema, Burgemeester G.H. Mulierstraat 37, Sloten
06 - 311 648 98, froukje-jellema@hotmail.com
IBAN: NL40.RABO.0176.9258.80 t.n.v. jeugdraad Op ‘e Noed

Restauratiecommissie

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

Administratie
begraafplaatsen

Marieke de Velde Harsenhorst-Zier, Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga
(0513) 85 31 31, mdeveldeharsenhorst@gmail.com
IBAN: NL22.RABO.0359.5711.90 t.n.v. begraafplaats prot. gem. Op ‘e Noed

Zondagse Ontmoeting

Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenhuizen
(0513) 43 24 98, alie.runia@ziggo.nl

Beamteam

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