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Dit boek is tot stand gekomen door de samenwerking
tussen Protestantse gemeente “Op ‘e Noed”,
Idskenhuizen – Sint Nicolaasga - Tjerkgaast en de
Protestantse gemeente Langweer.

Inleiding
Opnieuw is het activiteitenaanbod van de Kerk Langweer
en de Protestantse Gemeente Op ‘e Noed gezamenlijk.
Bijzonder uit hoeveel dingen je kiezen kunt om mee te
doen!
Op de voorkant van dit blad vliegen de letters je om de
oren. Als je ze los ziet, zoals op het voorblad, dan zijn ze
totaal betekenisloos. Maar zodra je ze in groepjes bij
elkaar zet, ga je je afvragen wat er staat. Na lang kijken
zie je zelfs PKN OP ‘E NOED en KERK LANGWEER
door de letters heen schemeren. Er zit iets achter de
letters, zoals er ook altijd iets achter de woorden van een
ander zit.
Letters worden zorgvuldig in woorden gezet, vormen
zinnen, verhalen. Het is verbazingwekkend hoe bijzonder
de Bijbelschrijvers dat gedaan hebben. De verhalen zijn
ware kunstvormen, waar ook telkens weer iets anders,
iets diepers, achter zit. Zo is het met mensen ook. Het zou
mooi zijn als we elkaar beter proberen te lezen en er
achter willen komen wat er achter de woorden en
gedragingen van een ander zit.
In de geschiedenis van de Bijbeluitleg is een aantal jaren
geleden de volle aandacht op het verhaal komen te liggen.
Een boeiende ontwikkeling begon omstreeks de 18e
eeuw. Men ging de Bijbel lezen als andere historische
geschriften en ging dus op zoek naar het ontstaan van die
geschriften. Men stuitte op bronnen waaruit de
uiteindelijke schrijvers of redacteuren hun boek
zorgvuldig samenstelden. Dat leverde een tegenreactie op
vanuit orthodoxe hoek, waarin steeds duidelijk werd
gesteld dat de Bijbelverhalen werkelijk zo zijn gebeurd
zoals ze ons zijn overgeleverd.

In de laatste jaren heeft men echter veel meer oog voor
het verhaal gekregen en voor de structuur waarin een
Bijbelverhaal ons heeft overgeleverd. Daar is nog wat
anders bijzonders aan toegevoegd: de Bijbel waaruit wij
putten, heeft niet de vorm van een geloofsbelijdenis, maar
bestaat uit een enorme verzamelingen verhalen, gedichten
en brieven. Willem Barnard schrijft daarover prikkelend:
“Het heeft de HERE God behaagd zich te openbaren in
literatuur”.
Komend seizoen komt het ‘verhaal’ op allerlei manieren
aan de orde. Piter Wilkes komt met het verhaal van de
Middeleeuwse Kerken. Pastoor Henk Nota komt met het
verhaal van Titus Brandsma. Stefan de Jong komt met
‘een goed verhaal’. In Groothuisbezoeken gaan we met
elkaar in gesprek over de rol van verhalen in ons bestaan.
In ‘op weg naar de preek’ spellen we met elkaar het
verhaal van de lezing met het oog op de zondag waarin
over dat bijbelgedeelte wordt gepreekt. En in
Bibliodrama krijg je de kans om zelf in het verhaal te
kruipen. En zo is er nog veel meer. Blader en lees zelf
maar. En geef je op – kerks of niet kerks - voor een of
(veel) meer van de activiteiten waar je heerlijk op verhaal
kunt komen.
Aart Veldhuizen
Gerda Keijzer
Anneke Adema
Jetske de Jong
Jikke de Jong
Jannie van Koten
Geertje Oppedijk
Durk Wijnia

Gebruikswijze
Dit jaarprogramma rustig en zorgvuldig doorlezen. Na
het lezen kunt u een keuze maken voor één activiteit of
meerdere activiteiten waar u aan mee wilt doen. Daarna
kunt u de bijgevoegde opgavelijsten invullen.
De lijsten kunnen op 2 verschillende manieren ingeleverd
worden:
1.
U kunt het formulier op zondagmorgen meenemen
en inleveren in de bussen die in de verschillende
kerkgebouwen staan.
2.
Laat uw opgave weten via de mail.
Voor Op ‘e Noed aan
scriba Roel Kok
roel-kok@hetnet.nl
Voor Langweer aan
scriba Geertje Minnee scriba@kerklangweer.nl
Voordat u het formulier inlevert verzoeken wij u om het
volgende te doen:
- Vergeet niet om uw e-mailadres en telefoonnummer
goed op het opgaveformulier te vermelden.
- Noteer de datum van de activiteit goed. Ook als dit een
activiteit betreft waar u zich niet voor op hoeft te geven.
De uiterste inleverdatum is maandag 16 sept. 2019.
Alle data van de activiteiten zullen vermeld staan in de
kerkbladen, op de Zondagse Ontmoeting.
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Mediteren vanuit de christelijke traditie
Meditatie is een manier om
tot rust te komen van alle
ervaringen die we opdoen
in de hectische wereld om
ons heen. In de christelijke
kerk wordt al eeuwenlang
meditatie beoefend.
Uiterlijke stilte en innerlijke
stilte helpen om dichter bij
jezelf te komen, bij je
innerlijke bron en bij wat je
belangrijk vindt in jouw leven. Het helpt je om in
harmonie met jezelf, met de schepping en met God te
komen.
Een inspirerende tekst uit de Bijbel en gebed kan helpen
bij het mediteren en het vinden van de balans in jezelf.
Ds. Siena Cnossen helpt ons op weg bij het vinden van de
stilte en de rust in jezelf.
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: vanaf dinsdag 17 september
(data daarna in overleg, middag of avond)
: 20.00 uur
: kerk Idskenhuizen
: ds. Siena Cnossen
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Piter Wilkens, Libbene Stiennen

Freedtejûn 27 septimber komt Piter Wilkens mei syn
foarstelling ‘Libbene stiennen’ yn ús gemeentes. It is in
foarstelling dêr’t it ferhaal fan de midsiuwske
doarpstsjerke sintraal yn stiet. It giet oer terpen, boeren,
aadlike famyljes, leauwe en de grutte dingen dy’t yn it
libben barre. Wilkens hat him ynspirearje litten troch âlde
Fryske folksferhalen en troch tsjerkegebouwen, dy’t
tsjûgje fan de skiednis fan Fryslân.
Datum
Aanvang
Plaats
Leiding

: vrijdag 27 september
: 19.30 uur
: kerk Idskenhuizen
: Gerda Keijzer en Aart Veldhuizen

Libbene Stiennen is een theaterproductie. Het kost het een en
ander om zo’n mooie voorstelling naar ons dorp toe te halen.
Het zou mooi zijn als we de kosten samen kunnen dragen.
Daarom staat er bij de uitgang een doos om een bijdrage in de
te doen.
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Omgaan met verlies – Rouwgroep Tsjûkemar
Deze rouwgroep is in het
bredere verband van de
gemeenten van de
Tsjûkemar.
Een ieder die, op wat voor
manier ook, te maken heeft
(gehad) met verlies is
welkom op deze
bijeenkomsten op
donderdagmiddag.
We gaan met elkaar in
gesprek over wat verdriet en
verlies met ons doen. De
deelnemers kunnen hun eigen manier van rouwen en de
plaats van God daarin verkennen.
De ervaring leert dat mensen deze bijeenkomsten als
helend en helpend ervaren.

Data

Aanvang
Plaats
Leiding

: donderdag 26 september
donderdag 10 oktober
donderdag 31 oktober
donderdag 14 november
donderdag 28 november.
Met een evt. terugkomdag in januari
: 14.00 uur
: de Fûke, Echtenerbrug
: Sifra op 't Land (predikant Echtenerbrug)
en Aart Veldhuizen.
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Filmavond “Hidden Figures”

In een tijd waarin zwarte vrouwen het moeilijk hadden in
een maatschappij die werd gedomineerd door blanken,
zien we drie vrouwen die ondanks de dagelijkse
worstelingen het hoogste bereiken in hun vak. Ze zijn
vrouw en ze zijn zwart. En ze zijn de besten. Hun
leidinggevenden bij NASA zien dat uiteindelijk ook...
Hidden Figures is een heerlijke film over
doorzettingsvermogen en geloven in jezelf. De film
vertelt en passant een mooi staaltje geschiedenis over de
ontwikkeling van de ruimtevaart door NASA, tegen de
achtergrond van de pijnlijke rassenscheiding in de
Verenigde Staten. Ondanks alle tegenslagen en het
onrecht waartegen de drie vrouwen moeten opboksen,
levert de film optimisme en hoop.
Datum
Aanvang
Plaats
Leiding

: vrijdag 11 oktober
: 19.30 uur
: Dorpshuis ‘De Stjelp’, Idskenhuizen
: Gerda Keijzer
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St. Odulphuspad
Ja, we trekken de
wandelschoenen weer aan!
De wandelaars van het
Jabikspaad hebben nog lang
niet genoeg van de
prachtige wandeltochten
door Fryslân en de
gezelligheid van de
gesprekken onderweg.
Dit jaar beginnen we aan het Odulphuspad. Dit is een
wandelroute of pelgrimsroute van 260 kilometer door
Zuidwest-Friesland, Gaasterland en de Greidhoeke. Er is
ook een boekje uitgekomen over dit wandelpad. Daarin
wordt veel informatie gegeven
over dit bijzondere gebied, de
verrassende wisselende
landschappen, de rijke kerkelijke
geschiedenis en verrassende
historische feiten daarover. Het
boekje is te bestellen op de
website van het Odulphuspad:
www. Odulphuspad.nl.
We wandelen ongeveer 6
zaterdagen per seizoen, en
starten op 12 oktober. We lopen
ongeveer 12-14 km per keer.
Datum
: zaterdag 12 oktober
Tijd
: 08.00 uur
Verzamelpunt : Unitas, St. Nicolaasga
Leiding
: Anna Martha Reitsma en
Anneke Koelewijn
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Vrouw & Geloof: ‘Sterke vrouwen’
“Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer
waard dan edelstenen”. Zo begint Spreuken 31
Sterke vrouwen worden niet alleen in de Bijbel
beschreven, maar je ziet hen ook om je heen.
Ken je sterke
vrouwen in je eigen
leven? Wat
betekenen/
betekenden ze voor
jouw eigen
ontwikkeling? Wat
heb je van hen
geleerd? Heb je daar
nog steeds iets aan?
Misschien ben je zelf
wel een sterke vrouw.

Over dit soort vragen gaan we met elkaar in gesprek. Bij
voldoende deelname splitsen we de groep op in 50plussers en 50-minners.
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: maandag 21 oktober
: 19.45 uur
: kerk Idskenhuizen
: Gerda Keijzer
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Liturgisch bloemschikken
In onze kerkdiensten is dikwijls een liturgische schikking
te bewonderen. Deze bloemschikkingen zijn ‘preekjes’ op
zich, met een diepgang en een schoonheid die bijzonder
is. Met eenvoudige
materialen worden de
mooiste schikkingen
gemaakt.
Vanaf eind oktober/
begin november
komen we drie keer
bij elkaar om de
schikkingen in het
komende seizoen
voor te bereiden.

Datum

Tijd
Plaats
Leiding
Prijs

: Eind oktober / begin november.
(Datum wordt in overleg met de
deelnemers afgesproken)
: 09.30 – 11.00 uur
: kerk Idskenhuizen
: Jeltsje van der Meer, Trienke Hoekstra,
Greta van der Meer en Pietie Jouwsma
: evt. materiaalkosten
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‘Een goed verhaal’ door ds. Stephan de Jong
Het is het jaarthema van de
PKN. De Bijbel staat vol met
verhalen. Verhalen blijven
hangen en spreken tot de
verbeelding. Niet voor niets
maakte Jezus ook gebruik
van verhalen, gelijkenissen
om dingen uit te leggen. En
wie kan er beter over ‘een
goed verhaal’ vertellen dat
Ds. Stephan de Jong,
predikant in Oudermirdum,
Nijemirdum en Sondel en bij
uitstek een verhalenverteller.
Vele verhalenbundels staan op zijn naam.
Het belooft een boeiende avond te worden.
Datum
Aanvang
Plaats
Leiding
Kosten

: woensdag 30 oktober
: 19.30 uur
: kerk Tjerkgaast
: ds. Stephan de Jong en Anneke Adema
: € 2,50 per persoon
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Ochtendkring
In de ochtendkring
komen de bewoners
van Doniahiem en
de bewoners van de
Scharleijen en De
Iendracht samen in
het wijkcentrum.
Elke keer staat er
een onderwerp
centraal dat te
maken heeft met
geloof en levensbeschouwing. Er is een inleiding over het
onderwerp en dan gaan wij daarover in gesprek. De
bewoners krijgen allemaal een uitnodiging voor hun
ochtendkringen

Data:
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Aanvang
Plaats
Leiding

29 oktober
Doniahiem
5 november
Scharleijen/Iendracht
4 februari 2020
Doniahiem
25 februari
Scharleijen/Iendracht
: 09.45 uur
: Wijkcentrum Doniahiem
: pastor Geertje van der Meer
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‘Als hout en stenen spreken’

Dit is de titel van een voordracht in woord en beeld over
de ontwikkeling van de oude Romaanse kerken in Noord
Nederland. Rond het jaar 1000 werden hier voor het eerst
stenen kerken gebouwd.
Onze provincie is rijk aan oude kerken. Sommige kerken
zijn romaans, anderen hebben een romaanse voorloper
gehad of hebben nog resten uit de romaanse tijd.
Wijnand Dijkstra, lid van de excursiecommissie van de
Stichting Alde Fryske Tsjerken neemt ons in zijn
voordracht mee op ontdekkingstocht door de oude
romaanse kerken van Noord Nederland.
Datum
Tijd
Plaats
Leiding
Kosten

: dinsdag 5 november
: 15.00 uur
: kerk Sint Nicolaasga
: dhr. Wijnand Dijkstra en Gerda Keijzer
: € 5,-
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Rondom de uitvaart
Het is iets waar iedereen vroeger of later
mee te maken krijgt. Met een uitvaart.
Van vrienden, familieleden en
uiteindelijk ook van jezelf. Wat komt
daar allemaal bij kijken? En wat is de rol
van de uitvaartverzorger daarin?
De manier van begraven en de rituelen er om heen zijn in
de loop der jaren anders geworden. Veel dingen zijn
mogelijk.
De spreker deze avond is Henk Stoeten.
Uitvaartverzorger van Uitvaartzorg Boersma uit Lemmer.
Henk en zijn vrouw Baukje begeleiden veel begrafenissen
die vanuit onze kerken plaatsvinden.
Henk zal vertellen over zijn werk, de mogelijkheden die
er zijn en er zal gelegenheid zijn om vragen te stellen.
Voor iedereen die wel eens denkt: ‘Ik moet toch eens iets
gaan regelen voor mijn uitvaart” een aanrader.

Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: dinsdag 19 november
: 19.30 uur
: de Hoekstien, Langweer
: Henk Stoeten en Gerda Keijzer
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Belijdeniscatechese
Je bent gedoopt,
naar een
christelijke school
geweest en met je
ouders naar de kerk
gegaan. Je hebt wat
met het geloof. Je
gelooft in God,
hoewel je nog
tientallen vragen
hebt en twijfels. Maar je wilt je geloof niet laten schieten.
Je wilt de kerk ook niet vaarwel zeggen. Maar waar gaat
het nou om in je geloof en in de kerk? Op die vragen
kunnen we samen een antwoord proberen te formuleren.
Je gelooft op jouw manier. Die manier doet er toe. Alle
meningen van gelovige mensen samen maken de kerk tot
een geloofsgemeenschap die er toe doet.
Als je over je geloof wilt praten, dan ben je hartelijk
welkom op belijdeniscatechisatie. Vanaf december gaan
we met elkaar in gesprek. Wanneer en hoe laat, dat
spreken we samen af.
Het zou mooi zijn als je samen met vrienden deze
gesprekken kunt ingaan. Nodig dus vooral ook
leeftijdsgenoten uit.
Aan het eind van de serie gesprekken kun je besluiten of
je Openbare belijdenis van je geloof wilt afleggen in een
kerkdienst.
Datum
Leiding

: vanaf december
: Gerda Keijzer
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Titus Brandsma
Pastoor Nota uit Sint Nicolaasga is gegrepen door Titus
Brandsma en schreef een boek over hem.
Titus Brandsma werd in 1888
geboren in Oegeklooster, nabij
Bolsward. Als priester en hoogleraar
verzette hij zich hevig en openlijk
tegen het nazisme. In 1942 werd hij
gearresteerd. Op 26 juli 1942 werd
hij vermoord in concentratiekamp
Dachau. Waar veel voorgangers
binnen de kerken hun mond sloten
tegen het onrecht dat werd gepleegd,
is juist de kleine Titus Brandsma een
groot voorbeeld voor moed en voor
het spreken van de kerk. Omdat Titus
Brandsma telkens in alle openheid zijn stem liet horen, is
er erg veel over hem bewaard gebleven. In Bolsward is
een indrukwekkend museum aan zijn leven gewijd. In
1985 werd hij door de paus zalig verklaard en naar men
zegt zal een officiële heiligverklaring niet lang meer
duren.
Als Kerk Langweer hebben we op de gemeentezondag
van 29 september het Titus Brandsma Museum bezocht.
Pastoor Nota zal ons in zijn lezing verder meenemen in
die heel bijzondere en moedige wereld van Titus
Brandsma en zijn betekenis tot op vandaag.
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: maandag 2 december
: 19.30 uur
: de Hoekstien, Langweer
: Pastoor Nota en Aart Veldhuizen
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Op weg naar de preek
Wat heb je nodig voor
het maken van een
preek?
Nieuwsgierigheid
naar wat er in de
Bijbel staat, een
kritische blik en een
dosis gezond
verstand. Dat zijn
allemaal talenten die
‘gewone’
gemeenteleden
bezitten. Drie keer per
jaar worden jullie
uitgenodigd om
samen met de
predikanten een preek
voor te bereiden.
De predikanten doen hun voordeel met jullie
opmerkingen. Het behoedt ervoor om ‘over de hoofden’
van de hoorders heen een theologische verhandeling te
presenteren. Een goede preek raakt namelijk aan het
leven van de hoorders. Daar moet de verbinding met de
bijbeltekst plaatsvinden.
Daarom: van harte welkom!
Data:
Donderdag 12 december
Gerda Keijzer
Woensdag 8 januari
Aart Veldhuizen
Donderdag 5 maart
Aart Veldhuizen
Tijd
: 9.30 uur
Locatie
: de Hoekstien, Langweer
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Zaterdagmiddaggezelligheid
Wanneer op zaterdagmiddag de
klusjes zijn geklaard en de
voetbalwedstrijd ten einde is, is het
tijd elkaar te ontmoeten met een
hapje, een drankje, een soepje en een
broodje, in dorpshuis ’t Spantsje te
Tjerkgaast. Heeft u een mooi gedicht
of bespeelt u een muziekinstrument,
dan bent u van harte uitgenodigd
daarmee een bijdrage te leveren.
Mocht u niet over deze talenten
beschikken, dan bent u natuurlijk ook
van harte welkom.
Jongeren in de gemeente willen we
ook graag ontmoeten, het is fijn wanneer jullie meedoen.

Graag bij opgave aangeven of u/ jij een gedicht
voordraagt of een muzikale bijdrage verzorgt.

Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: zaterdag 14 december
: 17.00 – 20.00 uur
: ’t Spantsje, Tjerkgaast
: Jikke de Jong

Opgave:
Ik geef mij op
Ik geef mij op en draag een gedicht voor
Ik geef mij op met een muzikale bijdrage
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Kerstmiddag Op ‘e Noed (70+)
Dit jaar organiseert de diaconie voor de 70+ een
kerstmiddag met als afsluiting een kerstbroodmaaltijd.
De middag is op
woensdag 11
december 2018 van
16.00 uur tot
ongeveer 19.00 uur
in de kerk van
Idskenhuizen.
Hebt u zin om
samen kerstliederen
te zingen, samen
naar een
kerstverhaal te luisteren en samen te eten en bent u 70
jaar of ouder (een jongere partner is ook welkom), geef u
dan op.
D.m.v het opgave strookje kunt u zich aanmelden. Wilt u
aangeven of u zelf voor vervoer zorgt en/of ook nog
passagiers mee kunt nemen of dat u vervoer nodig hebt.

Datum
Plaats
Tijd
Leiding

: woensdag 11 december
: kerk Idskenhuizen
: van 16.00 uur – 19.00 uur
: Diaconie
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Kerstmiddag voor 55 plussers

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

Datum
Aanvang
Plaats

: woensdag 18 december
: 16.30 uur
: de Hoekstien, Langweer
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Kerstrondgang Idskenhuizen
Dit jaar is er geen
kerstnachtdienst in de
traditionele zin van het
woord. Het kerstverhaal
wordt uitgebeeld in
verschillende taferelen
die op verschillende
plaatsen in Idskenhuizen
te zien zijn. We
wandelen van locatie
naar locatie en lopen zo door het verhaal van de geboorte
van Jezus. Van de heraut van Herodes tot de herbergier,
tot de os en de ezel. Een bijzondere belevenis met muziek
van Crescendo en onderweg
een versnapering. We
beëindigen de kerstrondgang
met een korte afsluitende
kerstviering.
Er zijn (veel) mensen nodig
die mee willen doen om de
taferelen uit te beelden. Ook
jongeren!! U kunt zich/jij
kunt je hiervoor opgeven. Het zou heel mooi zijn als we
zo met elkaar, jong en oud, het kerstfeest kunnen vieren.
Mensen die meewerken op deze kerstavond kunnen zich
opgeven en krijgen ruim van te voren bericht.
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: dinsdag 24 december (kerstavond)
: 19.00 uur
: Diverse locaties Idskenhuizen
: Gerda Keijzer en Anneke Adema
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Pubquiz (jong & oud)
Een Pubquiz is een uit Engeland overgewaaid fenomeen
dat al lang niet meer alleen in pubs gespeeld wordt.
Tijdens een Pubquiz worden er in teams vragen
beantwoord over uiteenlopende onderwerpen.
Gezelligheid staat voorop, maar uiteraard willen we
allemaal ook graag laten zien hoe het met onze algemene
kennis gesteld is.
Ben jij degene die altijd de antwoorden weet bij
spelshows of ben jij altijd degene die met gekke weetjes
voor de dag komt. Maar ook als je gewoon zin hebt in een
leuke avond met een hapje en een drankje meld je dan
aan voor de pubquiz! In teams van 4 tot 6 personen kan
jij je opgeven.
Deze quiz wordt dan wel georganiseerd door de kerk
maar kennis over de Bijbel is niet de hoofdzaak. De
algemene kennis van vandaag de dag wordt getest.
Een quiz voor jong en oud
dus geef je snel op en versla
de andere teams! Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd.
(Individuele opgaven worden
ingedeeld in teams)
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: vrijdag 17 januari 2020
: 19.30 uur
: kerk Idskenhuizen
: Jannie van Koten
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Spirit & Business
Reitze Sijbesma is
adviseur bij Agri
Vastgoed, makelaars en
taxateurs. Hij bemiddelt
en adviseert bij de
verkoop of aankoop van
vastgoed in de agrarische
sector. De juridische en
fiscale mogelijkheden zet
hij voor koper en / of
verkoper op een rijtje en
leidt de koop / verkoop in goede banen. Hij wijst koper
en verkoper op hun rechten en plichten.
Als adviseur ben je de spin in het web van een transactie.
Koper en verkoper zijn blij met een adviseur. Maar als de
transactie spaak loopt? Wat dan? Hoe ga je dan om met
de beide partijen? En in welke mate speelt het christelijk
geloof voor Reitze mee in de werkwijze die hij kiest en in
de besluiten die hij dan neemt?
We nodigen jullie uit om naar Reitze te komen luisteren.
Uiteraard kunnen er vragen gesteld worden en na afloop
is er tijd voor een hapje en een drankje.
Datum
Inloop
Plaats
Leiding

: vrijdag 24 januari
: 19.30 uur, aanvang 19.45 uur
: Unitas, Sint Nicolaasga
: Reitze Sijbesma en Gerda Keijzer
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Workshop kalligrafie met Els de Bok
Kalligrafie is van alle tijden en alle
culturen. Het betekent zoveel meer dan
‘een mooi handschrift’, het slaat een brug
tussen woord en beeld, zet mensen aan tot
verstilling, wekt creativiteit op en schenkt
diepe voldoening bij het vormgeven van
een mooie tekst of gedicht.
We gaan twee avonden aan de slag met de
spitse pen en inkt in diverse kleuren. We
gaan een “eenvoudig” alfabet oefenen en
dat gebruiken op mooi papier voor uw
favoriete Bijbelvers, korte tekst of quote.
Uw tekst gaan we verwerken in een
werkstukje op aquarelpapier en een
leporello (vouwboekje), die we ook weer
zelf gaan maken. U krijgt na opgave een
brief met uitleg wat u moet meenemen.
Iedereen die een beetje creatief is en van mooie teksten
houdt, kan hieraan meedoen. Het maximale aantal
deelnemers is 20, dus wie het eerst komt die eerst …
schrijft☺
Els de Bok heeft van diverse kalligrafen les gehad, en
volgt regelmatig workshops bij gastdocenten vanuit de
hele wereld. Zij heeft in 2011 de kalligrafenkring Fryslân
opgericht.
Datum
Aanvang
Plaats
Leiding
Kosten materiaal

: donderdag 13 en 20 februari
: 19.30 – 21.30 uur
: kerk Idskenhuizen
: Mw. Els de Bok en Gerda Keijzer
: 12,50 euro
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Filmavond “Victoria & Abdul”

Wanneer Abdul Karim (Ali Fazal) vanuit India afreist om
mee te werken aan de vieringen rond het Gouden
Jubileum van Koningin Victoria (Judi Dench), blijkt er
een klik te zijn tussen hen beiden. Terwijl Koningin
Victoria steeds meer moeite heeft met de strenge regels
die haar positie als vorstin met zich meebrengt, wordt de
band tussen de twee hechter. De mensen om hen heen
proberen allen deze band te verbreken. Hun vriendschap
wordt echter steeds sterker en de koningin gaat de wereld
met andere ogen bekijken.

Datum
Aanvang
Plaats
Leiding

: vrijdag 28 februari
: 19.30 uur
: de Hoekstien, Langweer
: Aart Veldhuizen

31

Groothuisbezoek

Van verhalen moeten we het hebben! Zonder de verhalen
die we horen uit de Bijbel en de verhalen die we elkaar
vertellen zou ons leven zonder glans zijn. Verhalen zijn
de smaakmakers van ons leven.
Tijdens de groothuisbezoeken gaan we met elkaar in
gesprek over de rol van verhalen in ons bestaan en in
onze kerk.
De Groothuisbezoeken houden we dit jaar samen met de
kerk van Langweer.
Naast de groothuisbezoeken is een persoonlijk
huisbezoek ook mogelijk. U kunt zich hiervoor opgeven.
Opgave ochtend
Opgave avond
Opgave groep 40/50 jarigen
Opgave persoonlijk bezoek ouderling
Opgave persoonlijk bezoek pastores
Opgave beschikbaar stellen woning
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Bibliodrama

Bij Bibliodrama kruip je als het ware in de huid van een
persoon uit de Bijbel.
Je wordt als het ware onderdeel van het Bijbelverhaal
waardoor het verhaal heel dichtbij komt. Het levert een
verhelderende en soms verrassende kijk op het
Bijbelverhaal en de mensen die daar een rol in spelen op
Ds. Aart Veldhuizen heeft dit al vaker gedaan en gaat het
dit seizoen nog een keer doen. Samen met Jannie van
Koten worden er twee bijeenkomsten gehouden.

Datum
Aanvang
Plaats
Leiding

: dinsdag 3 en 17 maart
: 19.30 uur
: kerk Idskenhuizen
: Aart Veldhuizen en Jannie van Koten
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Marcus in één avond
Meestal lezen we kleine
stukjes uit de Bijbel.
Hooguit een hoofdstuk.
Maar het heeft een
verrassend effect als je alle
verhalen uit een evangelie
achter elkaar te horen
krijgt. Je krijgt dan een
ander beeld van Jezus, van
de tijd en de wereld waarin
Hij leefde en van het
(schijn)proces dat Hij
onderging. Je luistert
anders.

We nodigen u uit om tijdens de Veertigdagentijd de
uitdaging met ons aan te gaan en in één zit van een paar
uren het verhaal van Jezus als nieuw te horen.

Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: woensdag 1 april
: 19.30 uur
: kerk Idskenhuizen
: Gerda Keijzer
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After preek gesprek
Jaarlijks komt een
groep mensen na een
dienst bij elkaar in de
consistorie van de kerk
in Idskenhuizen voor
‘de tweede helft’: zij
bespreken met elkaar
een half uur lang de
dienst / preek na.

Je bent van harte
uitgenodigd om mee te
doen. Op de zaterdag
ervoor krijg je de
lezing uit de Bijbel en de preek op papier toegestuurd per
mail. Je kunt je dan al inlezen. Op zondagmorgen delen
we onze ervaringen met de lezing en met wat in de dienst
gezegd en gezongen is.

Datum
Aanvang
Plaats
Leiding

: zondag 26 april
: na de dienst
: kerk Idskenhuizen
: Gerda Keijzer
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Jeugdwerk
Club
groep 7 - 8
Voor de jongeren van groep 7 en 8 wordt er dit jaar weer
club georganiseerd. We proberen
elke eerste vrijdagavond van de
maand een clubavond te
organiseren.
De clubavonden worden gevuld
met spelletjes, filmpjes en
gesprekken. De spellen zullen
variëren van spannend naar
leerzaam maar vooral met veel
plezier.
De avonden gaan over thema’s uit het geloof & de Bijbel
maar ook over dingen die we in het dagelijkse leven
tegenkomen.
Opgeven via het opgaveformulier.

Rock-steady

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

15 - 18 jaar

Voor de oudere jongeren organiseren we avonden met
programma’s volgens de Stay steady methode. We zijn
enorm enthousiast over de werkwijze van de Rock Steady
en hebben daarom het vervolgprogramma besteld.
Wel willen we graag eerst met zijn allen gaan eten omdat
we deze open sfeer om gesprekken te beginnen heel fijn
vinden. De thema’s van de avonden zijn zeer divers en
hebben een diepgang op het geloof op het niveau van de
jongeren.
Iedereen die mee wil doen vragen we zich op te geven via
het opgaveformulier, ook al ben je eerder geweest!
Catechese boven 18 jaar
Vanaf oktober beginnen we weer met de
catechese boven de 18 jaar (tot 25 jaar).
Eén keer per drie weken komen wij een
keer bij elkaar om te spreken over de
verschillende geloofsonderwerpen. Je mag
ook zelf onderwerpen inbrengen die we
kunnen behandelen. Deze bijeenkomsten
zijn in Idskenhuizen en de data worden in
overleg gepland. We beginnen vanaf
oktober en gaan door tot aan de zomer.
Dames en heren boven de 18 jaar zijn welkom om zich
aan te melden voor bij deze avonden.
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Clubstriid
Met de jeugd van onze kerk strijden tegen andere kerken
in Nederland. Een avond vol adrenaline en energie.
Spellen spelen met de hele groep.
Op vrijdag 7 februari 2020!
Super spannend! Doe je mee?
EO-jongerendag 2020
Samen in de bus naar de EO
jongerendag in Ahoy Rotterdam. Op
zaterdag ….. …… 2020 (datum is
nog niet bekend).
Een muzikale en virtuele belevenis!
Kraampjes op het plein en
christelijke bands binnen.
Ook volwassen jongeren zijn van harte welkom.
Ga je mee??
Nacht zonder dak
HET zomerevenement van onze
kerk “Nacht Zonder Dak” komt
ook volgend jaar in de agenda.
Eind juni 2020 kunnen de jongeren
vanaf groep 7 een nacht in een
kartonnen doos/ zelfgemaakt krot
slapen. Hiermee zamelen we geld
in om jongeren in sloppenwijken
aan de andere kant van de wereld
te helpen met betere
toekomstkansen.
Voor meer informatie en de datum
houd www.nachtzonderdaknl/sintnicolaasga in de gaten!!
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Hebt u altijd al met een groep mensen door de
natuur van zuid Friesland willen wandelen? Bent
u creatief of wilt u leren om creatief te zijn? Leert
u graag over de geschiedenis? Wilt u met andere
mensen een gezellige middag beleven of een
mooie film bekijken? Of wilt u spreken met
anderen over het geloofsleven? Dan hebt u het
juiste boek te pakken.
De Protestantse gemeente “Op ‘e Noed” en de
kerk Langweer organiseren verschillende
activiteiten voor het winterseizoen van 2019 –
2020. Geef je op voor de activiteiten en beleef de
gezellige, inspirerende lezingen of activiteiten.

Dit boek is tot stand gekomen in een samenwerking
tussen vijf personen uit beide gemeenten. Deze personen
vormen een doorsnee van het gemiddelde gemeentelid
van de gemeenten. Deze samenwerking werd ondersteund
door de predikanten van beide gemeenten.
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