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Psalm 65
Het is druk geweest vandaag. Er moeten
soms zoveel dingen geregeld worden. Mijn
hoofd zit er vol mee.
Maar nu is het half vijf: tijd om de koeien
op te halen voor het melken. Ze lopen in
een stuk land tussen de zomer- en de winterdijk in, vlak naast het rietland langs het
Zwarte Meer. Als ik de dijk oversteek, kom
ik in een soort niemandsland. Het is er
STIL. Hè, hè, rust. Ik stap in een andere wereld, lijkt het wel. De wereld van de stilte.
Maar na een meter of twintig hoor ik opeens mijn eigen voetstappen in het gras.
Een distel knispert onder mijn laarzen.
Gras maakt een zachter geluid. En terwijl ik verder loop, vult de stilte zich met
nog meer geluiden. De korte, driftige pasjes van onze hond die naast me loopt, het
sloffende geluid van de koeienpoten door
het gras. Een koe loeit, een andere herkauwt, een derde slurpt met gulzige teugen water uit de drinkbak.
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Zwaluwen scheren boven het gras, op
zoek naar muggen en kleine vliegjes. Ondertussen kwetteren ze honderduit. En
dichter bij het rietland zijn opeens honderden vogels te horen. Trillers en rollers
weergalmen boven de rietpluimen, afgewisseld door de roep van de koekoek. Een
reiger krast met zijn eigenaardige geluid
terwijl hij door de lucht vliegt.
Stil prik ik met een stokje in de bil van een
koe die nog niet is opgestaan. Praten wil
ik nog niet. Ze begrijpt de hint en staat op
om de anderen te volgen. Kalm gaan de
‘meisjes’ naar huis in een lange optocht.
Een zwerm spreeuwen strijkt neer in een
boom. Ze voeren het hoogste woord.
Wat nou stilte?! Om mij heen is één en al
geluid. Je moet er alleen wel voor open
staan. En opeens weet ik wat er bedoeld
wordt met die zin uit het psalmboek ‘De
stilte zingt U toe, o Here’.
Ds. Gerda Keijzer

KERKDIENSTEN Tjerkgaast - Idskenhuizen - Sint Nicolaasga
09.30 uur
Collecte

Zondag 1 juli - groen
Idskenhuizen - da. M. Mink, Kollumerzwaag
1e gez. diaconieën/caritas, 2e kerk

09.30 uur
Collecte

Zondag 8 juli - groen, afscheid kindernevendienst
09.30 uur St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte
1e diaconie , 2e onderhoud gebouwen

Zondag 19 augustus - groen
St. Nicolaasga - ds. F.H. Welbedacht, Sneek
1e gez. diaconieën/caritas, 2e kerk

Zondag 26 augustus - groen, zangdienst
09.30 uur Tjerkgaast - Anneke Adema
Collecte
1e diaconie , 2e onderhoud gebouwen

09.30 uur
Collecte

Zondag 15 juli - groen
Idskenhuizen - ds. T. J. de Heer, Oosterzee
1e diaconie , 2e kerk

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

09.30 uur
Collecte

Zondag 22 juli - groen
Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
1e bloemenfonds, 2e kerk

09.30 uur
Collecte

09.30 uur
Collecte

Zondag 29 juli - groen
St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
1e diaconie , 2e kerk

09.30 uur
Collecte

Zondag 5 augustus - groen
Tjerkgaast - da. Y Slik, Balk
1e diaconie , 2e onderhoud orgels

09.30 uur
Collecte

Zondag 12 augustus - groen
Idskenhuizen - mevr. W. Marskamp, Dronten
1e diaconie , 2e kerk

Zondag 9 september - groen
Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
1e JOP jeugdwerk (PKN), 2e kerk
Na iedere kerkdienst

Koffiedrinken

Diensten Doniahiem
Datum
12 juli
26 juli
09 augustus
23 augustus
13 september

Verzorgd door
Op ‘e Noed
Scharsterbrug/Ouwsterhaule
Op ‘e Noed
Langweer
Op ‘e Noed

Voorganger
Da. G. Keijzer
Ds. A. Vriend
Pastor A. Adema
Ds. A. Veldhuizen
pastor A. Adema

Bijzonderheden
HA

Zondagavond 15 juli ‘tent´dienst in Tjerkgaast
Op zondagavond 15 juli zal het dorpsfeest van Tjerkgaast traditiegetrouw 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.

Via onze website kunt u de kerkdiensten terugluisteren. Ga naar www.pkn-openoed.nl.
Hieronder ziet u hoe de site er uitziet. Ga naar KERKDIENSTEN TERUGLUISTEREN.
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TERUGBLIK OP DE DIENSTEN
Paedwizerdienst ‘Is God hier?”
Wat was het weer gezellig tijdens de Paedwizerdienst op 15
april! Er waren zoveel kinderen en ouders! We zongen leuke
liedjes en de kinderen hadden prachtige dingen gemaakt!
De kinderen van groep 3 lieten ons doosjes zien waarin ze
hun mooiste en liefste spullen in hadden gedaan: een foto
van een pake die was overleden, een knuffel, een zwemdiploma, een boekje. Mooie dingen bewaar je in een doosje.

Ook al zaten onze schoenen en stoelen wel onder het gemaaide gras dat overal aan vastplakte.

Maar verder: De natuur vlakbij, midden in het dorp, diverse
mensen aan het woord, informeel en spontaan, de vrolijke
klanken van Crescendo en het eigengebakken koekje met
verjaardagstrikje bij de koffie. Een frisse, vrolijke, bemoedigende wind, de wind van de Geest
Pastor Anneke Adema

Toen kwam groep 5/6 binnen met een zelfgemaakte ark!
Dat is eigenlijk ook een soort doos, maar dan een hele
mooie. Dat moest ook wel, want in de ark lagen de Tien
Geboden: de leefregels die God heeft gegeven aan de
mensen. Dat is één van de mooiste dingen die Hij ons gaf.
We hoorden het verhaal over Samuël, een jongen die in de
tempel woont en op een nacht een stem hoort die hem
roept. Hij weet niet wie hem roept, maar de oude preister Eli zegt dat God het is. God is dichterbij Samuël dan hij
denkt. God is ook dicht bij ons. Daar zongen we een prachtig lied over:
Onder boven
voor en achter
God is altijd bij mij
onder boven
voor en achter
God is om mij heen.

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers
Op 27 mei namen we afscheid van de ouderlingen Trijn van
der Heide en Alie Langeraap en van ouderling-kerkrentmeester Dirk Dijkstra. Voorzitter Jan de Jong bedankte hen
hartelijk voor al het werk dat ze gedaan hebben in de afgelopen jaren. Hun inzet en trouw was enorm.
Jetty Koolstra werd bevestigd als ouderling. We zijn heel
blij dat ze deze taak op zich heeft genomen en we wensen
haar veel voldoening van
haar werk.
Dini Wijnia (diaken),
Sjoukje Dickhoff (diaken),
Klaas Postma (ouderling)
en Jan van der Schaaf (ouderling-kerkrentmeester)
werden
herbevestigd
in hun ambt. Sjoerd de
Vries en Anita Spijksma
tekenden bij als kerkrentmeesters en Pieter Dijkstra werd benoemd als de
nieuwe kerkrentmeester.
Alle ambtsdragers kregen een stukje van het feestelijke
liturgisch bloemstuk dat de bloemengroep had gemaakt.

Aan het eind van de
dienst werd er een
cheque van maar liefst
€ 2.500,- overhandigd
aan de stichting Kinderhulp Oeganda.
Dat geld was bijeengebracht tijdens het
40-dagen project van
kerk en school samen.
Een prachtig resultaat!
Pinksterdienst
Een stralende windstille (zelfs de paaskaars waaide niet
uit) dag bij de Pinksterdienst, mede georganiseerd door
Kerk in Actie. Met veel mensen vierden wij de verjaardag
van de kerk. Wij zongen onszelf dan ook toe: ‘Er is er één
jarig’. En de feesthoedjes en roltoeters vielen bij de jeugd
wel in de smaak. Het is fijn om zo met elkaar in de buitenlucht ons geloof te beleven.
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Jeugddienst 10 juni
Zondag 10 juni hebben wij (catechese groep 18+) de
jeugddienst georganiseerd in de kerk van Idskenhuizen.
10 weken voor deze dienst zijn wij begonnen met nadenken over het onderwerp dat we wilden behandelen.
Dit was moeilijker dan we dachten en dit kostte daarom
wat tijd. Uiteindelijk kozen we ervoor om Prediker 3 te verwerken in de dienst. In Prediker 3 staan opsommingen geschreven van allerlei verschillende gebeurtenissen, die elk
hun eigen tijd hebben. God zorgt ervoor dat alles op de
juiste tijd gebeurt en hij heeft de mens geleerd om dat te
begrijpen. In totaal zijn dit 8 verzen, waarbij wij geschikte
liederen, gedichten, filmpjes en verhalen hebben gezocht.
Na een aantal bijeenkomsten hebben we de dienst in elkaar gezet.
Vrijdag 8 juni hadden we onze generale repetitie gepland
zodat zondag alles op rolletjes zou verlopen. De dienst

verliep erg goed en we vonden het erg leuk en toch ook
wel een beetje spannend om te doen. In de zondagse ontmoeting van 27 mei hadden we als aandachtstrekker voor
deze dienst de spreuk ‘Het juiste woord op de juiste tijd is
als een gouden appel op een zilveren schaal’ - spreuken
25:11 gekozen. Voor wie het nog niet opgevallen was, ergens bij binnenkomst in de kerk voor de dienst hebben we
dit verwerkt.
Na de dienst hadden we een ‘borrel’ georganiseerd met
fris en wat hapjes. Op elke tafel stonden kletspotjes met
vragen en dilemma’s om aan elkaar te kunnen stellen, zodat er diepgaande gesprekken tot stand zouden komen.
Na de dienst kregen we als catechese groep veel leuke
reacties van kerkgangers, dit was erg leuk om te horen! Iedereen die tijdens deze dienst aanwezig was en die meegeholpen heeft willen we daarom erg bedanken.
Fettsje, Pytsje, Jannie en Erika

IN EN OM DONIAHIEM
De zomertijd is een stille tijd
in en om Doniahiem.

twee bedevaartsoorden kwamen, samen met Fatima, Santiago de Compostella en onze eigen Dokkum aan bod.
Het is mooi om te zien hoe het bezoek aan een bedevaartsoord mensen goed kan doen. En we zagen dat, zeker bij een bedevaartsoord als Santiago de Compostella,
de reis ernaar toe misschien wel het
belangrijkste onderdeel is van de
pelgrimage.
Al met al hadden we een mooie
middag met elkaar.

Sommige activiteiten liggen stil en de familie van de bewoners gaan op vakantie. Natuurlijk kunnen de bewoners
heerlijk op het terras zitten als het mooi weer is, of op hun
balkon. En dat doen ze ook!
Qua vieringen is het na de Pasen en de 4/5 mei viering ook
rustig. Al gaan de 2 wekelijkse kerkdiensten op donderdag
gewoon door, ook in de zomer.
Op 6 juni heb ik een lezing gehouden over pelgrimstochten. Het bleek voor sommigen bekend terrein. Er waren
mensen die in Lourdes en in Kevelaer geweest waren. Deze

Pastor Anneke Adema

VAN DE KERKENRAAD
Verslag van de KKR-vergadering van 14 mei 2018
Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de
aanwezigen van harte welkom. Hierna leest hij uit het Ouderlingenblad van mei 2018 over Tellen in de Kerk, uit de
serie ‘Back to basic’ (door dr. Dijkstra-Algra, specialist missionair werk). Wij tellen vaak vanwege verlangen naar groot

succes: hoeveel leden, hoeveel kerkgangers, enz. In de
Bijbel is zo ook geteld: de volkstelling door David bijvoorbeeld. Echter, het gaat niet om de kwantiteit, maar om de
kwaliteit: hoe tellen we de groei in diepgang van/in geloof,
hoop en liefde? Er is feest in de Hemel over één zondaar
die zich bekeert en waar twee of drie in Mijn Naam samen4

komen, daar ben Ik in hun midden. De voorzitter sluit de
opening af met gebed.

PKN heeft ons een formulier toegestuurd dat onze scriba
gaat invullen. Hierdoor zijn we bezig een beleid hieromtrent te formuleren.
In Tsjûkemarverband gaan we ook bekijken hoe we het
beleid praktisch kunnen invullen.

Het Breed Moderamen van de nieuwe Classis Fryslân heeft
voorgesteld om als afgevaardigden naar deze Classis te
verkiezen: Ds. mw. G.L. Keijzer, PG Op ‘e Noed (predikant);
Dhr. J.K. de Jong, PG Joure c.a. (ouderling), Dhr. Petter, PG
Wolvega (ouderling-kerkrentmeester) en Dhr. H. Veldhuis,
PG Haskeroord (ouderling). Alle vier zijn benoemd en hun
verkiezing is ter vergadering met applaus bekrachtigd.
Naast de Classis vergaderen de zogenaamde ringen, maar
de organisatie hiervan is nog niet geregeld.

Het is niet gelukt op (korte) termijn de twee vacatures voor
ouderling op te vullen. De vacaturecommissie zoekt ook
nog twee diakenen.
Het Heilig Avondmaal van 19 augustus verplaatsen we
vanwege de vakantieperiode naar 2 september.
De boekhouder en een lid van de KRM zijn bezig met het
opstellen van een realistische meerjarenbegroting.
Theunis van der Molen is plaatsvervangend secretaris; eerste secretaris is Johannes de Jong.
Op dinsdag 22 mei is de vloer van het lokaal van Idskenhuizen behandeld. Op de paden van de begraafplaatsen
van Legemeer en Doniaga worden schelpen aangebracht.
Op die van St. Nyk en Tjerkgaast grind.
De jongste catechisatiegroep heeft vrijdag de afsluiting.
De leiding van de jeugd is met de 18+-groep druk bezig
met de organisatie van de jeugddienst op 10 juni.
Ds. Gerda Keijzer is vanaf heden consulent voor de gemeente Lemmer.

Onze voorzitter en scriba gaan in op de uitnodiging van de
Tsjûkemargemeentes en bezoeken de vergadering van 26
mei met als agendapunten: presentatie PG Langweer, de
openluchtdienst en de werving van ambtsdragers.
Er zijn 31 ideeën geopperd van activiteiten voor het winterwerk. Het zijn er zoveel, dat niet alles gehonoreerd kan
worden. Elk idee wordt door de bedenker(s) op papier
uitgewerkt, waarna de organiserende commissie bepaalt
wat er wel en niet in de Activiteitenbrief komt. Dit jaarprogramma doen we samen met PG Langweer. Scharsterbrug
c.s. doet nog niet mee. Op 30 mei is er een volgende vergadering met de PG Langweer. De kopij-einddatum voor
het proefnummer (september) van het gezamenlijk kerkblad van Langweer en Op ‘e Noed is 13 augustus.

Anneke Adema sluit de vergadering af met een Pinkstergedicht van Neeltje Maria Min met als eerste zin: ‘Vanmorgen zag ik door de kieren”.

De wet op de privacy, die binnenkort van kracht is, dwingt
ons een privacy beleid te formuleren voor onze kerk. De

Om 21.40 uur bedankt de voorzitter iedereen voor haar of
zijn inbreng en hij wenst een ieder wel thuis.

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
Jaarlijkse Rondgang
Op 4 juni hebben de kerkrentmeester de rondgang langs
de kerkgebouwen, begraafplaatsen en klokkenstoelen gehouden.
We zijn begonnen bij kerk en begraafplaats van Sint Nicolaasga. Het pad
rondom de kerk zal voorzien worden
van een nieuwe laag grind en de overhangende takken zullen worden gesnoeid. Verder zullen we kijken of we de
beamer bij kunnen stellen, zodat deze
scherper wordt.
Na Sint Nicolaasga volgde de begraafplaats met klokkenstoel van Legemeer.
Hier was weinig op aan te merken, op
een enkel kapot letterpaaltje na. Op naar
de kerk van Idskenhuizen. Het geluid in
de kerk blijft een minpunt. We zullen verder zoeken naar een oplossing hiervoor.
De preekstoel is tot ieders tevredenheid
aangepast. Verder naar de kerk en begraafplaats van Tjerkgaast. Hier bleken

enkele lampen kapot en de toegangsdeur moet hersteld
worden. Ook het pad om de kerk kan hier wat nieuw grind
gebruiken. De traplift werkt goed en is een aanwinst voor
de kerk.
Tot slot vervolgden we onze weg naar
de begraafplaats met klokkenstoel te
Doniaga. De klokkenstoel is aan een
schilderbeurt toe. De hagen moeten gesnoeid worden en het pad zal voorzien
worden van een nieuwe schelpenlaag.
Na de rondgang hebben we gezellig nagezeten waarbij afscheid werd genomen
van Dirk Dijkstra als ouderling-kerkrentmeester. Dirk werd hartelijk bedankt
voor zijn inzet en werkzaamheden.
Pieter Dijkstra werd van harte welkom
geheten als nieuw lid van ons college.
Voor velen is hij een oude bekende bij
de kerkrentmeesters. We zijn blij dat hij
ons college komt versterken.
Er valt de komende tijd in ieder geval
weer genoeg te doen.
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08-04-2018
15-04-2018
22-04-2018
29-04-2018
06-05-2018
10-05-2018

€
€
€
€
€
€

Opbrengst collecten
77,74
13-05-2018
130.28
20-05-2018
103,15
27-05-2018
111,30
03-06-2018
127,75
10-06-2018
56,29

€
€
€
€
€

Schakels
De acceptgiro’s voor het abonnement op de Schakels worden bij deze schakels toegevoegd.
Bij de mensen die hiervoor een machtiging hebben afgegeven is omstreeks 23 juni het bedrag voor het abonnement afgeschreven.

123,40
164,71
113,89
171,65
55,00

Giften
Voor de Kerk is een gift binnengekomen van € 50,00.
Hartelijk dank hiervoor.

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

Pinkstercollecte
De pinkstercollecte heeft tot nu toe een bedrag € 1.672,00
opgebracht. Alle gevers hiervoor hartelijk dank.

Wijkkerkrentmeesters
Douwe Smit (1a) en Theunis van der Molen (1b)
Pieter 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

JEUGD
Opbrengst Nacht Zonder Dak
Eén nachtje slapen in een doos! Maar liefst 35 jongeren
hebben dat gedaan vrijdag 8 juni en samen hebben zij
maar liefst € 2.935,- opgehaald, een recordbedrag!

bijvoorbeeld het Bijbelboek
Ester uitgebreid behandeld
en hebben we het gehad
over onbetaalbaar en kostbaar zijn voor God.
Als afsluiting van het seizoen hebben we nog een
gezellige avond georganiseerd. Met het eten van
patat met een frikadel of
kroket is de avond begonnen.
Daarna was er een spellenparcours uitgezet met actieve en
rustige spellen. Het uitbeelden van een Bijbelverhaal met
verkleedkleden, figuren raden
na aanleiding van foto’s en het
overgooien van snoep door alleen een handdoek te gebruiken zijn een paar voorbeelden.
Met als slot de jongens tegen
de meisjes waarbij een groepsgenoot vervoerd moest worden
zonder de grond aan te raken.
Met chips en drinken sloten we daarna deze gezellige
avond en het seizoen af.
Tot volgend seizoen,
Sietske Boelsma, Jannie van Koten en Linda Wind

Na het presenteren van dit bedrag in de bijzondere jeugddienst van 10 juni, heeft de diaconie dit
spontaan aangevuld naar € 3.000,-!
Alle gevers, belangstellenden en natuurlijk
de jongeren die hebben meegedaan: Heel
hartelijk bedankt!
Rock Steady
Het is weer bijna zomervakantie en dat betekend dat de
winteractiviteiten weer afgesloten worden, zo ook het
Rock Steady seizoen. Tijdens dit seizoen hebben 8 jongeren met elkaar gesproken over het geloof. Zo hebben we
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VANAF KAMPEREILAND
Uiterste gebruiksdatum….
Als ik de supermarkt binnenkom, staat er altijd een winkelwagen met spullen die bijna over datum zijn. De
spullen zijn afgeprijsd en vinden gretig aftrek onder de
supermarktbezoekers. Maar ik word er altijd een beetje
chagrijnig van. Want in de kar liggen koekjes, potjes met
pastasaus, crackers, een knijpfles curry-saus enzovoort, enzovoort. Hoezo over datum?? Het spul
zit tjokvol conserveringsmiddelen en het
duurt nog een eeuwigheid voordat het echt
niet meer te eten is. Waarom worden deze
spullen dan in deze winkelwagen gedumpt
en morgen onverbiddelijk in de container?

aangegeven datum niet meer eetbaar is. Bovendien: iets
kan ook vóór de aangegeven datum al niet meer bruikbaar zijn.
Wat is er mis met onze ogen, onze neus en onze tong? Als
je niet zeker bent of voedsel nog eetbaar is, dan kijk je er
eens goed naar, je ruikt er aan en je proeft een beetje. Je
gezonde verstand is voldoende om te bepalen of je
iets nog kunt eten.
Terwijl ik langs de winkelwagen loop bedenk
ik me dat het met ons geestelijk voedsel
net zo gaat. Sommige mensen hebben
het denkbeeld ontwikkeld dat de Bijbel
‘over datum’ is. Niet meer van deze tijd.
Hopeloos ouderwets. Maar gaan wij daar
in mee? Of trekken we ons eigen plan?
We kunnen de woorden proeven, de verhalen bekijken, de denkbeelden wegen, de
‘smaak’ van de verhalen eigen laten worden.
Of het nou ons dagelijks voedsel is of de Bijbel,
in beide gevallen moet je je verstand gebruiken en
al je zintuigen op scherp zetten. Het zou toch jammer zijn
om iets dat goed en bruikbaar is weg te gooien?!?
Ds. Gerda Keijzer

De westerse wereld is in de ban van de
‘over-datum-angst’. Maar ik weiger er aan
mee te doen. Ik eet met smaak een pot jam
die al een paar maand over datum is. Of een
paracetamolletje dat al een jaar oud. Of chocola
waarvan de uiterste gebruiksdatum al anderhalf jaar
voor de dag van vandaag ligt.
Op de verpakking staat ‘tenminste houdbaar tot’. Dat wil
dus niet zeggen dat het voedsel na het verstrijken van de

VANUIT JOURE
Hamsteren
Bij ons thuis hadden we boven een kast met voorraad. En
niet een beetje voorraad. De hele kast zat vol. Met zeep,
wasmiddel, macaroni, knijpers, toiletpapier, pleisters, rijst,
tandenborstels en nog veel meer. De levensmiddelen
werden wel gebruikt, maar dan werd er direct een nieuw
pak voor in de plaats gezet. In wezen was het niet een gewone voorraadkast, maar een voor-het-geval-dat voorraadkast. Nu moet u weten dat mijn ouders in de oorlog
in het westen van het land woonden. En in het begin werd
er gehamsterd. Alles wat los en vast zat werd verzameld,
vooral levensmiddelen. Maar alles raakte op. Ze woonden
in de bollenstreek en die bollen kwamen goed van pas
toen ze die moesten eten in de hongerwinter. Je moest
pakken wat je pakken kon om in leven te blijven.
En na de oorlog hielden mensen nog lange tijd rekening
met ‘wat er zou kunnen gebeuren’. En zo werden de voorhet –geval –dat voorraad kasten geboren. Mijn moeder
was echt niet de enige.
Het was trouwens wel handig, zo’n kast, wat het gebeurde
niet snel dat er bij ons thuis iets niet was. Want als het niet
bij de ‘gewone’ voorraad lag, lag het wel in de voor-hetgeval-dat voorraadkast. De buren wisten dat trouwens
ook. Menigeen is met veters of een kaars uit de brand geholpen. Als kind vond ik het heel gewoon. Later, als puber,
vond ik het overdreven. Maar daar ben je dan ook puber
voor.
Tegenwoordig hamsteren we weer, we hebben zelf speciale hamsterweken. Alleen gaat het nu om het financiele
voordeel wat hamsteren op zou leveren.
En achteraf gezien had het hamsteren van vroeger toch
wel - een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest

en nimmer op komt dagen - gehalte. De schrik van de oorlog met bijbehorenden tekorten zat er goed en lang in. En
wellicht terecht. Maar dat hoeft nu niet meer. En daar mogen we diep dankbaar voor zijn.
Al heb je natuurlijk altijd mensen die met de ergste doemscenario’s rekening houden bij een politiek conflict of een
aanslag. Maar echt hamsteren hoeven wij niet meer. Toch?
Mijn oog valt op mijn werktas. Een paar weken geleden
kon ik moeiteloos mensen van paracetamol en een veiligheidsspeld voorzien. En bijschijnen met een lantaarntje.
Plakband, pleisters en reserve nylons behoren ook tot de
standaard uitrusting. Ik de auto heb naast een knijpkat altijd een kaars, voor je- weet- maar- nooit. Eigenlijk heb ik
veel meer spullen bij me dan ik dacht . Ben ik een angsthaas? Ik ben dan misschien geen hamster, maar blijkbaar
grijp ik niet graag mis.
Moet ik er zo diep over nadenken?
Vandaag maar niet, vind ik. Bovendien: ik moet nog boodschappen doen. Mijn één na laatste pak koffie is op.
Pastor Anneke Adema
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deelt. Eén parel voor de liefde die je geeft of wilt geven
en één parel voor de liefde die je ontvangt. Drie mysterieparels volgen de liefdesparels op. Deze parels verwijzen
naar het geheim van het leven, maar ook naar het geheim
van God zelf (die drie-in-één genoemd wordt). Tot slot de
zwarte parel die staat voor onze eindigheid en de witte
opstandingsparel (die teruggrijpt op de doopparel). Dat
wat toen beloofd werd, zal werkelijkheid worden. En tussendoor zijn er stilteparels voor een moment van bezinning. En zo kom je, de armband volgend, weer uit bij God.
Er zijn geen vaste gebeden bij de parels. Het zijn vrije gebeden of gedachten die je kunt hebben bij de betekenissen van de verschillende parels.
Als je de armband koopt is er wel een boekje bij, dat uitgebreid de betekenis van de parels beschrijft. En op internet
zijn ook wel voorbeelden van gebeden daarbij te vinden.

De gebedsparels
De groothuisbezoeken hadden dit jaar als thema het gebed. En naast de gesprekken daarover kwamen ook ‘hulpmiddelen’ bij het gebed ter sprake. O.a. gebedssnoeren.
Nu wisten de meesten wel van het RK gebedssnoer, de
rozenkrans, maar dat er ook een protestant gebedssnoer
is, was niet bij iedereen bekend. Op verzoek breng ik dat
hier nog een keer onder de aandacht. En ook de vragen
die er kwamen over waar je dit kunt kopen wordt hier beantwoord.

Het lijkt misschien wat ingewikkeld, maar in de praktijk
wijst het zich vanzelf. Het is een routine die men zich eigen
kan maken. Het helpt om te bidden en tot rust te komen.
Je kunt ze makkelijk meenemen en bidden bij een parel
die bij een bepaalde situatie past. Bijvoorbeeld danken als
je heel blij bent bij de oaseparel. Maar je kunt ook stil zijn
van verdriet met de woestijnparel in je hand.
En zo kunnen de gebedsparels van toegevoegde waarde
zijn in het (gebeds)leven van een gelovige.

Het is maar een bescheiden snoertje, het is een armband
met gebedsparels, ook wel levensparels genoemd. Het is
ontwikkeld door een bisschop van de Lutherse kerk uit
Zweden, Martin Lönnebo. Na zijn pensioen is deze bisschop op een rondreis door Griekenland door een storm
een paar dagen gedwongen op een Grieks eiland gebleven. Op dat eiland bedacht hij de levensparels die als hulpmiddel kunnen dienen voor gebed en overdenking.

De parels kunnen worden besteld bij het onderstaande
adres. Met een boekje met uitleg erbij zijn de kosten 8
euro.
JOP, Jong Protestant
Postbus 8504
3503 RM UTRECHT
telefoonnummer: 030 - 8801438
e-mail info@jop.nl
Pastor Anneke Adema

Het zijn verschillende parels met verschillende betekenissen (God, ik, doop, stilte, woestijn, oase, liefde, mysterie,
dood en opstanding). Deze parels zijn niet willekeurig gekozen. Ze weerspiegelen kernbegrippen uit ons leven en
ons geloof.

Ook elders..
Zoals sommigen van u misschien weten
wordt Ds. Wim Beekman de nieuwe classispredikant. Hij vertrekt dus uit zijn huidige
gemeente als predikant van Warns/Laaxum/
Skarl en Molkwerum.
De kerkenraden van deze gemeenten hebben mij gevraagd om, zolang er een vacature
is, pastorale bijstand te verlenen in hun gemeente. Daar heb ik positief op gereageerd.
Uiteraard heb ik hierover onze eigen kerkenraad ingelicht.
Met ingang van 1 september zal ik twee dagen in de week gaan werken in de gemeente
van Warns/Laaksum/Skarl en Molkwerum.
Dit heeft geen conseqenties voor het werk in
Op ‘e Noed, waar ik voor 12 uur per week in
de boeken sta.
Ik blijf gewoon, én met het grootste plezier
werken in de fijne gemeente van Op ‘e Noed.
Maar het is maar dat u het even weet.
Pastor Anneke Adema

De levensparels beginnen met God (de ‘gouden’ parel).
Omdat God aan het begin van ons leven staat. Maar wijzelf
zijn ook een persoon naast en soms tegenover God.
Vandaar dat de het “ik” ook een eigen parel krijgt. De doopparel weerspiegelt Gods belofte voor het leven (een grote
witte parel, ). Ons leven wordt gekenmerkt door moeilijke
momenten (de woestijnparel) en mooie momenten (de
oaseparel). Er zijn twee liefdesparels, omdat je liefde altijd
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THEOLOGIE VOOR LIEFHEBBERS
Wat boven onze ervaring uitgaat

om hen heen gebeuren waarvan ze zeggen dat die meer
zijn dan ze op het oog lijken. Een zeer nuchtere man vertelde me ooit eens dat hij een paar maanden na het overlijden van zijn vrouw in de tuin zat en er zomaar een duif
op zijn knie landde. Zoiets was hem nog nooit overkomen.
Hij zag hierin een ‘bericht’ van zijn vrouw.

Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden
tot in de derde hemel werd weggevoerd – in zijn lichaam of
buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen.
Maar ik weet dat deze man – in zijn lichaam of zonder zijn
lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen – werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde
die door geen mens mogen worden uitgesproken.
2 Korintiërs 12: 2 en 3

Wie nooit zoiets heeft meegemaakt, kan wellicht niets met
zo’n bericht en beschouwt het als toeval. Maar wie al eerder kennis maakte met zulke ervaringen, van zichzelf of
van anderen, is wat voorzichtiger om er een bepaald stempel op te drukken. Er is meer tussen hemel en aarde.

In het pastoraat onder gemeenteleden spreek je als pastor
dikwijls over tere onderwerpen. Eén van die onderwerpen
is de ervaring ergens te zijn geweest of iets te hebben
gehoord dat wij ons dagelijkse leven niet meemaken: bovennatuurlijke ervaringen. Vaak worden deze ervaringen
met een zekere schroom verteld. Alsof mensen bang zijn
dat je hen niet serieus neemt. Maar dikwijls zijn het heel
nuchtere mensen die met beide benen stevig op de grond
staan. Het zijn geen types die zweverige verhalen vertellen. Integendeel, ze vertellen wat hun
is overkomen met voorzichtigheid. De
ervaring is meestal van grote waarde
voor hen persoonlijk en zij willen het
verslag ervan puur en eerlijk houden.
Er is dan ook geen enkele reden om
hun verhaal niet serieus te nemen.

Paulus schrijft daar een verrassend stukje over in de brief
aan de Korintiërs. Hij doet er niet geheimzinnig over. Wel
schrijft hij tot twee keer toe dat hij af moet gaan op de ervaring van deze man: zelf weet hij het niet. Dit is een houding die Paulus siert. Hij doet wat de man heeft ervaren
niet af als een fabeltje of verzinsel. Hij neemt hem serieus,
ook al heeft hij zelf nooit zoiets meegemaakt.
In onze christelijke traditie zijn we soms
argwanend tegenover bovennatuurlijke ervaringen. Maar steeds meer zien
mensen ook de bijzondere waarde van
zulke ervaringen in en er wordt meer
en meer over gesproken. Ook buiten
de kerk heeft men meer oog voor deze
ervaringen. Een aantal jaren geleden
schreef de cardioloog Pim van Lommel
een vuistdik boek over bijna dood ervaringen van zijn patiënten, met de titel
‘Eindeloos bewustzijn’.

Soms betreft het een bijna dood-ervaring. Iemand heeft een tijd door ziekte
dicht bij de dood geleefd en heeft als
het ware om de deur van de hemel mogen kijken. De ‘hemel’ was zo mooi, dat
hij of zij niet met woorden kann zeggen
hoe het eruit zag. Soms ‘zag’ men het
eigen lichaam achterblijven en hoorde
men wat er gezegd werd door omstanders. Anderen zagen hun hele leven in
luttele seconden aan hen voorbijtrekken.

Wat degenen die zoiets hebben meegemaakt van ons vragen is stille aandacht en respect voor de ervaring. Wat
ons rest is dankbaarheid, omdat wij
deelgenoot gemaakt worden van zo’n
bijzondere ervaring.
Ds. Gerda Keijzer

Anderen zien dingen in de wereld dicht

CLASSIS FRYSLÂN
Overstag: de Classicale Vergadering nieuwe stijl
Sinds 1 mei 2018 heeft Friesland in plaats van zeven classes
maar één classis: de Classis Fryslân. Meer dan vierhonderd
jaar hebben de classes oude stijl gefunctioneerd, maar nu
gaat er een andere wind waaien. Voorheen gingen er van
elke gemeente twee afgevaardigden naar de classicale
vergadering (kortweg: classis). Het woord ‘classis’ betekent
‘vloot’. De classis bestond uit een ‘vloot’ van verschillende
scheepjes die samen in hun regio de kerk vormden. Sinds
1 mei is het zo dat uit het gebied van de voormalige zeven
classes vier afgevaardigden naar de nieuwe classis gaan.
Niet elke gemeente is dus automatisch vertegenwoordigd
in de classis.

Om als regio toch op elkaar betrokken te blijven, vormen
de gemeenten uit de voormalige classes voortaan één of
meerdere ‘ringen’ waarin zij elkaar ontmoeten. Zo blijven
we toch op elkaar betrokken. Want dat is het gevaar van
de nieuwe regeling: dat we als plaatselijke kerken op een
eilandje komen en geen contacten meer hebben met elkaar. We ontmoeten elkaar immers niet meer allemaal tijdens de classicale vergadering.
Naast een voorzitter en een scriba kent de nieuwe classis
een classispredikant. Voor ons gebied is dat ds. Wim Beekman. We zijn erg blij dat hij deze nieuwe functie op zich
neemt.
Er zijn veel dingen veranderd in de nieuwe opzet. Doel van
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deze verandering was om de vergaderdruk te verminderen. Daardoor moet er bij de gemeenten tijd en energie
vrijkomen voor andere dingen. De classispredikant is de
verbindende schakel in de classis. Hij bezoekt de gemeenten en signaleert nieuwe initiatieven, maar ook problemen
in de plaatselijke gemeenten. De classis blijft besturen.
Dat is goed nieuws, want hierdoor wordt de vergaderdruk
op de plaatselijke kerkrenraden verminderd. In de classis
wordt al een hoop voorwerk gedaan en worden zaken opgelost waar de plaatselijke gemeenten zich dan niet meer
druk over hoeven te maken.
De classis blijft ook zorgen voor de visitatie van de gemeenten, maar dit gebeurt wel op een andere manier dan
voorheen. Gebruikelijk was om elke gemeente eens in de
vier jaar te bezoeken (de zogenaamde ‘visitatie’). Vanaf nu
bezoekt de classispredikant de gemeenten en zorgt dat er
visitatie komt door een speciaal college als de situatie in
de gemeente daar aanleiding toe geeft.
De leden van de Generale Synode worden afgevaardigd
vanuit de classes. Nederland kent nu 11 classes in plaats
van 74. Het aantal leden van de Generale Synode is ook
fors teruggebracht. Vijf personen uit elke classis maken
deel uit van de Generale Synode.
Op 16 mei kwam de nieuwe Classis Fryslân voor het eerst
bij elkaar. We waren met 28 mensen bij elkaar. We kozen

een voorzitter en scriba en maakten kennis met de nieuwe classispredikant. We weten dat het werk in de classicale vergadering in een aantal opzichten anders zal zijn
dan zoals het lange tijd is geweest. Wat blijft is dat we als
gemeenten met elkaar optrekken, zoals in de vloot. Ieder
schip heeft een eigen roer en een eigen koers, maar we
houden wel rekening met elkaar. Zodra het één van de
schepen niet voor de wind gaat, dan komen de anderen
langszij om te helpen. En we zorgen ervoor dat we de wind
in de zeilen houden.
Ds. Gerda Keijzer

ACTIVITEITEN OP ’E NOED
Het wandkleed

Dank aan Loes Bosveld die
op zo’n plezierige wijze de
groep heeft begeleid. Het
was een mooi project om
met elkaar te doen. We
hebben het in ieder geval
met veel plezier gedaan.

Na een behoorlijk
aantal weken noeste
arbeid in het winterseizoen kon op
13 mei het kleed
worden
onthuld.
Het kleed kreeg een
plaatsje in de koffiekamer. Er is veel symboliek in verwerkt.
De Hebreeuwse letter Beth ( huis), de
Alpha en de Omega, de regenboog, een duif.
Maar ook de drie kerken in onze gemeente en het landschap van grasland, water en prachtige luchten wat ons
omringt. En dan de handen, van God en mensen, die de
gemeenschap draagt. Elke keer als je kijkt zie je weer wat
nieuws. Een beschrijving is naast het kleed te lezen.

De deelnemers: Loes Bosveld, Nel Pit, Ellen Graham,
Wieb Bos (niet op de foto),
Alie Runia, Jenny Winia,
Aukje Visser, Janke Bokma,
Trijn v.d. Heide (niet op de
foto) , Jetske Wildshut, Gonnie Mulder, Trienke Hoekstra, Pietie Jouwsma, Nynke
de Jong, Wieke v.d. Veen,
Dini Wijnia, Anneke Adema
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Verrassingsfietstocht 9 juni
Zaterdag 9 juni had de activiteiten commissie een fietstocht georganiseerd met verrassingen. Er deden zo’n 22
mensen aan mee.
Verrast werden we
zeker!! Onze eerste
haltestop was de
zorgboerderij
van
Siebren en Ylona.
Geweldig wat zij allemaal doen! Kalveropfok, bed en breakfast,
een kas, camping (18
plekken) en het hele
terrein wordt door
zorgcliënten (3 dagen per week) onderhouden. Siebren leidde ons rond en
na afloop trakteerde Ylona ons op een ijsje.
Op naar de volgende; het timmerbedrijf van de gebroeders Van der Goot (Dijemago). Daar worden kozijnen, deuren en trappen gemaakt met hulp van door computers
aangestuurde machines. Indrukwekkend, wel veel lawaai
maar er werd prachtig werk gemaakt. Jelle en Dirk doen
dit nu samen.
Daarna gingen we naar de
Rijlst naar Dirk en Marjan
Qualm. Dirk verraste ons
met de veelheid aan werkzaamheden die hij daar verricht. Hij had speciaal een
zaagmachine aangeschaft
waar hij een lariksstam mee
te lijf ging. Van de planken
wil hij een nieuwe schuur
bouwen. De boomstammen
moeten eerst anderhalf jaar
in het water liggen. Daarna
kregen we een rondleiding
over het terrein van Boschoord. Prachtig; je komt
anders nooit op dit terrein.

Het volgende adres was het container bedrijf van DVL,
dit staat voor Douwe van Lingen. Tinie, Geartsje , Mark en
Tom geven leiding aan dit gebeuren. Verder hebben ze zes
auto’s die door het hele land rijden. Oude containers worden opgehaald en nieuwe bezorgd, soms van hele steden!
Mark vertelde er enthousiast over en bewonderend hebben we naar zijn verhaal geluisterd. Ook Tinie zelf heeft
iets over de geschiedenis van de boerderij verteld. Bij haar
in de tuin hebben we koffie en cake gehad, gebakken door
Vera en Trijn. Der “hiene we wol ferlet fan “.
Het volgende adres was de wijnboerderij van Jan Geuvert
en Jantsje. Jantsje gaf daar uitleg. Er worden daar koeien
gemolken en die zorgen voor het maken van kaas. De
druiven waren daarna aan de beurt. Eerst las ze een toepasselijk stukje in de bijbel over de ware wijnstok en zijn
ranken. Met veel passie vertelde ze hoe je een wijnstruik
moet behandelen. Tot slot mochten we proeven !! Eerst
een rosé en daarna een witte wijn. We moesten dat eerst
ronddraaien in ons glas en daarna in de mond en dan pas
proeven. “Waar smaakt het naar ? “
Ons laatste adres was De Koevorder in Idskenhuizen. Aldaar kregen we een consumptie, soep, broodjes en koffie
of thee. Een prima afsluiting van deze geslaagde middag.
Zo rond de klok van zeven keerde ieder voldaan naar huis.
Trijn van der Heide.

TOCHTEN SAMEN MET OST-FRIEZEN IN 2018
Zaterdag 7 juli Fietstocht
vanuit Easterlittens– en
kuiertocht vanuit Easterein
Samen met gasten uit Ost – Friesland
kunt u deze dag een fiets – of kuiertocht maken door de
Greidhoeke. De dag start om 9.30 uur met een ontvangst
en een ochtendgebed in de kerk van Easterlittens. De
kuierders vertrekken daarna per auto naar Easterein. Na
bezichtiging van de kerk aldaar lopen ze via De Kliuw,
Reahûs, Lytse Wierrum, Rien en Itens terug naar Easterein.
Een tocht van 13,5 kilometer. De fietsers maken via Easterein, Wommels, Burgwerd, Hichtum, Hartwerd, De Kliuw,
Reahûs, Lytse Wierrum, Rien en Itens een rondje van 35,5
km terug naar Easterlittens. We sluiten de dag zo rond
16.30 af met een vesper in Easterlittens. Graag zelf een
lunchpakket meenemen. Kosten € 10,-- per persoon. Max
aantal deelnemers 50 per tocht.

Opgave bij Jan van der Meer: e-mail:jjvdmeer@hetnet.nl;
tel. 0513-431817 of 0651-276003 (tot 4 juli)
Zaterdag 1 september a.s.
Fietstocht in Ost Friesland.
Start: Jennelt
De tocht is totaal 65 km lang. Men
kan langs 19 dorpen met 23 kerken gaan in de Gemeinde
Krummhörn (bij Emden). Er zijn bijzonder mooie monumentale kerken te bewonderen. Degenen die veel willen
fietsen kunnen de gehele afstand afleggen en met stempelkaarten de route volgen. Ook kunt u kiezen voor een
gedeelte van de route en daarbij een aantal van de prachtige kerken rustig bezichtigen. De afstand vanaf bijvoorbeeld Joure naar Jennelt is 180 km.
Info en opgave voor 29 augustus via jjvdmeer@hetnet.nl ;
tel 0514-431817 of 0651-276003
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TSJERKEPAAD 2018
Van 7 juli t/m 8 september 2018 zijn de kerken in St. Nicolaasga en Tjerkgaast geopend op zaterdagmiddag van
13.30 – 17.00 uur. Met uitzondering van 8 september, dan
is er in het kerkgebouw van St. Nicolaasga geen open kerk
i.v.m. de St. Nykstermerke.
U bent van harte welkom in de kerken!

De eerste “Tsjerkepaad” fietstocht was in
2003. Een rondje langs een paar kerken
bij ons in de buurt. Het heette toen de
Liembultroute. Daarin waren de kerken
van Tjerkgaast, Sint Nicolaasga en Langweer opgenomen.
Daarna is het ieder jaar weer teruggekeerd en inmiddels is
dit aantal gegroeid tot ongeveer 250 kerken in Friesland.
De opening Tsjerkepaad 2018 is op 30 juni in de Bonifatiuskerk in Oldeberkoop.
Jaarthema 2018: Kerk en gastvrijheid

Vrijwilliger voor Tjerkepaad?
Lijkt het u leuk om als gastvrouw/gastheer mee te werken aan Tsjerkepaad? Neem dan contact op met Sjoerd de
Vries, De Rijlst 2A, St. Nicolaasga. Tel.: 0513 - 850 830.

Openstelling Tsjerkepaad-kerkgebouwen Op ‘e Noed
Ook de deuren van de kerkgebouwen van de Protestantse
Gemeente Op ‘e Noed in St. Nicolaasga en Tjerkgaast staan
in deze periode weer open. U kunt dan vrijelijk binnenlopen,
rondkijken, even mediteren, een kaarsje aansteken, naar
muziek luisteren. U kunt vragen stellen aan de altijd aanwezige gastvrouw of gastheer. Zij kunnen u vertellen over de
bijzonderheden en de geschiedenis van de kerkgebouwen.

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

orgelconcerten langweer 2018
Ook dit jaar verzorgd de Orgelcommissie Langweer een
viertal concerten in de Dorpskerk te Langweer. Ook nu
hebben wij vier goede vak-organisten, waarvan 2 jonge
aanstormende talenten, uitgenodigd. Zij gaan hun beste
beentje voorzetten, met muziek die goed bij het beroemde Van Dam orgel past.
In het kader van “Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018, hebben wij de organisten gevraagd in hun programmering werken op te nemen van Friese componisten
of organisten die in Friesland gewerkt hebben. U kunt
volop genieten van de uitgebreide klankmogelijkheden
die het orgel heeft, wij kunnen u zeggen, dat de organisten die een concert verzorgt hebben meer dan graag nog
eens terugkomen, sommigen zelfs met alleen een reiskosten vergoeding!
Voor belangstellenden die mogelijk geïnteresseerd zijn

in het orgel of orgelspel is dit een prachtige gelegenheid
eens kennis te maken met orgelmuziek. De kosten zijn bijzonder laag, bovendien bestaat de gelegenheid het orgel
en de speeltafel van dichtbij te bekijken. Zelfs kun je een
praatje maken met de uitvoerende Organist.
Dit jaar zijn de concerten op: 4 en 18 juli, 1 en 15 augustus 2018 altijd op woensdagavond, aanvang 20.00 uur. De
entree bedraagt slechts 6 euro.
De organisten zijn: Gonny v.d. Maten uit Wageningen, Maurits Bunt uit Apeldoorn, Jos Maters uit Groningen en Rien
Donkersloot uit Klaaswaal. Deze organisten hebben zich
zondermeer bewezen in diverse concertseries in binnenen buitenland.
Wij hopen op uw komst. Uw bezoek wordt zeer op prijs
gesteld!
Orgelcommissie Langweer

BEDANKT
Een woord van dank aan de gemeente Op ‘e Noed, dat ik
de Paaskaars heb gekregen. Het doet je goed dat er aan
je wordt gedacht. Het is ook een troost dat er vele mensen met mij mee leefden, met een kaartje, bloemen of een
bezoekje. Het is soms nog moeilijk, maar we proberen de
draad weer wat op te pakken. Lieve mensen nogmaals een
woord van dank, aan de gemeente en de mensen die mij
steunden met het verlies van m’n dochter.
Een groet van, Eeke Mink

Na enige inloopproblemen gaat het nu prima met mijn
nieuwe heup. Ik bedank allen die in die tijd aan mij gedacht hebben door een kaart of hoe dan ook.
Hartelijke groeten van Dries Brinksma
✿✿✿
Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor uw
warme medeleven bij het overlijden van mijn dochter Hilly.
Het heeft ons allen diep ontroerd.
H. Sybesma – Kooistra, Stationsstraat 25, St. Nicolaasga

✿✿✿
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7 VRAGEN AAN... HISKE WIJNIA-DE WOLFF
1. Wat betekent Op ‘e Noed voor jou?

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

Op ‘e Noed is de kerkgemeenschap waar ik samen met
mijn gezin bij hoor en waarmee ik me verbonden voel. Het
is de gemeente waar ik als kind al kwam. Het is een plek
om het geloof te beleven. Om na te denken over dingen
die essentieel zijn in ons leven.

In mijn vrije tijd ga ik graag een
dagje weg met Hendrik en de kinderen, spreek ik met vriendinnen af,
ga ik te winkelen of naar het theater.
Verder speel ik baritonsaxofoon bij
het korps in Sloten. Thuis vind ik het leuk om te tuinieren
of een boek te lezen.

2. Noem één ding dat je meteen zou veranderen
aan onze gemeente?

6. Welk boek, welke film, welk voorval, welke tekst of
welke persoon geeft jou inspiratie?

Ik zou het niet weten, vind het prima op deze manier.
3. Welke persoon uit de Bijbel past wel een beetje bij 		
jou en waarom?

Er zijn veel mensen die mij inspireren. Dit zijn vooral de
mensen die dichtbij me staan: familie, vrienden, maar ook
mijn collega’s. Iedere dag brengen ze mij weer op nieuwe
ideeën, maken ze me enthousiast en word ik aangemoedigd door mijn naasten.
Onlangs ben ik naar het prachtige theaterstuk Lost in the
Greenhouse geweest. In dit stuk werd ik onder andere geïnspireerd door het verhaal: het onbekende leren begrijpen i.p.v. te oordelen.

Dit vind ik een hele moeilijke vraag. Ik ben via internet op
zoek gegaan en kwam uit op een testje van thebible.eomagazine.nl. De uitkomst van deze test gaf aan dat ik het
meest op koning David lijkt, hij leefde vanuit zijn hart. Ik
ben ook wel wat ze noemen een gevoelsmens.
4. Wie/wat zou je wel eens een dag willen zijn
en waarom?

7.

Het eerste wat in me opkomt is met koningin Maxima :-)
Verder zou ik ook wel voor een dag één van mijn kinderen
willen zijn, ik ben wel eens benieuwd wat er allemaal in ‘t
koppie van hun omgaat en zou de wereld wel vanuit hun
ogen willen zien.

Wat betekent voor jou ‘geloven’?

Het geloof is voor mij iets wat er altijd is, ik neem het altijd
met me mee, het is een vertrouwen. Het is voor mij een
bron van liefde waar ik kracht en hoop uit kan halen. Daarnaast geeft het handvatten en een richting.

ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN
Gemeenteleden elders
Mevrouw W. ter Heide – Groenhof, Bramerstraat 44 Idskenhuizen, verblijft in de Flecke.

19-06

Verjaardagen van 80-pussers uit onze gemeente
01-07 Mevr. L. Oppedijk - Atsma
Stationsstraat 43, 8521 JT Sint Nicolaasga
02-07 Mevr. K. Keulen - Hoekstra
De Rijlst 2e, 8521 NH Sint Nicolaasga
04-08 Dhr. B. Tuiten
Stationsstraat 1-K 40, 8521 JT Sint Nicolaasga
05-07 Mevr. P. Plantinga - de Vries
Stationsstraat 1-K22, 8521 JT Sint Nicolaasga
08-07 Mevr. A. Oenema
Stationsstraat 1-K 28, 8521 JT Sint Nicolaasga
08-08 Mevr. S. de Vries - Plantinga
Stationsstraat 19, 8521 JT Sint Nicolaasga
11-08 Mevr. P. Bijlsma - Nieuwenhuis
Stationsstraat 1-K 09, 8521 JT Sint Nicolaasga
12-07 Mevr. W.T. Kuijper - ten Hoeve
Kempenaerlaan 18, 8521 KS Sint Nicolaasga
17-07 Dhr. J.L. Weststrate
Stationsstraat 1-K 59, 8521 JT Sint Nicolaasga
18-06 Mevr. C.M. Kunst - Liemburg
Heemstrastraat 13, 8521 KG Sint Nicolaasga

26-07

25-07

27-06
27-07
27-08
30-06

Dhr. E. Kuiper
Dobbeleane 62, 8521 KR Sint Nicolaasga
Mevr. A.W. Bosma - Boschma
Noed 15, 8521 NR Sint Nicolaasga
Dhr. W.J. Bijlsma
Gaestdyk 35 a, 8522 MX Tjerkgaast
Dhr. J. Portena
Bouwen 2, 8521 KN Sint Nicolaasga
Dhr. S. Schotanus
De Rijlst 51a, 8521 NH Sint Nicolaasga
Dhr. A. Wijnja
Huisterheide 32, 8521 ND Sint Nicolaasga
Mevr. G. Zijlstra - Visser
Kerkstraat 9, 8521 JV 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:
15 april: mevr. Mevr. Geertje Hoekstra, Lytse Buorren Idskenhuizen. Namens de Paedwizer gingen er bloemen naar
Petra Steneker uit St. Nicolaagsa
22 april: dhr. Rinke Reijenga, Noed 41, St. Nyk, mevr. Jonkman, Dobbeleane 4, St. Nyk en Klaas Postma, Spannenburgerdyk 2, Tjerkgaast
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29 april: mevr. Haga, Doniahiem, kamer 5, St. Nicolaasga
6 mei: fam. Booy-Bakker, De Oergong 57, St. Nicolaasga
13 mei: mevr. Edith Weitz, Tsjerkewei 8, Idskenhuizen
20 mei: dhr. Nico Hana, De Oergong 39, St. Nicolaasga
27 mei: dhr. Dries Brinksma, It Perron 23, St. Nicolaasga
3 juni: dhr. T. Woudstra, Riensleat, Tjerkgaast

10 juni: dhr. Freddy Hoekstra, Stripedyk 4, Idskenhuizen en
naar mevr. Hennie Sybesma, Stationsstraat 35, St. Nicolaasga
17 juni: Durk Hoekstra, It Boerein 6, mevr. Alie Langeraap,
De Greiden 5, Idskenhuizen, mevr. Van Houten-Quartel,
Stationsstraat 7 en mevr. Posthumus-Tenkink, Kempenaerlaan 10a, St. Nicolaasga

MUTATIES JANUARI T/M MAART 2018
Binnengekomen
Vanuit Biddinghuizen: dhr. J. Renes en mevr. J.H.M. Renes–
Burink, Langwarderdyk 16 0061, 8521 NE Sint Nicolaasga
Vanuit Nijemirdum: mevr. J. Hoekstra, Schoolstraat 2, 8521
KC Sint Nicolaasga
Vanuit Warns: dhr. J. Bijstra, Gaestdyk 49, 8522 MZ Tjerkgaast
Vanuit Ouwsterhaule: dhr. E. de Jong en mevr K. Steenbeek, Kerkstraat 20 , 8521 JZ Sint Nicolaasga
Vanuit Workum: dhr. F. Bergsma, Kerkstraat 20, 8521 JZ Sint
Nicolaasga
Vanuit Nagele: mevr. L.E. Ellens - van der Kooi, Langwarderdyk 12 , 8521 NE Sint Nicolaasga
Vanuit Sloten: mevr. J.A. Pander en Piter Spoelstra, Noed
23, 8521 NS Sint Nicolaasga
Vanuit Groningen: dhr. J.A. Hoekstra, De Trochreed 4, 8522
MH Tjerkgaast
Vanuit Oudemirdum: dhr. D. Wildschut en mevr. S. Stoker,
Gaestdyk 45, 8522 MX Tjerkgaast
Vanuit Echtenerbrug: mevr. W. Toering - de Haan, Stationsstraat 1 K08, 8521 JT Sint Nicolaasga
Vanuit Amsterdam: dhr. P.D. Dijkstra, Gaastweg 55, 8521 JB
Sint Nicolaasga
Vanuit Raalte: mevr. A. Oenema, Stationsstraat 1 K28, 8521
JT Sint Nicolaasga

8521 JX Sint Nicolaasga
Mevr. I. de Vries – Broekema, Bouwen 15 naar Stationsstraat 1 K13, 8521 JT Sint Nicolaasga
Mevr. H. Sijbesma – Kooistra, De Greiden 22 naar Stationsstraat 35, 8521 JT Sint Nicolaasga
Dhr. W. Wester en mevr. A.H.M. Wester – Arink, Strjitwei 12
naar De Bast 44, 8521 PK Sint Nicolaasga
Dhr. G. Wester, Gaestdyk 45 naar Strjitwei 12, 8522 ML
Tjerkgaast
Dhr. G. de Jong, Saturnusstraat 15 naar Kerklaan 72, 8521
KM Sint Nicolaasga
Dhr. J. de Lang en Mevr. H. de Lang – Faber, Vegilinstraat 27
naar Sietze Hepkemalaan 20, 8521 Sint Nicolaasga
Mevr. E. Hoekstra, Noed 37 naar Venusstraat 15, 8521 LT
Sint Nicolaasga
Verhuisd naar elders
Mevr. R. ter Heide - de Weerd, Langwarderdyk 4 naar Scharren 19b, 8517 HM Scharsterbrug
Mevr. T. Wierda - van der Heide, Stationsstraat 1 K45 naar
Sluisdijk 30 0001, 8501 BZ Joure
Dhr. K. Bonsma, De Trochreed 15 naar Sinaedawei 3, 8851
GG Tzummarum
Fam. van Es, Voermanstraat 28 naar Prof dr Cleveringastraat 15, 8442 LN Heerenveen
Mevr. A. de Jong, Venusstraat 15 naar Sluytermanwei 1,
9023 AB Jorwert
Dhr. J. Bergsma, Dobbeleane 39d naar Skuorre 53, 8941 BP
Leeuwarden
Dhr. H. Mantel en dhr. W.H. Mantel, Langwarderdyk 14
0122 naar Warring 75, 8502 BB Joure

Binnenverhuizing
Mevr. F. Osinga, van Amsterdam naar Minahassastraat 20,
2022 PV Haarlem
Mevr. G. van Koten, De Ikkers 7 naar Essinklaan 40, 5361
JT Grave
Dhr. G. Kloosterman, Dobbeleane 37 naar Kerkstraat 8,

MUTATIES APRIL - MEI 2018
Binnengekomen
Vanuit Joure, Mevr. P. Bakker, Stationsstraat 1 K20, 8521 JT
Sint Nicolaasga
Vanuit Sloten, Dhr. D.M. Been, Mastersein 4, 8523 NK Idskenhuizen
Vanuit Doorn, Mevr. G. Bijlsma, Gaestdyk 35, 8522 MX
Tjerkgaast

Verhuisd naar elders
Mevr. W.J. Zijlstra, Kerkstraat 1 naar Dracht 130A, 8442 BX
Heerenveen
Mevr. L.A. Hoogeveen, Gaestdyk, 54 Tjerkgaast naar Aengwirderweg 201 , 8459 BM, Luinjeberd
Dhr. J.A. Hoekstra, De Trochreed 4 naar Julianalaan 112d,
8932 AJ Leeuwarden
Mevr. A. Osinga – Bruinsma, Gaestdyk 11 naar De Bugel 23,
8567 KA Oudemirdum
Mevr. N.W. de Glee, Gaestdyk 56 naar De Warren 31, 8551
MR Woudsend

Binnenverhuizing
Dhr. J. Faber, Lemmerweg 22A naar Schoolstraat 4, 8521
KC Sint Nicolaasga
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Wij gedenken

Lineke Wouda
*Heemstede, 27 juni 1944 					

† Groningen, 14 april 2018

Lineke Wouda was een bijzondere vrouw. Haar lach was aanstekelijk, haar aanwezigheid vulde de ruimte met
een prettige sfeer. Altijd was ze er op bedacht dat je je prettig voelde als je bij haar thuis kwam. Ze had aandacht voor je. Humor had ze ook. Heel fijntjes toverde ze een lach op je lippen. Als zij een kamer binnenkwam,
dan kwam er een ‘twinkel’ in het gezelschap.
Deze karaktereigenschappen passen zó goed bij iemand die in de zorg werkt. Dat was Lineke’s grote passie
en haar werk: de zorg voor zieken en later het onderwijs aan verplegend personeel. Maar ook in haar eigen
gezin kon ze haar liefde kwijt: haar man Gerke, haar kinderen Robert en Nathanie en haar twee kleinkinderen.
Lineke en Gerke zijn 41 jaar getrouwd geweest. Het was een heel gelukkig huwelijk. Ze beleefden veel mooie
dingen met elkaar. Als er problemen waren, werden ze bespreekbaar gemaakt en zo mogelijk opgelost. Gerke en Lineke waren aan elkaar verknocht. De laatste jaren, waarin de ziekte van Lineke veel tijd een aandacht
vroeg, groeiden zij nog meer naar elkaar toe.
Twee keer moest Lineke een stamceltransplantatie ondergaan. De eerste keer met goed resultaat. Maar de
laatste keer traden er complicaties op. De zwaarte van de behandeling maakte dat Lineke er voor koos om
niet door te gaan met de behandeling. Dat was een moeilijke beslissing, want ze wist hoeveel moeite Gerke
en de kinderen hadden om haar los te laten. Op 14 april is ze rustig gestorven. Gerke en Nathanie waren die
dag bij haar, evenals de weken daarvoor.
Op 21 april kwamen we bij elkaar in de kerk van Tjerkgaast. Veel familie, vrienden en dorpsgenoten vulden
de kerk. Buiten de kerk zag je het voorjaar doorbereken aan de takken van de bomen en de struiken en in de
vele voorjaarsbloemen die er te zien waren. De natuur had zich vernieuwd, was opnieuw tot leven gekomen.
In de kerk lazen we een stuk uit het visioen van Johannes, waarin gesproken wordt dat God alles nieuw zal
maken en de tranen uit onze ogen zal wissen. Het oude gaat voorbij. Het vernieuwt zich. Wij geloven dat ook
het leven van Lineke zich vernieuwt bij God.
We wensen Gerke, Nathanie en Robert toe dat de herinneringen aan hun mooie vrouw en lieve moeder hen
zullen troosten in de tijd die komt.
Ds. Gerda Keijzer
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Wij gedenken

Mark Hoekstra
*10 maart 1946 					

			

† 24 mei 2018

Mark Hoekstra werd geboren aan De Rijlst. Zijn ouders hadden daar een kleine tabakswinkel en fouragehandel. Het was de plek waar Mark thuis was en hij bleef er zijn hele leven wonen. Hij kreeg verkering met Annie
Holtrop. Ze trouwden en begonnen in 1967 een kruidenierswinkel in het pand aan De Rijlst. Ze kregen samen
vijf zonen.
Het is een druk bestaan. Tijd om op vakantie te gaan is er niet. Maar de jongens krijgen in de zomervakantie
hout, hamers en spijkers om zichzelf op het erf te vermaken met hutten bouwen. In de herfstvakantie ging
de winkeldeur een week op slot voor een vakantieweek in Appelscha.
In 1982 krijgt Mark een hartaanval. Hij wordt geopereerd en ondergaat een langdurige herstelperiode. Hij
komt er weer bovenop, maar hij moet wel ander werk zoeken. Hij bemant een aantal dagen per week de
receptie van De Flecke. Op de andere dagen is hij fietsenmaker. Later zou een kleinzoon in z’n voetsporen
treden, waar hij maar wat trots op was! Daarnaast is Mark wekelijks in de weer voor de Bezo, de Bejaarden- en
ziekenomroep van De Flecke.
Een zware slag voor het hele gezin Hoekstra is het overlijden van Marco. Het is niet te bevatten dat een kind
en broer zomaar uit het leven wordt weggerukt. Hoe moet je dan verder, als vader en moeder, als gezin? Twee
jaar later wordt een kleinkind, Marcel, levenloos geboren. Opnieuw een verdrietige tegenslag die verwerkt
moet worden. In 2006 verongelukt Wilko. Annie en Mark en hun kinderen moeten al hun reserves aanspreken
om ook hierdoor te komen.
Marks gezondheid gaat door de jaren heen achteruit. Hij kan steeds minder. Vooral de laatste jaren zijn moeilijk, met regelmatige ziekenhuisopnames en periodes dat hij niet in staat is van zijn vaste plek op de bank af
te komen. En tóch blijft hij optimistisch. Mark houdt – ondanks alles – van het leven! Hij heeft er plezier in zijn
tien kleinkinderen te zien opgroeien. Hij geniet van het vele bezoek. De hoop dat zijn conditie nog weer een
beetje zal verbeteren verlaat hem nooit. Maar Mark weet wèl waar zijn hulp vandaan komt: van de Heer die
de hemel en de aarde gemaakt heeft (Psalm 121). Hij weet dat hij geborgen zal zijn in Gods hand.
Op 24 mei sterft Mark; man, heit en pake, een echte familieman. Het was dan ook zijn familie – zijn kinderen,
kleinkinderen, zijn broer en zwager – die bijdragen leverden aan de dankdienst die we hielden voor zijn
leven: de kaarsen die werden aangestoken voor Marco, Wilco en Marcel, een kinderversje dat pake altijd zei,
een gedicht, de lezingen, en herinneringen aan Mark.
Wij wensen Annie en haar kinderen toe dat zij troost mogen putten uit de herinneringen aan hun bijzondere
man en heit.
Ds. Gerda Keijzer
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Wij gedenken

Klaas Steenbeek
*Follega, 10 maart 193

† Sint Nicolaasga, 26 mei 2018

Klaas Steenbeek werd dan wel geboren op een boerderij, in Follega, maar er zat geen boerenbloed in hem.
Dat zag zijn vader ook en Klaas kreeg de gelegenheid om wat anders te gaan doen. En zijn waterbouwkundige opleiding bracht hem bij ingenieursbureau Oranjewoud. Hij zou er zijn hele werkzame leven blijven.
Klaas was een man die hield van een vertrouwd ritme, Overdag aan het werk en ’s avonds of in de weekenden
had hij zijn dam- en visclub. Klaas was niet zo’n prater, dus die sporten pasten prima bij hem.
Maar hij had ook zijn passie voor de drafsport. Dat was heel belangrijk voor hem. En dat vertelde hij ook meteen tegen Sjoukje Wiersma, die hij op dansles had ontmoet. En ze kozen ze voor elkaar
Ze trouwden in 1976 en samen met haar zoontje Peter gingen ze wonen in de Neptunuslaan. Daar werden
Hilde, Femke en Tjerk geboren.
Mem Sjoukje was de motor van het gezin. Ook hier was Klaas wat op de achtergrond, maar hij was er altijd
voor zijn kinderen als ze hem nodig hadden. Hij stimuleerde het leren en vond het belangrijk dat ze een
goede opleiding zouden krijgen.
Klaas was bepaald niet veeleisend. Met zijn krantje, zijn kop koffie en natuurlijk het blad voor de draf- en
rensport, was hij een tevreden man. Eigenlijk leek de draf- en rensport helemaal niet zo te passen bij een
ingetogen man als Klaas Steenbeek. Maar in het noorden waren er geen renbanen die hij niet bezocht heeft.
Hij hield alles nauwkeurig bij. Het was zijn lust en zijn leven. En zijn vrouw begreep dat.
Na zijn pensionering zijn het nog goede jaren geweest. Fietsen, klusjes doen, genieten van de kleinkinderen.
Met de eenvoud die hem zo kenmerkte. Wel wat uitstapjes naar het buitenland, wat hij achteraf toch wel
mooi vond.
Hij heeft lang een goede gezondheid gehad, hij herstelde goed van een hartinfarct. En in 2016 mochten
ze hun 40- jarig huwelijk vieren. Maar kort daarna openbaarde zich de ziekte die hem uiteindelijk zou doen
overlijden.
Klaas was niet opstandig. Enerzijds had dat te maken met zijn karakter, maar ook met het diepe besef dat er
een God was die er ook zou zijn aan de andere kant van de levensgrens.
Op 26 mei is hij overleden. Tijdens de afscheidsdienst mochten wij horen van de liefde uit 1 Kor. 13, de liefde
die sterker is dan de dood. Boven de rouwbrief stond:
De Heer heeft je geroepen, bij Hem die wonen in Zijn huis
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken
Je hebt ze nu, want je bent veilig thuis.
In dat vertrouwen hebben we Klaas Steenbeek aan de aarde toevertrouwd op de begraafplaats in Sint Nicolaasga. Wij bidden Sjoukje, de kinderen en kleinkinderen de nabijheid van de Eeuwige toe.
Pastor Anneke Adema
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WWW.KERKFOTOGRAFIE.NL

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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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.
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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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