
…bij Hem is nooit enige verandering
 of  verduistering waar te nemen.

Jakobus 1:17

Vandaag reed ik door een stukje van het oude land waar 
mijn grootouders woonden, op het randje van Overijs-
sel en Gelderland. Het landschap heeft daar al trekken 
van de Hoge Veluwe: met bomen omzoomde weilanden, 
oude boerderijtjes met rieten daken, houten luiken aan 
de gevels, een bakhuis ernaast en leilinden er voor. 

Toen we nog kinderen waren kwamen we hier veel. Mijn 
‘opoe’ droeg nog klederdracht en opa een pet en houten 
klompen. Alsof ze zo waren weggelopen uit een oud fo-
toboek. Ze woonden en werkten in een klein boerderijtje 
en leefden met de dieren onder één dak. Ze leefden ‘lang-
zaam’, zouden wij nu zeggen: met aandacht voor wat er 
om hen heen gebeurde, in de natuur en in de mensen. 

Mijn oom was koster in het kerkje van het dorp. Soms 
mocht ik even kijken in de kerk die een beetje muf rook 
naar het fluweel van de kussens in de houten banken 
en eens per jaar naar boenwas. Prachtig vond ik het, en 
soms mocht ik zelfs even de hoge trap van de preekstoel 
opklimmen…

Toen ik vandaag door het dorp reed, viel me op hoeveel 
er was veranderd. De mooie, grote bloementuin voor de 
kerk had nu in plaats van bloemenperken een aantal 
parkeerplaatsen voor auto’s, het boerderijtje van opa 

en opoe was ondertussen een woonboerderij geworden, 
de klompen naast de deur zijn verdwenen. Veel oude 
karakteristieke huizen uit het dorp zijn verdwenen. In 
plaats daarvan zijn nieuwe huizen gebouwd, vast heel 
luxe en duur, maar daardoor ook een beetje saai en 
voorspelbaar. Al mijmerend werd ik er een beetje triest 
van. ‘Niets is hier blijvend….’zingt een oud lied. Nou, 
dat ging hier zeker op.  En vooruitgang is niet altijd ver-
betering. De enige die dezelfde is gebleven, is God, die 
in het oude kerkje nog steeds wordt aanbeden, dacht  ik 
in een zwaarmoedige bui. 

Maar bij de eerstvolgende afslag verdween mijn zwart-
galligheid toen ik eens langer dacht aan mijn oma. Want 
wat wás ze druk, in die ‘goeie ouwe tijd’. Ze waste de 
langste tijd van haar leven op een wasbord, in water dat 
ze op een houtkachel had verwarmd. Ze kookte ook op 
de kachel of op een petroleumstel, had geen stofzuiger 
en sliep in een krappe en benauwde bedstee. Haar huis 
zat vol kleine opstapjes die erg lastig waren toen ze ou-
der werd. Haar leven vulde zich met dingen die veel tijd 
en aandacht vroegen, daar waar wij diezelfde dingen in 
een handomdraai doen. 

Niets is hier blijvend, en dat is maar goed ook, had opoe 
er vast achter aan gezongen. Ze had haar oude, voch-
tige woning maar wat graag ingeruild voor een huis met 
combi-ketel en inductiekookplaat. Wat nou, nostalgie? 
Pure sentimentaliteit!, zou m’n praktische grootmoeder 
gezegd hebben. 

Geschakeld
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Niets blijft hetzelfde….. zèlfs God niet. Wij aanbidden niet 
meer dezelfde God als vijftig of honderd jaar geleden. Niet 
dat Hij is veranderd, maar wel ons godsbeeld. Het beeld 

van een almachtige, strenge God van toen is veranderd 
in het beeld van een God die naast ons staat. Die ons be-
grijpt, onze twijfels kent, die blij is wanneer wij blij zijn, 
maar ook onze tranen en onmacht ziet. Geen God, die de 
dingen wel even voor ons kan regelen. Wel een God die 
van eeuwigheid tot eeuwigheid macht heeft waar men-
senmacht faalt en die als het er op aan komt de dood 
voor ons overwint. Beide godsbeelden hebben trouwens 
bijbelse papieren. Zowel de almachtige God, die beschikte 
en het was er, als de meer menselijke God zijn bijbelse 
beelden van Hem. Maar wie heeft er nu het juiste beeld?

Mijn beeld van het dorpje op de Noord-west Veluwe is 
vandaag grondig bijgesteld. Dat was ook wel nodig. M’n 
gedachten namen een loopje met de werkelijkheid. En 
ook na vandaag zal het dorp veranderen, altijd maar 
weer, zoals ook de rest van de wereld. 

God blijft dezelfde, maar toch met eindeloos veel facet-
ten. Beelden te over, maar ze schieten stuk voor stuk te 
kort. God laat zich niet vangen in een beeld. Vroeger niet 
en nu niet. Daarin blijft Hij steeds dezelfde.   
    

Ds. Gerda Keijzer 

KerKDiensten tjerKgaast - iDsKenhuizen - st. nicolaasga

zondag  27 januari - groen - diaconale zondag 
9.30 uur  Tjerkgaast, dhr. U.  Zwaga, Mantgum
 1e collecte: project diaconie  
 2e collecte: kerk

zondag  3 februari - groen - Heilig Avondmaal 
9.30 uur  Idskenhuizen , ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: project H. A.    
 2e collecte: kerk

zondag  10 februari - groen
9.30 uur  St. Nicolaasga, mw. J. Hania van der Kooi, Sneek
 1e collecte: werelddiaconaat  KIA 
 2e collecte: kerk

zondag  17 februari - groen - gezamenlijke 
 zangdienst met de PG Langweer
9.30 uur  Idskenhuizen, ds. Gerda Keijzer en
 ds. Aart Veldhuizen  
 1e collecte: noodhulp Ethiopië  KIA 
 2e collecte: onderhoud orgels

zondag  24 januari - groen
9.30 uur  Tjerkgaast, ds. Gerda Keijzer 
 1e collecte: gez. diaconieën/caritas
 2e collecte: kerk

zondag  3 maart - groen 
9.30 uur  St. Nicolaasga, ds. M. C. Mook, Sneek
 1e collecte: Bijbelvereniging  
 2e collecte: kerk

zondag  10 maart - paars - 1e zondag 40 dagentijd
9.30 uur  Idskenhuizen , ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: project 40 dagentijd  
 2e collecte: kerk

Woensdag  13 maart - paars - biddag voor gewas en arbeid
19.30 uur  St. Nicolaasga, ds. Y Slik, Balk
 1e collecte: project 40 dagentijd   
 2e collecte: kerk

zondag  17 maart - paars - 2e zondag 40 dagentijd  
9.30 uur  Tjerkgaast, pastor Anneke Adema
 1e collecte: project 40 dagentijd  
 2e collecte: onderhoud gebouwen

zondag  24 maart - paars - 3e zondag 40 dagentijd
9.30 uur  Idskenhuizen, da. M. Mink, Leeuwarden 
 1e collecte: project 40 dagentijd  
 2e collecte: kerk

zondag  31 maart - paars - 4e zondag 40 dagentijd
9.30 uur  St. Nicolaasga, ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: project 40 dagentijd
 2e collecte: kerk 

zondag  7 april - paars - 5e zondag 40-dagentijd 
9.30 uur Tjerkgaast, ds. Gerda Keijzer  
 1e  collecte: project 40 dagentijd   
 2e collecte: kerk
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KerKDiensten langWeer

zondag 3 februari   
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
 Afscheidsdienst ambtsdragers
 Na de dienst koffiedrinken
 Collecte rondgang: Noodhulp - Water staat 
 Bengalen aan de lippen
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag  10 februari   
9.30 uu ds. S. Cnossen-Hoekzema uit Scharnegoutum
 Collecte rondgang: Diaconie 
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag  17 februari   
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen en ds. Gerda Keijzer
 Gezamenlijke zangdienst met PG Op ’e Noed 
 in Idskenhuizen

zondag  24 februari     
9.30 uur  Mevr. Martha Kroes uit Sneek
 Collecte rondgang: Diaconie 
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag  3 maart            
9.30 uur ds. A. Langhout uit Oldeberkoop  
 Collecte rondgang: Diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente 

zondag  10 maart - 1ste  Zondag Veertigdagentijd
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
 Viering Maaltijd van de Heer     
 Collecte rondgang: Voorjaarszending
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag  17 maart - 2de  Zondag Veertigdagentijd
9.30 uur ds. Gerda Keijzer
  Collecte rondgang: Binnenlands Diaconaat
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag  24 maart - 3de  Zondag Veertigdagentijd
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
 Collecte rondgang: Diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag  31 maart - 4e Zondag Veertigdagentijd 
9.30 uur  Pastor Anneke Adema uit Joure
 Collecte rondgang: Collecte Missionair
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag  7 april - 5e Zondag Veertigdagentijd 
9.30 uur Ds. T.T. Osinga uit Franeker
 Collecte rondgang: Diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

Kerkdienst gemist? Dan kunt u kijken  www.kerkdienstgemist.nl

KerKDiensten Doniahiem

Datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheden

31 januari  Langweer Ds. A. C. Veldhuizen
14 februari Op ‘e Noed Pastor  A. Adema
28 februari Op ‘e Noed Ds. G. Keijzer
14 maart Op ‘e Noed Pastor A. Adema

Van De KerKenraDen Van Pg langWeer en Pg oP ’e noeD

gezamenlijke dienst 17 februari: 
Zingend door de kerk….
gezamenlijke zangdienst in idskenhuizen
Voorgangers: ds gerda Keijzer en aart Veldhuizen 
organisten en solo-zangers uit op ’e noed en langweer

Het nieuwe liedboek bestaat uit 1016 liederen. Ze komen 
uit alle mogelijke kerkelijke tradities. Voor iedereen zijn er 
wel favoriete liederen in te vinden. Het leek ons mooi om 
een zangdienst te organiseren rondom liederen die volgens 
ons heel goed bij onze gemeenten passen, maar nog niet 
bekend zijn. Samen met de organisten en een aantal solo-

zangers gaan we die liederen zingen in de kerkdienst, waar-
bij we de verschillende plekken in de kerk langsgaan: de 
paaskaars, het gebed om ontferming, de tafel, de kinderen, 
het orgel, de bijbel, het doopvont, de gedenkhoek, de kniel-
bank van belijdenis en huwelijk en de zegen.
De liederen die we uitgekozen hebben, zing je snel mee en 
ademen geloofstaal. De meeste van de liederen die we uit-
kozen komen uit Iona. 

Wat is iona? 
Voor de kust van Noordwest-Schotland bevindt zich het ei-
land Iona, iets kleiner dan ons Schiermonnikoog. In 1938 
vestigde zich daar dominee MacLeod om de eeuwenoude 
kloosterruïne te restaureren. Op die plek ontstond de Iona 
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Kerstviering

De kerstviering in Doniahiem werd dit jaar muzikaal omlijst 
door het koor Brûzenije o.l.v. Lammert Mink. En dat bracht 
direct een fijne sfeer mee. Meteen al bij het binnenkomen, 
al zingend met een brandende kaars. 
Natuurlijk is de inhoud van het kerstverhaal bekend, maar 
het doet goed om het toch weer te horen. 
Sietske Potijk en ondergetekende wisselden elkaar af om 
iets over en rondom het kerstevangelie te vertellen. 
Natuurlijk ontbraken de bekende kerstliederen niet. Dat 
wordt altijd door velen gewaardeerd. En het waren er inder-
daad velen, want  de zaal zat stampvol .
Hemmo Kalteren was er om ons te begeleiden. En twee be-
woners staken de kaarsen aan en lazen de bijbehorende 
gedichten. En wat een ontroerend moment toen het lied 
“The drummer boy” werd begeleid door trommelaar Wouter 
Hoogland. Iedereen vond dat prachtig. 
Na afloop kreeg iedereen nog een kerstgroet in de vorm van 

een eigengemaakte 
kerstklok. Gemaakt 
door vrijwilligers on-
der leiding van Tinie 
van Lingen. 
Wij denken dat we 
terug kunnen kij-
ken op een fijne en 
sfeervolle kerstvie-
ring.

Anneke Adema

jaarprogramma

ochtendkring ‘Wonderen’
De ochtendkringen voor de bewoners van Doniahiem en 
later voor de bewoners van De Scharlijen en De Iendracht 
hadden als thema: Wonderen. 
In gesprek met elkaar 
kwamen we erachter dat 
we ons steeds meer ver-
wonderen over de schep-
ping: hoe kan het dat 
een zwaluw zo’n prach-
tig nest maakt?!
Maar ook in onze per-
soonlijke levens kwamen 
wonderen voor: gebeur-
tenissen die niet toeval-
lig konden zijn. We lazen 

gemeenschap van mannen en vrouwen uit verschillende 
christelijke tradities die het evangelie van Jezus Christus 
willen volgen, zich willen verbinden met alle mensen van 
goede wil over heel de wereld en samen willen leven in een 
gemeenschappelijke leefregel van dagelijks gebed, verant-
woording afleggen van de besteding van tijd en geld, onder-
linge ontmoeting en inzet voor gerechtigheid en vrede. In 
deze gemeenschap is een schat aan liederen ontstaan, geput 
uit het geloof van de kerken van de hele wereld. Daarvan 

zijn er een groot liederen in ons nieuwe Liedboek terecht-
gekomen. Iona is tegenwoordig een bedevaartsoord gewor-
den, per jaar gaan er zo’n 200.000 pelgrims heen. Het eiland 
is er bijna te klein voor….

zingen
Zingen is krachtig, krachtiger dan spreken. Daarvan is com-
ponist en predikant John Bell, die veel van de Iona liede-
ren schreef, overtuigd. “Iemand Happy Birthday wensen, is 
mooi. Maar iemand Happy Birthday toezingen, doet veel 
meer”. Ik ervaar dat ook in de verpleeghuizen waar ik werk 
en veel zing met mensen bij wie taal niet meer werkt. Liede-
ren ontroeren, komen binnen, zelfs als het brein zo bescha-
digd is dat andere prikkels niet meer binnenkomen. Sterker 
nog, het muzikale deel van onze hersenen, blijkt langer te 
blijven functioneren dan ons geheugen. 

Muziek raakt ons dus dieper. Daarom is het dat men altijd 
zegt dat zingen drie keer bidden is. En dat gaan we doen. 
Nieuwe liederen voor jong en oud, allemaal liederen waar-
van wij denken dat ze je kunnen raken en je bijblijven en 
dat zo onze gemeenten straks een paar lievelingsliederen 
rijker zijn. Dat hopen we deze zangdienst te bereiken!

Ds Aart Veldhuizen, mede namens ds. Gerda Keijzer

Doniahiem
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(Jaarprogramma terugblik)

 ‘ziek zijn en ouder worden’ onder leiding van ds. aart 
Veldhuizen

Ruim 30 personen, overwegend 65-plussers, kwamen 
woensdag 9 januari naar de ‘Hoekstien’ om stil te staan bij 
wat het betekent om ziek te zijn en ouder te worden. De 
meeste aanwezigen gaven aan geen moeite te hebben met 
het feit dat men ouder wordt. We voelen ons van binnen nog 
jong, maar aan het lichaam kan men wel duidelijk merken 

dat je ouder wordt. En hoe ga je daar dan mee om? Als veel 
lichaamsfuncties uitvallen, hoe geef je dan nog zin aan je le-
ven? Aart Veldhuizen vertelde aan de hand van mooie voor-
beelden uit de dagelijkse praktijk van zijn werk bij ‘Patyna’  
dat sommige mensen dat toch wonderwel lukt. Niet focus-
sen op wat je niet meer kan, maar op wat je wél kan. B.v.: 
een luisterend oor hebben voor anderen en muziek maken. 
Kleine dingen kunnen dan zin geven aan het leven. Maar 
voor sommigen kan het leven als uitzichtloos en zinloos wor-
den ervaren, vooral met veel fysiek en psychisch lijden. Hoe 
kijken we aan tegen euthanasie of ‘voltooid leven’, actuele 

zieKzijn en ouDer WorDen

maeyKehiem

Het was een feestelijke kerstviering in Maeykehiem. Er ge-
beurde van alles. Natuurlijk staken we de Adventskaarsen 
aan. Het kerstverhaal werd in het kort verteld en toen gin-
gen er twee verslaggevers op pad. Die kwamen bij Jozef en 
Maria en de herders, ze kwamen de engel tegen en de her-
bergier en natuurlijk ook de wijzen uit het Oosten. En elke 
keer zongen we daar een lied bij. Meester Jouke Klooster-
man begeleidde ons op het orgel. 
Overal waar de verslaggevers kwamen had men gehoord 

van het Koningskind dat in Bethlehem geboren was. En met 
elkaar zijn we toen, langs het verlichte pad, maar de stal 
gegaan. En daar vonden we Jozef en Maria en het Kind. 
Wat smaakte de chocolademelk en de kransjes lekker toen 
we weer terug waren. Elke bewoners kreeg nog een kerst-
groet mee naar huis die Janke Seinstra zo prachtig ingepakt 
had. 
Wat fijn dat er vrijwilligers waren, stagiaires en mensen van 
PKN Op ‘e Noed om er een mooi en goed kerstfeest van te 
maken. 
Wij hopen dat de bewoners dat ook zo vonden!

Janke Seinstra en pastor Anneke Adema

in de Bijbel over de leerlingen die van Jezus het net over een 
ander boeg moesten gooien. Toen ze dat deden vingen ze 
wonderbaarlijk veel vis. Zo gaat het soms ook in onze eigen 
levens: als we voldoende durf hebben om het over een an-
dere boeg te gooien, dat levert dat waardevolle dingen op. 
Het waren fijne morgens die we met elkaar hebben door-
gebracht. 
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jochanan Van Patmos

U heeft er al veel over gehoord, de laatste tijd: Het theater-
concert dat op 8 februari in de kerk in Idskenhuizen gaat 
plaatsvinden.
Een groot spektakel. Maar wel een spektakel met inhoud. 
Dat vreemde Bijbelboek Openbaringen 
staat centraal. Met zijn visioenen, draken, 
rampen en oorlogen. En Johannes van Pat-
mos ziet het allemaal voorbijkomen. En 
hij probeert het te duiden te midden van 
de chaos. 
Het laatste Bijbelboek refereert namelijk 
niet alleen aan onze angst, maar ook aan 
ons gevoel van hoop. Want Openbaring 
vertelt hoe de chaotische gebeurtenissen 
van de wereld, uiteindelijk door het god-
delijke oordeel zullen worden rechtgezet. 
‘Johannes’ nachtmerrie eindigt niet met 
terreur, maar met een glorieuze nieuwe 
wereld, die schittert van het licht van Gods 
aanwezigheid waaruit rivieren van leven 
vloeien – een wereld vol vreugde!’

Ben Hogeterp besloot een script te schrijven over dit bijzon-
dere boek. Jochanan van Patmos is, zoals eerder gezegd: een 
spektakelstuk met inhoud.
Uitgevoerd door spelers met inhoud: Chr. Regionaal Man-
nenkoor Cantate Cum Gaudio, o.l.v Marco Rijpma. De be-
kende acteur Kees Posthumus en Toneelgroep Tjoch. Erva-
ren musici als Anne Kroeze, Jan Huitema en Wieger Romkes, 
met Michiel Osinga aan de licht- en geluidknoppen en de 
bekwame hand van regisseur Siebren die het geheel in goe-
de banen leidt. 

Er is al veel werk verzet en er zal voor 8 februari nog veel 
werk verzet moeten worden. Gelukkig zijn er vele mensen 
die wel een handje willen helpen. Wat zou het toch mooi 
zijn als al deze inspanningen beloond zouden worden met 

een volle kerkzaal.
Dat is niet alleen een beloning voor alle 
mensen, binnen en buiten Op ‘e Noed,  die 
zich daarvoor ingespannen hebben,  maar 
Jochanan van Patmos is het ook waard om 
door velen bekeken te worden!

Wellicht ten overvloede hier nogmaals de 
voorverkoopadressen. 

tjerkgaast: T. Hogeterp, 
Gaastdyk 20, tel. 06-27057153
idskenhuizen: Fam. Sijbesma, 
It Boerein 8, tel. 0513-431310
st. nicolaasga: Fam. Kuijper, 
Kempenaerlaan 18, tel. 0513-431451
langweer: Fam. Minnee, 
Lyts Dykje 14, tel. 0513-499248

De prijs is 12 euro, incl. koffie.
Als er nog kaarten beschikbaar zijn wordt er ook aan de zaal 
verkocht. De prijs is dan 13 euro, incl. koffie 

Vrijdag, 8 februari om 20.00 uur hopen wij u 
in Idskenhuizen te begroeten. Van harte welkom!

 De commissie: Theater concert Jochanan van Patmos 

thema’s in de hedendaagse samenleving. Daarover wissel-
den we van gedachten. Aart Veldhuizen vertelde dat er in 
de verzorgingstehuizen een ware omslag wordt gemaakt in 
de benadering van de bewoners. Het is hun huis en niet het 
huis van de verzorgers. Een persoonlijke benadering van de 
cliënten staat voorop met respectvolle benadering van hun 
eigen levenswijze. De totale mens met zijn fysieke en psy-
chische en sociale beleving wordt beoordeeld. Na het zingen 

van lied 246b kwam er weer een einde aan deze mooie en 
leerzame bijeenkomst. Voor degenen die zich thuis verder 
wilden verdiepen in deze thema’s kwamen nog enkele boe-
kentips voorbij: ‘Beterschap’; Henk Veltkamp, ‘Ruimte om te 
sterven’; Carlo Leget, ‘Voltooid leven’; Els van Wijngaarden 
en ‘Dansen met de dokter’; Paul Brand. 

Een aanwezige 65-plusser  

Berichten Van Buiten onze gemeentes

concert hobbe van Baerdt tsjerke joure

Zondag 3 maart 2019, 16.00 uur: 
Concert 40 jaar Ahrendorgel

Toon Hagen, orgel. 
Orkest Musica Michaelis Zwolle. 
Werken van Bach, Händel, Hagen 
Kaarten € 13,50 via info@vriendenhvbkerk.nl 
of € 15,00  bij Primera Joure, De Merk 13.
Voor belangstellenden: 15.00 uur Presentatie over de bouw 
van het Ahrend orgel en een toelichting op de muziek.

        

De Bijbelvereniging plaatst jaarlijks meer dan 100.000 
Bijbels in Nederland. Ook in 2018 is dit aantal weer over-
schreden. Hoewel het kerkbezoek afneemt, zien we een toe-
nemende gerichte vraag naar Bijbels in veel verschillende 
talen. Bijna twee derde van de Bijbels die worden besteld 
zijn in een ander taal dan het Nederlands!

Verschuivingen: Waren in voorgaande jaren de talen van 
de asielzoekers, Arabisch, Farsi, Dari en Tigrinya koplopers. 
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In 2018 is er een lichte verschuiving naar talen als Pools, 
Russisch en Roemeens. 
We zien dat de vraag uit de gevangenissen, waar ongeveer 
de helft van de gevangenen een niet Nederlandse achter-
grond heeft, toeneemt in diversiteit. Maar ook vanuit de 
ziekenhuizen neemt de vraag naar anderstalige Bijbels toe. 
Dat de samenstelling van de bevolking zich wijzigt wordt 
hiermee bevestigd.

Diversiteit: De Bijbelvereniging biedt alle vertalingen in 
het Nederlands aan, van de Statenvertaling tot de Bijbel in 
Gewone Taal. We merken dat de verschillende vertalingen 
vaak naast elkaar worden gelezen.
Door de andere samenstelling van de bewoners van ver-
pleeg- en verzorgingshuizen zien we ook een andere vraag 

ontstaan. Regelmatig worden kinderbijbels besteld voor ver-
pleegafdelingen of dagbestedingsprojecten. De vraag naar 
een Bijbel in grote letters, heeft ons doen besluiten deze 
opnieuw te laten drukken. Onze ambitie is het dat iedereen, 
die belangstelling heeft voor de Bijbel, deze kan lezen; in de 
eigen taal en passend bij de eigen levensfase. De Groot Let-
ter Bijbel is daar een onderdeel van.
De vraag naar de Bijbel neemt dus, ondanks het afnemende 
kerkbezoek, eerder toe dan af. Dat is niet verwonderlijk nu 
grote groepen mensen bezig zijn met het zoeken naar de 
wortels van de Nederlandse cultuur en samenleving. 
 
informatie: Meer informatie over de Bijbelvereniging en 
de op voorraad zijnde uitgaven, treft u aan op de website: 
www.bijbelvereniging.nl

theologie Voor gemeenteleDen

Deo Volente

Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of  morgen 
gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we 

een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ 
U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. 

U bent immers maar damp, die heel even verschijnt
 en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het 

wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of  dat doen.’
Jakobus 4: 13-15

Mijn oma leefde in een klein dorpje in de noordwesthoek 
van Gelderland. Ze was een eenvoudige vrouw met een on-
wankelbaar geloof in de macht van God. Een geloof zoals wij 
dat vandaag de dag niet meer zo vaak tegenkomen. Ze was 
zich heel erg bewust van het feit dat het leven vluchtig was. 
Ze was immers opgegroeid in een tijd waarin de Spaanse 
Griep toe had geslagen, penicilline een zeldzaamheid was 
en medische hulp bijna niet te betalen. 

Als we bij haar op bezoek kwamen, of zij bij ons, en we 
maakten plannen voor een volgend bezoek of een gezamen-
lijke activiteit, dan zei ze er altijd bij: “Als we gezond mogen 
blijven, dan ….” en dan volgde de beschrijving van de plan-
nen. Het maakte op mij als kind altijd een diepe indruk dat 
iemand zo met haar en onze gezondheid bezig was. 

Nu moet ik er nog bij zeggen dat oma overal bang voor was. 
Als wij ’s avonds met de auto weer naar Kampen reden, was 

ze altijd bang dat we in de sloot zouden rijden. Als het mistig 
was deed ze geen oog meer dicht en als er sneeuw viel wilde 
ze het liefst slaapplaatsen maken voor de zes personen van 
ons gezin. Voor mijn gevoel werd ze beheerst door angsten. 
Die angsten kon ik als jong kind niet invoelen. We waren 
toch gezond?! Maar dat “Als we gezond mogen blijven…” is 
me wel altijd bijgebleven.

Lange tijd dacht ik dat het hoorde bij mijn oma’s angstige 
karakter. Maar later ontdekte ik dat ook de apostel Jakobus 
met deze instelling behept was. En het D.V. dat je lang ge-
leden nog wel eens zag staan op menige uitnodiging komt 
daar ook vandaan. Lang geleden zou op onze Zondagse Ont-
moeting hebben kunnen staan: 
D.V. maandag 12 december, Kleine Kerkenraad, enz., enz. 
Dus: Deo Volente, als God het wil. Want, zegt Jakobus, ‘wij 
zijn maar damp die heel even verschijnt en dan weer ver-
dwijnt. U moet zeggen: “Als de Heer het wil, zijn we dan in 
leven en zullen we dit of dat doen”’.

Je ziet het bijna niet meer, D.V. op trouwkaarten en andere 
uitnodigingen. Zijn wij dan helemaal van God los? Nee, he-
lemaal niet. Ik denk dat we heel goed doordrongen zijn van 
de kwetsbaarheid van ons leven. Alleen koppelen we de wil 
van God niet direct meer aan ons lot. 
Als iemand een ongeluk krijgt en in lange tijd moet revali-
deren, dan spreken we niet van de wil van God. Wij hebben 
niets met een God die zulke dingen – of erger – op ons pad 
brengt, zelfs niet als Hij ons er iets mee zou willen leren. 

Dat is eigenlijk dezelfde vraag als over die mussen uit Matte-
us 10. Wij geloven niet meer dat het kwade ons uit de hand 
van God toevalt. Maar wel dat Hij bij ons is als het kwade 
ons overvalt. 

‘Als de Heer het wil’ is als het ‘voorbehoud van Jakobus’ de 
theologie in gegaan. Deo Volente. Maar in plaats van deze 
opvatting zou ik meer voelen voor de uitspraak ‘Ik zal er 
zijn’. Dat betekent niet dat het goede en kwade ons altijd 
toekomt uit de hand van God, maar wel dat Hij erbij is. 

Ds. Gerda Keijzer
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“We houDen nu al Van neDerlanD” - inlia

Bericht uit de ‘TussenVoorziening’ in Eelde, 
waar INLIA statushouders op weg helpt 
in hun nieuwe leven in Nederland.

Het is nog donker in Galveston, Texas, als Aïsha die ochtend 
om half zes wakker wordt gemaakt. Er komt een vrouw bin-
nen; Aïsha moet pakken, zij en haar kinderen moeten weg. 
De mededeling komt uit het niets. Aïsha is Galveston omdat 
haar dochtertje Layla en zoontje Karim bij een bombarde-
ment in Syrië ernstige brandwonden hebben opgelopen. 
U heeft het mogelijk al gelezen in het eerste verhaal over 
hen: de bom, waarschijnlijk met chemische wapens, sloeg 
in toen Layla en Karim buiten speelden en vader Ibrahim 
moest zijn kinderen keer op keer onderdompelen in water 
om de vlammen te doven. Layla is het ernstigst verbrand; 
van haar kuiten tot en met haar gezicht. Haar neus en oren 
moeten gereconstrueerd worden, haar zicht hersteld met 
operaties.
De kinderen worden nu in een gespecialiseerd ziekenhuis in 
Galveston behandeld dankzij de Burnt Children Relief Foun-
dation, die hen naar de VS haalde. Met name voor Layla is er 
een uitgebreid behandelplan, tot haar achttiende. Maar lut-
tele maanden eerder is Donald Trump aan de macht geko-
men in de VS. En nu moeten ze ineens weg. Zonder aankon-
diging of opgaaf van redenen. ’s Ochtends in alle vroegte.
Twaalf operaties heeft Layla gehad, de laatste nog maar net. 
Aïsha wordt verplicht haar uit het ziekenhuisbed te plukken. 
De vrouw die het vertrek begeleidt, dwingt een verpleegster 
de hechtingen te verwijderen zodat het kind vervoerd kan 
worden. Binnen een mum van tijd zitten ze in het vliegtuig. 
Terug naar Turkije.
In Turkije is haar man Ibrahim zes maanden eerder op de 
terugweg van het vliegveld naar zijn zeggen ‘ontwaakt als 
uit een coma’. Hij heeft Aïsha, Layla en Karim dan op het 
vliegtuig gezet en is met twee zoontjes achtergebleven. 
Want slechts de helft van het gezin mocht naar de States. Hij 
realiseert zich: “Daar zit ik dan. Zonder Aïsha, zonder werk, 
zonder geld, in een vreemd land, met twee kinderen.” En hij 
heeft ook geen onderdak meer, want tot dan toe verbleven 
ze bij het ziekenhuis in Turkije.  
Hij meldt zich met zijn twee zoontjes bij een vluchtelingen-
kamp om daar te wonen. Nou ja, wonen… dat is een groot 
woord. Maar toch: je hebt iets van een dak boven je hoofd. 
Je krijgt een tent en 100 lire per week – genoeg  om in leven 
te blijven. In de tent kookt hij voor zijn kinderen, wassen ze 
zichzelf en hun kleren zo goed en zo kwaad als het gaat met 
een teiltje, eten ze, slapen ze.
Van elkaar gescheiden maken Ibrahim en Aïsha zich niet al-
leen zorgen over elkaar, de kinderen en de toekomst, maar 
komen ook beelden van de oorlog boven. De aanval op 
Hamah, waar alle 10.000 inwoners op de vlucht slaan. De 
vlucht naar Idlib, waarbij ze onderweg bestookt worden met 
een bombardement. Voor hun ogen zien ze hoe een scherf 
van een clusterbom het buurjongetje onthoofdt. De woor-
den stromen samen met de tranen. 
Ze missen elkaar vreselijk in die periode. “In mijn hoofd was 
het heel moeilijk, zonder haar”, zegt Ibrahim, “In Syrië was 
ze natuurlijk ook wel eens weg, naar familie of een uitstapje 

met vriendinnen. Maar dat was anders. Alle zorgen voor 
onze kinderen (alle vier!) en alle onzekerheid. Andersom 
was het voor haar ook vreselijk moeilijk. Moederziel alleen 
in een vreemd land.” Toch; ze hebben het graag over voor 
de behandeling van Layla en Karim. “Er is niets belangrijker 
dan dat.”
Het nieuws over hun uitzetting uit de VS schokt hem. Hoe 
moet het nu verder met hun kleine meisje? Als Aïsha, Layla 
en Karim landen, staat Ibrahim op het vliegveld. Ze houden 
elkaar vast, ontdaan en onzeker over de toekomst, maar blij 
weer samen te zijn.   
“Wij zijn uit liefde getrouwd, weet je, het was geen gearran-
geerd huwelijk. Wij houden van elkaar”, zegt Ibrahim. Heel 
even stralen ze, terwijl ze elkaar aankijken. 
De liefde geeft veerkracht. In Turkije vragen ze via de VN 
asiel aan in Canada of Europa. Het maakt hen niet uit waar, 
als Layla er maar behandeld kan worden. Dat komt op de 
eerste plaats. Het kamp is  vies en veel te warm, het is geen 
plek voor haar. Het meisje moet altijd een masker dragen 
om haar getransplanteerde huid te beschermen. Ze wordt er 
genadeloos mee gepest. Bovendien heeft ze met de verwon-
dingen en littekens hygiënische omstandigheden nodig, en 
koelte. En nog heel veel operaties.
Maar ze horen maandenlang niets van hun aanvraag bij 
de VN. Ibrahim vindt ondertussen werk als boerenknecht 
in Hatay en weet zijn gezin zo uit het kamp te halen. Een 
schuur is beter dan een tent. En dan komt er ineens toch 
een oproep voor het gezin om zich te presenteren bij de VN. 
En enkele maanden later valt het verlossende woord: ze zijn 
genomineerd voor Nederland. Nadat ze bij de ambassade 
zijn geweest, is het rond.
Op 29 augustus arriveren ze in Weert. Hun eerste indrukken 
van Nederland? Aïsha grinnikt en stoot haar man aan: “Ver-
tel maar eens wat jou hier opviel.” Ibrahim moet er zelf ook 
om lachen: “Wat zijn die vrouwen hier groot! Nee, echt!” 
Sinds 5 september zitten ze in Eelde. En alle gekheid op een 
stokje: ze houden nu al van Nederland. “Ja, heus waar”, zegt 
hij, terwijl zij enthousiast knikt. Waarom? “De mensen hier 
zijn geweldig. Als ik met mijn vrouw wandel, groet iedereen 
ons. Ook al kennen ze ons niet en zijn wij er anders uit dan 
hen. Wat een fijn land.”

naschrift: Ibrahim en Aïsha zijn nu aan het uitzoeken waar 
hun dochter het beste behandeld kan worden. INLIA helpt 
hen daarbij. 

(Dit artikel is het vervolg op het artikel ‘Keer op keer…’ 
dat op 16 november 2018 verscheen.)
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Van een Dominee en een Drent

Harmen is de vriend van onze dochter Berdien. Hij komt uit 
Drenthe. Hij werkt bij een bedrijf  dat metalen en glazen ver-
pakkingen maakt en reist door heel Europa. Berdien en Har-
men kennen elkaar nu een jaar. 
Harmen is niet gelovig opgevoed en is dus ook niet kerkelijk 
betrokken. Maar als Berdien op zondag naar de kerk gaat, 
gaat Harmen vaak mee. Het is voor hem een heel onbekende 
wereld waarin hij verzeild is geraakt: een familie die bidt en 
dankt voor en na het eten en na de warme maaltijd een stukje 
uit de Bijbel leest. Een zwager die het afgelopen voorjaar ‘Be-
lijdenis’ deed en die met zijn vriendin niet alleen trouwde in 
het gemeentehuis, maar ook in de kerk. Hoe komt dat op hem 
over? Wat ziet hij gebeuren in de kerk? Is de kerk voor hem 
een overblijfsel van een cultuur die al nagenoeg verdwenen 
is, dus meer nostalgie dan dat het de mensen werkelijk iets te 
zeggen heeft? Of  vindt hij er iets dat waarde kan hebben, ook 
voor hemzelf?  We besloten elkaar brieven te schrijven en onze 
ervaringen met elkaar en met u te delen. 

Beste Gerda,

In mijn dagelijks leven ben 
ik veel op reis van en naar de 
diverse productielocaties van 
mijn werkgever, zoals je weet. 
Om de diverse projecten goed 
te laten verlopen, komt het 
vaak aan op goede timing, 
van soms de kleinste details. 
Daarover gesproken heb ik een 
vraag aan je, en laten we dit 
dan het “pepermuntjes-mo-
ment” noemen. 

Onlangs was ik samen met Berdien bij de kerkdienst in De 
Bron te IJsselmuiden. Ongeveer halverwege deze dienst, 
kwamen bij mensen links en rechts van mij plotseling de 
meegebrachte rollen King pepermunt uit jas of tas. Het ge-
hele proces begon bij nagenoeg allemaal op hetzelfde mo-
ment en verliep in de grootst mogelijke stilte. Of het afge-
sproken was, of zo in “de planning” stond… Na het delen 
met naasten, werd de pepermunt weer opgeborgen om ver-
der niet weer tevoorschijn te komen.  
  
Is dit gastvrijheid van IJsselmuiden of is een meer algemeen 
gebruik? Zou je mij iets meer kunnen vertellen over het hoe 
en waarom van dit “pepermuntjes-moment”?   

Groeten, Harmen 
Hoi Harmen,
Ja, die pepermuntjes. Ook wel oneerbiedig ‘kerkvoer’ ge-

noemd. Ik heb even gegoog-
led op ‘King pepermunt’ en 
vond dat deze snoepjes voor 
het eerst werden gemaakt 
in 1902 in Sneek door een 
bakkersfamilie die De Vries 
heette. De snoepjes noem-
den ze KING (Kwaliteit In 
Niets Geëvenaard). 

Ha, ik kan me wel voorstellen dat je verrast was! Je bent 
midden in een vrij ernstige bijeenkomst en opeens – schijn-
baar uit het niets – wordt je ‘bestookt’ met snoepjes. En niet 
alleen jij, nee, de rollen King gaan de rijen door en mensen 
nemen ervan, bedanken met een knikje of een uiterst zacht 
‘dankjewel’, stoppen de pepermunt tussen wang en kiezen 
en luisteren weer onverstoorbaar naar de dominee die op 
dat moment net aan zijn of haar preek begint. 

Het is niet voor niets dat de pepermunten op dat moment in 
de dienst tevoorschijn worden gehaald. De preek is namelijk 
begonnen en protestantse voorgangers hebben de neiging 
om flink uit te pakken met een preek. Vooral vroeger duur-
den de preken behoorlijk lang. Een half uur was geen uit-
zondering. Om al die tijd fris en helder te kunnen luisteren 
was een pepermuntje een uitkomst. Het hielp je – als je ten-
minste niet ging kauwen – op z’n minst door tien minuten 
van de preek heen. 

Voor zover ik weet zijn pepermuntjes een puur protestants 
fenomeen. Ik heb ze namelijk nog nooit bij onze Rooms-
katholieke broeders en zusters ontdekt. In hun vieringen is 
veel meer te zien dan in onze protestantse diensten en er 
is meer ruimte voor rituelen. Zij hebben de pepermuntjes 
misschien niet zo nodig .Maar bij ons lag en ligt de nadruk 
veel meer op het gesproken woord. Hoewel de preken niet 
meer zo lang zijn als vroeger, is een pepermunt voor velen 
nog een prettige onderbreking. 

Wat die ‘planning’ en de ‘details’ betreft die in jouw werk 
een belangrijke rol spelen: datzelfde geldt voor kerkdien-
sten. Voordat een dienst van start gaat is er een ‘orde van 
dienst opgesteld’ waarin precies wordt vastgelegd wat we 
gaan zingen, zeggen en doen. Veel mensen hebben een taak 
in de dienst: de koster die de klok luidt, het geluid in de 
kerkzaal regelt en het licht aandoet, de ouderling van dienst 
die de mensen welkom heet, het beamteam en de organist 
die de liederen laten zien en horen, de leiding van de Kin-
dernevendienst die meestal hetzelfde Bijbelverhaal met de 
kinderen behandelt als de ouderen in de kerkzaal, de dia-
kenen die de collecte ophalen.  Zelfs wat we lezen uit de 
Bijbel staat vast (hoewel er ook afgeweken mag worden van 
het lezingenrooster). Je ziet, we laten niets aan het toeval 
over. Ook hier geldt: KING. Maar ik besef heel goed dat de 
volgorde, of het ‘draaiboek’ van een dienst niet de kwaliteit 
ervan uitmaakt. Dat zit ‘em meer in andere dingen: is wat 
er gezegd en gezongen wordt echt en gemeend? Hebben de 
woorden betrekking op de levens van mensen of hangen 
ze maar wat in het ‘luchtledige’? Hoe is de sfeer tussen de 
mensen? 

Misschien kun jij als ‘nieuweling’ eens een frisse blik over 
deze laatste vragen laten gaan. Ik ben benieuwd naar je ant-
woord. 

Groeten van Gerda 
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leesrooster

januari
vr 25 Lucas 4:31-37 Het Woord verwondert
za 26 Lucas 4:38-44 Het Woord geneest
zo 27 Ester 3:1-11 Haman gooit hoge ogen
ma 28 Ester 3:12-15 Ongeluksgetal
di 29 Ester 4:1-8 Verscheurd door verdriet
wo 30 Ester 4:9-17 Help!
do 31 Ester 5:1-14 Uitnodiging

feBruari
vr 1 Ester 6:1-14 Zelfoverschatting
za 2 Ester 7:1-8:2 De rollen omgekeerd
zo 3 Psalm 82 Rechtspraak
ma 4 Jeremia 1:1-10 Jong en (niet) enthousiast
di 5 Jeremia 1:11-19 Kijk-bijbeltekst
wo 6 Jeremia 2:1-13 Israël gaat vreemd
do 7 Jeremia 2:14-22 Waardoor ging het mis?
vr 8 Jeremia 2:23-29 Aanklacht van God
za 9 Jeremia 2:30-37 Wie is je minnaar?
zo 10 Lucas 5:1-11 Goede vangst
ma 11 Lucas 5:12-16 Aangeraakt
di 12 Lucas 5:17-26 Hoera, vergeving!
wo 13 Lucas 5:27-39 Oud en nieuw
do 14 Psalm 36 Kostbare liefde
vr 15 Jeremia 3:1-11 Dubbelhartig
za 16 Jeremia 3:12-21 Oproep
zo 17 Jeremia 3:22-4:2 Bekering
ma 18 Jeremia 4:3-18 Slechtnieuwsgesprek
di 19 Jeremia 4:19-31 Weeën
wo 20 Jeremia 5:1-14 Overspel
do 21 Jeremia 5:15-31 De oorzaak van de ellende
vr 22 Psalm 137 Aan de rivieren van Babel
za 23 Ester 8:3-17 Onherroepelijk?
zo 24 Ester 9:1-15 Zelfverdediging
ma 25 Ester 9:16-23 Verlenging
di 26 Ester 9:24-28 Feestvreugde
wo 27 Ester 9:29-10:3 Volksvertegenwoordiger
do 28 Psalm 94 De HEER is trouw

maart
vr 1 Lucas 6:1-11 Sabbats(on)rust
za 2 Lucas 6:12-26 In de leer bij Jezus
zo 3 Lucas 6:27-38 Christelijke assertiviteit
ma 4 Lucas 6:39-49 Wie ogen heeft om te kijken,   
   moet zien
di 5 Lucas 7:1-10 Geloof, hoop en liefde
wo 6 Psalm 53 Aswoensdag
   Atheïsme is dwaas
do 7 Lucas 7:11-17 Opwekking
vr 8 Lucas 7:18-28 Vol verwachting
za 9 Lucas 7:29-35 Kinder-achtig
zo 10 Psalm 49 Wat is echte rijkdom?
ma 11 Jeremia 6:1-15 Er is een weg terug 
di 12 Jeremia 6:16-30 Let op de weg
wo 13 Psalm 127 Biddag - Zonder de hulp van   
   de HEER is alles zinloos
do 14 2 Timoteüs 1:1-10 Volhouden
vr 15 2 Timoteüs 1:11-18 Heilzame woorden
za 16 2 Timoteüs 2:1-13 Niet te vangen
zo 17 Psalm 52 Ontmaskering
ma 18 Leviticus 1:1-9 Offerregels
di 19 Leviticus 1:10-17 Geurige gave?
wo 20 Leviticus 2:1-10 Recept voor offers
do 21 Leviticus 2:11-16 Zout
vr 22 Leviticus 3:1-5 Vet voor de HEER
za 23 Leviticus 3:6-11 Geef iets waardevols
zo 24 Leviticus 3:12-17 Bloed-serieus
ma 25 2 Timoteüs 2:14-26 Houd de waarheid voor ogen
di 26 2 Timoteüs 3:1-9 Zware dagen
wo 27 2 Timoteüs 3:10-17 Inspiratie
do 28 2 Timoteüs 4:1-8 Waarheid en niets dan de   
   waarheid
vr 29 2 Timoteüs 4:9-22 Concrete opdrachten
za 30 Leviticus 4:1-12 Schuld(on)bewust
zo 31 Leviticus 4:13-21 Groepsverantwoordelijkheid

Van De reDactie

Kopij

Hieronder ziet u het schema voor het inleveren van de kopij en de bezorging van de 
‘Geschakeld’ in 2019. De kopijdata zijn rood gedrukt. Dit is de uiterlijke inleverdatum.  

 geschakeld Kopijdatum schakels Bij Bezorgen
  maandag Klaar bezorgers zaterdag
    vrijdag
 
 april/mei 18/3 29/3 29/3 30/3
 juni/juli 13/5 31/5 1/6 1/6
 aug/sept 1/7 12/7 12/7 13/7
 okt/nov 16/9 27/9 27/9 28/9
 dec/jan 18/11 29/11 29/11 30/11
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VooruitBliK KerKDiensten in langWeer

Op 27 januari gaat ds. Sifra Baayen – Op ’t Land uit Ech-
tenerbrug bij ons voor. Ds. Sifra is een paar jaar geleden 
predikant geworden in Echtenerbrug. Fijn dat zij met haar 
energie en dynamiek in Langweer voorgaat in onze gemeen-
te! Ze zou voor deze zondag kunnen kiezen uit de verhalen 
uit het boek Esther dat de roostermakers voor deze zondag 
voorstellen.

Op 3 februari ben ik de voorganger. Twee ambtsdragers 
leggen hun taken neer. Zowel Wimke Kampen als Geeske 
Plantinga zijn al ruim over hun ambtsdragertermijn heen. 
Nu is het moment gekomen om hun ambt neer te leggen. 
We zijn hen dankbaar voor het werk dat ze vol overgave en 
integer in onze gemeente hebben gedaan. We hebben voor 
hen (nog?) geen opvolgers gevonden, maar daar laten we 
het afscheid van Wimke en Geeske niet door bederven. We 
maken er een feestelijke dienst van! 
Gelezen wordt Esther 4. In ‘Op weg naar de preek’ (op 24 
januari in Idskenhuizen om 10:00 uur) praten we dat hoofd-
stuk door.

Op 10 februari gaat ds. Sina Cnossen weer in Langweer voor. 
Ze is maar al te bekend van de periode dat ze predikant in 
Op ‘e Noed was als de voorganger van ds. Gerda Keijzer. Ze 
zou met ons verder kunnen lezen uit het boek Esther.

Op 17 februari is onze kerkdienst in Idskenhuizen. Ds. Ger-
da Keijzer en ik doen daar voor Langweer en Op ‘e Noed 
samen een zangdienst. Daarover kunt u elders in die kerk-
blad meer lezen. Niets is zo mooi als samen zingen. En nu er 
zoveel mooie nieuwe liederen in ons liedboek staan, is het 
mooi om die nu eens speciale aandacht te geven. 

Op 24 februari is Martha Croes de voorganger. Ze is de part-
ner van ds. Hefting in Sneek en is onlangs afgestudeerd als 
predikant. Ook zij zou verder kunnen lezen uit het boekje 
Esther. 

Op 3 maart is ds. Langhout uit Olderberkoop onze voorgan-
ger. Een oude bekende in ons midden. Ook hij zou verder 
kunnen lezen uit het boekje Esther.

Zondag 10 maart begint de 40dagentijd, de tijd waarin we 
ons bezinnen op de weg die Jezus is gegaan. Ik ben die zon-
dag de voorganger en we vieren met elkaar de Maaltijd van 
de Heer, staande in de kring. Het Leesrooster reikt woorden 
aan uit Lucas 6, over de splinter in het oog van de ander en 
de balk in je eigen ogen. Indringende woorden….

Zondag 17 maart is ds. Gerda Keijzer de voorganger, de 
predikant van onze buurgemeente Op ‘e Noed. Zondag 23 
maart ben ik weer de voorganger. 

Wat wordt de nieuwe naam van ons blad?????

We weten het nog niet! Er is bij de redactie geen namen voor 
ons gezamenlijke kerkblad binnen gekomen. Zijn er geen 
ideeën?? Het kan ook zijn dat u ‘Geschakeld” een goede 
naam vindt.
Zolang er geen andere naam is blijft het bij ‘Geschakeld’. 
Dus nogmaals onze oproep:

Kerkblad, Schakels, Geschakeld en………………….?

Binnenkort wordt het gemeenschappelijke kerkblad van 
Langweer en Op ‘e Noed een feit. 
We hebben al een proefnummer gehad en dat viel goed in 
de smaak.  Dat nummer is toen voor de gelegenheid Gescha-
keld genoemd. Nu de plannen voor een gezamenlijk plan 
definitief doorgaan zou het mooi zijn als er een nieuwe 
naam komt voor het blad.

Wie weet een pakkende naam voor ons nieuwe kerkblad?
De winna(a)r(es) ontvangt eeuwige roem als haar of zijn 
naam bekend gemaakt wordt.

Dus: Open het creatieve brein en laat de ideeën maar stro-
men!! Ideeën mogen worden ingeleverd bij de redactie!
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DoorDeWeeKse actiViteiten

Niet alleen op zondag, maar ook doordeweeks ontmoeten 
we elkaar. We hebben een rijk activiteitenprogramma als 
Langweer en Op ‘e Noed samen. Druk bezocht was de mid-
dag in Langweer over Ziek zijn, ouder worden & ontwikke-
lingen in de zorg. Ook de komende weken staan er mooie 
bijeenkomsten op het programma:

Maandagavond 29 januari verzorg ik een avond over ‘hoe 
luister je’. “Als niemand naar mij luistert, wordt mijn be-
staan ontkend”. Echt luisteren naar elkaar is dus ontzettend 
belangrijk. Maar hoe doe je dat? Daar zal ik wat van vertel-
len en laten zien. Aanvang 19:30 uur in Idskenhuizen.

Vrijdagavond 8 februari is in Idskenhuizen de voorstelling 
‘jochanan van Patmos’. Meer info daarover vindt u elders, 
van harte aanbevolen!

Buiten ons eigen programma om, verzorg ik op donderdag 7 
februari een avond over dementie in Doniahiem. Hiervoor 
worden door Doniahiem de vrijwilligers uitgenodigd.

Uitgaande van de werkgroep Tsjûkemar 
verzorg ik verder voor alle protestantse 
gemeenten in de regio op maandag-
avond 11 februari een avond over troos-
ten. Wat is troosten? En hoe doe je dat? 
De avond wordt gehouden in de Rank in 
Sint Johannesga, aanvang 20:00 uur. 
Ambtsdragers en allen die meer over de 
kunst van het troosten willen weten, zijn 
daar van harte welkom. 
Wel wil men graag dat u zich voor 9 februari even opgeeft bij 
Tineke Klei: kerkenwerk@tinekeklei.nl. 

Vanaf De legeBuorren

Het is heerlijk om weer vanaf mijn eigen stekje te kunnen 
werken. Vanaf nu is dat mijn werkkamer aan ons huis op 
Legebuorren 67. Terwijl ik deze zinnen schrijf, zie ik de zon 
over de weilanden schijnen. Buiten waait de wind en is het 
bij vlagen regenachtig. Binnen is het behaaglijk en is het 
huis steeds meer op orde. We genieten volop van ons nieu-
we huis. 
Het zijn turbulente weken geweest. Verhuizen is intensief 
en kost veel energie. Het was een hele tijd geleden dat ik 

verhuisde, dus ik was dat alweer vergeten, maar nu weet 
ik het weer. Respect voor al die mensen die langdurig in 
verbouwingen zitten!
We zijn warm ontvangen in de straat, in het dorp en in onze 
gemeente. Dank voor alle kaarten, bloemen en andere ma-
nieren van verwelkoming. Mooi om nu zelf te mogen erva-
ren hoe warm de sfeer in Langweer is. We hebben het hier 
goed!

in memoriam

14 juli 1934 25 november 2018

Beent Harmen Klijnsma
Bonanza

Voor veel lezers van het dorps- en kerkblad een bekende 
naam. Wie kende hem niet als Bonanza. Heel veel kinderen 
uit Langweer, maar ook uit heel Nederland kwamen naar de 
stal van Bonanza om daar op de pony’s te rijden, een rondje 
door het dorp of in de ‘bak’. Met heel veel warme  en dier-
bare herinneringen kijken velen terug op deze periode. We 
hebben bij het afscheid in de dorpskerk ook de warmte van 
de stal opgezocht, om het leven van Been Harmen Klijnsma 
in dankbaarheid te gedenken. Been Harmen Klijnsma werd 
14 juli 1934 geboren in Langweer, in het eerste huis na de 
molen, hij was het tweede kind van Fokke en Jetske Klijnsma 
– Luinenburg. In het gezin werden negen kinderen geboren 
twee zonen en zeven dochters, zo staat in zijn biografie te 
lezen. Beent zijn ouders hadden een kruidenierswinkel in 
de Buorren en al jong moest hij meehelpen om de bestel-
ling te bezorgen bij de klant. Ook in de oorlog moest hij naar 
de klanten – waar onderduikers verbleven - voor de bezor-
ging van boodschappen maar deze boodschappen hadden 
een echt boodschap’ een pak suiker betekende de kust is 
veilig, een pak zout de kust is niet veilig. Beent vond dit 

best wel een spannende en angstige tijd. Graag mocht hij 
as jongfeintsje ook op de boerderij bij Hessel Hoekstra aan 
het werk zijn, met paard en wagen het land in, dat vond hij 
prachtig. Daar was zijn aandacht al voor de paarden.
Als veertienjarige verlaat hij de lagere school en gaat voor 
vervolgonderwijs naar Sneek, waar hij een tweejarige mid-
denstandscursus volgt. Beent komt bij zijn ouders aan het 
werk als kruidenier en vervoert de bestellingen op een 
transportfiets naar Boornzwaag, Dijken, Tjerkgaast en Fol-
lega. Ook ging hij één dag in de week met een handkar bij 
de klanten langs. Hij deed goed handel, maar vond het niet 
leuk werk. Beent verruilt het kruideniers vak voor het boe-
renleven; hij gaat als arbeider aan het werk bij verschillende 
boeren, daar lag zijn hart.
Op paasmaandag 1952 ontmoet hij in Sneek, tijdens de 
bondsdag van het C.J.M.V., Hennie Wignand uit Sloten, 
waarmee hij in 1957 gaat trouwen. Ze gingen wonen in Ban-
tega waar Beent ook als boerenarbeider aan het werk ging, 
tevens werd hij daar koster van de kerk en leider bij de kna-
penvereniging.
Omdat zijn vader plotseling komt te overlijden, komt het 
gezin met inmiddels twee dochters, Neeltje en Jetske, weer 
in Langweer wonen. Beent en Hennie gaan wonen op het 
Efterom, waar Fokke en Jacob werden geboren.
Zijn vader was naast kruidenier ook ‘in lyts boer’. Beent nam 
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de veestapel over en werd zelfstandig boer, maar dat was 
geen vetpot en daarom ging hij ook op zoek naar een vast 
inkomen. Hij kreeg een baan bij Douwe Egberts in Joure in 
de vierploegendienst in de Moccona.
Maar dan gebeurt er iets wat je niet wil meemaken, de stal 
achter het gemeentehuis, waar winterdag de koeien in wa-
ren, staat in brand. Wat een ramp, maar Beent zou Beent 
niet zijn, hij ging niet bij de pakken neer zitten.
De koeien werden verkocht en Beent begon met ponycen-
trum ‘Bonanza’ in Langweer, waarin het hele gezin heeft 
meegewerkt. Wat een prachtige mooie tijd is dit geweest. 
Ja, hij wist wat de kinderen nodig hadden, het waren ‘zijn 
stalknechten’ die ook hem een mooie tijd bezorgden.
Beent Klijnsma was medeoprichter van de ponyclub ’de 
Oorsprong’ en hij verzorgde jarenlang het ringsteken in 
Langweer op de vrijdag na het Skûtsjesilen.
Hij werd pake van elf kleinkinderen en drie achterkleinkin-
deren, waar hij erg trots op was en waar hij heel veel van 
heeft mogen genieten!
Vanwege zijn ziekte Parkinson kon hij niet meer zelfstandig 
wonen en kwam hij vier jaar terug wonen in Doniahiem. 
Contacten bleef hij ook met zijn familie in Amerika onder-
houden met de computer. Dat was heel belangrijk voor 
hem. Ook hier werd regelmatig  even gebeld met zijn fa-
milie. Tot het niet meer ging en hij in het bijzijn van zijn 
‘famkes’ kwam te overlijden.
Vlak voor zijn overlijden vertelde hij aan zijn dochter: “Ik 

tocht dat ik yn ‘e himel wie en der stie in ingel foar my!“. 
Ja, dat was ook zo, het was één van de verzorgsters van Do-
niahiem.
In deze adventsperiode waren we samen als gemeente op 
reis naar de stal, de stal van Bethlehem, naar het kindje Je-
zus, die voor ons zo geloven wij en ook Beent Klijnsma, naar 
de aarde kwam als Redder voor ons allemaal! In dit geloof 
hebben we Beent Klijnsma uit handen gegeven.

Hoe arm daalt Hij op aarde neer
Is uit liefde onze Heer,
En maakt ons in het hemelrijk
Aan engelen in ’t licht gelijk
Kyrieleis    

uit: zingen en bidden in huis en kerk Lied 470 vers 6

In de stal van Bonanza vertelden wij het verhaal over het le-
ven van Beent Klijnsma, over een leven dat samen met zijn 
vrouw Hennie in het teken stond van: goed wêze foar in oar!
Een waardevol leven stopt 25 november 2018 in de leeftijd 
van 84 jaar. 

Rêst no mar út
It is goed sa!

Sjoukje Kraak

VerjaarDagen 80+

Gemeenteleden en blijkgevers die in februari en maart 2019 
80 jaar en ouder worden.

Mevr. G. Beuckens-van der Land viert op 16 februari 2019 haar 
80ste  verjaardag.
H. Dijkstraleane 16  8525 GM  Langweer

Mevr. G. Breman-Beens viert op 11 maart 2019 haar 85ste ver-
jaardag
Langestraat 142  8281 AP  Genemuiden

Mevr. A. Mulder-Boeré viert haar 83ste verjaardag op 12 maart 
2019
Boarnsweachsterdyk 5 8525 EA Langweer. 

Met een gebed van Toon Hermans willen we de jarigen geluk-
wensen.

Heer, houd mij vast in Uw liefde
laat mij niet meer los
ook niet voor een korte tijd
ik kan U niet missen
geen dag. geen moment
ik heb niet de contemplatieve natuur
om urenlang te bidden
maar ik voel U wel
in alles wat ik doe.
Ik bid U,
geeft mij de genade U met mij mee te dragen
in mijn diepste binnenste
alle dagen van mijn leven

Aanwezig: voltallige kerkenraad.
Opening: Voorzitter Fokke Hoekstra heet allen welkom. Er is 
een traktatie bij de koffie van Pieter en Uilkje Brinksma ter 
ere van hun 50-jarig huwelijk. Zij bedanken voor de bloe-
men en alle kaarten die zij mochten ontvangen. Ds. Veld-
huizen gaat daarna voor in gebed.

Ingekomen stukken: 
Tsjûkemargemeentes: Verslag bijeenkomst 13-10-18.  Bij de 

openluchtdienst was de collecte alleen kostendekkend. Di-
akenen zullen alsnog een gift overmaken voor ‘Kinderen in 
de Knel’. 
Classis Fryslân: Er wordt een nieuwe afgevaardigde (na een 
½ jaar) voor de classis gezocht. Langweer laat dit deze keer 
voorbij gaan, er zijn te veel andere taken.
Notulen kerkenraadsvergadering 12 september 2018 wor-
den onveranderd goedgekeurd.
Notulen gemeenteavond 24 oktober 2018 worden onver-

Verslag Van De KerKenraaDsVergaDering oP 31 oKtoBer 2018
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anderd goedgekeurd.
Terugblik diensten: Gemeentezondag op 30 september 
was een mooie dienst. De belangstelling viel wat tegen en 
jammer dat enkele mensen na de wandeling niet meer te-
ruggingen naar de kerk. Op 14 oktober was er een prachtig 
optreden van het Fries Mannenensemble uit Sneek.
Ouderlingen: Het bezoekwerk door ouderlingen en vrijwil-
ligers zal opnieuw geïnventariseerd worden.
Diakenen: Alle activiteiten voor de oogstdienst en rond de 
kerstdagen worden doorgesproken. Kerkrentmeesters:
Begroting 2019 wordt behandeld : Vergadering akkoord.
Jaarverslag 2017/2018 ds. Aart Veldhuizen: Het afgelo-
pen jaar was er veel werk, dat voornamelijk in het teken 
stond van studie, werk in Langweer, daarnaast het werk bij 
‘Patyna’, begeleiding predikanten/pastores en ook mentor 
voor beginnend predikanten in omgeving. Door zijn stu-
dieverlof was er minder kringwerk, maar er zijn ook baten: 
Fors toegenomen zelfkennis, enorme update in de huidige 
literatuur voor theologen, bedrevener geworden in het be-
geleiden van predikanten/ pastores en ervaren van enorme 
loyaliteit van kerk en kerkenraad. Ook van collega’s in de 
werkgemeenschap.
Door zijn gedeeltelijke afwezigheid is het bezoekwerk aan 
ouderen en bejaarden blijven liggen, maar zal nu weer op-
gepakt worden. Zo worden alle facetten van het kerkenwerk 
gezamenlijk doorgenomen en wordt vastgesteld dat som-

mige activiteiten teruglopen maar er zijn ook positieve ont-
wikkelingen zoals het kringwerk in samenwerking met PG 
Op ‘e Noed. Er is een breder aanbod en het is verrijkend 
om met anderen in gesprek te gaan. Ook was er deze zo-
mer soulfullness voor de toeristen in Langweer en andere 
belangstellenden. En de kerkenraad is in de afgelopen jaren 
met 3 nieuwe leden versterkt.
Gezamenlijk kerkblad: Het eerste (proef)nummer (okt. ’18) 
is uitgegeven en heeft overwegend positieve reacties (ge-
meenteavond) opgeleverd, ook bij PG  Op ‘e Noed. De leden 
gaan akkoord met het voorstel om vanaf begin februari een 
gezamenlijk kerkblad uit te geven. De redactie bestaat uit: 
Roel Kok, Anita Spijksma, Aukje de Jong en Geertje Minnee. 
Zij zullen een jaarplan voor uitgave maken en het blad zal 
op sommige punten verbeterd worden. Suggesties voor een 
nieuwe naam zijn welkom.
Verslag uit Raad van Kerken: Rinny Pijpker meldt alle ver-
anderingen in het bestuur van de R.v.K.:  Pastor Schothorst 
neemt afscheid. Pastoor Nota komt weer in de Raad. Voor-
zitter ds. Arnold Vriend is vertrokken naar Workum en ds. 
Aart Veldhuizen neemt het voorzitterschap over. Pastor An-
neke Adema heeft afscheid genomen. Ds. Gerda Keijzer is 
secretaris.
Sluiting: Jetske de Jong besluit de avond met het gedicht: 
“Geloven is vertrouwen’. De voorzitter bedankt een ieder 
voor haar of zijn inbreng.

voor alle leden en betrokkenen van de 
Protestantse gemeente te Langweer voor de 

Gemeenteavond op woensdag 27 maart 2019  
Locatie: ‘de Hoekstien’ Aanvang 20.00 uur. 

Eerst zullen de gebruikelijke zaken aan de orde komen 
en daarna zal dhr. Pieter Brinksma films vertonen die betrekking 
hebben op het kerkelijk leven in Langweer door de jaren heen. 

Namens de kerkenraad, 
Scriba: Geertje Minnee, e-mail: scriba@kerklangweer.nl

UITNODIGING

inkomsten van de diaconie

December € 842,90

Diaconale collectes

10 maart - 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Voorjaarszending) 
Kerk zijn in krakend communistisch systeem in cuba
Jarenlang leden Cubaanse kerken onder het communisme een slui-
merend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen. 
De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door 

Van het college Van DiaKenen
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de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. 
Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (di-
aconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, 
theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predi-
kanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. 
We ondersteunen theologische opleidingen en helpen ker-
ken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor 
eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse ker-
ken met uw Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en 
daad kunnen getuigen. 

17 maart 
40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat) 
Verlaat de gevangenis … en dan?
Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een 
unieke kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, 
hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe her-
stel je het contact met familie en vrienden? Via organisaties 
als Gevangenzorg Nederland en Exodus en hun vele vrijwil-
ligers begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele 
toekomst zonder criminaliteit. Al in de gevangenis bereiden 
gevangenen zich via gesprekken en cursussen voor op het 
nemen van verantwoordelijkheid, het zoeken naar werk en 
het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de ge-
vangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naas-
ten bij de re-integratie. 

31 maart - Collecte Missionair
Pionieren rond zingevingsvraagstukken
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen 
van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en mo-
nastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief naar 
manieren om het evangelie met onze medelanders te de-
len en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment 
zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofs-
gemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. 
In Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge 
de pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele 
gemeenschap waar vooral ‘nieuwkomers’ of mensen met 
een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak 
vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pio-
niersplekken. Collecteer mee, zodat de komende jaren nog 
meer nieuwe initiatieven van start kunnen gaan om als kerk 
weer zichtbaar aanwezig te zijn in Nederland.

mooie acties met hulp van de diaconie
 van de kerk langweer voor de Voedselbank!

De Douwe Egberts spaarpuntenactie voor de voedselbank is 
een geweldig succes geworden.
De dorpskerk Langweer had een oproep gedaan aan alle 
inwoners van Langweer e.o. om de maand december DE 
spaarpunten te verzamelen voor de voedselbank om zo-
veel mogelijk pakken koffie te kopen. Dominee Veldhuizen 
schreef op zijn Facebook pagina hierover het volgende: Kerk 

Langweer heeft in de maand december maar liefst 146.000 
DE-punten verzameld met behulp van Dorp Langweer. Even 
een rekensommetje: Als alle punten komen van de pakken 
koffie en als er 10 DE-punten zitten op een pak koffie, dan 
zijn er dus 14.600 pakken koffie in Langweer opgedronken!
Op internet lees ik dat er 133 kopjes uit een pak koffie snel-
filtermaling gaan. Dat betekent dan dat er 1.941.800 kop-
jes koffie zijn gedronken in Langweer. Als ik dat dan deel 
door het aantal inwoners (1100), dan kom ik op 1765 kopjes 
koffie per persoon. Gedeeld door 365 dagen is dat dan 4,8 
kopjes koffie per persoon per dag, waarbij de allerjongste 
zuigeling ook wordt meegerekend. Als het rekensommetje 
klopt natuurlijk, want ik ben zelf een theedrinker.
Conclusie 1: Langweerders zijn verslaafd aan koffie.
Conclusie 2: GOED NIEUWS voor de 60 gezinnen die in 
De Fryske Marren leven van de voedselbank. Dankzij die 
146.000 DE-punten die Kerk Langweer heeft ingezameld, is 
de voedselbank 180 pakken koffie geschonken.

Kerstpakkettenactie
Ook de kerstpakketten actie voor de Voedselbank was een 
groot succes. Er zijn 31 kerstpakketten en levensmiddelen 
in de kerk gebracht. Wat fijn dat ons dorp zich zo heeft in-
gezet voor mensen die een moeilijke periode in hun leven 
doormaken. Het geeft ons een warm gevoel van betrokken-
heid en iedereen die hieraan bijgedragen heeft, willen we 
namens de gezamenlijke diaconieën heel hartelijk danken!

Gezamenlijk eten in de Hoekstien
Ook dit jaar gaan we weer verder met 

onze gezamenlijke maaltijden.

20 februari:  
hete bliksem en prei     

13 maart: 
stamppot andijvie en worteltjes

 
Zoals u kunt zien  hebben we vanaf februari 

2 maaltijden  voor u klaar staan. Ook het 
toetje na de maaltijd zal niet ontbreken. 

U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom in 
De Hoekstien. De eigen bijdrage is € 7.50 , 
consumpties zijn ook voor eigen rekening.

Opgave uiterlijk op de vrijdag 
voor de aangegeven datum bij: 
Wimmie Snijder - tel 499581
Rinny Pijpker - tel 499307

José Kok - tel 499223
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aDressen

Predikant: Ds. A. C. Veldhuizen, It Butlan10, 8604 VH Sneek,  06 - 1070 2165
  aart.c.veldhuizen@gmail.com
Ouderling scriba: Mevr. G. Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer,  (0513) 499 248
  scriba@kerklangweer.nl   
Overige ouderlingen: Mevr. R. Pijpker-van der Spoel,  (0513) 499 307
  Mevr. G. Plantinga - Huisman,  (0513) 499 131
  Mevr. H. van Tongeren,  06 - 1109 2317
Diaconie administratie: Mevr. W. Kampen-Kuindersma, Buorren 2, 8525 EB Langweer,  (0513) 499 547
  Banknummer: NL07.RABO.0334.7030.85
  diaconie@kerklangweer.nl
  Project Gez. Diac. en Caritas: “Stichting Hart voor Moldavië”, 
  Banknummer: NL93.RABO.0370.6020.13
Overige diakenen: Mevr. J. de Jong-Beuckens,  (0513) 499 738
  Dhr. P. Brinksma, (0513) 499 310
Kerkrentmeesters: Voorzitter: Dhr. P. Boer, (0513) 435 987
  Administratie: Dhr. F. Hoekstra, Houtvaartweg 3, 8526 GC Langweer,  (0513) 498 232
  Penningmeester/ledenadministratie: Mevr. G. de Boer-Faber, 
  Langwarderdijk 7, 8525 DP Langweer,  (0513) 499 449
  Banknummer: NL67.RABO.0334.7007.44
  beheer@kerklangweer.nl 
De Hoekstien: Beheerder: Mevr. P. wildschut-v.d. Meulen, Lyts Dykje 34, 8525 GC Langweer,  06 - 1295 6947 
  pietiewildschut@hotmail.com
Kosterpoule: coördinatie: Dhr. M.K. Brinksma,  06 - 1085 0222
Redactie kerkblad: Mevr. A. de Jong-de Jong, It Boerein 2,   8523 NX Idskenhuizen,  (0513) 853 637
  kerkblad@kerklangweer.nl  
  Mevr. G. Minnee-Schalkers,  (0513) 499 248
Website: Mevr. E. Theel,  (0513) 436 900
  Mevr. A. de Jong-de Jong,  (0513) 853 637
Website PG Langweer:  www.kerklangweer.nl

Van het college Van KerKrentmeesters

collecten 2 december  tm 24 december  2018 

Bonnen   €     64,00  
Contanten         €   311,08

 

mutaties
Binnengekomen:
Mevr. T. Hoekstra, Houtvaartweg 3, 8526 GC Boornzwaag 
vanuit Groningen 
Mevr. T. R. Zomer, Hendrik Dijkstraleane 6, 8525GM Lang-
weer vanuit Hoogeveen

Kerstviering 

Ruim 40 oudere dorpsgenoten waren woensdag 19 decem-
ber in de sfeervolle versierde Hoekstien gekomen om met 
elkaar kerst te vieren. Na aloude kerstliederen, gedichten 
en korte overdenking werd er afgesloten met korte schetsjes 
van Toon Hermans over zijn beleving van kerstvieren. Na 
de viering stond er een heerlijk buffet klaar met warme en 
koude dranken en gerechten, waarbij iedereen in een onge-
dwongen sfeer van gedachten kon wisselen. Na afloop werd 
een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Thomashuis in St. 
Nicolaasga. Hun grote wens is om de terrasoverkapping te 
gaan voorzien van een doek. Vooral in de zomer is het te 
warm in de zon en enkele bewoners kunnen niet in de felle 
zon zitten. Het is heel fijn dat iedereen een gulle bijdrage 
heeft gegeven. Totale opbrengst is  € 250.05

Een korte uitleg voor degene die niet weet wat het Tho-
mashuis is: Thomashuis Sint Nicolaasga is landelijk gelegen 

in een gezellige en betrokken buurtschap de Heide. We liggen 
tien minuten fietsen via een veilig fietspad vanaf  het dorp Sint 
Nicolaasga. Behalve een prachtige boerderij hebben wij een 
mooie tuin met een dierenweide. Het Thomashuis biedt rust, 
veiligheid en geborgenheid. Ons doel is dat onze bewoners 
hier gelukkig mogen wonen ieder op zijn of  haar eigen wijze.
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protestantse
  gem

eente

Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

adventsproject 2018 - geloof met me mee’

Vijf geloofsgetuigen uit de Bijbel vertelden ons in deze peri-
ode wat zij geloven. Ze vertelden over hoop en vertrouwen, 
over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. 
Elke adventszondag wordt er een korte aflevering gespeeld 
van de ‘Zendtijd voor zieners’. Hierin gaat Ad Verteller in 
gesprek met geloofsgetuigen. De eerste week was dat Johan-
nes, die op het eiland Patmos een visioen kreeg. De twee-
de week was het vraaggesprek met Johannes, de man die 
doopte bij de Jordaan. De derde week met Sefanja, de vierde 
week met Elisabeth en de laatste geloofsgetuige werd geïn-
terviewd op Kerstmorgen: Maria. 

Kerstviering

In een feestelijk versierde en overvolle kerk vierden we het 
feest van Kerst. Voor de kinderen was er het kerstverhaal in 
Lego. Daarna kwam onze journalist (Durk Wijnia) langs voor 
de laatste aflevering van Zendtijd voor Zieners. De afgelo-
pen adventsweken voerde hij gesprekken met profeten en 
andere belangrijke mensen. Op kerstmorgen interviewde hij 

Maria, die net moeder geworden was. 
In de kindernevendienst kregen de kinderen ieder een 
boekje mee. 

We hebben met z’n allen ontzettend genoten van de muziek 
en zang van Út en Troch. Wat een muzikaal talent! 

De bloemen uit de dienst gingen naar onze beheerder Tjit-
ske van Koten voor wie geen moeite teveel was in de laatste 
weken van het jaar. Ze begeleidde de vele kerstvieringen in 
het gebouw op een zeer professionele manier.

Dank aan alle vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd 
aan welke kerstviering dan ook. Zonder hulp van alle vrij-
willigers hadden we niet zulke mooie kerstvieringen gehad.  

oudejaarsavond

Ondanks de vele vieringen rondom kerst waren er op ou-
dejaarsavond veel mensen in de kerk van Tjerkgaast. We 
luisterden naar en zongen uit Psalm 90, de traditionele 
psalm voor deze avond. We zongen ook lied 511, een lied 
geschreven door de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. Hij 

terugBliK oP De Diensten
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belandde in 1944 wegens verzetsactiviteiten in de gevange-
nis en werd geëxecuteerd vlak voor het einde van de oorlog. 
Ondanks het gruwelijke lot dat hem boven het hoofd hing, 
bleef hij tijdens zijn gevangenschap altijd dankbaar voor 
wat hij ontving aan goedheid van zijn vrienden en medege-
vangenen. Hij had het vermogen om zijn zorgen elke avond 
in het gebed bij God te brengen en zo de nacht in te gaan, 
op weg naar de volgende dag. 
Op Oudejaarsavond hebben wij de last van onze levens  (en 
wie heeft die niet?!) in de vorm van een steen bij het kruis 
gelegd. Op die manier 
konden wij onszelf leeg 
maken van alles wat ons 
hinderde, om met onze 
geliefden het jaar 2018 
met dankbaarheid uit te 
luiden en 2019 vrolijk te 
beginnen. 
Tot slot van de dienst zon-
gen we in wisselzang met 
Reitze Sijbesma het lied 
‘Angels watching over me, 
my Lord’. Zo zal het zijn, 
ook in 2019. Met die ge-
loofswoorden gingen we 
2018 uit en 2019 binnen. 

afscheid pastor anneke adema

Wat een gekke dag, dacht ik op de vroege morgen van 6 
januari. Hoe kun je nou blij zijn in een afscheidsdienst?!? 
Ja, als je opgelucht bent dat iemand weggaat, dan wel. 
Maar niet nu Anneke wegging! Mijn collega, waar ik zo fijn 
mee heb samengewerkt…!! En tóch werd het een prachtige 
dienst. Ik heb genoten van de zangers, van de preek over 
de wijzen en van de hartelijke manier waarop menigeen af-
scheid van haar nam. 
Nu moet ik wel zeg-
gen dat afscheid ne-
men een stuk gemak-
kelijker wordt als je 
weet dat je elkaar 
toch nog weer zo hier 
en daar tegenkomt. 
Gelukkig voor ons wil 
Anneke vrijwilligers-
werk blijven doen in 
Op ‘e Noed en zal ze 

regelmatig voorgaan in de kapeldiensten in Doniahiem en 
in onze drie dorpskerken. Geen vaarwel, maar tot ziens! Zo 
werd het toch nog een hele mooie dag! 

Collega-pastor Gerda Keijzer

nieuwjaarsdag 

Voor de eerste keer werd de kerkdienst 
op 1 januari gehouden in Doniahiem. 
Gemeente leden van Op ‘e Noed kwa-
men naar de grote zaal in Doniahiem 
om met de bewoners samen het nieuwe 

jaar met God en met elkaar  te beginnen. En daarna was 
gelegenheid om elkaar ‘folle lok en seine’ te wensen. 
Deze 1 januari viering in Doniahiem werd zeer gewaardeerd, 
niet alleen door de bewoners, maar ook door ‘externe’ ge-
meenteleden en er zijn al vele stemmen opgegaan om er 
een traditie van te maken. 
Deze combinatie van een korte dienst, het elkaar ontmoeten 
in een informele sfeer, en tegelijkertijd de bewoners in en 
rond Doniahiem erbij betrekken, is een geslaagde gebleken. 
Een kopje koffie met iets lekker erbij maakte het helemaal 
af. Ik denk dat we kunnen zeggen: Volgend jaar weer!

in memoriam viering 

Woensdag 20 februari is de In Memoriam viering in Donia-
hiem. Voorgangers zijn Ds. Gerda Keijzer en Pastor Annie 
Schothorst. 

oecumenische dienst

Op 13 januari kwamen vanuit de dorpen in onze regio men-
sen bijeen in de Katholieke kerk. Het thema van de dienst 
was ‘Een goed begin’. We lazen in het evangelie over de 
doop van Jezus. Pastor Annie Schothorst vertelde het een 
en ander over de verschillende gebruiken rondom de doop 
in onze kerken, Rinny Pijpker vertelde een aangrijpend ver-
haal over de doop van één van haar broertjes en ds. Gerda 
Keijzer ging in haar preek in op de vraag waarom Jezus zich 
liet dopen. Muziek en zang was er van de jongerenband De-
dicated to God uit Emmeloord. 
In de viering werden kaarsen aangestoken die door de ver-
tegenwoordigers van de verschillende kerken in ontvangst 
werden genomen. De komende tijd zullen deze kaarsen 
in de verschillende kerken en in de kapel van Doniahiem 
branden. Daarmee benadrukken we onze verbondenheid 
met elkaar. 

Ds. Gerda keijzer

Website

Sinds november 2018 ben ik de nieuwe medebeheerder van 
de website van onze kerk. Deze taak heb ik overgenomen 
van Reitze Sybesma. 
Dit betekent dat alle kerkdiensten die opgenomen worden, 
op een usb stick, tegenwoordig naar mij gebracht kunnen 
worden. Echter wanneer de beamer gebruikt wordt tijdens 
de dienst, krijg ik de dienst meestal digitaal toegestuurd. 

Wilt u namens een commissie of activiteit iets op de website 
plaatsen, dan ontvang ik dat graag via:
jannievankoten@hotmail.com. 

Jannie van Koten
De Ikkers 7, Idskenhuizen

Reitze, namens de kerkenraad bedankt voor 
al die jaren dat je de website beheerd hebt!

Van De KerKenraaD
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actie inzamelen De zegels 

In de maand december hebben we DE zegels ingezameld 
voor de voedselbank. In de gemeenten van Solidair Skaster-
lan  heeft  dit totaal 960.000 punten opgeleverd. Dit betekent 
ongeveer 1600 pakken koffie van 250 gram voor in de voed-
selpakketten. Op de foto is de diaconie aan het DE punten 
tellen. De punten moesten per 10.000 gebundeld worden. 

De punten uit de drie 
kerken van op ‘e Noed 
en van de Jumbo kwam  
op een totaal van iets 
meer dan 90.000 pun-
ten. We kunnen zeggen 
dat het een geslaagde 
actie is geweest. Ieder-
een bedankt.

Van De Diaconie

Van De jeugD

rock steady (1ste en 2de klassers)

gewoontes
Deze avond begon vreemd. Het drinken werd geserveerd in 
schaaltjes en de chips zat in bekers. Het thema was namelijk 
gewoontes. We zijn het zo gewend om te drinken uit een 
beker of ons haar te kammen met het voorwerp dat daar-
voor bedoeld is, dat we niet meer weten hoe we het anders 
zouden moeten doen. Gaandeweg de avond kwamen we 
ook bij de gewoonte om een rustdag te houden, op zondag 
of een andere dag in de week. Dit lukt de meeste jongeren 
wel goed om een rustdag te houden al moet er ook gewoon 
huiswerk gemaakt worden. Veel tijd om te relaxen is er niet. 
We hebben de avond afgesloten door onze gebeden te bid-
den in een donkere ruimte, zittende rondom een kruis van 
brandende waxinelichtjes. Een bijzondere manier van bid-
den.

Kerst
Kerst, het feest van de geboorte van Jezus. Dit feest moest 
natuurlijk gevierd worden. Deze avond zijn we eerder be-
gonnen dan normaal en hebben samen patat gegeten. Na 
het lezen van het kerstverhaal hebben we tafel afgeruimd 
en de cadeautjes op tafel gelegd. We hebben een ruilspel ge-
daan. Een spel waar cadeautjes gewonnen konden worden 
maar waar het niet zeker was of dit de cadeautjes waren die 
je op het eind van de avond mee naar huis mocht nemen. 
Tijdens het spel werd er met een dobbelsteen gegooid en bij 
3 of 6 moest er een kaartje gepakt worden en de opdracht 
daarop uitgevoerd worden. de opdrachten zorgden ervoor 
dat de cadeautjes van eigenaar wisselden.
Aan het begin van het spel lagen alle cadeautjes in het mid-
den van de tafel en mochten alleen gepakt worden, nog 
geen opdrachten. Na de eerste ronde werden alle cadeau-
tjes uitgepakt en mocht iedereen een cadeautje kiezen dat 
sowieso mee naar huis ging. 
In ronde twee werd de timer gezet en kwamen er een aan-
tal nieuwe, ingepakte cadeautjes in het spel. De strijd kon 
beginnen en de opdrachten werden soms met lichte tegen-

zin uitgevoerd. Tijdens het spel was vooral de kerstmuts een 
gewild item dat veel van eigenaar gewisseld is. Aan het eind 
van de avond had iedereen minstens twee cadeautjes om 
mee naar huis te nemen. Een geslaagde afsluiting voor de 
kerstvakantie.

catechese boven de 18

De groep van de catechese boven de 18 wordt steeds kleiner 
maar toch zijn we weer begonnen met ons seizoen. Dit jaar 
werken we met een methode waardoor een leerzame ont-
dekkingstocht naar de uitgangspunten van het christen-zijn 
ontstaat. Ook krijgen de jongeren elk hoofdstuk een aantal 
pagina’s uitgereikt voor in hun map. Hierdoor wordt niet al-
leen de informatie verzameld maar ook de antwoorden bij 
verschillende opdrachten. Dit is vooral heel leuk om over 
een tijdje terug te kijken op je geloofsleven op deze leeftijd.

De eerste bijeenkomst zijn we begonnen met de Bijbeltekst 
over de Emmaüsgangers. Het moment dat de leerlingen aan 
tafel plaatsnemen en ineens zien dat Jezus leeft, staat cen-

opbrengst collectes

Datum Plaats Doel collecte opbrengst
25-nov Idskenh. diaconie € 274,60
02-dec St. Nic. Project diaconie € 149,20
09-dec Tj.gaast Pastoraat € 104,42
16-dec Idskenh. Schuldhulpmaatje € 135,16
23-dec St. Nic. diaconie €   94,87
24-dec Tj.gaast Kinderen in de Knel € 150,40
25-dec Idskenh. Kinderen in de Knel € 357,45
30-dec St. Nic. diaconie € 127,35
31-dec Tj.gaast diaconie €   91,75
01-jan Idskenh. Diaconie €   39,64
06-jan Idskenh. bloemenfonds € 248,19
22-nov Doniahiem Wilde Ganzen €   29,40
03-jan Doniahiem Wilde Ganzen €   27,50
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traal. Daarna volgde een mindmap over begrippen, perso-
nen, liederen of boeken waar wij aan denken bij het woord 
‘Geloven’. Interessante woorden kwamen tevoorschijn en 
veel herinneringen aan de catechese avonden van de afge-
lopen jaren kwamen naar boven. Daarna hebben we een 
symbolische weg getekend van ons leven. De een kwam 
met een tijdlijn vol betekenisvolle momenten en de ander 
kwam met een daadwerkelijke weg waar belangrijke keuzes 
gemaakt zijn. Veel tekentalent en bijzondere levenservarin-
gen kwamen naar voren. Als laatste opdracht van de avond 
waren er 7 verschillende Bijbelteksten die op volgorde gezet 
moesten worden. De volgorde ontstond door de aanspreek-
baarheid van de tekst. Na een aantal diepgaande vragen bij 
de gekozen vraag sloten we de avond af met gebed.

Er is in de groep nog genoeg plaats voor meer 
jongeren boven de 18. Bij interesse graag een 

berichtje aan Jannie: jannievankoten@hotmail.com.

Kindernevendienst

De kindernevendienst gaat de komende 
tijd aan de slag met het verhaal van Es-
ter. Daarom alvast een puzzel om de ver-
halen mee te beginnen. Ester 1: 1 – 4.

algemeen 

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 kerk-
gebouwen en de kosten van het houden van kerkdiensten. 
Mocht(en) u/jullie vragen hebben of is er iets niet duidelijk: 
vraag het ons! 

Kerkbalans 2019

Alle ontvangen toezeggingen voor 2019 zijn ondertussen in-
gevoerd. Van de 599 verstuurde formulieren zijn er op dit 
moment 490 retour gekomen en geboekt. De teller staat nu 
op €  85.043,00. Dit is alvast een mooi bedrag. 
Alle gevers, brengers of halers van harte bedankt voor uw 
inzet om ieder jaar het samen gemeente zijn op deze finan-
ciële wijze gestalte te geven.

Mocht u uw toezeggingsformulier nog niet hebben ingele-
verd dan vragen wij u om dit alsnog te doen. 
Dit kunt u doen bij uw wijk kerkrentmeester, 
via het collecteponkje of per post.
Het adres hiervoor is:
Protetantse Gemeente Op ‘e Noed
T,a.v. Kerkrentmeesters
Postbus 44
8520 AA  Sint Nicolaasga

Klok sint nicolaasga

Er zijn zorgen over de ophanging van de klok in Sint Nico-
laasga. De klok is eigenlijk te zwaar, daardoor is de kroon 
van de klok ernstig aangetast. Dhr. Pompstra heeft voor 
ons een inspectierapport gemaakt. Aanbevelingen uit het 
rapport zijn het gieten van enkele kroonarmen, aanlassen 
van ontbrekende bronzen kroonarmen, bevestigen van 
een nieuwe hardhouten luid-as en het verwijderen van de 
poedercoating op de klok. We hebben twee offertes aan-
gevraagd. Een speciaal hiervoor samengestelde commissie 
met daarin Jan van der Meer, Sjaak Pit, Durk Wijnia en Pieter 
Dijkstra gaat beoordelen welke werkzaamheden uitgevoerd 
dienen te worden.

opbrengst collecten 

25-11-2018 €  167,54
02-12-2018 €  126,30
09-12-2018 €  152,65
16-12-2018 €  113,35
23-12-2018 €    76,99
24-12-2018 €    96,70
25-12-2018 €  258,22
30-12-2018 €  100,45
31-12-2018 €    74,55
01-01-2019 €    26,43
06-01-2019 €  171,08

giften

Ontvangen via A. Adema een anonieme gift van €  600,00 
Een eenmalige gift van € 50,00. Hartelijk dank hiervoor.

Wijkkerkrentmeesters 

Wijk 1 Theunis van der Molen (1a) en Douwe Smit (1b)
Wijk 2 Johannes de Jong (2a) en Pieter Dijkstra (2b) 
Wijk 3 Sint de Boer (3a) en Sieta Zijlstra (3b) 
Wijk 4 Anita Spijksma (4a) en Sieta Zijlstra (4b) 
Wijk 5 Sjoerd de Vries 
Wijk 6 Stoffel Yntema (6a) en Jan van der Schaaf (6b) 
Wijk 7 Hemmo Kalteren

Van De KerKrentmeesters
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Vanaf het KamPereilanD

Power off op 30 december

Terwijl diaken Auke Nauta met de ponkjes de kerk van St. 
Nyk in liep om te collecteren, gingen de lichten van de oude 
kroonluchter uit.  Het orgel liet klaaglijk haar laatste tonen 
horen, de beamer ging uit en het geluid van de microfoon 
viel weg. Stroomstoring! Kosters Fedde en Pieter doken op 
en keken achter een deurtje onder de preekstoel, waar blijk-
baar de stoppenkast verborgen zit. Nee, geen zekeringen 
stuk, concludeerden de mannen. Er is dus sprake van een 
plaatselijke stroomstoring. 
Huh? Power off ?!? Daar houd je geen rekening mee, met 
zulke calamiteiten.  Razendsnel liet ik de gevolgen tot me 
doordringen: dat betekende dus dat we á capella moesten 
gaan zingen. Oké, dat is te doen. Maar wát moesten we dan 
zingen? Want het scherm van de beamer bleef maagdelijk 
wit. En wie heeft er nu nog een Liedboek bij zich?!? En nog 
iets: er was dus ook geen koffie na de dienst bij Joke in Uni-
tas.
Maar dan gebeurt het: Jan Kuijper bestijgt lenig het steile 
trapje naar het orgel en begint te ‘pûsterblazen’, zodat Hem-
mo weer kan spelen. We besluiten niet alle oude liedboeken 
die achter in de kerk liggen uit te delen, want we zijn toch 
al aan het slotlied toe (we willen wel praktisch blijven). We 
luisteren naar de tekst van het eerste couplet van het slot-
lied en zingen dan uit volle borst. De power die we daarvoor 

nodig hebben zit in onszelf, dus het lied klonk even mooi 
als altijd. En in de betrekkelijke duisternis van het moment 
bleef de paaskaars gewoon branden. Wat er ook gebeurt, 
het licht van Christus blijft branden.
De zegen sprak ik uit onder stemverheffing, zodat zoveel 
mogelijk mensen de woorden konden horen. Ook dát lieten 
we ons niet ontnemen. Conclusie: er zit meer power in een 
kerkelijke gemeente dan menigeen verwacht. Die opbeu-
rende gedachte nam ik mee, 2018 uit en 2019 in. 

ds. Gerda Keijzer

P.S. Wie geen aardgas had moest nog wel even op de koffie 
wachten….. 

Vanuit joure

afscheid

Waar moet ik beginnen? Wat moet ik zeggen over mijn af-
scheid op 6 januari. Er was zoveel: De vriendelijke, grap-
pige, ontroerende woorden die er gezegd zijn. De mensen 
die deze dienst muzikaal begeleidden of een eigen muzikale 
bijdrage leverden. De bloemschikkers die zichzelf overtrof-
fen. 
De gedenkboeken, waar zoveel mensen, zoveel lieve, origi-
nele bijdragen in leverden. De organisatoren die zoveel heb-
ben moeten bedenken, regelen en uitvoeren. (Wat een tijd 
moet dat gekost hebben!) De fotograaf, webmaster, beheer-
der, voor het werk dat vooraf en achteraf moest gebeuren. 
De prachtige, toepasselijke, hartveroverende cadeau’s, waar 
echt over nagedacht was, zelfgemaakt soms! De ‘mooie mo-
menten’ pot van de KND. (Zit alleen met mooie momenten 
aan 6 januari al vol!) Het ‘Schakelstukjes” boekje, wat ie-

dereen zo maar mee kreeg. De 
versnaperingen na de dienst: 
de koffie met het gebakje, daar 
stond mijn foto wel op, maar 
dat mocht de pret en de smaak 
niet drukken. 

Maar lieve mensen, hoe prach-
tig het ook was, en hoe dank-
baar ik ook ben, het was niet 
het belangrijkste in de 4 jaar 
dat ik in jullie midden mocht 
zijn. Wij mochten samen een eindje oplopen als gemeente 
van Christus. Elkaar in Gods naam ontmoeten. Luisteren 
naar de woorden van de Bijbel en daarover met elkaar pra-
ten. Daar moed en troost uit putten. Daar woorden vinden 
om blijdschap en dank te uiten. Hoe goed was het om naar 
elkaar om te zien. 

Het was ook goed om als kerkenraad te proberen het goede 
voor de gemeente Op ‘e Noed te zoeken. Met alle onvolko-
menheden die er waren, is het pogen oprecht geweest. En 
altijd weer werd er gezocht naar oplossingen en naar verbin-
ding met elkaar. 
En dat is een grote kracht in de gemeenschap van  Op ‘e 
Noed.  Mienskip om het zo maar eens uit te drukken. Een 
‘mienskip’ die zich verbonden voelt met God en mensen, on-
danks de onderlinge verschillen. 
Er als er iets is wat mij dankbaar maakt is het dat ik in zo’n 
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Vanuit De gemeente / jaarProgramma

zatermiddaggezelligheid

Zaterdag 8 december kwamen 23 gemeenteleden bijeen in 
‘t Spantsje te Tjerkgaast. 
De tafels werden snel aan elkaar geschoven, waardoor we 
met elkaar rond een grote tafel zaten en iedereen met elkaar 
in gesprek was. Na de koffie en thee, kwam er een drankje 
en hapje op tafel. Enkele gedichten werden voorgelezen met 
uitleg over de herkomst, gedichten van onbekende en be-
kende dichters, waaronder een eigen talentvolle dichteres. 
De inhoud gaf inspiratie voor de onderlinge gesprekken. 
De gedichten geven gevoelens weer die we in de spreektaal 
vaak niet uitdrukken, gedichten die je raken, waarmee de 
dichter zijn of haar gevoel en gedachten deelt met de lezer 

of luisteraar.
Tiny van Lingen en Jan de Jong 
vermaakten ons met de trek-
harmonica. Spontaan werd het 
zingen van bekende liederen 
ingezet, de sfeer zat er goed 
in. Maar het was tijd voor soep 
en broodjes, dat lieten we ons 
heerlijk smaken. Rond de klok 
van 20.00 uur ging ieder naar 
huis, met de opmerking: Dit 
kinne we wol faker dwaan, it 
wie tige gesellich! 

Jikke de Jong

elKaar oP De hoogte houDen

gemeenteleden elders

Mevrouw W. ter Heide – Groenhof, Bramerstraat 44 Idsken-
huizen, verblijft in de Flecke.
Mevrouw T. Wierda – van der Heide, Doniahiem, verblijft in 
Zorgcentrum de Werf, Sluisdijk 30-1, Kamer 8, 8501 BZ Joure

Verjaardagen 80-plussers uit onze gemeente
01-01 Mevr. A. Haanstra - Hoogkamp 
 H R Vierstrastrjitte 8, 8525 EW LANGWEER
05-01 Mevr. A. Postma - Klompmaker 
 Gaestdyk 14, 8522, MV TJERKGAAST
06-01 Mevr. G. Schaap - Bosma 
 Stationsstraat 33, 8521 JT SINT NICOLAASGA
07-01 Dhr. R. de Vries 
 De Oergong 37, 8521 GA SINT NICOLAASGA
12-01 Dhr. B. de Hoop 
 Stationsstraat 17, 8521 JT SINT NICOLAASGA
13-01 Dhr. N.H. Hana 
 De Oergong 39, 8521 GA SINT NICOLAASGA17 
17-01 Mevr. L. Hepkema - Bokma 
 Stationsstraat 49, 8521 JT SINT NICOLAASGA
18-01 Mevr. D. Risselada - Spoelstra
 Stationsstraat 1-K27, 8521JT SINT NICOLAASGA 
19-01 Mevr. J. Jongstra - Pruiksma 
 Neptunuslaan 6, 8521 LH SINT NICOLAASGA
30-01 Mevr. C.J. Jonkman - Mekke 
 Dobbeleane 4, 8521 KR SINT NICOLAASGA

04-02 Mevr. S.G. Taconis - Mink 
 Lemmerweg 24, 8521 JN SINT NICOLAASGA
13-02 Mevr. A. Koenen 
 Stationsstraat 45, 8521 JT SINT NICOLAASGA
20-02 Dhr. T. Woudstra 
 Riensleat 2, 8522 MJ TJERKGAAST
20-02 Mevr. S. Hazenberg - Boelsma 
 Kempenaerlaan 4, 8521 KS SINT NICOLAASGA 
20-02 Mevr. K. Doedel - Ferdinands 
 Stripedyk 11, 8523 NB IDSKENHUIZEN
24-02 Dhr. P. Jaarsma 
 It Bled 17, 8521 PL SINT NICOLAASGA
24-02 Mevr. E. de Goede - Stakelbeek 
 Stationsstraat 41, 8521 JT SINT NICOLAASGA
04-03 Mevr. M. Idzinga - Klaver 
 Stationsstraat 1-K05, 8521 JT SINT NICOLAASGA 
04-03 Mevr. S. Machiela - Halma 
 Stationsstraat 1-K25, 8521 JT SINT NICOLAASGA 
07-03 Mevr. T. Wierda - van der Heide 
 Sluisdijk 30-1, 8501 BZ JOURE
17-03 Mevr. B. Fraterman - Beijert 
 Stationsstraat 1-K12, 8521 JT SINT NICOLAASGA 
17-03 Dhr. H. Koster 
 Stripedyk 21, 8523 NB IDSKENHUIZEN
21-03 Mevr. G. Kingsbergen
 Bouwen 21, 8521 KN SINT NICOLAASGA
23-03 Mevr. A. Boonstra - Brinksma 
 It Sein 16 a, 8521 DN SINT NICOLAASGA

gemeente de mij gegeven gaven mocht gebruiken. Ik voelde 
mij gedragen. 
Mijn zeer gewaardeerde en lieve collega Gerda Keijzer wens 
ik toe dat zij zich ook gedragen weet, door de Eeuwige, maar 
ook door de hele gemeente, door een gebaar, door gebed. 
Hartelijke dank voor het goeds wat ik van jullie mocht ont-
vangen.En alle goeds voor jullie als gemeente: Met Gods 
hulp zal het waarachtig wel gaan. 

Hartelijke groet, 
Pastor Anneke Adema 
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mutaties november / december 2018

Binnengekomen:
Vanuit Rheden, Mevr. I.E. Brouwer - van Beek, Sietze Hepke-
malaan 20 , 8521 DH SINT NICOLAASGA
Vanuit Heerenveen, Mevr. T. Atsma – Gongrijp, Stationsstraat 
1 K22, 8521 JT SINT NICOLAASGA
Vanuit Woudsend, Mevr. J. de Wolff, De Trochreed 11, 8522 
MH TJERKGAAST
Vanuit Scharsterbrug, Dhr. J. Talsma, Kempenaerlaan 31, 
8521 KR SINT NICOLAASGA

Verhuisd naar elders:
Dhr. R.F. Postma, Huisterheide 13 naar Ayttawei 18, 9008 SK 
REDUZUM
Dhr. M. de Boer, Gaestdyk 49 naar Weegbree 14, 8446 SB 
HEERENVEEN
Dhr. G. de Jong, Stationsstraat 1 K43 naar Midstraat 10, 8501 
AP JOURE
Dhr. en Mevr. van Solkema, Huisterheide 24 naar Prins Bern-
hardlaan 27, 8501 JC JOURE
Mevr. P.H. Sijbesma, Heide 2 naar Paterswoldseweg 562, 
9728 BE GRONINGEN
Dhr. en Mevr. Renes, Langwarderdyk 16 0061 naar Aardbei 
22, 3861 TG NIJKERK GLD
Dhr. A. Bergsma, Dobbeleane 39d naar Achter de Hoven 14a 
29, 8933 AK LEEUWARDEN

nieuw ingekomen:
Mevr. C.P. van Lingen-Postma, Huisterheide 17, 8521NC Sint 
Nicolaasga

overgeschreven naar PKn langweer: 
Dhr. en mevr. de Jong, It Boerein 2, 8523NX, IDSKENHUIZEN

Bedankt

Wij zijn dankbaar dat we ons 50-jarig huwelijk met onze kin-
deren en kleinkinderen mochten vieren. 
Ook willen we iedereen bedanken  die aan ons hebben ge-
dacht, door de vele kaarten en bloemen die we hebben ge-
kregen. Het was geweldig!

                                    Een hartelijke groet van: 
Andries en Trienke Hoekstra

dHet afgelopen jaar is voor mij zwaar geweest. 
Na vele teleurstellingen, operatie’s, ziekenhuis in en uit, ben 
ik nu eindelijk met goede berichten thuis gekomen. Door 
o.a de thuiszorg en de vele lieve mensen die voor mij ge-
zorgd hebben ( en nog doen) mag en kan ik op Tsjerkewei 8 
blijven wonen. 
Mijn oprechte dank voor allen die mij hebben bijgestaan, tij-
dens mijn ziek zijn! Maar ook voor de vele kaarten, bloemen 
enz. Tevens wens ik een ieder een goed en gezond 2019 toe! 

Edith Weitz

dNa een operatie begin november volgende een periode van 
een goed herstel. Voor alle medeleven in bezoekjes, tele-
foontjes en kaarten wil ik iedereen heel hartelijk bedanken. 
Het heeft mij heel erg goed gedaan.

Met een hartelijke groet, Jan de Jong

Zeven weken geleden heb ik een nieuwe knie gekregen. De 
oude was versleten ( artrose ) en werd steeds pijnlijker bij 
gebruik en dat is na 86 jaar niet zo verwonderlijk. Inmiddels 
werkt de nieuwe zó goed dat ik thuis alweer, zonder pijn, ge-
bruik kan maken van de trap. En dat is wel geweldig na zo`n, in 
technisch opzicht, niet eenvoudige operatie. Voor ons op tafel 
staat een prachtig boeket dat we mochten ontvangen van onze 
Protestantse Gemeente Op ‘e  Noed. Voor die verrassing en voor 
de overige reacties van de gemeenteleden willen we iedereen 
hartelijk bedanken! Jammer dat ik recentelijk tegen een andere 
ziekte (Ménière) ben “opgelopen” die weliswaar niet levensbe-
dreigend is, maar die bij elke aanval mijn gehoor, dat toch al 
niet optimaal functioneerde, verder verslechtert . Hierdoor 
wordt de communicatie met de medemens er niet eenvoudiger 
op. Er blijft echter nog heel veel waarvoor wij, m`n vrouw en ik, 
dankbaar kunnen zijn en dat zijn we dan ook!

Hartelijk groetend, Roel en Lucy Visser

Bloemengroet vanaf 7 oktober 2018
07-10   Mevr. Hielkje Koster
14-10     Mevr. Foekje Kooyker
21-10     Dhr. K.v.d. Meulen en Mevr. Alie Langeraap
28-10     Mevr. Heijligers-Smits 
04-11      Mevr. Nel Pit
11-11      Mevr. Drijfhout en dhr. Jan de Jong
18-11      Mevr. M. de Hoop
25-11      Francien Ypma
02 -12     Klaas Postma
09-12      Edith  Weitz
16-12      Arie Bruinsma
23-12      Mevr. L. Oppedijk-Atsma
25-12      Tjitske van Koten  (1ste kerstdag)
30-12      Mevr. A. Bosma-Boschma
06-1        Dhr. R. Visser
13-1        Fam. J. Langeraap, fam. P. Jouwsma, 
 fam. Fr. de Jong  ( oec. Dienst )

Geschakeld
Redactie:  
Mevr. A. de Jong-de Jong
Gerda Keijzer
Roel Kok
Mevr. G. Minnee-Schalkers
 
Inleveren kopij: 
Roel Kok, De Spoarbyls 8, roel-kok@hetnet.nl
Jan de Jong, Bramerstraat 25, 
jan.de.jong@kpnmail.nl
Mevr. A. de Jong-de Jong, It Boerein 2,  
8523 NX Idskenhuizen, (0513) 853 637
Geertje Minnee-Schalkers, (0513) 499 248
kerkblad@kerklangweer.nl
 
Vormgeving: Anita Spijksma
Druk: Flyer Print - Joure

colofon
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Prot. gem. Op ’e Noed Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga
 (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
 info@pkn-openoed.nl, www.pkn-openoed.nl 
 IBAN: NL09.RABO.01261.595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op ‘e Noed
Predikant  Ds. Gerda Keijzer, Noorderrandweg 7, 8267 AN Kampen 06 - 826 949 98
 stoel-keijzer@planet.nl
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,   (0513) 43 21 55
 De Spoarbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga , w_koolstra@hotmail.com
 St. Nicolaasga: contactpersoon: Pieter Dijkstra,   (0513) 43 11 62
 Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, 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,  (0513) 85 31 31
 8521 KS St. Nicolaasga, bdeveldeharsenhorst@gmail.com
 IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op ‘e Noed
Ouderlingenberaad Contactpersoon: Klaas Postma, De Trochreed 9, 8522 MH Tjerkgaast (0514) 53 12 82
 postmaklaas@gmail.com
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,  06 - 311 648 98
 Burgemeester G.H. Mulierstraat 37, Sloten, 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, (0513) 85 31 31
 Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga, 
 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

aDressen
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