
Ik rijd in mijn autootje van Bloemkamp terug naar Lang-
weer. Radio 1 staat aan. Ik luister graag naar actualiteiten 
in de auto. Als er een liedje wordt aangekondigd, z@pp ik 
altijd weg naar Radio 4. Als ze op Radio 4 dan weer begin-
nen te praten, z@pp ik weer terug naar Radio 1. 
Weer terug op Radio 1 val ik in een gesprek over wat 
genoemd wordt het mysterie dat de provincie Friesland 
voor het derde achtereenvolgende jaar is uitgeroepen tot 
de provincie waar de mensen het gelukkigst zijn. De ver-
slaggever zegt het niet te begrijpen. “Op Groningen na 
verdient de gemiddelde Fries het minst”, zo zegt hij met 
verbazing in zijn stem, “en de gemiddelde Fries is ook 
nog eens relatief laag opgeleid. Zou geld en carrière dan 
tòch niet met geluk te maken hebben!?”
Dan wordt er weer een liedje aangekondigd, als het net 
interessant begint te worden. Ik z@pp terug naar radio 
4, in de hoop dat ze ooit mijn protesterende wegz@ppen 
begrijpen. Heerlijk rustige muziek klinkt om over te mij-
meren. Ik draai het viaduct op richting de pont. In de 
verte zie ik zeilbootjes. Op hun scherpe witte driehoekjes 
na is het landschap groen. En daarboven is het blauw. 
“Wat hebben jullie veel lucht!” riep ooit een vriendin van 
een van onze jongens uit die zelf op de Veluwe woonde. 
Zou dat het antwoord zijn op de vraag waarom we in 
Friesland zo gelukkig zijn? Dat we hier veel lucht hebben, 
ruimte, water? In Fryslân geeft men elkaar ook veel lucht: 
je mag hier jezelf zijn, authentiek zijn, terwijl er wel een 
sterke Mienskip is van onafhankelijke mensen die er voor 
elkaar willen zijn. Typisch Fries, zo noem ik dat altijd.

Ik nader de pont. De verbazing van 
de verslaggever dat geld en carrière dus 
blijkbaar toch niet het belangrijkste is voor geluk, 
klinkt nog na in mijn oren. Ik grinnik er om. 
Juist in die verbazing van de verslaggever klinkt iets van 
evangelie door. Dat diepe gevoel te mogen zijn wie je 
bent, geliefd te zijn, gekend te zijn door God en mensen, 
dat is de diepste voorwaarde voor geluk. 
De Twentse cabaretier Herman Finkers verwoordde ooit 
onnavolgbaar wat het diepste tussen mensen is. Hij kreeg 
leukemie en zijn vrouw en hij waren meer dan ooit op 
elkaar aangewezen. Als hij na tien jaar ziekte weer gaat 
optreden, zingt hij een liedje aan zijn vrouw met als re-
frein: “Ik heb haar liever dan geluk!” Daar gaat het in 
de kerk over. Ik hoor daar van die Ene die er is en dat ik 
er daarom ook mag zijn. Omdat Hij me liever heeft dan 
geluk, onder ons kwam en telkens weer afdaalt in mijn 
bestaan. 
Als ik de pont afrijd, bedank ik met de knipperlichten 
van mijn autootje de pontbaas. De pontbaas laat even 
het zwaailicht van de pont rondgaan als groet. Ook dàt is 
Fryslân, waar wel veel lucht is, maar waar mensen geen 
lucht zijn voor elkaar. De hele dag klinkt er een wees ge-
groet. 
En terwijl ik naar ons huis in Langweer rijd, merk ik dat ik 
hardop instem met de Schepper in het oude Scheppings-
verhaal: “en zie, het is goed”.

ds. Aart Veldhuizen

Geschakeld
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KerKdiensten tjerKgaast - idsKenhuizen - st. nicolaasga

zondag  14 juli - groen
9.30 uur   Tjerkgaast - dr. D. Visser, Harlingen
 1e collecte: diaconie   
 2e collecte: onderhoud orgels

zondag  21 juli - groen - Heilig Avondmaal
9.30 uur   St. Nicolaasga - ds. Gerda Keizer   
 1e collecte: project H.A.    
 2e collecte: kerk

zondag  28 juli - groen
9.30 uur   Idskenhuizen  - dhr. U. Zwaga, Mantgum
 1e collecte: diaconie   
 2e collecte: kerk

zondag  4 augustus - groen - doopdienst
9.30 uur   Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: Bloemenfonds  
 2e collecte: kerk

zondag  11 augustus - groen
9.30 uur   Idskenhuizen  - mw. W. Marinus, Garijp
 1e collecte: diaconie   
 2e collecte: onderhoud gebouwen

zondag  18 augustus - groen
9.30 uur   St. Nicolaasga - mw. W. Marskamp, Dronten
 1e collecte: diaconie   
 2e collecte: kerk

zondag  25 augustus - groen
9.30 uur   Tjerkgaast - ds. P. K. Pit, Drachten
 1e collecte: diaconie    
 2e collecte: kerk

zondag  1 september  - groen - zangdienst
9.30 uur   Idskenhuizen  - pastor Anneke Adema
 1e collecte: bloemenfonds  
 2e collecte: kerk

zondag  8 september - groen - ruildienst
9.30 uur   St. Nicolaasga - ds. Aart Veldhuizen, Langweer
 1e collecte: JOP jeugdwerk PKN  
 2e collecte: kerk

zondag  15 september - groen - vredesweek
9.30 uur  Tjerkgaast - mw. J. Hania-van der Kooi, Sneek
 1e collecte: vredesweek   
 2e collecte: kerk

zondag  22 september - groen - 
 Maeykehiem jubileumdienst
9.30 uur  St. Nic. bij Maeykehiem - pastor Anneke Adema
 1e collecte: gez diaconieën/caritas 
 2e collecte: jeugdwerk

zondag  29 september - groen - startzondag
9.30 uur  Idskenhuizen - pastores Geertje van der Meer 
 en ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: werelddiaconaat - ouderendag 
 2e collecte: kerk
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KerKdiensten langWeer

zondag 14 juli - Koffiedrinken na de dienst
9.30 uur   ds. Aart Veldhuizen
 Collecte rondgang: Diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 21 juli  
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
 Collecte rondgang: Diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 28 juli   
9.30 uur Collecte rondgang: Diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 4 augustus
9.30 uur ds. Siny te Nijenhuis uit Sneek
 Collecte rondgang: Diaconie 
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 11 augustus
9.30 uur Pastor Anneke Adema uit Joure
 Collecte rondgang: Werelddiaconaat 
 Deurcollecte: eigen gemeente 

zondag 18 augustus      
9.30 uur dhr. G. Dijkman uit Vorden 
 Collecte rondgang: Diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 25 augustus - Koffiedrinken na de dienst
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen 
 Collecte rondgang: Diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 1 september 
9.30 uur  dhr. S. de Jong uit Joure
 Collecte rondgang: Missionair
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 8 september
9.30 uur ds. Gerda Keijzer van Op ‘e Noed
 Collecte rondgang: Jeugdwerk
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 15 september 
9.30 uur  ds. Sifra Op ’t Land uit Echtenerbrug
 Collecte rondgang: Diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente
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KerKdiensten doniahiem

datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheden

25 juli Op ‘e Noed ds. Gerda Keijzer
8 augustus Op ‘e Noed pastor Anneke Adema
22 augustus Scharsterbrug- Ouwsterhaule ds. Wiebenga
12 september Langweer ds. Aart Veldhuizen
26 september Op ‘e Noed ds Gerda Keijzer Heilig Avondmaal

zondag 22 september
9.30 uur   ds. M.C. Mook uit Sneek
 Collecte rondgang: Vredesweek
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 29 september; geen dienst
 “Weg met de kerk “:    
 zie info verderop in kerkblad

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

leesrooster

juli
za 1 Psalm 120 Ontheemd
vr 12  Kolossenzen 1:1-14 Kolossaal!
za 13  Kolossenzen 1:15-23 Dank aan de Schepper
zo 14 Kolossenzen 1:24-2:5 Blijmoedig lijden
ma 15  Kolossenzen 2:6-15 Sterven en leven
di 16 Kolossenzen 2:16-3:4 Eet en drink, 
   want morgen leven we
wo 17 Kolossenzen 3:5-17 Oud en nieuw
do 18 Kolossenzen 3:18-4:6 Huisregels
vr 19 Kolossenzen 4:7-18 Hartelijke groeten
za 20 Psalm 79 Smeekgebed
zo 21 1 Samuel 1:1-20 Gebedsverhoring
ma 22 1 Samuel 1:21-2:11 Magnificat van Hanna
di 23 1 Samuel 2:12-26 Misbruikschandaal 
wo 24 1 Samuel 2:27-36 Onheilsprofetie
do 25 1 Samuel 3:1-14  Roeping
vr 26 1 Samuel 3:15-4:1a Groei
za 27 Psalm 108 Rust en vertrouwen
zo 28 Lucas 11:1-13 Gebedsonderwijs
ma 29 Lucas 11:14-28 Met stomheid geslagen?
di 30 Lucas 11:29-36 Meer dan Jona
wo 31 Lucas 11:37-44 Wat verdient de 
   schoonheidsprijs?

augustus:
do 1 Lucas 11:45-54 Wie beledigt wie?
vr 2 Lucas 12:1-12 Wat de Geest je ingeeft
za 3 1 Samuel 4:1b-11 De HEER laat zich (niet) 
   meenemen
zo 4 1 Samuel 4:12-22 De eer is weg
ma 5 1 Samuel 5:1-12 Wie is de sterkste?
di 6 1 Samuel 6:1-12 Comeback
wo 7 1 Samuel 6:13-7:1 Bewaarplaats
do 8 1 Samuel 7:2-17 Eben-Haëzer
vr 9 Lucas 12:13-21 Waar is jouw schat?
za 10 Lucas 12:22-34 Zorgen en zorg
zo 11 1 Samuel 8:1-9 Wie is koning?
ma 12 1 Samuel 8:10-22 Waarschuwing

di 13 1 Samuel 9:1-14 Op zoek
wo 14 1 Samuel 9:15-10:1 Gezalfd
do 15 1 Samuel 10:2-16 Nog geheim
vr 16 1 Samuel 10:17-27 Sauls grootheid
za 17 Lucas 12:35-48 Onverwachts, maar niet on-
verwacht
zo 18 Lucas 12:49-59 Vrede op aarde?
ma 19 1 Samuel 11:1-13 Koningsnummer
di 20 1 Samuel 11:14-12:17 Troonrede
wo 21 1 Samuel 12:18-25 Bemoediging
do 22 Lucas 13:1-9 Eerst de balk in je eigen 
   oog ...
vr 23 Lucas 13:10-17 Goeddoen op sabbat
za 24 Lucas 13:18-21 Klein begin
zo 25 Lucas 13:22-30 Wie gered worden
ma 26 Lucas 13:31-35 Drie dagen
di 27 1 Samuel 13:1-15a De wacht aangezegd
wo 28 1 Samuel 13:15b-22 Wapenembargo
do 29 1 Samuel 13:23-14:15 Heldendaad
vr 30 1 Samuel 14:16-23 Verwarring 
za 31  1 Samuel 14:24-35 De strijd gestaakt

septemBer:
zo 1 Lucas 14:1-11 Uitnodigen
ma 2 Lucas 14:12-24 Sorry-cultuur
di 3 1 Samuel 14:36-46 Gratie
wo 4 1 Samuel 14:47-52 Strijdbare koning
do 5 1 Samuel 15:1-9 Gehoorzaamheid gevraagd
vr 6 1 Samuel 15:10-23 Spijt
za 7  1 Samuel 15:24-35 Berouw
zo 8 1 Samuel 16:1-13 Een nieuwe gezalfde
ma 9 1 Samuel 16:14-23 Rustgevende muziek
di 10 1 Samuel 17:1-11 Wie durft?
wo 11 1 Samuel 17:12-30 Lastige vragen
do 12 1 Samuel 17:31-40 Davids wapenrusting
vr 13 1 Samuel 17:41-54 Reuzenkracht
za 14 1 Samuel 17:55-18:5 Vriendendienst
zo 15 1 Samuel 18:6-16 Irritant populair
ma 16 1 Samuel 18:17-30 Vorstelijke beloning
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di 17 Lucas 14:25-35 Kun jij Jezus volgen?
wo 18 Lucas 15:1-10 Hoera, gevonden!
do 19 Lucas 15:11-32 De wachtende vader
vr 20 Lucas 16:1-9 Creatief boekhouden?
za 21 Lucas 16:10-18 Tot in de puntjes
zo 22 1 Samuel 19:1-17 Vlucht en uitvlucht
ma 23 1 Samuel 19:18-24 Nieuw spreekwoord
di 24 1 Samuel 20:1-11a Afspraak

wo 25 1 Samuel 20:11b-23 Aanwijzing met een pijl
do 26 1 Samuel 20:24-21:1 Roerend afscheid
vr 27 Lucas 16:19-31 Waardoor laat jij je 
   overtuigen?
za 28 Lucas 17:1-10 Geloof je of geloof je het   
   wel?
zo 29 1 Samuel 21:2-10 Gewijde sfeer?
ma 30 1 Samuel 21:11-22:5 Gek genoeg

maeyKehiem

Jij hoort erbij
Op 30 juni was er een kerkdienst in Maeykehiem.  Dat was 
enige tijd geleden afgesproken met de directie en coördina-
tor van Maeykehiem en PKN Op ‘e Noed  Een paar keer per 
jaar zal er een kerkdienst in Maeykehiem gehouden worden.  
En nu was de eerste keer: Om half drie in de middag was 
de zaal mooi gevuld met bewoners, familie en mensen van 
PKN Op ‘e Noed. (Want onder de kerkelijke paraplu van Op 
‘e Noed vinden deze kerkdiensten plaats)
Met de klankschaal werd iedereen een welkom toegeroe-
pen. En de paaskaars werd aangestoken. 
‘Je hoort erbij’ was het thema, en het ging over Ruth. Aan de 
hand van dia’s werd het verhaal verteld, de rugzak van Ruth 
ging open met spulletjes die ze meegenomen zou kunnen 
hebben ( of niet). De muziekinstrumentjes kwamen goed 
van pas bij het zingen en wij waren blij dat meester Jouke 
Kloosterman ons wilde begeleiden op het keyboard. Heel 
mooi was het dat we met elkaar het Onze Vader mochten 
bidden. 
Het was een vrolijke kerkdienst waarbij we het gevoel had-
den dat we er inderdaad ook allemaal bij hoorden. 

Na de dienst konden we smullen van de zelfgebakken cake. 
En er werd druk even nagepraat. Voor iedereen was er een 
handje waarop stond. ‘Jij hoort erbij’
En zo was het ook!

We kijken al uit naar de volgende keer, en wij niet alleen 
als we afgaan op de reacties van de mensen die er waren . 
Jouke Kloosterman speelde op het orgel en Anneke Adema 
was de voorganger.

Judy  Buitenhuis, Tiny de Poel en Anneke Adema

Beste lezers van geschakeld

In 2016 en 2018 hebben wij als kerk samen met de Paedwi-
zer gespaard tijdens de 40-dagentijd voor “Stichting Kinder-
hulp Oeganda”
De KRO-NCRV heeft deze Stichting Kinderhulp Oeganda ge-
nomineerd voor de warmhart actie welke door deze twee 
omroepen georganiseerd wordt.
Het goede doel met de meeste stemmen maakt kans op één 
van de prijzen van € 10.000,--,  € 5.000,--,  € 2.500,-- en  € 
1.000,--.
Uw stem is dus een geweldige steun voor de weeskinderen 
in het weeskinderdorp Bulamu in Oeganda.
De diaconie beveelt deze actie van harte bij u aan.
Het stemmen kan alleen via internet en gaat als volgt.
Ga naar:

www.kro-ncrv.nl/warmhart/stichting-kinderhulp-oeganda  

dan komt u op de stempagina van onze stichting en kunt u 
uw stem uitbrengen. 

Het stemmen kan van 11 juni tot 30 sept. 
Samen kunnen we het verschil maken.
Alvast bedankt voor de steun via uw stem.

Diaconie PKN Op ‘e Noed
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Jan Michiel Alma (Den Haag, 
6 juli 1945) is een Neder-
lands gemeentebestuurder 
van de VVD. Na het gymna-
sium ging hij in Rotterdam 

westerse sociologie studeren 
aan de Nederlandse Economi-
sche Hogeschool (thans Erasmus 

Universiteit Rotterdam). 
In 1969 studeerde hij daar af waarna hij zijn militaire dienst-
plicht vervulde (deels gedetacheerd als socioloog bij de 
stichting Bio-wetenschappen en maatschappij). Vervolgens 
ging hij werken bij Rijkswaterstaat en in 1973 maakte hij de 
overstap naar het ministerie van Financiën. In oktober 1979 
werd hij burgemeester van de Friese gemeente Doniawer-
stal. Op 1 januari 1984 ging die gemeente bij de Friese her-
indeling van 1984 op in de nieuwe gemeente Scharsterland 
waarmee zijn functie kwam te vervallen. Op diezelfde dag 
werd Alma burgemeester van Borculo. In de zomer van 1987 
had hij een ernstig ongeluk toen hij met zijn auto tegen 
een loslopend paard reed waarbij hij een dwarslaesie op-
liep. Gezeten in een rolstoel bleef hij tot 2002 burgemeester 
van Borculo. Daarna keerde hij terug naar Friesland. (Bron: 
Wikipedia)

Samen met Michiel Alma zit ik (Aart Veldhuizen) in zijn ge-
rieflijke woning aan de koffie. Omdat de tijd verstrijkt gaan 
we na enige tijd over op voor ieder een glas goede Port. Ik stel 
de vragen. Michiel vertelt en ik noteer zijn antwoorden. Hier 
volgt een verslag van ons gesprek.

Vraag 1. Wat betekent de Protestantse Gemeente in 
Langweer voor jou?

Daar kan ik kort over zijn. De kerkdienst is een goede, vaak 
ook leerzame, en gezellige besteding van de zondagoch-
tend. En de Protestantse Gemeente is een groep mensen die 
een stabiele factor is in Langweer.

Vraag 2. Heb je een suggestie wat je zou willen veranderen 
aan onze Protestantse Gemeente?

Nee. Het gaat niet goed natuurlijk, want er zitten te weinig 
mensen in de kerk. Maar ik zou niet weten wat je daar aan 
zou moeten doen.

Vraag  3. Welke persoon uit de Bijbel past wel een beetje bij 
jou en waarom?

Geen idee. Ik probeer een beetje een ‘barmhartige Sama-
ritaan’ te zijn, maar daar misluk ik in. Ik ben bijvoorbeeld 
contactpersoon bij de Lions en daar zijn er zoveel die con-
tact of aandacht nodig hebben omdat ze een partner heb-
ben verloren of vanwege ander leed. Het is haast niet te 
doen en ik schiet daar te kort in. 

Opeens herinnert Michiel zich dat hij vanmorgen een voor-
malig wethouder zou terugbellen en dat hij dat nog niet had 
gedaan. Hij vraagt me toestemming en belt de persoon even 
op. Hij informeert naar de waterstand en hoe het gras er bij 
staat en betoont zijn meeleven. 
Als hij de hoorn weer neerlegt, zeg ik: ‘daar was je even als de 
barmhartige Samaritaan’.

Ja, ik doe mijn best, maar er zijn er zoveel die aandacht no-
dig hebben. Dan denk ik: zo meteen eerst bellen. Maar dan 
stel ik het toch uit en is het zomaar een jaar verder.

Vraag 4. Wie of  wat zou je wel eens een dag willen zijn en 
waarom?

Voor een dag zou ik wel eens kapitein op een middelgroot 
vrachtschip willen zijn. Ik heb me altijd aangetrokken ge-
voeld om te gaan varen. Als ik in één keer voor mijn eind-
examen was geslaagd, zou ik naar de Marine zijn gegaan. 
Maar ik zakte op wiskunde. Toen kon ik geen adelborst bij 
de zeedienst, één van de dienstvakken, meer worden. Via 
een andere route ben ik uiteindelijk burgemeester gewor-
den. Kapitein is echt een eenmansfunctie, burgemeester is 
meer teamwork. Als scheepskapitein doe je vooral uitvoe-
rend werk, vergeleken met het werk van de rederij, en je 
bent de eindverantwoordelijke. Daar houd ik van. Ik ben al-
tijd burgemeester in kleine gemeenten geweest. Leuker dan 
een heel grote gemeente, waar de afstanden, in allerlei zin 
groter zijn. In een kleine gemeente moest je veel zelf doen, 
tot aan het schrijfwerk toe. Maar naar een wat grotere plat-
telandsgemeente had ik natuurlijk nog wel benoemd willen 
worden. Daar hield ik van.

Vraag 5. Wat deed je het liefst in je vrije tijd? 

Ik hield van lezen, fietsen, hockey en zeilen. Vooral lezen, 
dat was en is mijn grootste liefde. Van tuinieren hield ik 
niet. Na mijn ongeluk zat ik met een boek in mijn rolstoel 
in de tuin en besefte ik dat ik niet meer tuinieren kon, maar 
dat miste ik totaal niet. Een tuin is om een boek in te lezen, 
niet om in te werken. Al deed ik voor mijn ongeluk wel mijn 
deel natuurlijk. Na mijn ongeluk is het lezen gebleven, dat 
doe ik nog altijd erg graag. Vooral romans. Het fietsen heb ik 
na mijn ongeluk erg gemist. Gelukkig is het lezen gebleven.

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

Ik las in een voor mij gevoelig moment ‘het agentschap’ van 
Ab Visser. Dat boek gaf me toen erg veel inspiratie om het 
goede te doen voor de medemens. Verder inspireert eigen-
lijk elk boek me. Ik denk ook aan ‘De zwarte ezel’ van Luize 
Rinzer. Een boek mag van mij ”diep”  gaan . Of anders ge-
zegd: ik houd ontzettend van een goed verhaal. Wat tegen-
woordig geschreven wordt gaat  vind ik oppervlakkiger dan 
veel boeken van vroeger. Ik ben een lettervretertje ja. Een 
verhalenliefhebber. Ja, het moet een goed verhaal zijn.

7 Vragen aan... michiel alma
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Vraag 7. Wat betekent voor jou ‘geloven’?

Ik zit in de kerk voor een kwartier uitleg over cultuurge-
schiedenis van die eeuwen oude bijbel, door iemand die 
daarvoor geleerd leeft en die dat vertalen kan naar de hui-
dige tijd. 
De Bijbel heeft de eeuwen van onze cultuur mede gevormd. 
Het is boeiend dat in onze tijd orthodoxe imams vasthouden 
aan de letterlijke betekenis en uitleg van de Koran, terwijl 
predikanten de Bijbel eigentijds uitleggen. De eigentijdse 
uitleg van de Bijbel levert dikwijls verrassende gezichtspun-
ten op. Veel imams hebben dat nog te leren. Ik vind het 
bij een aantal imams beangstigend, zeker bij diegenen die 

maar één waarheid kennen, dat ze alle andere(n) in hun 
ogen als ongelovige verdwaalden zien, die met harde hand 
op het juiste pad gewezen moeten worden.
Ik ben zoekende en blijf dat tot aan de dag van mijn over-
lijden. Ik zal het antwoord niet vinden. Maar zoals iedereen 
weet is het zoeken veel boeiender dan het vinden. 
Burgemeester is een beetje een mengvorm van dominee,  
pastoor, leraar en een maatschappelijk werker. Ooit werd 
er op school waar ik zat wel eens gesproken over  theologie 
gaan studeren. Maar toch werd ik liever kapitein of burge-
meester in een kleine gemeente.

Met dank aan Michiel Alma.

Om 9.30 uur waren we present en kon de dia-
conie 57 mensen verwelkomen aan boord van 
de Toerist VI van de familie Van der Werf. We 
gingen op weg vanaf de Jousterkade in Sneek. 
Prima weer, enigszins frisjes en goed gehu-
meurd vertrokken we over de Friese wateren. 
Ongelooflijk hoe lang het duurt dat je Sneek 
definitief hebt verlaten en op het Sneeker-
meer bent. 
Het was weer een gevarieerd gezelschap in de 
leeftijd van 13 tot 94 jaar ..! Er werd veel ge-
babbeld en we genoten direct al van een lek-
ker kopje koffie met gebak. 
Als je in de buurt van Jeen Zwaga stond kreeg 
je een prima uitleg over de wateren die we te-
genkwamen. Zo voeren we ook langs het schip 
van zijn dochter en schoonzoon Jan. 
Vooral rondom Earnewâld  is heel wat te zien 
en nadat we een heerlijk kop soep hadden ge-
nuttigd met broodjes (o.a. een kroket !! ) werd 
er aangelegd in Grou. Daar was het een drukte 
van jewelste (opening vaarseizoen waarschijn-
lijk) met o.a. aanwezigheid van de heer Arno 
Brok. Velen van ons scoorden een ijsje en er 
werden zelfs jurkjes gekocht (helaas werden 
ze niet geshowd!). 

Na een uurtje werd de vaartocht weer voortgezet en rond de klok van vijf uur waren we weer in Sneek. Diaconie ontzettend 
bedankt, het was meer dan gezellig en leuk zo een dagje met elkaar door te brengen!

Bootreis 25 mei 2019

classis fryslân

nieuwsbrief mei 2019 

Ook na de tweede classicale vergadering (CV) van dit jaar, op 
21 mei, geven we u graag enkele ontwikkelingen door. 
Consideraties 
Verplicht nummer op de agenda waren deze keer de ‘consi-
deraties’: aan alle classes is gevraagd om te overwegen (con-
sidereren) of de wijzigingen in de kerkorde die de synode 
voorstelt, hun verstandig en goed lijken. Alle voorstellen zijn 
de gemeenten in januari toegestuurd en in Fryslân had u 
tot 1 mei 2019 de gelegenheid uw reacties in te leveren om 

daarmee de classisvergadering van 21 mei te voeden. Alle 
inbreng werd geïnventariseerd en bij de onlangs ingestelde 
‘consideratiecommissie’ neergelegd. Die bepaalde de tekst 
van het voorstel dat werd voorgelegd aan de CV. 
In de classis Fryslân werd op 21 mei positief geconsidereerd. 
Wel werd een stap toegevoegd aan het laatste punt dat ter 
consideratie was voorgelegd Bij punt 7 m.b.t. Ord. 3-5-1 (een 
wijkpredikant werkzaam laten zijn in een andere dan de ei-
gen wijkgemeente) ziet de CV-Fryslân graag voorgeschreven 
dat een algemene kerkenraad vóór de besluitvorming het 
Breed Moderamen van de classis raadpleegt. 
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sBKf 
De scriba deelde mee dat vrijdag 17 mei bij notaris Hel-
lema in Dokkum de oprichtingsakte is gepasseerd van de 
SBKF, de Stichting Behoud Kerkelijke archieven in Fryslân. 
Namens de PKN-classis Fryslân heeft de scriba zitting in het 
stichtingsbestuur. Voor het onderzoek naar en behoud van 
de archieven zei de Provinsje Fryslân enige tijd geleden al 
financiële ondersteuning toe, maar een formele staat had 
de organisatie nog niet. Nu dus wel. Met de uitwerking van 
het werkplan van de stichting zal na de zomervakantie een 
begin worden gemaakt. 

Kerkelijk werkers en preekconsent 
Door de afgevaardigden naar de generale Synode werd aan-
gegeven dat men in de laatste synodezitting (april 2019) bij 
de bespreking van de mozaïekplekken ook de kleine ge-
meenten aan de orde heeft gesteld. Daarbij ging het dan 
vooral om de bevoegdheden die kerkelijk werkers hebben 
of kunnen hebben. Daarmee sloten de afgevaardigden aan 
bij de inhoud van enkele brieven die het Breed Moderamen 
van onze classis aan de kerkleiding heeft gericht. Het BMCV 
bepleitte daarin een rol voor de classis bij de aanstelling van 

een kerkelijk werker en een ruimer terrein voor een preek-
consent: een eerste preekconsent voor eigen gemeente en 
geldig voor twee jaar; in de daaropvolgende verlenging een 
gebiedsuitbreiding tot de hele classis. De huidige situatie is 
onoverzichtelijk: al kan elke kerkelijk werker op zijn/haar 
consentkaart zien voor welke regio het consent geldt, de be-
perking van het preekconsent tot eigen gemeente of oude 
classis (nu vaak als Ring gelezen) lijkt geregeld te worden 
overtreden. 

aanzet tot Beleidsplan 
In groepjes bespraken de aanwezigen een zestal onderwer-
pen voor het nog op te stellen beleidsplan. Classispredikant 
ds. Beekman kreeg na afloop van de gesprekken de papie-
ren met opmerkingen mee. Het is zijn bedoeling in de zo-
mermaanden een schets van beleid op te stellen. 
Website classis Fryslân 
De classiswebsite https://classis-fryslan.protestantsekerk.nl 
staat nog in de grondverf. De scriba vraagt ieder om activi-
teiten of bijeenkomsten die voor (een groot deel van) de clas-
sis interessant kunnen zijn, ook aan haar door te geven. Het 
nieuws kan dan op de classicale website worden geplaatst.

domWeg geluKKig in een leeKster straat

Vorig najaar arriveerden ze in INLIA’s TussenVoorziening in 
Eelde; de Syrische Aïsha en Ibrahim met hun 4 kinderen. De 
jongste twee raakten in de oorlog ernstig verbrand. Ibrahim 
dompelde hen keer op keer in water om de vlammen te do-
ven. Inmiddels wonen ze in Leek.
Een bredere glimlach is niet mogelijk. Ibrahim glimlacht 
van oor tot oor en gooit de voordeur wijd open voor ons. 
“Kom binnen!” Hij is blij ons nu in zijn woning te kunnen 
ontvangen. “We kennen alle buren”, vertelt hij enthousiast, 
“We hebben ze allemaal te eten uitgenodigd. Allemaal Ne-
derlandse mensen. En pal naast ons een Afghaanse moeder 
met haar kinderen. Een kranige vrouw.” 
Hij wijst op de huizen, vertelt samenstelling van huishou-
den, leeftijden en beroepen. Hij geniet er zichtbaar van om 
nu echt in Nederland te wónen. Een eigen plek, een huis in 
een rijtje, met voor- en achtertuin. De voortuin is net deels 
omgespit, de achtertuin een complete moestuin. De plant-
jes staan er fier bij. 
Het huis is sober en keurig ingericht. Aïsha weet sfeer te 
maken met weinig middelen; oude regenlaarsjes worden 
bloempotten, oude broeken een nieuw vloerkleed. In de 
huiskamer prijkt een foto van het hele gezin in de TuVo. 
Dochter Layla maakt een hartje met haar handen. De vier 
kinderen moeten het boven doen met twee kamers. Met de 
zolder is Ibrahim nog druk bezig. “Dat wordt een studeerka-
mer voor de kinderen. Kijk, dat dakraam is er nieuw ingeko-
men. Mooi hè?” 
De kinderen zitten op dit tijdstip nog op school en ook Aï-
sha is naar school; inburgeringslessen. Best lastig, zullen we 
later van haar horen. Want in Syrië is ze nooit naar school 

geweest. Dan valt zo’n inburgering lang niet mee, ook al ben 
je slim. 
Ibrahim daarentegen vliegt door de lesstof heen. Het A1-
studieboek heeft hij in slechts twee maanden afgewerkt. Hij 
is zelfs vast van plan het theorie-examen dat hij binnenkort 
voor zijn rijbewijs moet halen, in het Nederlands te doen. 
Hij wil buschauffeur worden namelijk, en: “Dan moet je 
mensen kunnen helpen, dus moet je goed met ze kunnen 
praten.” Buschauffeur? Dat verrast ons. In Syrië dreef Ibra-
him een kledingzaak. “Dat wilde ik hier ook heel graag, 
maar volgens de gemeente is het heel moeilijk om in dit 
land een winkel te beginnen. Ze raadden me aan dat maar 
te vergeten.”
Buschauffeur dus. Hij gaat ervoor. Zes uur per dag studeert 
hij. Om Nederlands te leren, en alles wat er nog meer nodig 
is. Morgen heeft hij een toets. Versneld, omdat hij daar op 
aangedrongen heeft. Het hele gezin werkt keihard aan de 
taal. Als de kinderen thuis komen, doen ze taalwedstrijdjes 
met z’n allen. Woorden opschrijven waarvan je denkt dat de 
rest ze nog niet kent, bijvoorbeeld. ‘De muis’, ‘het doelpunt’, 
‘de zomer’. Goed bezig. 
Toch zijn Aïsha en Ibrahim een tikje bezorgd of ze het wel 
goed doen. De woordenschat van de kinderen groeit goed, 
maar de zinsopbouw rammelt nog. En ze zitten toch al een 
aantal maanden op school. “Geef ze een beetje tijd”, lachen 
de tolk en ik, “een paar maanden is echt te kort; het komt 
vast goed.” Aan de gedrevenheid van de ouders zal het in 
ieder geval niet liggen, denken we zo. 
Ondertussen komen ook de kinderen thuis. Met de fiets, na-
tuurlijk. Een oer-Hollands tafereeltje. De school is een paar 
kilometer verderop. Een fijne school, vindt het ouderpaar. 
Hele aardige leerkrachten, prima directeur. Ibrahim kijkt 
wel eens stiekem vanaf een afstandje toe, om te zien hoe 
het met de kids gaat. Of ze leuk spelen met de andere kinde-
ren. De oudsten zijn een beetje verlegen, hopelijk verdwijnt 
dat steeds meer. De jongste speelt met heel veel jongens en 
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De Orgelcommissie Langweer organiseert dit jaar weer 4 Concerten op het monumentale L.J. van Dam orgel uit 1784 in de 
Dorpskerk te Langweer. 
Als extraatje word er door enkele organisten het Regaal bespeeld, een soort tafelorgel met 1 enkele stem, gemaakt door ons 
commissielid W.Dijkstra. Het instrument staat in de kerk opgesteld, zodat u de bespeler “aan het werk kunt zien”, bovendien 
is er een concert, waarbij de Blokfluit wordt bespeeld, begeleid door een klein huisorgel van de uitvoerende organist. Zoals 
het nu staat vind ook deze bespeling plaats in de kerk, ook hier kunt u de musici dus aan het werk zien.
Voor belangstellenden bestaat de mogelijkheid het orgel en speeltafel te bezichtigen, ook bent u in de gelegenheid een 
praatje met de uitvoerende organist te maken.
Voor mensen die in de praktijk muziek beoefenen, is dit een mooie gelegenheid eens kennis te maken met de prachtige 
orgelklanken van dit instrument, vooral de specifieke stemmen (registers) zijn meer dan de moeite waard. Wij hebben de 
organisten gevraagd een gevarieerd programma uit te voeren.
Diverse organisten hebben in de loop der jaren aangegeven graag terug te komen voor een nieuw concert.

de concerten vinden plaats op:
24-07-2019 Organist is Sander v.d. Houten uit Kampen
07-08-2019 Organist is Laurens de Man uit Utrecht, die ook het Regaal bespeeld.
21-08-2019 Organist is Ad v. Sleuwen en Fien v. Dingenen op Blokfluit.

De concerten beginnen om 20.00 uur in de Dorpskerk 
te Langweer. Wij REKENEN op uw komst, wij willen deze 
Culturele activiteit graag voortzetten en hebben daarbij 
uw hulp meer dan nodig.

Orgelcommissie Langweer

meisjes. “Zo fijn om te zien.”
Ik denk terug aan wat hij eerder vertelde; over hoe dit jong-
ste zoontje en dochtertje Layla in brand stonden na een ra-
ketinslag. Hoe hij hen keer op keer in een vat water moest 
onderdompelen om het vuur te doven. Wat zal je dan inder-
daad blij zijn als je je kinderen weer ziet spelen. 
Layla krijgt op school alle aandacht die ze nodig heeft. Aïsha 
kleedt haar iedere dag in een ander setje en verzorgt haar 
haar steeds anders. Zodat ze zich ondanks haar verminkin-
gen niet minder voelt dan andere meisjes. Onlangs wilde 
ze oorbellen. Maar dat kan pas als beide oren geopereerd 

zijn. “Dan krijg je de mooiste oorbellen van het land”, heeft 
Ibrahim haar beloofd. 
Verminkt en nog steeds heftige operaties ondergaan: dat 
valt niet mee voor een meisje van 9 jaar. Of voor de ouders. 
“Iedereen heeft obstakels in het leven, het gaat erom die 
problemen op te lossen”, zegt Ibrahim, “Aïsha en ik probe-
ren samen altijd een wijze oplossing te vinden.” Aïsha glim-
lacht naar haar man, dat heeft hij weer mooi gezegd. Op de 
achtergrond spelen de kinderen. Domweg gelukkig in een 
Leekster straat.

De examens zijn weer achter de rug. Dit is altijd een spannende tijd. Velen zijn geslaagd, van harte 
gefeliciteerd vanaf deze plaats. 
Toch zullen er ook examens niet gehaald zijn, wat een hele teleurstelling is voor diegene die dat over-
komt. Dan zijn er kinderen die de lagere school gaan verlaten en beginnen na de zomer in de brugklas. 
Wij hopen dat jullie het naar de zin mogen hebben op de nieuwe school.

Allemaal veel succes en een fijne vakantie!!!!     

examens

orgelconcerten langWeer 2019



9 Ge
za

m
en

lij
k

Van een dominee en een drent (4) 

Hallo Gerda,
Laat ik meteen inhaken op de vraag die 
je me stelde aan het einde van onze vo-
rige briefwisseling. Daarin vroeg je naar 
mijn beeld en beleving over God. 
 
Om een paar kernwoorden te geven die 

bij mij opkomen bij het “begrip” God: Kerk, geloof, zinge-
ving, kerstfeest, zondag, Bijbel, oude wijze man, wit (licht), 
ceremonie, ontastbaar, ongrijpbaar, vloeibaar begrip, on-
duidelijk. De laatste kernwoorden zijn gekoppeld aan het 
willen vinden van feiten.... Vanuit mijn achtergrond en da-
gelijks leven ben ik gericht op feiten en bewijzen. En om in 
“iets” te geloven, moet je er volgens mij zelf vast van over-
tuigd zijn, zeker weten dat dit “iets” waar is. 
Het (nog) niet vinden van die “feiten” en bewijzen, geeft op 
een bepaalde manier een onrustig gevoel. Hoe weten we 
zeker dat wat in de Bijbel staat, en wat we zeggen en gelo-
ven tijdens en na een kerkdienst, ook echt zo heeft plaats-
gevonden? Maar van de andere kant is dat misschien ook 
wel de kern van geloven…. het geloven uit innerlijke over-
tuiging, niet op basis van feiten en cijfers. Misschien doen 
die feitelijke “bewijzen” er dan ook wel niet eens toe voor 
gelovigen….? 
  
Thuis lezen we de Bijbel, zowel bij jullie thuis als met Ber-
dien samen. Sommige verhalen hebben een (be)lerende 
ondertoon, andere verhalen lezen als een spannend boek 
(bijvoorbeeld: het boek van Esther). Ik vind het interessant 
als historisch verhaal. Maar iets interessant vinden betekent 
niet dat ik het verhaal geloof, dat ik tot in mijn DNA over-
tuigd ben dat het ook zo is gegaan. Of gaat het er niet zozeer 
om of het exact zo gebeurd is, maar gaat het meer over de 
strekking en interpretatie van het verhaal?

Kortom, waar geloven mensen in....Ik kan er nog niet echt 
een weg in vinden en ben er ook nog niet uit wat ik er zelf 
van denk.
Heb je een tip voor mij als beginneling, hoe ik hier meer in 
kan ontdekken en in kan grasduinen?

Groeten, Harmen

Hoi Harmen,
Het is eigenlijk wel bijzonder dat ge-
lovige mensen ook de kernwoorden 
voor God gebruiken die jij gebruikt. En 
hoewel ze dikwijls vanaf hun vroegste 
jeugd zijn opgevoed met het geloof in 

God is het ook voor hen moeilijk zich een denkbeeld te vor-
men van God. Gelovige mensen worstelen net als jij met het 
gebrek aan bewijs voor hun geloof. Iedere gelovige denkt 
wel eens: Zou het allemaal wel waar zijn? We zouden zo 
graag eens iets zien of horen of voelen van die God. Maar 
het enige dat we hebben is een boek met verhalen en ge-
schiedenissen en liederen die over God gaan. Een boek van 
lang geleden dat je ook nog op heel veel verschillende ma-
nieren kunt interpreteren. Dat zorgt dus ook niet altijd voor 
veel houvast. 

Toch kun je vanuit de Bijbel wel eensluidende dingen over 
God zeggen. God is bij voorbeeld vanaf het begin Bevrijder. 
Hij bevrijdt het slavenvolk Israël uit de klauwen van de fa-
rao van Egypte, die hen uitbuitte voor zijn eigen gewin. Door 
partij te kiezen voor de zwakste maakte God zijn principes 
bekend. Zo zou en zal Hij altijd blijven: Bevrijder. 
Jezus van Nazareth, die we de Zoon van God noemen, werk-
te met datzelfde principe. Wie veracht werd door de mensen 
zette Hij op een voetstuk, wie ziek was genas Hij, wie schul-
dig was en daar spijt van had, vergaf Hij. 

Zoals ik al zei: iedere gelovige twijfelt wel eens. Ik ook. Vaak 
zelfs. Maar als ik moet geloven dat er niets is, ook geen In-
stantie die ooit, ergens (noem het de hemel) al het onrecht 
van de wereld recht zal trekken, dan kan ik niet verder le-
ven. 
Al het onrecht van de wereld dat dagelijks bij me binnen 
komt via krant of TV of nieuws-app kan ik dan niet meer 
verdragen. 

Of ik tips voor je heb? Pas las ik ergens dat geloven in God 
net zoiets is als een relatie met mensen: je moet er aan wer-
ken. Werken aan je geloof betekent kritisch luisteren naar 
de verhalen uit de Bijbel, interesse hebben voor de getuige-
nissen van gelovige mensen (wat zeggen zij over God? Hoe 
ervaren ze Hem?) en open staan voor datgene wat weliswaar 
geen feit is, maar wel degelijk ervaarbaar. Zoiets als jouw 
liefde voor Berdien. Ook niet feitelijk vast te leggen, maar 
het bestaat wel! 

Geloven is trouwens niet iets dat zich uitsluitend afspeelt 
in je innerlijk. Het heeft ook een uiterlijke component. Een 
kerkdienst is ook geen hersengymnastiek. Het is meer een 
soort coaching voor hoe je door de week leeft. Gelovige 
mensen kunnen onder invloed van de verhalen uit de Bijbel 
zelf ook bevrijden. Die levenshouding wordt na verloop van 
tijd een stukje van je DNA. Onder invloed van de verhalen 
over Jezus kun je zelf ook kiezen voor de zwakke of zieke 
mens en zorgzaam willen zijn voor wie niet voor zichzelf 
kan zorgen. Geloven is nooit uitsluitend een zaak  van een 
individu. Het omvat de mensen om je heen. 

Zelf bevrijder zijn lukt niet altijd even goed. Ook iemand 
als Esther moest dat leren. Zij had haar oom Mordechai die 
haar zo af en toe een duwtje in de rug gaf. Zo zijn er ook in 
het leven van hedendaagse gelovigen mensen die hen inspi-
reren en verleiden om te leven met God. In de kerk  helpen 
en leren wij elkaar geloven. Omdat het principe ons aan-
spreekt: de mens bevrijden van wat hem of haar gevangen 
houdt. Een mens moet immers vrij en gelukkig kunnen zijn.

Groeten van Gerda

P.S. Esther is geen historisch boek, in de zin dat het ‘echt 
gebeurd’ is. Maar de boodschap die er in doorklinkt is wel 
‘waar’…
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We lazen uit de Bijbel 1 Koningen 3: 2-15, waar staat 
dat de jonge koning Salomo onzeker was of hij wel een 
goede koning zal worden. Die nacht meldt God zich in 
een droom aan Salomo. Salomo mag God vragen wat 
hij wilt, en God zal het hem geven. Salomo vraag nite 
om macht, of geld of succes. Hij vraagt om een op-
merkzame geest.
De tweede lezing kwam uit Johannes 14, waar jezus 
tegen zijn leerlingen zegt dat Hij ze niet als wezen zal 
achterlaten, maar dat God de Vader hen de heilige 
Geest zal sturen. 

Gemeente van Christus,
De jonge Salomo is zijn vader als koning opgevolgd. 
Nou was zijn vader een heel succesvolle koning. Hij 
had alles mee. Slim, muzikaal, dapper, een doorzetter 
en hij kon op z’n tijd ook schuld bekennen. Allemaal 
uitstekende karaktereigenschappen. Het is niet gemak-
kelijk zo iemand op te volgen. Je kunt beter iemand 
opvolgen die er met de pet naar heeft gegooid. Dan 
kun je al snel goed doen. 

Dat Salomo zijn succesvolle vader moest opvolgen, 
dat maakte hem behoorlijk onzeker. Hoe zou hij een 
goede koning worden in Gods ogen? Op een dag of-
ferde hij wel duizend dieren.  Om God gunstig te stem-
men wellicht. En de Eeuwige begrijpt zijn onzekerheid, 
want Hij meldt zich ’s nachts bij Salomo in een droom. 
‘Vraag maar wat je wilt’, zegt Hij, ‘Ik geef het je’. De 
jonge en onervaren koning vraagt maar één ding: een 
opmerkzame geest om het volk te leiden, en onder-
scheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. 

We maken even een sprong in de tijd: De leerlingen 
van Jezus weten dat Hij bij hen weg zal gaan. Ze voelen 
zich als wezen die het zonder de raad en daad van hun 
leermeester moeten zien te rooien. Hoe moeten ze die 
onmogelijke boodschap van Jezus ooit zelf aan de man 
brengen?!?  Hoe kunnen ze zijn vindingrijkheid in het 
antwoorden evenaren? Zijn trouw en toewijding aan 
de mensen? Zijn geneeskracht, zijn moed? Dat lukt hen 
toch nooit!?! Maar Jezus zegt: ‘Ik stuur de Geest van 

God. Die je zal bijstaan. En blijf van elkaar houden. Als 
je dat doet, dan maakt God zich aan je bekend’. 

Nog een sprong in tijd: We nemen een kijkje bij de pro-
testantse gemeente Op ‘e Noed in het jaar 2019. Een 
gemeente met een mooie geschiedenis. Drie prachtige 
gebouwen. Fijne mensen. Maar in de hoeken en gaten 
van het gemeentewerk huist angst. Net als bij Salomo 
en bij de leerlingen. Want hoe zal het verder gaan? 

Hoeveel dominees hebben er al niet op deze preekstoel 
gestaan. Geleerde dominees, die de Bijbel waarschijn-
lijk op hun duimpje kenden. En hoeveel ambtsdragers 
hebben daar beneden al niet gezeten. Waarschijnlijk 
een heel stel per zondag. En boven hebben in het ver-
leden vast een heel stelletje jongeren gezeten. Niet dat 
ze daar altijd zaten uit vrije wil. Maar ze wáren er! Het 
verhaal ging door. Van vader op zoon, van moeder op 
dochter. Van kerkenraad op kerkenraad. En nu, nu zijn 
we wel eens angstig, omdat we kunnen verliezen wat 
ons zo dierbaar is. Of je nou een regelmatige kerkgan-
ger bent, of dat je zo af en toe komt, ieder voelt de 
angst z’n eigen lijf: het zal toch nog niet zo zijn dat die 
bron van rust en zingeving die de kerk kan zijn zal ver-
dwijnen? Kerken we hier nog over tien jaar? Of is het 
dan een galerie? Hebben we dan nog een predikants-
plaats? Of is dat te duur geworden? En los van het in-
stituut kerk vragen we ons bezorgd af of onze kinderen 
voor het geloof in God worden bewaard. Of dat ze het 
ook zullen verliezen, zoals talloze anderen in onze tijd. 

Bezorgdheid, angst. Het is zo begrijpelijk. Zelfs de wij-
ze Salomo had er last van. En toch is angst een slechte 
raadgever. Angst voor onze  toekomst is angst voor het 
tekort van kerk en geloof. Wie leeft met de angst voor 
het tekort, speelt op safe en maakt voorspelbare keu-
zes. Ook kerken doen dat. Raakt het geld op? Laten we 
dan sparen, want anders komen we straks geld tekort. 
Laten we vrijwilligers werven. Ambtsdragers. Nooit op-
geven! Laten we ook machtig investeren in het jeugd-
werk, want anders kunnen we onze gemeente straks 
wel opdoeken. 

Zo doen wij dat. En daar is ook niks mis mee. Maar 
er is ook een andere kant. Paulus schrijft ergens dat 
God uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van 
ons zal aanvullen (Filippenzen 4:19). Uit zijn over-
vloed geeft Hij zoveel dat Salomo en de leerlingen en 
wij als gemeente van Christus alles ontvangen wat we 
nodig hebben om te blijven functioneren als koning, 
als apostelen en als gemeente op deze plek in de we-
reld. Je hoeft niet te wachten tot God ons het ‘ei van 
Columbus’ aanreikt, want zijn overvloed heeft Hij al 
gegeven. Je moet er op vertrouwen dat je de oplossing 
kunt vinden. 

Nou denk je misschien: ‘Dat is nou echt weer vroom 
optimisme van een predikant die duidelijk niet stevig 
met beide voeten op de grond staat’. Maar laat ik je 

preeK Van 2 juni, Wezenzondag, in de KerK Van tjerKgaast 
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dan geruststellen. Ik ken die angst voor het tekort ook. 
Tekort aan tijd, tekort aan ambtsdragers, tekort aan 
kerkgangers…. 
Maar weet u, ik las afgelopen week zoiets moois in een 
studieboek. Dat wil ik u niet onthouden. 
De auteur vergelijkt vertrouwen in God met een impro-
visatie van een muzikant. Stel je een trompettist in een 
orkest voor die tijdens een concert uit de veiligheid van 
zijn partituur moet komen om een stuk te improvise-
ren dat nergens opgeschreven staat. Hij moet het ter 
plekke uitvoeren. Betekent dat dat hij de muziek zelf 
verzint? Of dat hem de muziek door een onzichtbare 
muze wordt ingegeven? Of dat hij geniaal is? Geen van 
drieën. Het laatste zeker niet. Maar hij verzint ook niets, 
want hij varieert op een muzikaal repertoire waarmee 
hij door talloze studie-uren vertrouwd is geraakt. En 
bovendien heeft hij al jarenlang ervaringen opgedaan 
met deze muziek. Zijn improvisatie richt zich naar het 
akkoordenschema van zijn begeleiders en zoekt aan-
sluiting bij wat eerder geklonken heeft. Improviseren 
is de kunst om binnen de grenzen en mogelijkheden 
van het moment zinvol te variëren op een bestaand  
repertoire. 

Improvisatie is: openheid houden om onverwachte 
wendingen te maken en ervaring putten uit het verle-
den. En daarbij moet je de angst géén kans geven. Zo 
kun je ook kerk zijn. Ontspannen en open de toekomst 
ingaan en improviseren. Zonder angst om de bocht uit 
de vliegen. Want we weten toch wat de bedoeling is 
van kerk-zijn en geloven? Goed doen, omzien naar el-
kaar, evangelie brengen, schapen hoeden. En als dat 
dan niet meer kan zoals het eeuwenlang is gegaan, 
dan raken we niet in paniek, maar dan gaan we im-
proviseren. Dan gaan we niet krampachtig zoeken 
naar nieuwe ambtsdragers, tientallen mensen vragen 
en telkens ‘nee’ horen, maar dan doen we het anders. 
Dan hebben we maar een handjevol ambtsdragers om 
het bestuurlijke werk te doen en dan zijn er omtin-
kers actief. Ieder met een klein taakje. En als er geen 
diakenen meer te vinden zouden zijn, dan vragen we 
gewoon aan het begin van een dienst: ‘Wie wil de bloe-
men wegbrengen? En wie wil vandaag collecteren?’ Ik 
wil wedden dat er dan vingers omhoog gaan. We bor-
duren gewoon verder op het stramien dat er al eeuwen 
ligt, maar we improviseren wel. 

Dat wil niet zeggen dat we niet gaan inzetten op jeugd-
werk. Tuurlijk, dat gaan we wel doen. Jongeren zat, dus 
er is werk aan de winkel. En dat wil ook niet zeggen dat 
je jezelf niet mag aanmelden als diaken of kerkrent-
meester of als ouderling als je denkt dat je iets voor de 
kerk kunt betekenen. Doe dat vooral. We zijn ontzet-
tend blij met je. En weet je; de kerk kan ook iets voor 
jou betekenen als je ambtsdrager wordt. Eerlijk: ik ken 
bijna geen ambtsdragers die aan het einde van hun 
termijn zeiden: Dit had ik nooit moeten doen. Integen-
deel, ze zeiden praktisch allemaal dat het een waarde-
volle periode was geweest in hun leven, die hen goed 
had gedaan.

Alles verandert. Wie kon zich vroeger voorstellen dat 
een dominee niet in het dorp woonde? Hoe kon je hem 
dan bereiken…? Nu krijg je gewoon een appje. Dát is 
nou improviseren! En als je ’t een tijdje gedaan hebt, 
vind je het heel gewoon. Maar niet alleen de kerk ver-
andert. De hele samenleving verandert. We zijn anders 
vader en moeder dan vroeger. We zijn anders werkne-
mer of werkgever. We denken anders, werken anders, 
leven anders. Dat maakt dat we soms moeten improvi-
seren. Want als het anders gaat dan vroeger, dan moet 
je nieuwe dingen bedenken. En toch blijft er ook veel 
hetzelfde. Hoewel je anders moeder bent dan de moe-
ders vroeger waren, of anders kind dan vroeger, de ba-
sis blijft gelijk, namelijk liefde en respect. De kaders 
blijven hetzelfde, de uitvoering anders. Zo gaat het in 
de kerk ook. De kerk moest ook mee veranderen met 
de tijd. En dat heeft ons ook heel goede dingen ge-
bracht. De kerk is niet meer zo ‘high and mighty’ als 
vroeger. Een kerkenraad blaast niet meer hoog van de 
toren en een dominee meent niet meer de waarheid in 
pacht te hebben. We zijn eerder samen op zoek naar 
de waarheid. 

Waar kerkenraadsvergaderingen vroeger uitliepen op 
gekissebis in een rokerig zaaltje dat duurde tot een uur 
of half twaalf en mensen soms compleet op de kast 
joeg, vergaderen we nu zo min mogelijk, maar wel in 
een goede sfeer. We weten heel goed dat we er samen 
de schouders onder moeten zetten en dat we wijze be-
sluiten moeten nemen, zonder de boel op scherp te 
moeten zetten. We weten ook heel goed dat we maar 
mensen zijn, fouten maken en dingen vergeten. Maar 
we weten ook dat jullie dat weten en ons die fouten 
niet aan zullen rekenen. 

De kerk is door de tijd heen een stuk bescheidener ge-
worden en dat heeft ons goed gedaan. We hebben een 
leuke groep kerkenraadsleden, een fantastische groep 
vrijwilligers en een mooie gemeente. Die gaan we zo 
lang mogelijk proberen in de benen te houden, met 
slimme oplossingen die ons aangereikt worden door 
God zelf. Hij gaf ons het verstand en de vindingrijkheid 
en wij mogen daar gebruik van maken. 

Hoe voelt dat nou? Dat we niet vanuit de angst gaan 
werken, maar vanuit het vertrouwen dat we kunnen 
improviseren? Dat voelt veel beter toch?!? 

Salomo kreeg wijsheid en onderscheidingsvermogen. 
En de leerlingen van Jezus ontvingen de Geest van God 
op het Pinksterfeest. Zouden wij dan niet uit diezelfde 
bronnen kunnen leven en werken? 

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,

Amen. 
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Vakantiegarantie

Dit jaar gaat Bea naar de Balearen,
Klaas geeft de voorkeur aan een kouder land,

na Spanje gaat hij nu naar Zwitserland
en Valentijn wil voor het eerst gaan varen,

op cruisereis, in zijn laatste levensjaren.
Zo is in trek elk willekeurig land :

waar zij het liefst gaat naar een tropisch strand,
vermijdt hij zonnebrand of kiest de baren.

Vakanties zijn er om plezier te maken,
om, als het even kan, ruim uit te rusten,

opzij te zetten zorg en zware zaken.

In binnenlanden als aan buitenkusten
houdt God ons in het oog, zal waar ook waken,

bij “goedemorgen” als bij “welterusten”.

Prescilla Lanueze

KERK….
een groep mensen 

Die midden in deze wereld wil staan,
maar tegelijkertijd ook gelooft in een God

die met hen door deze wereld trekt. 
 

KERK….
een groep mensen

die angstig is om deze wereld
en wat er in gebeurt,

maar tegelijkertijd ook gelooft dat ze samen
iets aan deze wereld kunnen veranderen.

 
KERK….

een groep mensen
die stamelend en stotterend op zoek is

naar datgene wat bidden is,
maar toch niet kan nalaten

om iedere keer weer opnieuw bijeen te komen.
 

KERK….
een groep mensen

die teruggaat op die man uit Nazaret,
in zijn voetspoor wil treden…

ook vandaag nog.
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PG LANGWEER

KerKdiensten in zomers langWeer

Het klimaat in Nederland bestaat tegenwoordig uit een 
maand of vier à vijf herfst en een maand of zeven à acht 
zomer. De middenstand in ons dorp vaart er wel bij en het is 
gezellig druk in het dorp en op het water. Ondertussen trek-
ken vele Langweerders er voor een tijdje tussenuit en ook dat 
is in de kerkdiensten te merken: erg veel gasten in de kerk-
diensten en minder Langweerders dan in de wintermaanden. 
De kerk blijft in de zomer uiteraard open! In het najaar 
staan verhalen over David in het boek Samuël op het roos-
ter. Het lijkt me daarom een mooi idee om in ‘mijn’ diensten 
in juli, augustus en september aanvankelijk met de verhalen 
die daaraan vooraf gaan in het boek Samuël aan de slag te 
gaan. We beginnen dus met de roep om een koning en de 
opkomst van Saul. En dan komen we in september vanzelf 
bij David uit. 

En zo begon ik op zondag 7 juli met 1 Samuël 8. Het volk wil 
een koning. We maakten kennis met Saul, die een mislukte 
koning zou worden. Opmerkelijk dat Israël de verhalen over 
mislukte koningen en misstappen van andere Bijbelse hel-
den zo uitvoerig vertelt. Nog opmerkelijker is het dat Saul 
voluit Messias wordt genoemd. Een verworpen Messias, zo 
zal later blijken. Dat werpt midden in de zomer zijn schadu-
wen vooruit naar de verworpen Christus. 

Op 14 juli vervolg ik met een selectie uit 1 Samuël 9 en 10. 
Saul wordt koning tegen wil en dank. Hij mag dan een kop 
groter zijn dan de rest, maar is een bescheiden man uit een 
onbeduidende familie. Kan zo iemand onze leider zijn? Of 
verlangen we toch liever naar een sterke man? Dan kunnen 

we bij de Bijbel wel eens aan het verkeerde adres zijn.

21 juli gaat het verder met 1 Samuël 15. Het is een hef-
tig verhaal. Saul verspeelt de gunst van God omdat hij nìet 
iedereen van de vijand uitroeit. Met Amnesty International 
zou ik protesteren tegen wat God van Saul vraagt. Dit ver-
haal raakt aan wat we kennen als de Djihad. Het is goed stil 
te staan wie die vijand eigenlijk is. 

25 augustus ben ik er weer en ga ik verder met 1 Samuël 
16. Het is het bekende verhaal van de zalving van David, 
terwijl ‘Messias’ Saul nog altijd regeert. God gaat iets nieuws 
beginnen. Opvallend is dat dat nieuwe begin met de jongste 
is, een bekend refrein in de Bijbel. De weg die God gaat is 
blijkbaar nooit met de sterken en de groten, maar daar in 
het kleine, geringe, daar geschiedt iets nieuws.

In het volgende kerkblad meer over de kerkdiensten van het 
najaar. We lezen dan in de kerk met elkaar het bijbelboek 
1 Samuël uit. 

De kerkdienst op zondag 28 juli wordt een dienst die met 
elkaar wordt ingevuld, ikzelf ga dan in Ysbrechtum voor. Op 
4 augustus is ds. Siny te Nijenhuis uit Sneek onze voorgan-
ger. Op 11 augustus gaat de ons bekende en vertrouwde 
Anneke Adema uit Joure voor. Zondag 18 augustus is de 
heer Dijkman uit Vorden de voorganger. Op 1 september is 
het de heer Sietse de Jong uit Joure en op 8 september gaat 
ds Gerda Keijzer van Op ‘e Noed bij ons voor, terwijl ik de 
kerkdienst van haar overneem in Op ‘e Noed.

pastoraat in zomers langWeer

Ik heb vakantie van 29 juli tot 18 augustus. Waarschijnlijk 
zijn we wel grotendeels thuis, maar het werk in de kerk ligt 
dan stil. Ds Gerda Keijzer en ik hopen elkaar zoveel moge-
lijk te vervangen, op mijn voicemail kunt u horen wie er 
standby voor mij is en ook de ouderlingen zijn daarvan op 
de hoogte. 
Waar velen wegtrekken en elders vakantie vieren is het voor 
de ouderen wel eens stil. Het is goed om juist deze zomer-
maanden de ouderen wat extra aandacht te geven. 
Zowel thuisblijvers als uithui-
zigen wensen we een goede 
zomer toe!

felicitatie

Op 28 juni trouwden Tessa Zomer en Mart de Jong, Hendrik 
Dijkstraleane 6, met elkaar. Velen waren getuige van hun 
huwelijk. Tessa kwam voor Mart over vanuit Hoogeveen en 
woont hier inmiddels al weer een tijdje en is ook al actief 
binnen Kliederkerk. We wensen hen beiden veel geluk!

reclame

Ik maak graag reclame voor de orgelconcerten, steeds op 
woensdag vanaf 20:00 uur in onze kerk: 
   10 juli Pieter Dirksen uit Culemborg
   24 juli Sander van den Houten uit Kampen
   7 augustus Laurens de Man uit Utrecht
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   21 augustus Ad van Sleuwen uit Bergeyk, 
     m.m.v. Fien van Dingenen op blokfluit

Ik maak ook graag reclame voor de Thema-avonden Lang-
weer, telkens over een ethisch onderwerp op vrijdagavon-
den vanaf 20:00 uur in de bovenzaal van de Drie Zwaantjes. 
De eerstvolgende twee bijeenkomsten zijn:

   19 juli: Accountancy - bestaat er zoiets als fiscaal fatsoen? 
met René Bours, fiscaal jurist

   16 augustus: Architectuur – opvattingen, dogma’s en dil-
lema’s met Heero Meidersma, architect

Vorig jaar had ik zelf in de zomer een programma voor toe-
risten, Soulfullness genaamd. Dit keer zie ik daarvan af, al 
gooi ik mogelijk wel een paar dagdelen de kerk open voor 
toeristen die de kerk willen bekijken en een gesprek willen. 
Op zaterdagmiddagen is de kerk trouwens ook geopend. En 
elke zondagmorgen natuurlijk ook!

De dienst van 23 juni stond in het teken van het  40- en 
25-jarig jubileum van de organisten Jan Steven Wuite en 
Wim Dijkstra. Zij begeleiden de gemeente al vele jaren, re-
gelmatig, op het mooie van Dam orgel in de kerk van Lang-
weer en daarom werden zij beiden in het zonnetje gezet. 
Ook in deze dienst kon men nog meer van hun mooie orgel-
spel genieten. 

Op de foto is te zien dat Wim Dijkstra op zijn zelfgemaakte 
regaal speelt. 

gemeenteleden/blijkgevers die in augustus 
of september 2019 80 jaar of ouder mogen worden

augustus
01    Mevr. J.F.A. Silvius – Mulder   
 Oasingaleane 22, 8525 EN Langweer

19    Mevr. G. Seinen – Busman       
 Appelhof 19, 8525 GJ   Langweer
20    Mevr. A. Bouwman – Wurster   
 Scharsterlaan  20, 8526 GD  Boornzwaag

september
06   Mevr. K. A. Bles – Houwman     
 Bloksleat  2, 8512 AA  Broek 
13   Mevr. J. van der Gaast – van Keimpema   
 Nr. 15,  8528 DT  Dijken
13   Dhr. A. Mink   
 Legebuorren  89, 8525 GX   Langweer
16   Dhr. H. de Vries  
 Brédyk 30, 8525 ER  Langweer

huwelijksjubilea

50 jaar getrouwd :

31 juli 2019 - Ype en Jenny  de Vries – Hotting.  
Doumastate  5, 8525 HA  Langweer.

4 september  2019 - G. J. Minnee  en G. C. Schalkers.   
Lyts Dykje 14, 8525 GC  Langweer

30 september 2019 - B. van Pelt  en  M. S. van Pelt – Spoel-
stra.  
H. R. Vierstrastr. 5, 8525 EV Langweer

We willen de jarigen en de bruidsparen 
van harte gelukwensen  met :

De zegen van Sint Patrick

In de ruimte gezet door Gods

scheppende hand,

in de vrijheid geplaatst 

door het Woord,

in het licht gesteld 

door Gods liefde,

gaan we op weg,

omvat door de zegen

om te zijn tot een zegen.
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Verslag KerKenraadsVergadering 24 april 2019

Afwezig met kennisgeving: ouderling Rinny Pijpker.

Opening: 
Voorzitter Fokke Hoekstra  heet allen welkom en in het bij-
zonder onze gast ds. Wim Beekman.  Ds. Veldhuizen vertelt 
dat hij geraakt was door een scene uit de populaire t.v. -serie 
‘De luizenmoeder’, waarin juf Ank vertelt dat zij gesolliciteerd 
heeft naar een christelijke school. Zij weigert te geloven in 
het grote geld en gelooft in geloof, hoop en liefde. “Opeens 
is religie weer een item, kijk naar de ‘Passion’, mensen zijn 
op zoek naar spiritualiteit, geloof, hoop en liefde”, aldus ds.  
Hierover wordt nog even van gedachten gewisseld en ds. gaat 
daarna voor in gebed. 
Kennismaking en gesprek met Ds. Wim Beekman: 
Ds. Beekman bedankt voor de gastvrijheid en de gelegenheid 
om als classisdominee kennis te maken met onze gemeente. 
Hij kent Langweer vooral als watersportrecreant. Ds. Beekman 
stelt de leden een aantal vragen :  o.a. Waar zijn we trots op?  
Het volgende wordt o.a. genoemd:  De manier waarop  wij 
omgaan met de medemensen in het dorp - Betrokkenheid van 
de vaste recreanten - Goede sfeer in kerkenraad - Verspreiding 
kerkblad huis aan huis en ds. Veldhuizen is er ook voor het 
hele dorp. Zijn er ook zorgen? Ja, zorgen zijn er ook. Over 10 
jaar is alles wel behoorlijk teruggelopen, kleinere bezetting 
en het wordt steeds moeilijker om ambtsdragers te vinden. 
Dat laatste is al enige jaren zo, eventuele kandidaten worden 
persoonlijk benaderd. Er wordt verder nog over de activiteiten 
met de jeugd gesproken en de ontwikkeling m.b.t. de Tsjûke-
margemeentes. Ds. Beekman wijst op de mogelijkheden voor 
samenwerking die er zijn voor de toekomst. “Er zal iets moe-
ten gebeuren,  we moeten ons oog richten op de toekomst en 
het nu”. Ds. Beekman gaat nog voor in gebed en na een woord 
van dank verlaat hij de vergadering.
Ingekomen stukken:
Overlijdensberichten  dhr.  Germ de Groot en  dhr. Reinard 
Mulder. 
Notulen kerkenraadsvergadering 6 maart 2019 en de no-
tulen gemeenteavond 27 maart 2019 worden goedgekeurd 
en ondertekend.
Vaststellen plaatselijke regeling:
De gemeente is op de gemeenteavond geïnformeerd over 
de aanpassingen/wijzigingen  in de plaatselijke regeling en 
daar er geen op-of aanmerkingen waren, wordt de gewijzigde 
plaatselijke regeling nu vastgesteld.
Terugblik diensten: 
We kunnen terugkijken op een mooie Stille Week. De geza-
menlijke viering op Goede Vrijdag met PG Op `e Noed, m.m.v. 
‘Cantabilé’ en de mooie Paasdienst, m.m.v. het Interkerkelijk 
Koor, leverden veel positieve reacties op.
Ouderlingen: 
* Het bezoekwerk aan ouderen  is geïnventariseerd met de 
bezoekdames; er is opnieuw een verdeling gemaakt van wie 
aan welke oudere een bezoekje brengt.  
* Het paasontbijt is weer  geweest met een redelijke deel-
name, met dank aan de dames van de organisatie: Liesbeth 
Brinksma en Geertje Ferdinands.
* De organisatie van de Gemeentezondag op 29 september is 
in handen van Helma van Tongeren.
Diakenen:

* 17 oktober: toneelmiddag van de Gezamenlijke Diaconieën.
* Diakenen hebben een bijeenkomst van de Tjûkemarge-
meentes bijgewoond. Thema: armoede. Ervaringsdeskundige 
vertelde over haar ervaringen, en de impact die deze armoede 
had in haar leven. “De schaamte is groot”. Dit thema wordt 
vervolgd in oktober. 
Kerkrentmeesters:
* Coöperatie ‘Sinnich Langwar’ is opgericht om duurzame 
energie lokaal op te wekken en ontwikkelt daarom projecten 
om in Langweer en de omliggende dorpen deze energie te 
produceren. Er is gevraagd of de kerk ook wil deelnemen en 
wil investeren in zonnepanelen. De kerk doet nu ook mee met 
7 zonnepanelen voor de duur van 15 jaar.   
*Het archief wordt komende winter opgeschoond en vastge-
legd in ‘Tresoar’. 
*Het openluchtspel in Langweer op 18 , 19 en 20 oktober zal 
beginnen en eindigen in de kerk. 
*Organist Wim Dijkstra zal op de website een pagina wijden 
aan het orgel.
Sluiting:
Pieter Brinksma sluit af met het gedicht: “Blijf geloven” en de 
voorzitter bedankt allen.

"WEG MET DE KERK????"
 Jawel, weg met de kerk in de zin van, 

samen weg voor een gezellig uitje op onze  

STARTZONDAG 
29 september 2019 !

Een speciaal en mooi programma:

• 10.00 uur verzamelen bij de kerk, 
 en per bus naar Thabor Wijn- en 
 Cultuur Hoeve voor een lekkere brunch.

• 12.30 uur per bus door naar het 
 Titus Brandsma Museum Bolsward 
	 voor	een	rondleiding,	kerk,	film,	museum	
	 en	2	x	koffie	met	gebak.	

• 15.00 uur met de bus naar het kerkje 
 in Tirns, alwaar afsluiting met Vesper 
 en daarna per bus terug naar Langweer.

Een echt dagje “weg met de kerk” 
dus geef je op, want vol=vol. 
Opgeven bij: Geertje Minnee, tel. 0513-499248 
of email naar scriba@kerklangweer.nl 



16PG
 L

an
gw

ee
r

Van het college Van diaKenen

inkomsten van de diaconie

Mei  €  534,91 
Gift  €  , 75,-
Juni  €  706,63

Bijzondere diaconale collectes

11 augustus Werelddiaconaat
onderwijs in gewelddadige wijken in zuid-afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomst-
perspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en ge-
welddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare 
school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met 
christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de 
cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We 
geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun op-
leiding afmaken. Ook bieden we bijbel onderwijs en helpen 
we bij het verwerken van 
trauma’s. Via muziek, 
kunst, vakantiekampen 
en trainingen groeit hun 
zelfvertrouwen en ont-
dekken ze nieuwe moge-
lijkheden om hun leven 
vorm te geven. Met de 
collecteopbrengst krijgen 
onder meer 900 jongeren 
huiswerkbegeleiding. 

1 september collecte 
missionair 
proef de kerk
Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd 

open staan voor mensen 
die niet regelmatig in de 
kerk komen. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld tijdens de lan-
delijke actie Kerkproeverij. 
Kerkproeverij, een initiatief 
van de Raad van Kerken 
waar de Protestantse Kerk 
volop aan meedoet, is één 
zondag per jaar waarop ge-
meenteleden heel gericht 
buren, vrienden, kennis-
sen, collega’s uitnodigen 
om eens een kerkdienst 
bij te wonen. Om eens te 
´proeven´ aan de kerk. 

Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website 
en materialen. Met de opbrengst van deze collecte maakt u 
deze ondersteuning mogelijk.

8 september collecte jeugdwerk
Kliederen in de kerk
“Ik neem mijn kleinkinderen graag mee naar Kliederkerk. 
Ze komen eigenlijk nooit meer in de kerk, maar hier ont-
dek ik samen met hen op een creatieve manier een Bij-
belverhaal.” Zomaar een opa die vertelt, wat Kliederkerk 
voor hem en zijn kleinkinderen betekent. Op meer dan 130 
plaatsen in Nederland wordt regelmatig samen ontdekt, 

gevierd en gegeten in een 
Kliederkerk. Tijdens deze 
missionaire vorm van kerk 
zijn gaan mensen van alle 
leeftijden samen op ver-
rassende manieren aan de 
slag met een Bijbelverhaal. 
JOP, Jong Protestant, onder-
steunt lokale Kliederkerken 
onder meer met heldere 
handleidingen, netwerkbij-
eenkomsten en program-
mamateriaal. 

22 september collecte 
vredesweek

als vrede ver te zoeken is  
Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede 
is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord 
voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en ge-
zondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vre-
de. Door praktische hulp 
of een luisterend oor te 
bieden aan oorlogsslacht-
offers. Door vredesactivi-
teiten in oorlogsgebieden 
te ondersteunen en door 
onrecht aan de kaak te 
stellen. In de Vredesweek 
vragen Kerk in Actie en PAX 
daar met klem aandacht en 
financiële steun voor. Col-
lecteert u mee?

Collecte Jeugdwerk 
8 september 2019 
 
Collecteafkondiging 
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk 
van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in 
Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. 
Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van kerk-zĳn voor 
mensen van alle leeftĳden, maar speciaal gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op 
verrassende manieren aan de slag met een bĳbelverhaal. Een opa vertelde dat hĳ zĳn 
kleinkinderen graag meeneemt naar de Kliederkerk. Normaal komen die eigenlĳk nooit meer in de 
kerk, maar in de Kliederkerk ontdekken ze samen op een verrassende manier de verhalen uit de 
Bĳbel. In Kliederkerk kun je echt jezelf zĳn: samen zingen, creatief bezig zĳn, bidden en eten met 
elkaar. 
JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, 
netwerkbĳeenkomsten en programmamateriaal. 
Vandaag vragen we uw steun voor het werk van JOP, zodat nog meer kinderen en jongeren, op 
een aantrekkelĳke en betrokken wĳze het geloof kunnen ontdekken. 
 
 
Bericht voor het kerkblad 
 
Kliederen in de kerk 
Op zondag 8 september is de collecte bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Op 
meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is 
een creatieve, missionaire vorm van kerk-zĳn voor mensen van alle leeftĳden, maar speciaal 
gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan de slag met een 
bĳbelverhaal. In Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig zijn, bidden en 
eten met elkaar. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere 
handleidingen, netwerkbĳeenkomsten en programmamateriaal. 
Steun het werk van JOP. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 
415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte JOP september. 
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 
 
Meer informatie www.kerkinactie.nl/collecte en www.kliederkerk.nl  

Van het college Van KerKrentmeesters

collecten 

28 april t/m 23 juni    708,47  (= incl bonnen).
 
Diverse vrijwillige bijdragen ontvangen voor het kerkblad.

cartouche van de familie van hettinga terug in de kerk

Het rijk versierde houten paneel van de familie van Hettinga  
is een Cartouche voor een wapenschild met voluutvormige 
omranding.
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Mevrouw Y. Hettinga heeft dit familiestuk definitief ge-
schonken aan de dorpskerk van Langweer en het hangt nu 
boven de bank van de kerkenraad die in het verre verleden 
is gebruikt door het gerecht: Schout en Schepene)
 Er is historisch onderzoek gedaan naar de  oorspronkelijke 
herkomst en plaatsing van het cartouche. Hierbij is vastge-
steld dat naar alle waarschijnlijkheid het stuk oorspronke-
lijk toebehoorde aan de kerk in Langweer. Tijdens dat on-
derzoek is in het Fries Historisch en letterkundig centrum 
te Leeuwarden, het huidige Tresoar, ontdekt dat er een 
briefwisseling heeft plaats gevonden tussen Frans Julius van 
Eysinga en het nieuwe gerecht in 1796 over hun kerkbanken 
in de Hervormde kerk in Langweer. De brieven gaan over 
het vaststellen van de eigendomsrechten van de banken. In 
de tekst wordt verwezen naar het voormalig gezag als: ‘ge-
wezen geregtsbank’. 

De heer van Eysinga spreekt over zijn eigendom van de twee be-
sloten dichte dubbele kerkbanken. Een aan de noordzijde tegen-
over het gerecht en de andere onder het orgel. Aan de zuidzijde 

tegenover de dubbele kerkbank bevindt zich het gerecht. 
Korte inhoud van een brief  over het besluit van het gerecht:
Het gerecht deelt mede dat de kerkbanken zullen worden vrij-
gegeven aan het volk. Door middel van aanplakking wordt 
mede gedeeld dat de banken voor iedereen openbaar zullen 
zijn. Dit geldt voor de banken van de families van Eysinga, Ve-
gelin als van Hettinga. Er wordt verwacht dat na deze mede-
deling de banken door iedereen op een normale wijze zullen 
gebruikt worden. De eigenaren zullen een tegemoetkoming of  
schadevergoeding krijgen voor hun afgestane bezittingen aan 
de kerk. Dit moet voorkomen dat een van de eerder vernoem-
de families hun eigendommen zal wegnemen uit de kerk.

Uiteindelijk is dit alles destijds niet doorgegaan omdat de 
oude wet van voor de revolutie nog van  kracht was.

restauratie paneel
Het paneel is gerestaureerd met subsidiegelden door me-
vrouw Suzanne Peters van Peters Houtrestauratie te Tilburg. 
Hierbij zijn storende oude restauraties weggenomen en 
vervangen door geïntegreerde nieuwe houten onderdelen. 
De ontbrekende delen in het snijwerk zijn reconstruerend 
gerestaureerd. 
Er is ook gekeken naar het ornamentwerk binnen de context 
van de kerk van Langweer, naar de bouwperiodes van de 
kerk, het orgel, de samenstelling van het interieur met de 
herenkerkbank en de kerkmeesterbank. 

adressen

Predikant:  Ds. A. C. Veldhuizen, Legebuorren 67, 8525 GX Langweer 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. H. van Tongeren 06 - 1109 2317
Diaconie administratie: Mevr. J. de Jong-Beuckens, Bredijk 4, 8525 ER Langweer 0513 - 499 738
 Banknummer: NL07RABO 0334703085
 Proj. Gez. Diac. En Caritas: “Edwin Stichting te Langweer”
 Banknummer: NL93RABO 0370602013
 diaconie@kerklangweer.nl 
Overige diakenen: R. de Boer 0513 - 498 231
 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 0334700744
 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 0513 - 431 407
  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
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PG OP ’E NOEDOp ’e Noed

protestantse
  gem

eente

Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

Beste gemeenteleden, ik zit wat te talmen of ik dit stukje in 
het Fries ga schrijven. Ik heb geen idee hoeveel mensen het 
leesfries machtig zijn in deze streken. Omdat dit mijn allereer-
ste stukje in het kerkblad is en het een redelijk lange tekst is, 
kies ik toch voor Nederlands. Ik ga er vanuit dat iedereen die 
taal kan lezen. Niemand willen uitsluiten is voor mij meest-
al van groter belang, dan dat ik altijd mijn memmetaal wil 
schrijven of spreken. Al zal ik dat zeker vaak doen. Vast ook 
in dit blad.
De dienst waarin ik wordt bevestigd (7/7) is nog niet geweest 
op het moment dat ik deze tekst schrijf. Maar wanneer deze 
‘Geschakeld’ bij jullie op de mat ligt, ben ik al een paar we-
ken werkzaam voor PG Op ‘e Noed want op 1 juli gaat mijn 
contract in. Zoals de meesten wel hebben kunnen lezen in 
het kerkblad en via de afkondigingen, ga ik tien uur bij jullie 
werken als ouderling-kerkelijk werker. Ik volg, min of meer, 
pastor Anneke Adema op. Maar ik ga minder uren werken dan 
Anneke en heb hierdoor ook andere, beperktere taken. Ik zal 
pastor zijn voor Doniahiem en de aanleunwoningen daarom-
heen. In Doniahiem zal ik op donderdagochtenden ook een 
aantal keren per jaar voorgaan. Daarnaast ben ik beschikbaar 
voor het leiden van uitvaarten wanneer mensen, waar ik als 
pastor aan verbonden ben, zijn overleden. Verder ga ik mij, 
samen met Jannie van Koten, bezighouden met het jeugd-
werk. Hier heb ik ongeveer twee uur per week voor gekregen. 
Een enkele keer zal ik ook voorgaan in ‘gewone’ diensten. 
Ik kan me voorstellen dat jullie wel iets meer willen weten van 
die mevrouw die, na een zware ballotage, is gekozen door de 
sollicitatiecommissie. En die misschien binnenkort bij u voor 
de deur zal staan of een dienst zal leiden. Dus bij dezen:
Ik woon, deze maand alweer twintig jaar, in Wirdum, samen 
met mijn man Michel van Vierzen. We hebben een zoon, Sy-
bren. Hij is zeventien, zit op het VWO maar liever nog beoe-
fent hij de bokssport bij de beroemde boksschool Frisia. Daar-
naast maakt er ook een hond deel uit van onze huishouding. 
Hij heet Otto, naar keizer Otto de Grote, in werkelijkheid is 
onze Otto een eenvoudige vuilnisbakhond. Michel is docent 
maatschappijleer en geschiedenis en geeft les op dezelfde 
school als waar Sybren zijn onderwijs volgt. Sybren heeft zelfs 
een jaar les van zijn vader gehad. Mijn man en zoon zijn bei-
den katholiek. Hoewel ik het boeiend en leerzaam vind om 
door hen deel te hebben aan een stukje katholiek leven, zal 
ik nooit katholiek worden. Daarvoor stroomt er teveel protes-
tants bloed door mijn aderen.
Ik ben geboren in Heeg en ben opgegroeid tussen de poelen en 
het meer en heb in mijn jeugd veel gezeild. Zelfs wedstrijden, 
samen met mijn vader in een Grouster Watersport Schouw. 
Mijn ouders waren beiden zeer actief in de kerk en met name 
mijn vader hield zich, vanuit zijn geloof, ook bezig met zaken 
die op dat moment in de maatschappij speelden. Als kind en 
puber was ik ook serieus betrokken bij kerk en geloof. Toch 
liet ik, toen ik uit huis ging, dit alles achter mij. Ik woonde 

in Leeuwarden en stortte 
mij op muziek (ik speelde 
saxofoon in bandjes) en 
het stadse (uitgaans)leven. 
Na mijn verhuizing naar 
Wirdum, bleek dat de za-
den van geloof, die ooit 
waren gezaaid, nog steeds 
kiemkrachtig waren, want 
het kwam terug. Een belangrijke aanleiding was dat ik een 
kind kreeg. In diezelfde tijd kwam ik vaker in de kerk omdat 
ik me had aangesloten bij een koor dat wel eens in diensten 
optrad. Het voelde als thuiskomen en tegelijkertijd was het 
heel anders. Mijn geloof was anders. Het ging me minder 
om zekerheden en antwoorden maar meer om een soort van 
overgave aan geloof en van daaruit, zoekend en tastend, op 
weg te gaan. 
Ik ben opgeleid als jeugdwelzijnswerker maar heb verschil-
lende banen gehad. Eerst als groepsleidster in de jeugdzorg, 
later een tijd als binnendienstmedewerker bij de Noordelijke 
Land- en Tuinbouw Organisatie (NLTO). Ook had ik samen met 
een vennoot een gastouderbureau. Nadat we dit bureau over-
droegen aan een groter bureau, ben ik een tijd werkzaam ge-
weest als consulent bij gastouderbureaus. Op zeker moment 
raakte ik uit het werk en toen was voor mij de tijd rijp om 
het over een andere boeg te gooien. Verslingerd geraakt aan 
geloof en kerk, ben ik in 2012 begonnen met de deeltijdoplei-
ding HBO godsdienst en pastoraal werk. Vorig jaar studeerde 
ik af. Ondertussen was ik die laatste studiejaren als kerkelijk 
medewerker werkzaam in een fusiegemeente in de Wâlden. 
Hier heb ik ervaring opgedaan met ouderenpastoraat, het lei-
den van uitvaarten maar ook het leiden van diensten. Dus ik 
kom al wat beslagen ten ijs. 
Sinds 23 juni jl. ben ik ook werkzaam bij de PKN-gemeente 
Easterein. Ik zal naar verwachting ongeveer een jaar voor 
deze gemeente werken, tot ze een nieuwe predikant hebben 
gevonden. Ik probeer vaste werktijden per gemeente aan te 
houden. Ik heb bedacht dat ik maandagochtend voorberei-
dend werk doe voor PG Op ‘e Noed en dat ik op dinsdag een 
hele dag in St. Nicolaasga ben om mensen te bezoeken. Ik 
werk dan vanuit de kerkelijke vergader-/werkruimtes van de 
kerk in Idskenhuizen. Hier zal ik vooral tussen de middag te 
vinden zijn om even te eten en te werken. Deze tussentijd 
kan ook benut worden voor overleg m.b.t. het werk in de ge-
meente. Indien nodig, kan ik ook buiten de dinsdagen om 
naar jullie toe komen. De donderdag heb ik gereserveerd voor 
PKN Easterein, maar ik ben wel altijd bereikbaar. 
Beste mensen, ik zie er naar uit om de komende tijd met jullie 
op te trekken. Dit alles in geloof, hoop en liefde. 

Geertje van der Meer

eVen Voorstellen... pastor geertje Van der meer
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terugBliK op de diensten

pinksteren: ‘Kom in beweging!’

Het weer in de week voor Pinksteren was bar slecht. Het 
stormde, onweerde en regende. Maar op de Pinksterdag 
scheen de zon volop en we konden heerlijk buiten zitten 
naast de kerk in St. Nicolaasga. Wat een geluk! Het was zo 
mooi om, met de kerk en de oude bomen rondom de kerk 
als achtergrond, een dienst te beleven. Sommigen zaten te 
relaxen in hun tuinstoel, anderen zaten op het puntje van 
hun stoel: het kon allemaal. 
Genieten deden we ook van de muziek door Crescendo. Ze 
speelden prachtig!

‘Kom in beweging’, gaven we de dienst als thema mee. Met 
andere woorden: deel dat evangelie!! We kwamen met het 
Pinksterverhaal in gedachten tot de conclusie dat je woor-
den nodig hebt om iemand iets duidelijk te maken.  Zonder 
woorden is het best lastig om iemand iets aan het verstand 
te brengen. Dat merkten we wel tijdens het spel ‘Hints’. We 
moeten het goede nieuws van  geloven in God met woorden 
doorgeven. In daden kan ook, maar zonder woorden red je 
het niet. 

Vind je dat moeilijk? Ja, dat geloven we best. Maar dan moet 
je gewoon oefenen. De kinderen en jongeren hebben ons 
dat geleerd. Zij deden een workout voetballen aan de an-
dere kant van de kerk en we leerden dat je door flink te oe-
fenen en niet op te geven controle over de bal kunt krijgen.    

De commissie Kerk in Actie

paedwizerdienst

Het was feest in de kerk! De kinderen van de Paedwizer had-
den prachtige tekeningen gemaakt en deden heel veel din-
gen in de kerk zelf: de paaskaars aansteken, een gedichtje 
opzeggen, uit de bijbel lezen en bidden. 

Deze kerk-School-Gezinsdienst kreeg als thema mee: ‘Ik heb 
het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’. Dit 
is een uitspraak van Pipi Langkous. Pipi is een wijs kind: je 
moet nooit denken dat je iets niet kunt. Ga er maar vanuit 
dat je het wèl kunt. 
We zagen filmpjes en foto’s van kinderen en een meester 
die dingen deden die ze nog nooit gedaan hadden, en tóch 
lukten. We zagen meester Jouke met een strijkbout aan het 
werk en Fimke die in een auto reed…! 
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project pema

Geachte PKN-gemeente Op ‘e Noed,

Namens stichting Project Pema wil ik u allen hartelijk dan-
ken voor de bijdrage aan onze stichting. We zijn enorm blij 
met het bedrag van €1635,37 dat u voor ons heeft bijéénge-
bracht. Hartverwarmend is ook de bijdrage van € 345.62 die 
door de kinderen van “de Paedwizer” is geleverd. Nooit te 
jong om te leren delen.
Stichting Project Pema biedt hulp aan mensen in Nepal, zo 
ondersteunen wij een aantal kinderen die op een kostschool 
zitten. Ook helpen wij een school in een arme wijk in Ka-
thmandu. In een aantal dorpen in Nepal hebben we  mee 
geholpen om een goede watervoorziening aan te leggen zo-

dat men over veilig drinkwater kan beschikken en ook in 
tijden van droogte nog een groentetuin kan irrigeren, voor 
de dorpen een enorme vooruitgang en een begin van een 
bron van inkomen. Ook op dit moment wordt er nog aan 
een waterproject gewerkt door 20 waterpompen aan te leg-
gen in een zeer droog gebied.

Al is onze bijdrage op schaal maar een druppel, elke keer als 
we in Nepal zijn kunnen we met eigen ogen zien wat voor 
verschil  die druppel maakt voor de mensen die we helpen. 
We hopen nog heel lang te helpen in Nepal en daarom zijn 
we ook heel erg blij met uw bijdrage, nogmaals hartelijk 
dank.

Voor meer informatie of vragen 
kunt u terecht op  WWW.PRO-
JECTPEMA.NL 

Namens stichting Project Pema,
met vriendelijke groet,
Piet de Vries,
Terkaple

We lazen het verhaal over de hemelvaart van Jezus. De leerlingen van 
Jezus zijn een beetje bang als Jezus bij hen weg gaat. Hoe konden zij 
nou zijn werk doen?! Maar door weg te gaan laat Jezus juist zien dat Hij 
vertrouwen in hen heeft. Hij gelooft dat zij het goede nieuws over God 
kunnen verspreiden als Hij niet meer bij hen is. Hij zei dat ze ‘gedoopt’ 
zouden worden met de Heilige Geest. 
De kinderen van de school en de kerk overhandigden ook nog een  
cheque ter waarde van € 1.635,37 aan een vertegenwoordiger van de 
Stichting project Pema. Deze stichting zorgt voor een goede opleiding 
voor kinderen en Nepal en voor de ontwikkeling van de dorpen waar 
zij wonen. 
Kinderen en meesters en juffen van de Paedwizer, bedankt!!!

Wat onze dienst bijzonder maakte, was dat twee kinderen van de 
Paedwizer zich lieten dopen. Het waren Dieuwke en Sybrich Boonstra. 
Hun grote zus Simmer vulde het doopvont.   
Na de doop kregen ze van jeugdouderling Jannie van Koten een doop-
kaars en doopkaart en een kadootje van de kerk. En toen de dienst 
voorbij was waren er een heleboel mensen die hen feliciteerden met 
hun doop! 
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Verslag Van de KKr-Vergadering Van 16 mei

Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de aan-
wezigen van harte welkom. De  openingslezing kiest hij uit 
het ouderlingenblad van mei. Voor vanavond: Lied 977 door 
Paul Gerhardt (1607 – 1676): ‘Ga uit, o mens, en zoek uw 
vreugd’: de mens in Gods schepping. De voorzitter sluit hier-
bij aan met het gedeelte ‘De hele schepping doet mee’ van 
ds. M Diepenbroek (Lutherse kerk Woerden): de schepping 
geeft je vreugde of is in contrast met je verdriet. De voorzit-
ter sluit de opening af met gebed.

Wij kunnen niet gemakkelijk overstappen op producten van 
Fair Traid omdat wij met ons koffiezetapparaat gebonden 
aan Douwe Egberts. Echter, ook DE heeft een steunprogram-
ma voor boeren in de derde wereld. Mede omdat wij onze 
goederen lokaal betrekken, veranderen wij onze inkoopstra-
tegie niet.   
Wij willen een kerkelijk werker benoemen voor de oude-
renpastoraat. Na een sollicitatieprocedure is er iemand ge-
vraagd en nu is het wachten op zijn/haar antwoord. Deze 
persoon wordt benoemd voor 8 uur, tenzij hij/zij zich ook 
wil inzetten voor de jeugd, dan komen er 2 uur bij. 

Er zijn na grondig zoeken helaas geen nieuwe ambtsdragers 
gevonden. Het ziet ernaar uit dat de situatie niet verbetert 
en daarom willen we in de septembervergadering van de 
grote Kerkenraad voorstellen doen voor een kleinere ker-
kenraad. 
In de dienst van 2 juni wordt afscheid genomen van vertrek-
kende en is er herbevestiging van de ‘verlengende’ ambts-
dragers. 
De vergadering bespreekt de verkorte versie van de jaarre-
kening 2018. 
Door omstandigheden heeft de accountant er nog geen 
goedkeuring aan kunnen geven. Wij maken ons trouwens 
geen zorgen over de aangeleverde cijfers. Voor 1 juli moe-
ten de cijfers om de website staan. Inhoudelijk: de rente op 
vermogen is fors gedaald en dat is een aderlating. Het nega-
tief saldo was verwacht. In de cijfers is het extra pastoraat 
meegenomen: pastor en de te benoemen kerkelijk werker.
Als de goedkeuring er is, wordt de rekening vastgesteld en 
meegenomen naar de Grote Kerkenraadsvergadering van 
september en de gemeenteavond in oktober.

In de kerkorde zijn kleine wijzigingen/tekstaanpassingen 
voorgesteld, waarop wij voor 1 juli kunnen reageren, voor-
dat ze worden vastgesteld. De meeste ervan worden door 
ons al toegepast. De vergadering gaat akkoord met de wijzi-
gingen en de scriba zal dat melden bij de classis.

Om de verdeling van de kerkdiensten over de drie kerkge-
bouwen evenwichtig te maken heeft de scriba een voorstel 
gemaakt: de dienst van 8/9 gaat naar St. Nyk; 22/9 de Maey-
kehiemdienst (wijziging);29/9 startzondag in Idskenhuizen 
(wijziging); 27/10 naar St. Nyk en 22/12 naar St. Nyk. De 
vergadering gaat akkoord en de wijzigingen worden vastge-
steld.

De paaskaarsen zijn verdeeld. Het voorstel is om elk jaar 
één nieuwe kaars te kopen (voor o.a. het binnendragen met 
Pasen) en de twee ‘oude’ van nieuwe bandjes te voorzien. 

Het bespaart en meerdere kerken doen dat al. Het voorstel 
gaat naar de KRM ter beoordeling. 
De diaconie is bezig met een herziening van het beleids-
plan. Daarnaast bespreekt zij een (in de toekomst) kleinere 
bemensing van de diaconie. Voors en tegens van de dienst 
van 5 mei: de dienst is als leuk ervaren, maar er was wel veel 
in het Engels en er waren weinig jongeren; de dienst was wel 
voor o.a. hen. De ouderenmiddag wordt nog georganiseerd. 
De boot mag nog voller tijdens de boottocht: er zijn onge-
veer vijftig aanmeldingen en er kunnen honderdtien perso-
nen op de boot.

Tot nu toe is er €88.000,-- toegezegd voor de kerkbalans 
2019 en dat is boven verwachting. Echter, een aantal toe-
zeggingen van 2018 is nog niet binnen.
De jaarlijkse rondgang langs kerkgebouwen en begraaf-
plaatsen is op 5 juni a.s.
Er zijn problemen met het orgel van Tjerkgaast. Het is er 
vaak te warm en een goede klimaatbeheersing is voor orgels 
van groot belang. Er worden instructies opgehangen en een 
luchtvochtigheidsmeter wordt aangeschaft.
Op de gaanderij van de kerk van Idskenhuizen komt een 
extra speaker. 
Op de begraafplaats van St. Nyk is een paar keer honden-
poep geconstateerd; een vervelend probleem. Begraafplaat-
sen zijn openbaar en horen netjes en opgeruimd te zijn

Roel Kok sluit de vergadering af met een gedeelte uit de 
‘Tien geboden’ uit ‘De Verdieping’ (zaterdagdeel van dagblad 
Trouw) rond 4/5 mei: ‘Ze overleefde het vernietigingskamp’. 
De ballerina van Auschwitz, die ondanks alle ontberingen 
en gevaren zegt: ‘Het is de liefde die mij in leven houdt.’ 

Om 21.45 uur bedankt de voorzitter iedereen voor zijn of 
haar inbreng en hij wenst hun een wel thuis. 
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Vanaf het Kampereiland

extreem, extremer, extreemst

Op 24 juni had ik ’s avonds ergens in een Friese stad een ker-
kelijke vergadering. Ik was op tijd in de vergaderzaal van de 
kerk. De TV stond aan, want Maarten was net over de finish 
gezwommen. Het leek wel of half Friesland was uitgelopen 
naar de route van de elfstedenzwemtocht. Al een paar da-
gen, overigens. ’s Nachts beschenen trekkers de vaarten en 
kanalen die de weilanden doorsneden, zodat Maarten kon 
zien waar hij zwom. Overdag zwommen mensen een eindje 
met hem mee en duizenden stonden te juichen op de kant. 
Alles voor het goede doel. 
‘Iemand die dit niet kan waarderen, kent 
het Friese mienskipsgevoel niet’, zei een 
vergaderpartner trots. Ja, dat zal zo zijn, 
dacht ik, maar toch heb ik mijn beden-
kingen. Niet om de prestatie. Die is gran-
dioos. Ik zou zwemmend nog niet eens 
de eerste van de elf steden bereiken, laat 
staan die 200 km uitzwemmen. Beden-
kingen over het goede doel van de tocht 
heb ik ook niet. Onderzoek tegen kanker 
moet door blijven gaan. Maar wat me te-
genstaat is dat onze uitdagingen tegen-
woordig steeds extremer worden. Ik vond 
het alarmerend dat Maarten meteen na 
de finish naar het ziekenhuis moest voor 
controle. En dat een marathonzwemster 
op TV verbaasd reageerde, omdat Maar-
ten nog een tijdje op zijn benen kon staan 
toen hij uit het water kwam. Tja, waar zijn 
wij nou helemaal mee bezig dan? 
Wat tien jaar geleden gek genoeg was, is 

nu saai. Een uitdaging heet een challenge en ie-der-een wil 
zo’n challenge meemaken. 
Dit voorjaar stond er een wachtrij(!) voor de top van de 
Mount Everest. Met hun zuurstofmaskers op stonden men-
sen te wachten tot ze hun voet op het dak van de wereld 
konden zetten. Dat er bijna tien doden vielen tijdens dit 
klimseizoen, dat moeten we dan op de koop toenemen. 
Later in die week zat ik tijdens de stilte van het Moarns-
gebed van Nijkleaster in Jorwert te kijken naar de enorme 
grafsteen op de vloer van de kerk. Daarop staan in graniet 
uitgebeiteld twee ridders die een wapenschild vasthouden. 
Zo mooi en gedetailleerd! Zelfs de klinknagels van het har-

nas zijn weergegeven. De granieten veren 
op de helm van de ridders lijken zelfs in 
het steen zo luchtig, alsof ze elk moment 
door een windvlaag in de kerk kunnen 
gaan bewegen. 
Ik stel me voor hoe de steenhouwer in zijn 
atelier heeft gewerkt. Weken, maanden-
lang. In stilte. Er stonden geen toeschou-
wers om hem aan te moedigen. Daarvoor 
ging het werk ook niet snel genoeg. En 
toch was het een uitdaging om de figuren 
aan de harde steen te ontlokken. 
De tijd is er niet rijp voor, maar we zou-
den best eens wat meer aandacht kunnen 
besteden aan prestaties die zich in de 
stilte voltrekken. Machtige prestaties. En 
meestal nog minder gevaarlijk ook. 

Ds. Gerda Keijzer

Van de jeugd

nacht zonder dak

Op vrijdagavond 21 juni kwamen we samen op de Heide-
pleats in Sint Nyk voor de volgende editie van Nacht Zonder 
Dak Sint Nicolaasga. Om 19.00 uur kwamen er 26 kinderen 

om van kartonnen dozen hun krot voor de nacht te bou-
wen. Na hun ingezamelde geld ingeleverd te hebben kwa-
men de regels voor de nacht en kon het bouwen beginnen. 
7 verschillende groepen bouwden in twee uren tijd een 
volwaardig krot waar alle luchtbedden een plaats in had-
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den. En natuurlijk was er ook een plaats voor de ouders om 
de bouwwerken van hun kinderen te bewonderen. Na een 
korte presentatie over het doel, was het tijd voor de ouders 
om weer te vertrekken en werden er nog verschillende spel-
len gespeeld voordat de nacht ingetrapt werd. Het bleef nog 
lang onrustig en er werd maar weinig geslapen. Ondanks de 
frisse nacht waren de jongeren vroeg weer wakker en werd 
het terrein netjes achtergelaten. Een geslaagde editie van 
Nacht Zonder Dak waarbij ongeveer € 2600,- opgehaald is. 
Tot volgend jaar! 

 jeugddienst 23 juni 2019

De jeugddienst van dit jaar werd georganiseerd door de 
rock steady groep. Na een seizoen lang onderwijs gehad te 
hebben over diverse onderwerpen vonden de jongeren het 
leuk om aan de gemeente te laten zien hoe zij de kerkdienst 
graag zouden zien. Naar aanleiding van de 10 geboden wer-
den verschillende filmpjes, teksten en liederen gevonden 
die pasten bij de geboden. Alle jongeren hebben met plezier 
meegewerkt aan de dienst. Heb je de dienst gemist dan kan 
je de dienst terugluisteren op de website.

Een aantal smileys beeldt een passage uit de Bijbel aan. 
Aan jullie de vraag om welke personen en geschiedenissen 
het gaat. De antwoorden vind je op pagina 27.
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Van de diaconie

opbrengst collecten

 datum plaats doel collecte opbrengst
        
 28-04-19 St.Nic. gez. diaconieën/caritas € 110,50 
 05-05-19 Idskenh Noodhulp Syrië (KIA) € 163,62 
 19-05-19 St.Nic. H.A. Project : AHHA in Cambodja € 205,55 
 26-05-19 Idskenh Paedwizer project Stichting project PEMA €  264,20 
 30-05-19 St.Nic. Diaconie € 54,35 
 02-06-19 Tjerkg. Weeshuis kinderen € 99,89 
 09-06-19 St.Nic. Project Diaconie € 164,30 
 16-06-19 Tjerkg. World Vision €  79,50 
 09-05-19 doniahiem Wilde Ganzen € 26,65 
 23-05-19 doniahiem Wilde Ganzen €  32,15 

  Collectes 40 dagen project € 1.833,48 
  Giften via bank 40 dagen project € 30,00 
   totaal opbrengst voor 40 dagen project Pema € 1.863,40

Van de KerKrentmeesters

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 kerkgebou-
wen en de kosten van het houden van kerkdiensten. Mocht 
u/jij vragen hebben of is er iets niet duidelijk: vraag het ons!

opbrengst collecten

05-05-19 € 109,43  
12-05-19 € 81,15 Jeugdwerk eigen gemeente
12-05-19 € 64,40  
19-05-19 € 118,47  
26-05-19 € 152,85  
30-05-19 € 58,30  
02-06-19 € 87,20  
09-06-19 € 93,85  
16-06-19 € 53,67  
23-06-19 € 56,90  
    
Ontvangen een anonieme gift van € 50,00.
Hartelijk dank hiervoor  
    
Opbrengst pinkstercollecte tot nu toe €  1,132,00
Alle gevers hartelijk dank. 

jaarlijkse rondgang

6 Juni jl. was de jaarlijkse rondgang langs de bezittingen van 
PG Op ‘e Noed. De kerkrentmeesters controleren de staat 
van de twee klokkenstoelen, drie kerken en vier begraaf-
plaatsen. Alle actiepunten voor komend jaar zijn weer geno-
teerd. De baarhokjes van Doniaga en Legemeer zullen op-
geknapt worden. De klokkenstoel in Legemeer wordt deze 
zomer gerestaureerd. Er zal in het najaar weer gesnoeid 

worden. Sommige rechthebbenden van grafmonumenten 
zullen een brief ontvangen dat de staat van onderhoud van 
het betreffende graf niet goed is. 
Na afloop van de rondgang volgde weer een gezellige nazit 
in Unitas met een hapje en een drankje. Deze avond is er 
afscheid genomen van ouderling-kerkrentmeester Jan van 
der Schaaf en de kerkrentmeesters Theunis van der Molen 
en Sjoerd de Vries. Voorzitter Douwe Smit bedankt hen voor 
hun inzet en bijdrage voor het kerkenwerk. Tevens ontvan-
gen zij uit handen van Sieta een fraai bos bloemen.

acceptgiro

Bij deze uitgave van Geschakeld zit een acceptgiro van de 
abonnementskosten van Geschakeld voor degenen die niet 
per automatische incasso voldoen.
 

Wijkkerkrentmeesters

Wijk 1 vacature (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 vacature 
Wijk 6 Stoffel Yntema (6a) en vacature (6b) 
Wijk 7 Hemmo Kalteren
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elKaar op de hoogte houden

Bloemengroet vanaf 26 mei 2019

26-5        Mevr.Doedel-Ferdinands
2-6          Dhr.Anne Hoekstra
9-6          Mevr.Muizelaar-Groenendijk
16-6        Dhr.Henk de Glee
23-6        Fam.Van der Molen
30-6        Mevr.Winia-Poepjes
7-7          Mevr. Folkertsma-Abma, Jan Postma 
 en mevr.Boelsma-Schotanus

Bedankt

Lieve mensen, 
Bedankt voor de bloemen, attenties en kaartjes die wij 
mochten ontvangen t.g.v. ons 45 jarig huwelijks jubileum.

Wico en Jetty Koolstra-Spoor

mutaties april mei 2019

Binnengekomen:
Vanuit Drachten, Mevr. S. Horjus – Kuipers, Sietze Hepkemalaan 20, 8521 DH Sint Nicolaasga
Vanuit Joure, Mevr. A. Eliveld – Hepkema, Stationsstraat 13, 8521 JT Sint Nicolaasga
Vanuit Joure, Mevr. R. Postma, Schwartzenbergstraat 10, 8521 KX Sint Nicolaasga
Vanuit Wijckel, Dhr. W. Stegenga, Huisterheide 6, 8521 ND Sint Nicolaasga

overgeschreven vanuit: 
Fonteinkerk te Heerenveen, fam. S. H.de Haan, Lytse Buorren 20, 8523 NL Idskenhuizen

uitgeschreven:
Dhr. A.E. van der Wal, Stripedyk 15, 8523 NB Idskenhuizen
Dhr. A.S. de Vries, Kerkstraat 17, 8521 JV Sint Nicolaasga

Verjaardagen 80-plussers uit onze gemeente
      
juli
2 Mevr. K. Keulen - Hoekstra  De Rijlst 2e, 8521 NH
8 Dhr. J. Walstra   It Foarfjild 11, 8522 ME Tjerkgaast
12 Mevr. W.T. Kuijper - ten Hoeve Kempenaerlaan 18, 8521 KS Sint Nicolaasga
17 Dhr. J.L. Weststrate   Stationsstraat 1 K59, 8521 JT Sint Nicolaasga
25 Mevr. A.W. Bosma - Boschma Noed 15, 8521 NR Sint Nicolaasga
26 Dhr. W.J. Bijlsma   Gaestdyk 35a, 8522 MX Tjerkgaast
27 Dhr. S. Schotanus   De Rijlst 51a, 8521 NH Sint Nicolaasga

augustus
1 Dhr. H. Kempenaar  Stationsstraat 1 K04, 8521 JT Sint Nicolaasga
4 Dhr. B. Tuiten   Stationsstraat 3 ,8521 JT Sint Nicolaasga
8 Mevr. S. de Vries - Plantinga Stationsstraat 19, 8521 JT Sint Nicolaasga
11 Mevr. P. Bijlsma - Nieuwenhuis Stationsstraat 1 K09, 8521 JT Sint Nicolaasga
14 Dhr. B. Hoekstra   De Bast 46, 8521 PK Sint Nicolaasga
21 Mevr. J.M. Bakker - van Vliet Sietze Hepkemalaan 20 K26, 8521 DH Sint Nicolaasga
27 Dhr. A. Wijnja   Huisterheide 32, 8521 ND Sint Nicolaasga

septemBer
2 Mevr. IJ. van der Molen - Holtrop Rengersstraat 22, 8521 LE Sint Nicolaasga
8 Mevr. S. Hofman - Schippers De Oergong 51, 8521 GA Sint Nicolaasga
12 Mevr. A. Booy - Bakker  De Oergong 57, 8521 GA Sint Nicolaasga
12 Dhr. D. Bokma   Stationsstraat 1 K54, 8521 JT Sint Nicolaasga
14 Mevr. C.W. Osinga - Eppinga De Greiden 2, 8523 NM Idskenhuizen
26 Mevr. G. Bijlsma - Groenewoud Gaestdyk 35 a, 8522 MX Tjerkgaast
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Wij gedenKen

In Memoriam 

Lolkje Oppedijk-Atsma
* Oudega (W), 1 juli 1924 † Sint Nicolaasga 16 juni 2019

Op de zeer hoge leeftijd van bijna 95 jaar is Lolkje Oppeijk-Atsma ons ontvallen.
Een groot deel van haar jeugd lag in Woudsend. Idskenhuizen werd haar woonplaats met haar man, Berend Oppedijk. Het 
huwelijk werd gezegend met 5 kinderen: Max, Franke, Hilly, Douwe en Loes. Mem wilde een goed en gezellig thuis voor haar 
gezin. En dat is haar gelukt. Precies zoals boven de rouwbrief stond: Har leafde, har waarmte, har bysûndere mem wêzen.
Mem was ‘warber’ , altijd bezig. En in haar vrije tijd stonden haar handen nog niet stil. Er is wat afgebreid, geborduurd en ge-
haakt. In de tijd dat heit Berend uit het werk was hebben ze genoten van de reisjes en de fietstochtjes die ze hebben gemaakt. 
Mem had het vermogen om van kleine dingen te genieten, al vond ze de reizen naar familie in  Amerika prachtig.
Waar ze ook van genoot waren de kleinkinderen. Oppassen natuurlijk, en er was altijd ‘beppe sop en broadsjes’. 
Vele malen zijn zij verhuisd: Oudega, Woudsend, Idskenhuizen en verschillende adressen in Sint Nicolaasga. Maar mem paste 
zich aan en wist elke keer weer gezelligheid te creëren. Zij heeft haar man Berend liefdevol verpleegd tijdens zijn ziekte. Na 
zijn overlijden pakte ze de draad van het leven goed op. De Scharleijen was een prima plek om te wonen. 
Een grote slag was het plotselinge overlijden van oudste zoon Max. Intens verdriet. Natuurlijk in de eerste plaats voor zijn 
vrouw Jettie en de kinderen, maar ook voor mem was het heel moeilijk. De geboorte van de achterkleinkinderen bracht weer 
wat vreugde terug. Tot op hoge leeftijd heeft zij veel dingen kunnen doen. Alleen het lopen werd minder. Heel dankbaar was 
ze voor de verzorgenden en voor de aandacht van de kinderen. Omringd door allen die haar lief waren kon zij haar ogen 
sluiten. In de dankdienst voor haar leven namen wij afscheid van de vrouw die haar geloof niet zozeer in woorden maar in 
daden uitte. Haar zorg en belangstelling voor anderen.  Wij gaven haar uit handen in het vertrouwen dat er voor haar door de 
Heer een plaats bereid is in het land van Licht. 
Dit moge de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen tot troost zijn

Pastor Anneke  Adema

In Memoriam 

Piet Jouwsma
* 12 april 1949 † 21 juni 2019

Piet Jouwsma, man en vader, gedreven sportman, schilder in hart en nieren, een hartverwarmend en vriendelijk mens! 
In 1949 werd hij geboren. Hij volgde een schoolopleiding voor schilder. Bijna 47 jaar geleden trouwde hij met Pietie. Zij twee-
en waren een goed stel. Ze vulden elkaar aan, ook in de zaak die ze opbouwden. Piet werkte achter, Pietie voor, in de winkel. 
Dat was een druk bestaan, maar het had hun hart. Piet is altijd blijven schilderen. In de kerk van Idskenhuizen bij voorbeeld 
heeft hij zijn sporen wel verdiend. Voor allerlei bijzonder schilderklussen werd hij de laatste jaren gevraagd. Tot voor kort was 
hij nog met een penseel en kwast aan het werk. In het laatst vooral restauratieklussen en precisiewerkjes die met de hand 
moesten worden gedaan. Piet vond het mooi. Hij hielp graag mensen. 
Piet en Pietie kregen drie kinderen: Janneke, Ellie en Pieter Jan. Pieter Jan en hij werkten samen in het bedrijf. Er kwamen ook 
drie kleinkinderen waar Piet en Pietie ontzettend van genoten. Tien jaar geleden kreeg Piet een ongeluk waardoor hij maan-
den in het ziekenhuis en revalidatiecentrum moest blijven. Doorzetter als hij was, kwam hij er weer bovenop. Hij fietste weer 
en schaatste en ook al die andere sporten die hij beoefende pakte hij weer op. Hij genoot van de goede dingen van het leven. 
Het was erg jammer dat hij een paar jaar geleden ziek werd. Piet onderging veel behandelingen. Hij klaagde nooit en was 
altijd positief. Bij hem was het glas altijd half vol. Bezoek maakte hem blij. Piet was een gelovig mens. Hij sprak daar nooit 
veel over, maar hij kwam vaak en graag in de kerk. Je kon aan hem zien dat het hem wat deed, dat samen zingen en bidden en 
lezen uit de Bijbel. Op die manier hebben we ook afscheid van hem genomen. We lazen over de leerlingen die terecht komen 
in een storm op het meer. Maar Jezus kwam hen redden en bracht hen veilig naar de overkant. Zo is Piet door de stormen in 
zijn leven heen gekomen. De verhalen uit de Bijbel en zijn geloof in God loodsten hem de veilige haven binnen.
We luisterden naar een prachtige woorden van de kinderen en van Wybren, de broer van Piet. Ellie speelde op de dwarsfluit. 
Met een grote groep mensen hebben we Piet naar zijn laatste rustplaats gebracht, op de Algemene Begraafplaats in St. Nico-
laasga. 
We wensen Pietie en haar kinderen en kleinkinderen en Piets mem mevrouw Jouwsma-Galema toe dat zij de kracht vinden 
om dit verdriet te verwerken en om troost te vinden in de mooie herinneringen aan hun zoon, man, (schoon-)vader en pake. 

Ds. Gerda Keijzer
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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: 
Fedde Kooyker 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 op-
pas, dan graag voor zaterdagavond bellen naar Linda Wind: 
0513-431415.

Kerkelijke adressen

In de Schakels staan elke keer de kerkelijke adressen ver-
meld. Als er veranderingen zijn of als er fouten in staan, wilt 
u dat dan doorgeven via de redactie van de “Geschakeld”?

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 Geschakeld is natuurlijk nog steeds online 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, bijvoor-
beeld oud gemeenteleden die verhuisd zijn kunnen op deze 
manier toch nog op de hoogte blijven van ontwikkelingen 

binnen onze gemeente. U kunt het één en ander bekijken 
op de website van onze gemeente. Het adres is : www.pkn-
openoed.nl  klik dan op de knop [Gescchakeld]

zondagse ontmoeting

U kunt mededelingen, berichten etc. doorgeven aan Alie Ru-
nia. 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 huwelijks-
kaarten 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.

foto’s en privacy

Tijdens de kerkdiensten worden in bijzondere diensten fo-
to’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.

Redactie:  
Aukje de Jong-de Jong
Gerda Keijzer
Roel Kok
Geertje Minnee-Schalkers
 
Inleveren kopij: 
Roel Kok, De Spoarbyls 8, roel-kok@hetnet.nl
Jan de Jong, Bramerstraat 25, 
jan.de.jong@kpnmail.nl
Aukje 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

1. Adam en Eva
2. Simson
3. Jona
4. David
5. Mozes
6. Elia
7. Samuel
8. Izak

9. Verloren zoon
10. Jozef
11. Ruth
12. Jacob en Lea & Ra-
chel
13. Noach
14. Esther
15. 5 broden en 2 vissen

antwoorden bijbelquiz pagina 23
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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 Jannie van Koten, De Ikkers 7, 8523 NV  Idskenhuizen (0513) 43 14 75
 jannievankoten@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
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