
In kerkdiensten in het verpleeghuis 
spreek ik altijd de oude zegenbede uit: 

“De HEER zegene u en Hij behoede u. 
De HEER doe zijn aangezicht over u lichten 
en zij u genadig. 
De HEER verheffe zijn aangezicht over u 
en geve u vrede.”

Bij het laatste zinnetje houd ik altijd even rust na ‘en 
geve u’. En het mooie gebeurt dan: de kwetsbare mensen 
in het verpleeghuis spreken zelf dat diepe woord uit dat 
ik hen zo toe wens, ‘vrede’. Het doet wat met me als zij 
dat zeggen. Juist zij, de mensen die tegen hun zin in een 
verpleeghuis zijn terechtgekomen, die zo ontzettend veel 
zorg nodig hebben en vaak ook zelf totaal de weg kwijt 
zijn, spreken zo zelf uit wat zij ten diepste willen: vrede. 

Vrede is waar ieder mens naar verlangt. Ik ook. Vrede met 
het bestaande, met je leven, met de mensen om je heen 
en met wat er om je heen gebeurt. We wensen elkaar met 
de jaarwisseling ‘vrede en alle goeds’ toe en vieren met 
Kerst de geboorte van het Kindeke als de Vredevorst waar-
bij we zingen van ‘vrede op aarde’. Vrede is dan veel meer 
dan alleen dat er geen oorlog is. Het tegenovergestelde 
van vrede is niet zozeer oorlog, maar rampspoed, onge-
luk, onvrede en ellende. Vrede komt in de buurt bij ons 
hedendaagse begrip ‘welzijn’, maar is nog dieper dan dat. 

In een van de talen van de Bijbel wordt voor die vrede 
het woord ‘sjalom’ (uit te spreken als sjaloom) gebruikt. 

Sjalom is ‘er goed aan toe zijn’. En niet alleen jij als enke-
ling, maar ook als gemeenschap, als dorp, als land, als 
volk. In zo’n omstandigheid kan er gezaaid worden, ge-
oogst, gevierd en geleefd. Als er in de Bijbel gezegd wordt 
dat God voor ‘sjalom’ zorgt, dat God vrede brengt, dan 
wordt daar mee bedoeld dat die vrede de diepste grond 
van God is. Het gaat allemaal om vrede, om welzijn, om 
een plek waar het leven goed is. Want er gaat net als bij 
ons ook in die Bijbelverhalen van alles mis. En zo wordt 
ons het verhaal verteld van Jezus die als Vredevorst gebo-
ren wordt. Die verhalen gaan over precies datzelfde wat 
wij bedoelen als we elkaar vrede toewensen. Vrede met 
jezelf, vrede met je leven en vrede met je medemensen. 
En vrede met God als je tekort geschoten bent. 

Zo wens ik u vrede toe. Dat u kracht krijgt om op te staan 
uit alle onvrede. En dat u mensen om u heen hebt die u 
die vrede willen helpen vinden. Misschien is vrede met het 
bestaande een te grote opdracht als er nare dingen gebeurd 
zijn. Want er gebeuren akelige dingen in het leven van veel 
mensen. Er wordt te makkelijk gezegd dat je dat maar moet 
verwerken. Het overleven is al heel wat. Telkens weer ben ik 
onder de indruk van wat mensen allemaal overkomen kan. 
Onlangs kwam ik bij het sterfbed van een oudere me-
neer die ontzettend veel had meegemaakt. Het leven was 
voor hem ontzettend zwaar geweest. Kommer en kwel, 
een opstapeling van ellende. Hij lag op sterven en haalde 
heel zwaar en gejaagd adem. Als het leven leek ook het 
sterven hem zwaar te vallen. Ik wist van zijn christelijke 
achtergrond en vroeg aan de omstanders of ik de zegen 
mocht uitspreken. Hijzelf was al vrijwel in coma. Ik ging 
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KerKdiensten tjerKgaast - idsKenhuizen - st. nicolaasga

zondag  1 december - paars, 1e advent
9.30 uur  St. Nicolaasga - ds. Gerda keijzer
 1e collecte: diaconie   
 2e collecte: kerk

19.30 uur  Vesper, Raad van Kerken
 St. Nicolaasga - ds. Aart Veldhuizen
 
zondag  8 december - paars, 2e advent
9.30 uur  Tjerkgaast - pastor Anneke Adema
 1e collecte: project diaconie  
 2e collecte: onderh. orgels

zondag  15 december - paars, 3e advent
9.30 uur  Idskenhuizen  - ds Gerda Keijzer
 1e collecte: diaconie   
 2e collecte: kerk

zondag  22 december - paars, 4e advent
9.30 uur  St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: KIA schuldhulpmaatjes 
 2e collecte: kerk

dinsdag  24 december - wit, 
 kerstrondgang in Idskenhuizen
19.30 uur De start is in de kerk

Woensdag  25 december - wit, 1e kerstdag
9.30 uur  Idskenhuizen  - ds Gerda Keijzer
 1e collecte: kinderen in de knel  
 2e collecte: onkosten dienst

zondag  29 december - wit
9.30 uur  Tjerkgaast - da. Mink, Leeuwarden
 1e collecte: diaconie   
 2e collecte: kerk

dinsdag  31 januari - wit, oudjaarsdienst
19.30 uur  St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: project diaconie  
 2e collecte: kerk

Woensdag  1 januari - wit, nieuwjaarsdienst
10.00 uur  in Doniahiem - pastor Geertje van der Meer
 1e collecte: diaconie   
 2e collecte: kerk

zondag  5 januari - wit
9.30 uur  Idskenhuizen  - ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: diaconie   
 2e collecte: kerk

zondag  12 januari - groen
9.30 uur  St. Nicolaasga - ds. Aart Veldhuizen
 1e  collecte: Bijbelvereniging  
 2e collecte: kerk

zondag  19 januari - groen, Diaconale dienst
9.30 uur  Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: doel diaconie   
 2e collecte: kerk

zondag   26 januari - groen, Oeucumenische dienst
11.00 uur  R.K. kerk - ds. Gerda Keijzer en 
 pastoor R. Hoogma
 collecte: project diaconieën

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

KerKdiensten langWeer

zondag 1 december - 1ste advent
9.30 uur  ds. Aart C. Veldhuizen
 Collecte rondgang: diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 8 december - 2de Advent
9.30 uur   ds. T.T. Osinga uit Oudemirdum
 Collecte rondgang: diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 15 december - 3de Advent
9.30 uur  ds. D.J. Deuzeman uit Heerenveen
 Collecte rondgang: diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 22 december - 4de Advent  
9.30 uur ds. Jan van der Veen uit Heerenveen
 Collecte rondgang: Adventscollecte 
 vluchtelingenkinderen in Myanmar
 Deurcollecte: eigen gemeente

dicht bij hem staan en legde mijn handen op zijn hoofd. 
En ik sprak die aloude woorden uit: 

“De HEER zegene u en Hij behoede u. 
De HEER doe zijn aangezicht over u lichten 
en zij u genadig. 
De HEER verheffe zijn aangezicht over u 
en geve u    -   vrede.” 

Vol verwondering zagen we dat zijn ademhaling rustig 
werd, dieper. De onrust leek weg te trekken van zijn ge-
zicht. Een uur later sliep hij in. In vrede.

Dat de vrede u in deze kersttijd opnieuw overkomen mag!

Aart Veldhuizen.
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dinsdag 24 december - Kerstnachtdienst 
23 uur ds. Aart  C. Veldhuizen m.m.m.v. ‘Cantabilé’   
 o.l.v. Rinny Pijpker- van der Spoel
 Collecte rondgang: Geef licht aan kinderen 
 in Moldavië 
 Deurcollecte: eigen gemeente

Woensdag 25 december - 1ste kerstdag  
 POPPESLOK in Kerk Langweer
10.00 uur ds. Aart C. Veldhuizen 
 m.m.v. kinderen en ouders van Langweer
 Meer info verder in het kerkblad
 Collecte rondgang: diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 29 december 
9.30 uur mw. Rosalie van Katwijk uit IJlst
 Collecte rondgang: diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente 
 
dinsdag 31 december - Oudejaarsdienst
19.30 uur  ds. Aart C. Veldhuizen
 Collecte rondgang: diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 5 januari    
9.30 uur Ds. Aart C. Veldhuizen 
 Collecte rondgang: diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente
 Na de dienst nieuwjaarwensen in de Hoekstien

zondag 12 januari  
9.30 uur  ds. H. van Veldhuizen uit Hasselt
 Collecte rondgang: diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 19 januari
9.30 uur ds. Aart C. Veldhuizen
 Collecte rondgang: diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 26 januari  
11.00 uur Pastoor R Hoogma en ds. Gerda keijzer
 Oecumenische dienst van de Raad van Kerken
 in de R.K. kerk te St. Nicolaasga

KerKdiensten doniahiem

datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheden

10 oktober Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. Wiebenga
1 januari Op ’e Noed G. van der Meer Nieuwjaarsviering   
(woensdag)   met gem. Op ’e Noed
16 januari Op ’e Noed Ds. Keijzer 
30 januari  Langweer Ds. Veldhuizen HA
13 februari Ouwsterhaule/Scharsterbrug Ds. Wiebenga 
27 februari Op ’e Noed G v.d. Meer 

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

BijBelrooster

donderdag 5 december Filippenzen 1:1-11 Verlangen
vrijdag 6 december Filippenzen 1:12-26 Doelgericht
zaterdag 7 december Psalm 80 Gebed om terugkeer
zondag 8 december Micha 4:1-8 Advent 2 - Verenigde naties
maandag 9 december Micha 4:9-14 Verloskunde
dinsdag 10 december Micha 5:1-5 Zicht op Betlehem
woensdag 11 december Micha 5:6-14 Hoe komt er vrede op aarde?
donderdag 12 december Filippenzen 1:27-2:11 Eenheidsstreven
vrijdag 13 december Filippenzen 2:12-18 Inspanning
zaterdag 14 december Filippenzen 2:19-30 Meeleven
zondag 15 december Psalm 146 Advent 3 - Bijstand
maandag 16 december Micha 6:1-8  Moet de HEER zijn oudste kind geven voor wat wij hebben misdaan?
dinsdag 17 december Micha 6:9-16 Teleurstellende resultaten
woensdag 18 december Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol?
donderdag 19 december Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish
vrijdag 20 december Filippenzen 4:1-9 Vreugde
zaterdag 21 december Filippenzen 4:10-23 Voldaan
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zondag 22 december Micha 7:1-7 Advent 4 - Het recht van de sterkste
maandag 23 december Micha 7:8-13 Het recht van de zwakke
dinsdag 24 december Micha 7:14-20 Genade!
woensdag 25 december Matteüs 1:18-25 Eerste Kerstdag - God met ons!
donderdag 26 december Hosea 11:1-11 Er is hoop!
vrijdag 27 december Hosea 12:1-7 Worsteling
zaterdag 28 december Hosea 12:8-15 Diep gevallen
zondag 29 december Hosea 13:1-11 Geen andere goden!
maandag 30 december Hosea 13:12-14:1 Dom kind
dinsdag 31 december Hosea 14:2-10 Uiteindelijk komt het goed

Het bijbelrooster voor 2020 is tijdens het drukken van dit kerkblad nog niet bekend.

HERNIEUWDE VRIJHEID VOOR EEN KERK MET LEF

Ds Gerda Keijzer sprak me begin juni over het volgende: 
“Aart, ik merk dat we in de kerk te veel aan het tobben zijn. 
Over dat we minder worden, minder kerkgangers, niet meer 
alle vacatures vol kunnen krijgen en hoe het straks allemaal 
moet. Ik snap de zorgen, want het lijkt er ook op dat we niet 
verder kunnen gaan zoals het altijd geweest is. Maar ik vind 
het getob zo jammer. Daar wil ik met je over in gesprek. Kan 
het niet ook anders, zonder getob? Want de verandering van 
de kerken biedt ook kansen, kansen om het misschien wel 
helemaal anders te gaan doen! Kunnen wij daar komende 
zomer samen over nadenken en misschien samen een notitie 
schrijven?”
Ik was enthousiast om ons daarop samen te bezinnen. Het 
leidde tot een stuk dat we in beide kerkenraden besproken 
hebben. Het heet: “Hernieuwde vrijheid voor een kerk met lef”. 
Het stuk werd in Langweer ietsje te theoretisch gevonden en 
daarom hebben we het niet binnen de gemeente verspreid, 
al mag iedereen het gerust bij me opvragen. In deze lezing 
probeer ik concreter te zijn in wat we bedoelen te zeggen, 
vanuit hoe ik naar de dingen kijk.

Hernieuwde vrijheid
We noemden ons stuk ‘Hernieuwde vrijheid voor een kerk 
met lef’. Hernieuwde vrijheid moet je bevechten. Deze tijd 
vraagt namelijk andere dingen dan vroeger. Dat kun je jam-
mer vinden – en dat is het wellicht ook - maar het is ook 
een kans. 
U kent waarschijnlijk het verhaal wel van David die Goliath 
wil verslaan. Hij wordt naar koning Saul gebracht als de jon-
gen die Goliath te lijf wil gaan. Dan gebeurt er dit: Saul gaf  
hem zijn eigen wapenuitrusting en hielp hem die aan te doen: 
een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstschild. Ten 
slotte gordde hij David het zwaard om en David probeerde 
een paar passen te lopen, omdat hij aan zo’n zware uitrusting 
niet gewend was. 

Wij hebben ook een harnas dat ons niet (meer) past. Ik denk 
dan bijvoorbeeld aan het systeem van ouderlingen, diake-
nen, kerkrentmeesters, die steeds moeilijker te krijgen zijn. 
Er moet naar elkaar omgezien worden en daarom bedacht 
de kerk ooit ouderlingen. En er moet gedeeld worden en 
daarom bedacht de kerk het ambt van diakenen. En de gel-
den van de kerk moeten worden beheerd en daarom be-
dacht de kerk het ambt van kerkrentmeesters. Er moet altijd 
een ouderling van dienst zijn, die een gebed uitspreekt in de 
consistorie en de dominee naar de tafel brengt, de mensen 

welkom heet en de leiding van de dienst aan de dominee 
overdraagt door de dominee een hand te geven. Er moet 
altijd een diaken in de dienst zijn omdat zij de collecte moet 
ophalen. En er moet nog veel meer. Eeuwen lang heeft dat 
zo gefunctioneerd. En we zijn er aan gewend geraakt. Maar 
dat harnas past niet meer goed. Het is te zwaar. We kunnen 
er niet meer goed mee lopen.
De landelijke kerk geeft de ruimte om te pionieren. Clas-
sispredikant Wim Beekman is bij ons op bezoek geweest en 
juicht dat ook toe. Als het harnas ons niet meer past, moe-
ten we dingen anders gaan doen. Misschien brengt ons dat 
wel een totaal nieuwe vorm.

Wat is de bedoeling?
Veranderen om te veranderen leidt tot niks. Het moet gaan 
om de bedoeling. Wat is eigenlijk de bedoeling van de kerk-
zijn in het dorp? Het is goed om daarover met elkaar in ge-
sprek te gaan.
We zijn niet samen kerk om het kerkgebouw in stand te hou-
den. Ook niet om op ons geld te passen. En ook niet om het 
huidige systeem zoals we dat nu hebben georganiseerd in 
stand te houden. We zijn ook geen kerk om onze plaatselijke 
gemeente in stand te houden op de manier zoals we nu kerk 
zijn. Ik zou het wel mooi vinden als dat zou lukken, want ik 
ben ook gewend en gehecht aan de manier waarop we altijd 
de dingen organiseerden, maar het is niet de roeping van 
de kerk om altijd te blijven zoals men altijd was. Er is lef en 
moed voor nodig om dingen anders te gaan doen. 
Volgens mij heeft de bedoeling alles met God te maken. Met 
de zichtbaarheid van het Koninkrijk van God, hier in het 
dorp. Dat kan met kerkdiensten. Maar misschien ook wel op 
heel andere manieren. Gods Koninkrijk is daar waar mensen 
gezien worden, in het licht worden gezet. Gods Koninkrijk is 
daar waar naar elkaar wordt omgezien en waar mensen op 
zoek zijn naar bezinning, naar inspiratie, naar vuur, naar 
Geestdrift en waar mensen vanuit Gods licht present zijn in 
het dorp.
Dat is de eerste vraag waar we over na moeten denken: wat 
is de bedoeling? Waartoe zijn wij als protestantse gemeen-
ten op aarde? Waar draait het om? 
De tweede vraag is dan: als het de bedoeling is om werke-
lijk present te zijn in onze dorpen bij lief en leed en als het 
de bedoeling is om mensen te inspireren, hoe kunnen we 
dat dan het eenvoudigst organiseren? Dat is de eerste vraag 
waar we over na moeten denken: wat is de bedoeling? Waar-
toe zijn wij als protestantse gemeenten in Langweer en Op ‘e 

Dat is de eerste vraag waar we over na moeten denken: wat 
is de bedoeling? Waartoe zijn wij als protestantse gemeen-
ten op aarde? Waar draait het om? 
De tweede vraag is dan: als het de bedoeling is om werke-
lijk present te zijn in onze dorpen bij lief en leed en als het 
de bedoeling is om mensen te inspireren, hoe kunnen we 
dat dan het eenvoudigst organiseren? Zo lang het bij wijze 
van spreken lukt om een coördinator voor de bloemen te 
hebben is het prachtig. Maar als dat niet meer lukt, kunnen 
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ook voor de dienst – of desnoods in de dienst – elkaar even 
bevragen voor wie het goed is dat hij of zij vandaag de bloe-
men krijgt. En als we van Godswege present willen zijn in 
onze dorpen, moet dat dan op de oude manier van kerk-
diensten op zondagmorgen en bezoekjes van kerkmensen 
bij andere kerkmensen? Of moeten we juist dingen in het 
dorp zelf organiseren en aansluiten bij waar de mensen zijn 
en waar de mensen mee bezig zijn?

Hebben we voor die bedoeling werkelijk een kerkenraad no-
dig zoals die nu functioneert? Zo lang dat lukt en werkt, is 
het mij prima. Ik heb het zelfs graag. Dus meldt u gerust als 
u ouderling wilt worden! Maar als we niet genoeg mensen 
meer vinden om ambtsdrager te worden, waarom zouden 
we daar dan mee door gaan? Kunnen we dan niet gewoon 
een paar keer per jaar na kerktijd een bakkie koffie drinken 
en dan de lopende dingen met zijn allen bespreken? 

lef
Anders denken is lastig en schept verwarring. Zeker, we zijn 
gehecht aan hoe het altijd was. Maar het biedt ook kansen. 
Nadenken over de toekomst voor de kerk kan heel zuur en 
chagrijnig worden als we alleen maar blijven roepen dat het 
vroeger beter was en dat het eigenlijk weer zou moeten zo-
als het vroeger was. We kunnen met hand en tand probe-
ren zo lang mogelijk door te gaan op de manier waarop het 
altijd was, maar eigenlijk voeren we dan een achterhoede 
gevecht. Want de meeste delen van dat oude harnas passen 
niet meer goed. 

Ik begrijp het verlangen en de heimwee naar het oude, 
maar het verlamt ook. Er is werkelijk lef voor nodig om als 
nieuw te gaan kijken. Wat als er bij voorbeeld helemaal 
geen kerkgebouw en geen Hoekstien en geen kerkenraad 
en geen christelijke gemeente in Langweer zou bestaan, 
maar als wij nu met elkaar zouden besluiten om met elkaar 
een gemeente te zijn waar gevierd wordt en naar elkaar en 
anderen wordt omgezien, hoe zouden we dat dan gaan or-
ganiseren? Ik denk dat we afspreken dat we in één van de 
grootste huiskamers bij elkaar komen en op hoogtijdagen 
een keer in de sporthal of bij de visstijger bij de Koeverd. 
Zouden we in dat geval op het idee komen om een bestuurs-
systeem op te tuigen en gebouwen te gaan bouwen? Of zou-
den we in kringen samenkomen bij de mensen thuis? Zou er 
alleen maar avondmaal worden gevierd als er een dominee 
dienst zou doen, of zouden we gewoon in onze bijeenkom-

sten met elkaar het brood breken zoals Jezus dat ons heeft 
geleerd? Zouden er roosters moeten worden gemaakt om de 
voorganger de hand te geven? Of zouden we gewoon elke 
keer vol vertrouwen op Gods Geest met elkaar beginnen?

Anders denken is best spannend. We zijn al zó lang gewend 
aan ons oude vertrouwde systeem. Maar we kunnen het ook 
anders bekijken. Als we anders gaan denken, krijgen we een 
nieuwe vrijheid om de kerk in te richten. Ik wil ervoor plei-
ten dat we het lef hebben om die nieuwe vrijheid om de 
kerk in te richten te pakken. Dan kunnen we ook in de toe-
komst een kerk met lef zijn, die net zo goed als de vroegere 
kerkgemeenschap een kerk met hart voor mensen is.

David doet het anders. Hij weigert het aanbod om het har-
nas van Saul te dragen. Hij pakt zijn slinger en een paar ste-
nen uit de beek. En wonderlijk genoeg komt hij juist daar-
mee verder, op zijn eigen nieuwe unieke manier, zelfs als 
Goliath hem probeert te doden. David is hier ons voorbeeld, 
voor een kerk met lef, een kerk met hernieuwde vrijheid. 

Hoe we die weg moeten gaan, weet ik niet. Ik kan hooguit 
wat ideetjes ophoesten waarop het zou kunnen. En dat kunt 
u misschien ook. Brainstormen. En wat suggesties opperen 
en uitproberen. Er is geen draaiboek. De weg die we gaan is 
nieuw en onbekend. Toch is de uitkomst niet onzeker. Want 
de bedoeling - het present stellen van Gods liefde midden in 
ons dorp - blijft wat mij betreft kaarsrecht overeind. Daar ga 
ik voor. En wat er vanuit die bedoeling gaat ontstaan, zullen 
we zien!

Ik ben eigenlijk ontzettend benieuwd richting 2030 en daar-
na op welke manier wij en de paar handenvol mensen na 
ons dat gaan doen. Ik kan haast niet wachten….

Aart Veldhuizen

Deze notitie wordt in de gemeente 
Op ‘e Noed besproken in de 

gemeenteochtend van zondag 5 januari

doniahiem

ochtendkring doniahiem

Ochtendkring over verschillen en overeenkomsten tussen 
rooms-katholieken en protestanten in van Doniahiem.
We geloven toch allemaal hetzelfde?
Vrijdag 1 november jl. mocht ik mijn allereerste ochtend-
kring in Doniahiem leiden. In mijn gesprekken met bewo-
ners van Doniahiem, de Scharleijen en de Eendracht komen 
met enige regelmaat de relaties die men heeft met katholie-
ke medebewoners, ter sprake. Tijdens mijn bezoeken hoor 
ik vaak de opmerking: ‘Wy ferskille eins net folle’. Deels is 
dat zo: We geloven in dezelfde God, we hebben dezelfde bij-

bel als fundament en natuurlijk zijn wij allemaal gewoon 
mensen. Maar mijn persoonlijke ervaring is dat wij eigenlijk 
maar weinig weten over hoe onze katholieke broeders en 
zusters hun geloof en kerkgang beleven. Mijn man en zoon 
zijn katholiek en door hen ben ik gaan beseffen dat de be-
leving wel anders is en de accenten verschillend zijn. Dus 
daar hebben we het tijdens de ochtendkring over gehad. Er 
waren ongeveer achttien personen aanwezig. Het was inter-
actief dus mensen konden hun eigen ervaringen naar voren 
brengen en we hebben gezongen. 
En waar ging het dan over? Teveel om op te noemen en te-
veel om hier te behandelen. Maar om een tipje van de sluier 
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op te lichten: We hebben het gehad over het verschil tus-
sen eucharistie en avondmaal. Over het verschil in bestuur, 
over de paus, het celibaat en mannen in het ambt. Over wat 
Maria betekent voor katholieken. Over de heiligen, waar wij 
er maar twee of drie van kennen maar de katholieken veel 
meer. Over dat er tijdens de diensten veel meer zintuigen 
geprikkeld worden dan alleen het gehoor. Ook hebben we 
het gehad over de betekenis van de geschilderde kruisgang 
en de prominente aanwezigheid van het kruis in de kerk 
en in de huizen of rondom de halzen van katholieken. Er 

zijn, zo ontdekten we, ook best wel overeenkomsten: bij de 
katholieken is de bijbeluitleg belangrijker geworden en bij 
ons de rituelen. 
Dit thema zal ook tijdens de ochtendkring op 27 novem-
ber worden behandeld. Dan is het voor de bewoners van 
de Scharleijen en de Eendracht. Aanvang 10.45 uur in het 
wijkcentrum van Doniahiem. 

Geertje van der Meer

maeyKehiem

de jubileumdienst

Eind september bestond Mayekehiem jaar. Re-
den voor een hele week feestelijkheden. En op 
zondag was er een kerkdienst in de grote tent. 
We kunnen daar nu pas iets over schrijven om-

dat het niet meer in de vorige ‘Geschakeld’ kon . 
Zondag, de 22ste september,  dus een feestelijke kerkdienst. 
Er waren heel veel bewoners, ouders, gemeenteleden van 
Op ‘e Noed en belangstellenden. Dat zorgde al voor een 
feestelijke sfeer. Het bijbelverhaal ging over de verlamde 
man die door zijn vrienden bij 
Jezus gebracht werd. Het is fijn 
als mensen elkaar helpen, 
ook in Mayekhiem.

En met het vrolijke kinderkoor “Prelude”moest je als vanzelf 
meedoen. Onder de enthousiaste en bezielende leiding van 
Roelien Braam een feest om naar te luisteren. 

Het was goed om dankbaar stil te staan bij dit jubileum en 
Gods zegen te vragen voor de toekomst voor Maeykehiem. 
Waar zoveel mensen met hart en ziel proberen, samen met 
de bewoners, Maeykehiem te maken tot een plek waar het 
goed wonen is. 
Velen hebben meegewerkt om deze dienst te laten slagen 
en het was fijn dat we als gemeente Op ‘e Noed hier ook 
een bijdrage aan konden leveren. Ook buiten de kerkmuren 
mogen we zichtbaar zijn als gemeente van de Heer. 

de maeykhiemdienst in sint nicolaasga

De jaarlijkse Maeykehiemdienst in de kerk van St. Nyk was 
dit jaar op 10 november. 
Wat mooi dat er zoveel be-
woners van Maeykehiem 
waren. Ook van Langweer 
waren er mensen gekomen! 
Het ging over de verloren 
zoon. In woord en beeld. 
Beamerman Alex had het er 
maar druk mee, maar het 
ging prima!
De begeleiding van de or-
ganist werd ondersteund 
door de instrumenten die 
de bewoners hanteerden.: 
Prachtig!
Er kwamen ook veel spullen uit de tas die de verloren zoon 
had meegenomen. Een geldbuidel, een feesthoedjes voor het 
feestvieren van het geld van de erfenis, maar ook een doosje 
met schillen. Zo diep was de verloren zoon gezonken dat hij 
die wel op wilde eten van de honger.  Maar niemand in de 
kerk wilde daar van proeven. Dat vond iedereen maar vies. 
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Er zat ook een kompas in. En met dat kompas kon de ver-
loren zoon weer de weg naar zijn vader vinden. Want het 
verhaal ging eigenlijk meer over de goede vader, dan de ver-
loren zoon. 
En alle bewoners en ook veel gemeenteleden kregen een 
kompas mee naar huis. En er stond  achter op : Je mag altijd 
opnieuw beginnen. Zeker bij God 

Met elkaar hebben we nog het Onze Vader gebeden. Het was 
een fijne dienst. 
En we hopen dat iedereen er volgend jaar, bij de Maeyke-
hiemdienst op 15 november 2020,  weer bij is. 

Pastor Anneke Adema

Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân organi-
seert ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie. 
Zo willen wij als gezamenlijke kerken mensen die in armoe-
de of onder het sociale minimum leven een steuntje in de 
rug geven met een kerstpakket.

Daarom vragen wij u om het volgende:
Heeft u dit jaar een kerstpakket gekregen? En vindt u dat 
u het niet nodig heeft? Schenk het dan aan ons.Een ande-
re mogelijkheid is om zelf een pakket samen te stellen of 
houdbare levensmiddelen in te leveren.
Veel gezinnen uit onze voormalige gemeente Skarsterlân 
kunnen we daarmee een klein lichtpuntje bezorgen.

u kunt uw kerstpakketten inleveren

Op zaterdagmorgen 21 december van 10.00 - 11.00 uur
Langweer:In de dorpsker te langweer

Als u niet in de gelegenheid bent om het kerstpakket te 
brengen neem dan contact op met Pieter Brinksma, tel: 
0513-499310 dan komt hij langs.

Voor Op ‘e Noed moeten de pakketten worden ingeleverd 
in de Rooms Katholiele kerk

Als u na 21 december een kerstpakket krijgt en deze be-
schikbaar wilt stellen, dan kunt u contact opnemen met Ger-
ben van Houten,  secretaris Solidair (06-42391992)
Wij zien u graag en hopen op uw steun.

Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

Wilt u het werk van de Stichting financieel steunen, dan kunt 
u een gift overmaken op bankrekeningnummer NL81 RABO 
0326 1495 54 t.n.v. Stichting Diaconale werkgroep solidair 
Skarsterlân.

KerstPaKKettenactie 2019

‘Weg met de KerK’

typisch Kerk langweer: “Weg met de kerk”!

Onze Protestantse Gemeente - die we Kerk Langweer noe-
men - is niet doorsnee. We willen voluit kerk in het dorp en 
present zijn waar dat nodig is, of men nu lid van de kerk is 
of niet. Zo worden alle dorpsgenoten die overlijden in de 
kerk genoemd, wordt hun naam op een steentje geschreven 
en zijn ieders nabestaanden welkom op de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar waar we de namen noemen van allen 
die in ons dorp zijn overleden. Er worden bloemen, attenties 
en kaarten gebracht naar ieder van wie wij weten dat ze het 
moeilijk hebben en als dominee ben ik voor ieder die een 
gesprek wil beschikbaar, of men nu iets met kerk heeft of 
niet. We maken ons sterk voor een hechte band met het dorp 
en zijn met het dorp in gesprek hoe we het omzien naar el-
kaar nog meer vorm kunnen geven. Vanzelfsprekend stellen 
we het kerkgebouw en de Hoekstien graag beschikbaar voor 
dorpsactiviteiten als een dodenherdenking op 4 mei en het 
muziektheater en werken loyaal mee aan een Krystkuier op 
kerstavond, ook als dat betekent dat we op kerstmorgen dan 
geen viering met kinderen kunnen houden omdat die kinde-
ren tijdens de Krystkuier in het spier zijn geweest. Kerk en 
dorp zijn geen concurrenten, bestrijden en berispen elkaar 
niet, maar moeten zoveel mogelijk samen optreden.

Daarbij is Langweer een geliefd vakantiedorp dat in het 
voorjaar en de zomer wordt overspoeld door toeristen. 
Vanaf pakweg Pasen tot aan het eind van de zomervakan-
tie zorgen toeristen ervoor dat de kerk voller is. Er zijn veel 
vaste gasten, toeristen die soms al generaties lang in Lang-
weer een vakantiewoning hebben en hier kerken en al bijna 
bij het interieur horen. Maar ook bootjesmensen, soms hele 
groepen jongeren en vaak gezinnen, komen op zondagmor-
gen zomaar de kerk binnen. Zo gaf ik vorig jaar brood in 
de avondmaalsviering aan een jong gezinnetje dat me vaag 
bekend voorkwam: na de dienst herkende ik de jonge va-
der als mijn volle neef die hier met zijn gezin op zeilkamp 
was. Om toeristen het gevoel te geven dat ze er helemaal bij 
horen, gebruiken we in de toeristenmaanden geen Fries in 
onze kerkdiensten. 

De keerzijde van de zomerse toeristentoestroom is dat we 
elk jaar omstreeks eind september weer geconfronteerd 
worden met een lege kerk. De toeristen zijn weer vertrok-
ken. We zijn weer met ons eigen kleine clubje. Tot voor kort 
organiseerden we dan een startdienst, waarbij we zoveel 
mogelijk mensen mee wilden laten doen. Maar dikwijls 
bracht zo’n startdienst nauwelijks andere mensen op de 
been dan ons eigen clubje. Daarom bedachten we dit jaar 
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dat het misschien een slimmer idee is om gewoon iets leuks 
te gaan doen met elkaar. Zo bedachten we de dag ‘Weg met 
de kerk’ op zondag 29 september. 

Op zondagmorgen 10 uur reed een bus van het busmuseum 
voor. Zo’n 25 mensen stapten in. De bus bracht ons bij wijn- 
en cultuurhoeve Thabor in Tirns, waar we eerst een wijn-

proeverij hadden en daarna de lunch gebruikten. Vandaar 
ging het naar het Titus Brandsma Museum in Bolsward. We 
maakten er kennis met Titus Brandsma en werden er stil 
van. Het geweld van de tweede wereldoorlog had opnieuw 
een gezicht gekregen in de vorm van de dappere kleine pater 
Titus. We genoten van koffie met oranjekoek in de parochie-
zaal van de zaliger Titus Brandsma Parochie die ons gastvrij 
onthaalde. De bus bracht ons terug naar Tirns, dit keer naar 
het eeuwenoude kerkje. De potkachel in het midden van 
de kerk snorde en was warm. We lazen het verhaal van de 
kleine David en de grote Goliath, een verhaal dat opvallend 
veel paralellen heeft met het optreden van Titus Brandsma 
tegen de leer van de Nazi’s. Het leidde tot een indrukwek-
kende vesper met momenten van onderling gesprek. 

Zo zoeken we in Langweer naar wegen om met elkaar kerk 
te zijn, de ene keer succesvoller dan de andere. De zoek-
tocht gaat door, vertrouwend op Gods Geest die waait waar-
heen zij gaat.

gezamenlijKe diaconieën en caritas

Zaterdag 9 nov. was de ouderenmiddag georganiseerd door de gezamenlijke Diaconieën en Cari-
tas. We begonnen de middag met koffie of thee. Daarna konden we genieten van oude verhalen 
die werden verteld door Rennie Pijpker. Door haar vertelkunst waande je je in de situatie die 
zij schetste.In de pauze werd de inwendige mens verzorgd met een drankje naar keuze. Na de 
pauze konden we genieten van de verhalen van Akke Radsma, die Rennie Pijpker ook treffend 
op het toneel bracht. De verhalen werden afgewisseld met Friese liederen die we met elkaar 
konden zingen.Aan het eind was er een collecte voor het projectdoel van de gezamenlijke Dia-
conieen en Caritas. De Edwin stichting in Langweer. Dit bracht het mooie bedrag op van €145.70
We kunnen terug zien op een geslaagde middag.

Van een dominee en een drent (6) 

Beste Gerda,
Bedankt voor je vorige reactie. Geloven 
is denk ik zeker een mooie levensover-
tuiging en ik heb er oprecht veel ple-
zier in dit aan jouw hand wat te mogen 
ontdekken. Bijvoorbeeld, soms zijn er 
ineens van die verrassingen voor mij, 
met een onverwacht verband met de 

Bijbel. Zoals je weet kom ik uit Drenthe en woont mijn oma 
in Hoogeveen. Misschien herinner je je misschien nog die 
zaterdag, dat ik bij jullie aan tafel zat en tijdens bijbel lezen 
het woord “Bethesda” voorbij kwam. Pas toen begreep ik 
waarom het ziekenhuis in Hoogeveen die naam draagt. (het 
leek me altijd al geen Drents dialect woord.. en dat blijkt het 
dus ook niet te zijn)

Iets meer van dingen weten, maakt het ook makkelijker om 
het te plaatsen en te begrijpen. Nu, ik wil zeker niet bewe-
ren, dat ik nu veel van het geloof weet. In tegenstelling zelfs, 
om met Albert Einstein te spreken: Des te meer ik leer, des te 
meer ik me realiseer hoeveel ik nog niet weet...
Bijvoorbeeld je vraag die je me eens stelde: “Weet je eigenlijk 
wat die grote feesten zijn?: Kerstfeest, Pasen, Hemelvaart en 
Pinksteren”... ik dacht, dat is een makkie.  Maar dat valt me, 
zo zonder internet of Berdien/jou te willen raadplegen, nog 

eigenlijk behoorlijk tegen. Maar ik zal hieronder een poging 
doen:
•	 Kerstfeest. 25+26 December, viering van de geboorte van 

Jezus Christus. Veelal verworden tot een eet- & familie-
feest, sommige families doen dan zelfs cadeautjes onder 
de kerstboom. De kerstman. Maar eerlijk weet ik buiten 
het feit van de geboorte, eigenlijk niks van het kerkelijke 
gedeelte. Bijvoorbeeld; waarom zijn er 2 kerstdagen, er is 
toch maar 1 geboorte dag? 

•	 Pasen. Variërende datum, meestal in April, altijd zondag/
maandag. Eieren, paashaas, matzes (dat is met Pasen 
toch...?) . Paasvuren, haantje op een stokkie. Dit is denk 
ik het moment van de kruisiging van Jezus.

•	 Hemelvaart. Variërende datum, altijd een Donderdag. 
Jezus Christus is opgestaan en gaat op een wolk naar de 
hemel. Dauwtrappen deden we vroeger wel eens met he-
melvaart. 

•	 Pinksteren. Variërende datum, meestal in juni, altijd zon-
dag/maandag. Eerlijk gezegd, heb ik geen idee wat hier 
gevierd wordt. De woorden Pinksterbeweging, pinkster-
bloemen en Pinkpop komen naar voren, maar dat heeft 
er waarschijnlijk niks mee te maken...

Gerda, ik ben op een openbare basisschool geweest, maar 
had daar wel wekelijks een uurtje godsdienstles. En ging 
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ook naar de kerstviering... Mede daarom schaam ik mezelf 
dat ik eigenlijk niet verder kom dan bovenstaande.... Maar, 
daarom kijk ik wel extra uit naar je antwoorden.

Hartelijke groeten, 
Harmen

Hoi Harmen,

Nou, er is geen reden om je te scha-
men hoor! Ik denk dat er meer Neder-
landers zijn die de betekenis van de 
grote christelijke feesten niet weten, 

dan wel. En bovendien: wat weet ik eigenlijk van feesten 
van andere godsdiensten? Niet veel….

Als ik al de christelijke feesten ga bespreken, wordt deze 
brief wel erg lang. Daarom beperk ik me tot Kerst. Allereerst 
de twee kerstdagen. Is één niet genoeg?, vraag je. Lang, heel 
lang geleden werkten mensen elke dag. Er bestond geen 
vrije dag. Toen de God van Israël zijn leefregels aan de men-
sen gaf, gaf Hij daarin het advies één dag per week vrij te 
nemen, om zo alle sleur van de werkweek te kunnen ont-
vluchten. Dat was een radicaal advies. Alleen de Joden en 
later de christenen kenden deze vrije dag. Wat een geluk! 
Misschien dat de overheden van christelijke naties daar la-
ter nog een schepje bovenop wilden doen en niet één maar 
twee Kerst-, Paas- en Pinksterdagen vaststelden. 

Nu de betekenis van Kerst: God maakte in de wereld van het 
Oude Testament zijn gedachten, adviezen, zijn boosheid, 
zijn medelijden en zijn vreugde meestal niet rechtstreeks 
kenbaar aan de mensen, maar via een profeet. Toch voldeed 
dat niet. De mensen zagen niet iets van God en hoorden 
niets van Hem. Dat had tot gevolg dat ze God vergaten en 
hun eigen weg gingen. Alle verworvenheden uit het verle-
den, alle intimiteit tussen God en de mensen en de dienst in 
de tempel zouden verloren gaan als God zijn band met de 
mensen niet zou aanhalen. Dat deed Hij op een bijzondere 
manier.  

De Bijbelverhalen vertellen ons dat God een engel naar 
een jong meisje stuurde. Ze was verloofd, maar nog niet 
getrouwd. Haar vriend heette Jozef en was timmerman. Ze 
woonden in de provincie, in Galilea, een uithoek van het 
land. Maria, want zo heet ze, zal zwanger worden van een 
jongetje dat de Zoon van God zal heten. Zijn naam, Jezus, 
betekent: God redt. 

Wat zo bijzonder is, is dat God geen koningin of prinses uit-
zoekt om het kind te dragen. Integendeel: het is een meisje 
zonder macht. Maar wel eentje die van wanten weet. Ze 
vindt het prachtig dat uitgerekend zij het kind zal krijgen 
dat de wereld zal veranderen! Lees haar lied maar eens in 
Lukas 146-55. Het is een radicaal en gedurfd lied! Ik denk bij 
Maria nooit aan een verlegen en bescheiden meisje. Eerder 
aan een jonge vrouw die de kansen die ze krijgt met beide 
handen aanpakt! 

Het past eenvoudigweg niet dat de Redder van de mensen 
in een paleis geboren wordt. Dan zou Hij geclaimd worden 
door de elite. Nee, Jezus wordt geboren in een tijd waarin de 
‘gewone’ mensen juist gekleineerd worden door de mach-
tigen der aarde. Jozef en Maria moeten zelfs vlak voor de 
uitgerekende datum nog op weg om zich voor een volkstel-
ling in te laten schrijven in een andere stad. Daardoor wordt 
Jezus ook niet thuis geboren, maar in de stad Bethlehem.  
Omdat de stad vol is met reizigers die zich laten inschrijven 
en er geen plaats meer is voor hen in de herberg, bevalt 
Maria in een stal. Nou moet je niet denken dat ze ergens 
achteraf in een schuurtje haar baby kreeg. Je moet je de 
herberg voorstellen als een hedendaags hotel met een par-
keerplaats ernaast. De herberg was waarschijnlijk op de eer-
ste verdieping en de stal voor de ezels en paarden was op 
de begane grond. Gelukkig konden Maria en Jozef daar een 
slaapplaats vinden. Maar juist die nacht komt de baby. 

Elke baby is een  nieuwe kans voor de wereld. Dat besef is 
prominent aanwezig in de gedachten van een onderdrukt 
volk. Wat voor persoon zal er uit dat baby’tje groeien? Zal 
hij het verschil kunnen maken? Daarom komen herders die 
nacht al op kraambezoek. Herders behoorden tot de laagste 
klasse van de samenleving. Maar het kraambezoek is meer 
dan welkom.

Door die wonderlijke geboorte en de eenvoudige ouders is 
Jezus van meet af aan de Redder voor álle mensen en met 
name voor de gewone mensen geworden. In Hem, in zijn 
rake uitspraken, zijn verrassende daden en zijn verbazing-
wekkende principes die beschreven zijn in het Nieuwe Testa-
ment leren we God zelf kennen. Zijn leven heeft het onze op 
een bijzondere manier verrijkt. En daarom is Kerst een feest!! 

Overigens, Jezus’ dood herdenken we op Goede Vrijdag. Dat 
is de vrijdag voor het Paasfeest. Maar daarover later meer.

Groeten van Gerda    

jaarProgramma 2019/2020

cursus liturgisch Bloemschikken

De groep liturgisch bloemschikken is weer begonnen. 
De deelnemers werken met een bijbeltekst of een thema en 
zoeken naar manieren om met het bloemstuk de woorden 
en gedachten bij de tekst uit te beelden. Deze keer was het 
een thema: Van donker naar licht. 
Een liturgisch bloemstuk is meer dan een bos bloemen: het 
is een preekje op zich. 
De liturgische bloemstukken zijn een verrijking voor onze 
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jaarProgramma 2019/2020

start wandelingen odulphuspad

Zaterdag 12 oktober zijn we vanuit het Jaarprogramma 
2019-2020 gestart met de pelgrimsroute het St. Odulphus-
pad.  Dit is een 260 kilometer lange wandelroute door het 
uitgestrekte en waterrijke Zuidwest Friese landschap.  Het is 
een rondwandeling die begint en eindigt in Bolsward.

We stonden ’s ochtends om 8 uur bij de kerk van St.Nyk in 
de miezerige regen klaar met 28 mensen. Na nog wat regen, 
tijdens de rit naar het eindpunt van de wandeling in Parre-
ga, hebben we het de rest van de dag tijdens het wandelen 
droog gehouden. Vanuit Parrega zijn we, zoals gebruikelijk, 
met de helft van de auto’s naar Bolsward gereden.
Kort na de start in Bolsward hebben we even rondgekeken 
in de Broerekerk, de bekende kerkruïne met het glazen dak. 
De kerk hoorde bij een omstreeks 1270 gesticht klooster. Na 
een grote brand in 1980 heeft de kerk uiteindelijk in 2006 
het glazen dak gekregen.

Betrekkelijk nieuw en leuk detail bij de kerk is de grote 
vleermuisfontein op het voorplein. Een paar jaar geleden 
is in elke plaats of dorp van de 11 stedenroute een fontein 
geplaatst. 
Daarna al wandelend en praten door het prachtige land-
schap via kleine dorpjes op naar Blauwhuis waar we onze 
pauze hadden gepland in de St. Vituskerk. We arriveerden 
daar rond 11.00 uur.  De koffie stond al klaar en de gast-

vrouw had zelfs dadelkoek voor ons gebakken!
De St. Vituskerk in Blauwhuis dateert van 1869. Sint Vitus 
was beschermheilige tegen overstromingen en patroon van 
kerk en dorp. De kerk is gebouwd door architect P.J.H. Cuy-
pers, bepaald niet de eerste de beste!  De kosten bedroegen 
destijds 100.005 gulden. De parochie telt op dit moment 600 
parochianen. Ik weet niet hoeveel parochianen er tijdens de 
bouw van de kerk waren, maar vast niet veel meer. Ongelo-
felijk dat ze met zo weinig mensen zo’n prachtige grote kerk 
konden bouwen! We kregen een uitgebreide rondleiding 
van John Weel, een enthousiaste koster die zelfs een boekje 
over de kerk heeft geschreven. Met zoveel  bijkomende in-
formatie is een wandeling niet alleen goed voor je lichaam 
maar ook voor je geest! 
Nadat Anna Martha Reitsma als afsluiting van de pauze in 
de kerk een gedicht had voorgelezen vervolgden we onze 
weg de eerste tien minuten in stilte. 
Sneller dan we gedacht hadden was daar al het dorpje Par-
rega; het eindpunt van deze eerste wandeling. Een heel ge-
slaagde ochtend, ik denk dat we allemaal zin hebben in de 
volgende etappe op 9 november!

Anneke Koelewijn-van Peursem

st. odulphuspad 9 november

Onze tweede wandeltocht zijn we begonnen in Parrega. 
Met ongeveer 20 enthousiaste wandelaars zijn we door het 
mooie wijde Friese land richting Greonterp gelopen. Er was 
een lekker stevig windje maar het was droog.  
In Greonterp staat “ Huize Het Gras”. Hier woonde van 1964 
tot 1971 de bekende 
schrijver Gerard Reve. 
Ook staat er nog een klei-
ne klokkentoren waar 
we even binnen konden 
kijken en de geschiede-
nis konden lezen van het 
kerkje  dat er oorspron-
kelijk aan vast had geze-
ten. 

kerkdiensten. We zouden ze missen als ze er niet waren. 
Daarom bedanken we de vrouwen die zich hier altijd voor 
inspannen van harte voor hun werk en we wachten in de 
komende adventstijd op mooie, inspirerende kunstwerken 
van hun hand.
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Na de Reformatie ging het kerkje over naar de aanhangers 
van de “Nije lere” en werden de kerkdorpen Parrega en 
Hielsum  en Greonterp samengevoegd.
Als de Parregaaster dominee in Greonterp preekte nam hij 
z’n eigen mensen mee, want de Greonterpers waren katho-
liek en kerkten in Blauwhuis. Op een gegeven moment werd 
er nog maar 1x per jaar gepreekt,  met Hemelvaartsdag.
In 1780 werd de kerk afgebroken. Over een prachtig paadje 
onder het spoor door en langs een watermolen aan de Ou-
degaaster Brekken komen we in Oudega. Hier drinken we 
onze koffie in It Beaken naast de Ankertsjerke. Ook mogen 
we nog even de kerk binnenlopen. Onze medewandelaar-
ster Anna Martha Reitsma vindt hier op de dominee-muur 
haar voorvader ds. Schuur die in deze kerk van 1827 tot 
1860  dominee was 

Deze had een dochter Anna Martha Schuur en die had een 
dochter Tetsje en die kreeg weer een dochter Anna Martha, 
de beppe van onze eigen Anna Martha. Wat een mooi ver-
haal! 
Liza Egberts leest met ons een gedicht en daarna vervolgen 
wij onze weg . We lopen langs de Oudegaaster Brekken met 
prachtig uitzicht op de schittering van het licht op het wa-
ter. In onze wandelgids van het Odulphuspad wordt dat “Lux 
Aeterna” (eeuwig licht) genoemd. Dit verwijst naar de prach-
tige lichtval vanuit het zuiden over de Oudegaaster Brekken.

Deze waterplas is zo’n 
120.000 jaar geleden tij-
dens de voorlaatste ijstijd 
ontstaan.  Wij moesten wel 
tegen de wind in ploeteren 
maar het eindpunt was in 
zicht: in Nijhuzum stonden 
de auto’s en gingen we al-
lemaal weer naar huis. 
Onze volgende tocht is op 
7 december.  Maar weer af-
wachten wat ons dan weer 
brengt.

Jetske Wildschut 

Kloosterweekend 25 t/m27 oktober

Vrijdagochtend vertrokken we met 9 dames richting het 
klooster Lioba te Egmond-Binnen, voor een weekend met de 
zusters en broeders het kloosterleven te ervaren en beleven.
Lioba, wat betekent liefelijke, goede, is de naam die aan de 
nicht van Bonifatius werd gegeven, zij heeft het christen-

dom naar deze streken gebracht.
Het klooster is gesticht in 1935 door Hildegard Michaelis. 
Het klooster vormt een monastieke gemeenschap in de be-
nedictijner orde. In het klooster wonen nog 7 nonnen en 3 
monniken, gescheiden van elkaar. De kloosterlingen voeren 
kunstzinnige ambachten uit, 4 keer per dag is er een viering 
in de kapel en daarnaast doen zij gezamenlijk alle werk-
zaamheden in en rond het klooster, met de hulp van vele 
vrijwilligers.   
Tot op heden leeft men in het klooster voort op gedachten 
van Hildegard, die gevormd zijn door het volgende;

“God schiep alle dingen opdat zij zouden zijn; en God schiep 
de mens in wie God zich zelf  uitstort en overvloeit, opdat de 
mens God wordend zin geeft aan alle schepselen, en weer te-
rug zal vloeien naar God” ( Meester Eckehart 1260-1327)

We werden gastvrij door een zuster onthaald en kregen een 
korte rondleiding, waarna we om 11.30 uur naar de Eucha-
ristieviering gingen. In een kring met elkaar werd het brood 
en wijn gedeeld, het lichaam en bloed van Christus.
In onze eigen verblijfruimte ‘School voor Vrede’, kregen we 
onze warme maaltijd en konden we onze eigen slaapkamer 
inrichten. Dit leverde hilarische taferelen op. 
Om 18.00 uur gingen we opnieuw naar de kapel, nu voor 
een korte dienst. De zusters en broeders zingen in 2 weken 
tijd alle 150 psalmen, dit herhalen ze het hele jaar door. We 
zongen mee in wisselzang. Dat was even wennen, maar za-
terdag wisten wanneer we moesten, zingen, staan en zitten. 
Zaterdagochtend heeft zuster Helianthe ons over de geschie-
denis van het klooster verteld en over haar eigen intrede. 
Een indrukwekkend verhaal, zo wie zo waren we onder de 
indruk van het leven dat in het klooster wordt geleefd. Mid-
dags leidde ze ons door de sobere kapel en vertelde over 
de betekenis van de voorwerpen, ramen in lood op glas en 
bouw. 
Zaterdagmiddag bezochten we de expositie van de kunstzin-
nige ambachten, prachtige geweven priesterlijke gewaden, 
wandkleden, aarde- en zilverwerk en beelden.
Zondagochtend gingen we als afsluiting met elkaar naar de 
abdij in Egmond Binnen, voor de Eucharistie viering. 
We hebben met elkaar een bijzonder weekend beleefd, we 
voelden ons sterk met elkaar verbonden door onze persoon-
lijke verhalen met elkaar te delen in een sfeer van gebor-

genheid, en 
gezelligheid.  

Jeltje, Tiny, 
Jettie, Nel, 

Gerda, 
Cobe, Trijn, 
Wietske en 

Jikke
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de vesper van de raad van Kerken op 1e advent
Zondagavond 1 december ga ik voor in de vesper, uitgaande 
van de Raad van Kerken. De vesper staat in het teken van 
waakzaam zijn. Ik vertel in de vesper over de dichter Jochen 
Klepper die in de tijd van Hitler in Duitsland leefde en ge-
trouwd was met een Jodin en met haar een Joodse dochter 
had. We gaan een lied van hem zingen dat in ons liedboek 
staat. Zijn levensverhaal is indrukwekkend en heeft in alle 
radicaliteit alles te maken met waakzaam zijn.
De vesper is in de Protestantse Kerk van Sint Nicolaasga en 
begint om half 8.

2 december, 19:30 uur in de hoekstien: 
lezing van pastoor nota over titus Brandsma
Met een flinke groep gemeenteleden bezochten we het Ti-
tus Brandsma Museum in Bolsward. De moed van de kleine 
niet al te gezonde pater Brandsma maakte indruk. De moed 
waarin hij het woord voerde tegen de Nazi’s is indrukwek-
kend. Hij moest het met zijn leven bekopen.
Pastoor H. Nota uit SintNicolaasga heeft zich altijd verdiept 
in Titus Brandsma en schreef een boek over hem. We heb-
ben hem uitgenodigd om bij ons te komen vertellen over 
de betekenis en het leven van Titus Brandsma. Van harte 
aanbevolen!
Het kan wel eens een heel actuele lezing worden, omdat er 
steeds meer stemmen opgaan dat Titus Brandsma binnen-
kort heilig verklaard zou kunnen worden binnen de Rooms 
Katholieke Kerk. In dat geval wordt ongetwijfeld Bolsward 
een bedevaarsoord.

de ochtenddiensten van advent
Elke zondag van advent steekt een gemeentelid de 
adventskaars(en) aan en zingen we daarna een of meer cou-
pletten van ‘Nu daagt het in het Oosten’. 
Op 1 december, eerste advent, ben ik de voorganger. Het 
is een dienst van verwachting, van hoop en verlangen naar 
een andere werkelijkheid dan de werkelijkheid waarin we 
leven. Op tweede, derde en vierde advent zijn er gastvoor-
gangers: ds Osinga uit Oudemirdum, ds Deuzeman uit Hee-
renveen en ds Van der Veen uit Heerenveen.

Vrijdag 13 december van 16:00 – 18:30: 
Kliederkerk voor alle kinderen van langweer
Kerst is het mooiste feest dat er is. We gaan over Kerst aan 
het werk. We hebben kinderen nodig die houden van toneel-
spelen, kinderen die graag (solo of in een koortje) zingen. 
We hebben ook jouw wensen nodig: wat zijn jouw kerstwen-
sen? We gaan met elkaar een POPPESLOK organiseren die 
we houden op Kerstmorgen in de kerk. Kom dus allemaal en 
geef het door aan je kinderen, kleinkinderen, buurkinderen 
en iedereen die mee wil doen!

Bij school wordt op maandag 9 december een uitnodiging 
uitgedeeld. En op Facebook komt het uiteraard ook te staan. 
En: o ja. Als je thuis komt, hoef je niet meer te eten!

24 december, Kerstnachtdienst, aanvang 23 uur
De Kerstnachtdienst in Langweer is een begrip tot in de 
wijde omgeving. De kerk is met kaarsen verlicht als we in 
het donker samen komen. We lezen het kerstverhaal naast 
de actualiteit van vandaag en we zingen bekende kerstlie-
deren. Het koor Cantabilé werkt mee aan de kerkdienst. In 
Langweer gaat deze avond de KrystKuijer niet door, maar 
vanzelfsprekend is iedereen welkom in de Kerstnachtdienst. 

25 december, kerstmorgen, aanvang 10 uur (!) – 
PoPPesloK in Kerk langweer
Andere jaren waren de kinderen betrokken bij de KrystKuij-
er. Omdat dit jaar de KrystKuijer niet doorgaat, organiseren 
we een kerkdienst met kinderen op kerstmorgen. Ouders en 
grootouders kunnen hun (klein)kinderen meenemen en kin-
deren hun ouders en grootouders. We houden namelijk een 
grote POPPESLOK in de kerk. Er is immers een kind geboren 
en u bent allen welkom om op kraambezoek te komen. Het 
is een jongetje!
We vragen iedereen om een kraamcadeautje mee te nemen 
die wij na de kerkdienst overgedragen aan Stichting Ba-
byspullen die de spullen verspreiden onder armlastige ou-
ders. Er blijkt momenteel bij hen vooral behoefte te zijn aan 
wat grotere kleiding (maatje 92 van de jongens is helemaal 
op) en verzorgingsproducten: pakje billendoekjes, shampoo 
e.d.). Als iedereen zoiets (of wat anders) als kraamcadeautje 
mee zou willen nemen, zou dat prachtig zijn voor het goede 
doel! Wij zorgen dan dat het te plak komt.
Er zal een Engelenkoortje zijn van kinderen die als koortje 
en solo zingen. Kinderen en een paar volwassenen spelen 
het kerstverhaal uit op hun eigen manier. Er is ruimte voor 
je eigen kerstwensen en natuurlijk is er de klassieke beschuit 
met muisjes en de poppeslok. De kerkdienst zal met de kin-
deren worden voorbereid op de Kliederkerk van vrijdag 13 
december. Zegt het voort!

Zondag 29 december is Rosalie van Katwijk onze voorgan-
ger. Rosalie is na de stage die ze bij ons deed aan het werk 
geweest als kerkelijk werker in Heeg (zwangerschapsverlof) 
en doet momenteel veel werk als geestelijk verzorger. Fijn 
dat ze weer in ons midden voorgaat!

Dinsdagavond 31 december ben ik de voorganger in de Ou-
dejaarsdienst. Op de drempel van Oud en Nieuw staan we 
stil bij alles wat vervliegt en voorbijgaat. Daarnaast leg ik 
wat volgens Johannes blijft bestaan: het Woord dat bij God 
is, dat zelfs God ìs. Het is mooi om op deze avond het begin 

VooruitBliK oP de KerKdiensten langWeer
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van het Johannes-evangelie te lezen. 
Ik ben heel veel met het Johannes-evangelie bezig geweest, 
ben er op afgestudeerd en deed er later langdurig onder-
zoek naar. Het Johannes-evangelie geeft zich niet zomaar 
gewonnen. Het is later geschreven dan het evangelie van 
Matteüs, Markus en Lukas. Het bevat daardoor veel rijpere 
gedachten, waar je wel even op moet kauwen.
Voor de Oudjaarsavond is Johannes 1 erg geschikt. Er is 
iets dat blijft, sterker nog: dat van eeuwigheid is. Dat is het 
Woord dat bij God is. Waar doelt Johannes op? Misschien wel 
op datgene dat u bij tijd en wijle draagt, waardoor u verder 
kunt. In de kerkdienst staan we daar uitvoerig bij stil.

Zondag 5 januari ben ik ook de voorganger. Het is de dag 
voor Driekoningen, het Kerstfeest van de Oosterse kerken. 
Ik wijk echter van het gebruik af om deze zondag over de 
wijzen uit het Oosten te preken. In plaats daarvan lees ik het 
vervolg van Johannes 1, het Johannes-evangelie dat mij zo 
dierbaar is. Er komt meteen al heel veel voorbij: Johannes 
de Doper, de doop van Jezus en de roeping van de discipe-
len. Johannes wil ons direct al duidelijk maken wie Jezus is. 
‘Zoon van God’ zo laat hij een paar keer zeggen in dit hoofd-
stuk. Maar wat wil dat zeggen? En raakt dat ook ergens aan 
ons bestaan hier en nu?

Zondag 19 januari ga ik weer in Langweer voor. Het is dan 
de Kana-zondag, waarop het verhaal van de bruiloft te Kana 
aan de orde is. En daar zijn we na Johannes 1 nu precies bij 
aangeland. Ik heb er al tientallen keren over gepreekt en 

probeer het zo te lezen alsof ik het ter plekke voor het eerst 
hoor. Wat wil het zeggen dat Johannes nu als eerste teken 
van Jezus vertelt dat hij water in wijn veranderd? Wellicht 
dit: daar is het hem op uit, dat je water verandert in wijn. 
Dat wil zeggen: dat de heel gewone dingen kunnen worden 
opgetild, ja zelfs eeuwigheidswaarde kunnen krijgen.

Zondag 26 januari is de gezamenlijke dienst van de Raad 
van Kerken in de Katholieke Kerk in Sint Nicolaasga. Voor-
ganger is de nieuwe jonge pastoor R. Hoogma, die pastoor 
H. Nota in Sint Nicolaasga heeft opgevolgd, met ds. Gerda 
Keijzer. Zelf ben ik die morgen voorganger in Bloemkamp. 
Let wel: de kerkdienst begint pas om 11:00 uur, dus u kunt 
thuis eerst uitgebreid op de koffie!

Meeleven
Er zijn veel huizen met grote en kleine zorgen in ons dorp. 
Ik noem dit keer slechts de naam van Els Theel. Rob is drie 
weken na zijn verhuizing naar Anna Schotanus overleden. 
Rob leek het daar goed te hebben. Woensdag 13 november 
zakte hij in elkaar, zaterdagmorgen overleed hij. Op donder-
dagmiddag 21 november namen we afscheid van Rob vanuit 
de kerk. In het volgend kerkblad volgt een In Memoriam.

Verslag Van de KerKenraadsVergadering oP 11 sePtemBer 2019

Aanwezig : voltallige kerkenraad

Opening: Voorzitter F. Hoekstra heet allen welkom. Ds. 
Veldhuizen laat ons daarna de pijlers zien voor een posi-
tieve gezondheid, die in de gezondheidszorg worden gehan-
teerd: lichaamsfunctie - mentaal welbevinden - zingeving 
- kwaliteit van leven – sociaal maatschappelijk participeren 
– dagelijks functioneren. Zingeving geldt ook in de kerk. Wat 
geeft de kerk voor zingeving? Over deze vraag wordt van ge-
dachten gewisseld. Ds. gaat daarna voor in gebed. 
Ingekomen stukken:  Uitn. PG Joure: bevestigingsdienst 
kerkelijk werker Lieke Versluis, 15 sept.  
Notulen 5 juni 2019:  De notulen worden na enkele wijzi-
gingen goedgekeurd en ondertekend.
N.a.v.: 20 oktober is er geen dienst vanwege het optreden 
van het muziektheater in de kerk. Dit zal toegelicht worden 
in het kerkblad.
Terugblik diensten: 23 juni : Jubilea van de organisten en 
de viering van de maaltijd van de Heer. De organisten von-
den het een mooie dienst. Er wordt opgemerkt dat er meer 
ruimte/ tijd  moet tussen aanbieden van het brood en het 
aanbieden van de wijn. Het was niet gelukt om op 28 juli 
een voorganger in te roosteren Er waren positieve reacties 
op het voorgaan van ouderling R. Pijpker. 
Diakenen: Het rooster voor halen en brengen van bewoners 
van ‘Maykehiem’ voor de kerkdienst is opgesteld. Op 31 ok-
tober is er weer een bijeenkomst van de Tsjûkemargemeen-
tes voor de diakenen. 
Kerkrentmeesters: De groot-onderhoudsbeurt van het or-

gel wordt pas in maart 2020 gedaan.
Kerkklok heeft lang niet gewerkt. St. B.R.M. stuurt subsidie 
aan voor restauratie toren en klok.
Notitie “Hernieuwde vrijheid voor een kerk met lef”, ge-
schreven door ds. Aart Veldhuizen en ds. Gerda Keijzer. Ds. 
Veldhuizen licht deze notitie toe. Deze notitie handelt over 
de veranderingen en problemen t.a.v. de krimp in de kerk.  
Hoe wij als kerken op een reële manier daarnaar moeten 
kijken en ons doen en laten er op aan kunnen gaan passen. 
( zie verder publicatie  ds. Veldhuizen in dit kerkblad) “We 
moeten kerk zijn zoals het kan en niet zoals het moet”. De 
vergadering wisselt hierover van gedachten
Bovenstaand verhaal sluit ook aan bij de notitie van de 
kerkrentmeesters ( Tsjûkemargemeenten) : ‘Het voorbe-
staan van kleine dorpskerken’. Toelichting: In deze notitie 
wordt  uiteengezet hoe  de kerken, als men niet meer zelf-
standig verder kan, als het aan mensen en deskundigheid 
ontbreekt, samen zouden kunnen werken in de toekomst. 
Samenwerken betekent dat gemeenten op verschillende ter-
reinen van het kerkelijk leven samenwerken. De samenvoe-
ging van geldelijke middelen is de grootste hobbel die ge-
nomen moet worden. Het beheer van de bezittingen wordt 
dan overgeleverd aan een centraal beheer. Het surplus van 
het rendement is dan voor alle gemeenten.
Besloten wordt om bovenstaande op de gemeenteavond 
van 6 november te bespreken met de gemeente. De vragen 
daarbij zijn: Hoe kun je de kerk behouden?  En hoe zien wij 
de kerk in 2030? 
Wel of geen dienst 1ste kerstdag: Ervan uitgaande dat er 
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een groep belangstellenden, wordt  besloten om wel een 
dienst te houden om 10 uur. Liefst met veel gezang. 
Wat verder ter tafel komt: Er zijn nu kaarsen met een led-
lampje voor de kerstnachtdienst;  geen brandgevaar meer.

Sluiting: ouderling R. Pijpker leest een zelfgeschreven ge-
dicht voor over de maand september.
De voorzitter bedankt allen en sluit de vergadering.

gemeenteleden en blijkgevers die in december 2019 
en januari 2020 80 jaar en ouder mogen worden

09 dec.  Mevr.  S. Blekkenhorst-Pasma
             Oasingaleane 29, 8525 EN  Langweer
21 dec. Mevr. A. Regeling
  Molier 11, 8525 EX  Langweer
08 jan. Mevr. W. Gentenaar
  Troelstraweg 25, 8524 DK  Teroele
19 jan. Dhr. H. Blekkenhorst
  Oasingaleane  29, 8525 EN  Langweer

huwelijksjubilea

40 jaar - 7 december
Dhr. K. Leenstra
Mevr. H. Leenstra-Nauta.
Brédyk 8, 8525 ER Langweer

50 jaar: 12 december
Dhr. A. P. Boertjens
Mevr. S. Boertjens-Fröschke
Pontdyk 4/b,  8525 GG Langweer

50 jaar: 30 december
Dhr. J. Kraak
Mevr. Sj. M. Kraak-Haantjes
Auke Piersstrjitte 2, 8525 GE  Langweer

We willen de jarigen en bruidsparen gelukwensen 
met de volgende woorden :

Zegenen
Zegenen is

iemand de handen opleggen,
bemoedigen,

sterken,
toekomst geven.
Zegenen is ook

met-de-ander zijn,
en wel zó,

dat die ander
zich kan ontplooien,
meer mens kan zijn.

Dan ben je een GEZEGENDE.

Ds. Käti van Bergen

Verjaardagen / juBilea

Van het college Van diaKenen
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VERJAARDAGEN / JUBILEA

VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

Inkomsten van de diaconie

September € 338,50
Oktobe  € 357,37

22 december Adventscollecte 
Vluchtelingenkinderen in Myanmar
Tijdens de conflicten in Myanmar zijn veel kinderen naar 
Thailand gevlucht. Veel van hen kunnen niet terug, omdat 
ze geen ouders meer hebben of omdat hun ouders als ille-
gale arbeiders in Bangkok werken. Kerk in Actie ondersteunt 
deze kwetsbare kinderen met opvang en onderwijs, zodat 

hun kansen op een betere toekomst worden vergroot.

25 december Kerst
Geef licht aan kinderen in Moldavië
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag don-
ker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Advent 
inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, 
een belofte die uitkomt. De geboorte van Jezus brengt licht 
in een donkere wereld. Met de kerstcampagne van Kerk in 
Actie delen we dit licht met kinderen in Zambia, Colombia, 
Myanmar, Moldavië en Nederland. Zo verlichten we hun le-
ven met geloof, hoop en liefde. Deelt u mee?

24 december Kerst
geef licht aan kinderen in moldavië
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INZAMELACTIE DE-WAARDEPUNTEN VOOR ONZE VOEDSELBANK 

Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen 
profiteert van een beter wordende economie. Duizenden 
gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de 
Voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen 
met een wekelijks voedselpakket.  

Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voorstellen dat 
deze mensen een moment van ontspanning kunnen gebrui-
ken. Koffie komt echter sporadisch voor in onze pakketten. 
Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, maar wordt 
zeer gewaardeerd. 
Voedselbank De Utjouwer te Joure schiet daarom te hulp 
met het inzamelen van Douwe Egberts Waardepunten.  
De door jou ingeleverde waardepunten worden verzilverd 
voor pakken koffie. Deze pakken worden gedoneerd aan de 
Voedselbank. 
Geef je D.E.-waardepunten zijn waarde en stel deze ter be-
schikking aan de Voedselbank! Je waardepunten, graag ge-
teld, kun je gedurende de hele maand december inleveren 
bij de supermarkten en in de kerken van de dorpen in bin-
nen de grenzen van Oud Skarsterlân. 
Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voorstellen dat 
deze mensen een moment van ontspanning kunnen gebrui-
ken. Koffie komt echter sporadisch voor in onze pakketten. 

Een pak koffie in het pakket is een 
klein gebaar, maar wordt zeer ge-
waardeerd. 
 Voedselbank De Utjouwer te Joure schiet daarom te hulp 
met het inzamelen van Douwe Egberts Waardepunten.  
De door jou ingeleverde waardepunten worden verzilverd 
voor pakken koffie. Deze pakken worden gedoneerd aan de 
Voedselbank. 
Geef je D.E.-waardepunten zijn waarde en stel deze ter be-
schikking aan de Voedselbank!  
Je waardepunten, bij voorkeur geteld in pakken van 100 of 
1000 kun je gedurende de hele maand december kwijt in de 
DE-actiebox in de Hoekstien (maandagochtend 9.15 –10.00
uur en donderdagavond 19.30 – 22.00 uur) of in de collecte-
zak (ponkje) in de kerk.
U mag de punten ook in een envelop inleveren bij:
Jetske de Jong, Bredyk 4, Pieter Brinksma, Oasingaleane 18 
of bij Reinoud de Boer ,Appelhof 47.
Bent u niet in de gelegenheid om het zelf te brengen dan 
willen we het graag bij u thuis ophalen.
Neem dan contact op met Jetske de Jong tel: 0513-499738.

Diaconie kerk Langweer en de 
Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Collecten 

8 sept t/m 3 nov:  € 522,63 (incl bonnen).

MUTATIES

Binnengekomen
Dhr. F.J. Hoekstra en mevr. M. Hoekstra-Hilarius vanuit 
Harlingen naar Boarnsweachsterdyk 48 Boornzwaag
Dhr. B. Zijlstra vanuit Terkaple naar nr. 1 Dijken
Dhr. B. Brink vanuit IJsselmuiden naar Troelstraweg 21 
Teroele

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, 
bloemen, bezoekjes en telefoontjes tijdens en na het zie-
kenhuisverblijf van Klaasje. Het was hartverwarmend.

Groetjes,
Anne en Klaasje

Wij willen u bedanken voor de vele lieve kaartjes en de 
bloemen die wij van u voor onze 50 jarige trouwdag 
mochten ontvangen.

Marijke en Ben van Pelt

Uitnodiging Gezamenlijk Eten 
voor 50-plussers in Langweer

Vrijdag 6 december 
gaan we met elkaar 

een dagschotel eten bij

Brasserie AnderS 
in Langweer                     

Wij hopen u daar om  
17.30 uur te mogen 

begroeten

De kosten zijn voor eigen rekening

Opgave voor 2 december bij
Wimmie Snijder     tel. 499581
Rinny Pijpker        tel.   499307
Jose Kok                 tel.   499223
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KERSTVIERING
Uitnodiging voor dorpsgenoten van 55 +

Woensdag 18 december 2019
Aanvang 16.30 uur in de Hoekstien

In een gezellige ontspannen sfeer wordt 
op diverse wijze aandacht gegeven aan de 
beleving van Kerstmis met als afsluiting 

een gezamenlijke maaltijd.

U bent van harte welkom!

Graag tijdig aanmelden maar uiterlijk 
tot maandag 16 december 12.00 uur bij:

Jetske de Jong, Bredyk 4, tel. 0513-499738 
of Pieter Brinksma, Oasingaleane 18,

tel. 0513-499310
Of mailen naar diaconie@kerklangweer.nl

Na afloop is er een collecte en de opbrengst is 
bestemd voor de Voedselbank in Joure

Deze middag wordt u aangeboden door 
de diaconie van de dorpskerk Langweer

Gezamenlijk eten in de Hoekstien

Wat is er nu gezelliger dan met elkaar eten ?
 

Daarom gaan we ook het nieuwe seizoen 
weer met elkaar aan tafel in ‘De Hoekstien’.
Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom 

vanaf 17. 00 uur. 

Het menu is nog niet bekend, 
maar er zijn altijd 2 menu’s dus er is vast iets 

voor u bij wat in de smaak valt. 
Ook een toetje als afsluiting zal niet ontbreken.

Uw bijdrage is ook dit seizoen €7.50 
en consumpties zijn ook voor eigen rekening. 

Komt u ook op 15 januari!

Wimmie Snijder  tel.: 499581,  
Rinny Pijpker tel.: 499307, 

José Kok  tel.: 499223

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 
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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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Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

terugBliK oP de diensten

jeugddienst over keuzes maken

Zondag 3 november jl. was er in Idskenhuizen een jeugd-
dienst met als thema ‘Keuzes maken’. De dienst zou worden 
geleid door Jannie van Koten maar die werd ziek en was niet 
in staat om de jeugddienst te doen. Na overleg hebben ds. 
Gerda en ik besloten om samen de dienst te doen. Zo kwam 
het dat ik plotsklaps mijn primeur had in de jeugddienst. 
Tot nu toe kon ik de algehele leiding en de overdenking nog 
overlaten aan ds. Gerda, maar nu was het mijn beurt. Geluk-
kig was er goed overleg met ds. Gerda die de lezingen en 
een aantal gebeden voor haar rekening nam. En ook Jannie 
had al heel veel voorwerk verricht in de vorm van filmpjes 
en muziek. Daarnaast heb ik wel enige ervaring met dit 
onderwerp. Toen ik puber was had ik het erg moeilijk met 
de keuze voor een beroep en dus ook de studierichting. Als 
moeder zie ik onze zoon hier ook mee ‘worstelen’. Tegen-
woordig lijkt het nog moeilijker te zijn om keuzes te maken. 
Er is veel meer keuzevrijheid, het leven is ingewikkelder en 
er zijn meer verleidingen. Wat kun je zeggen vanuit je geloof 
en vanuit de bijbel over keuzes maken? Daar ging het over 
tijdens de dienst. Misschien was de belangrijkste conclusie 
wel dat wij mensen ons al vanaf het begin (Adam en Eva) 
laten leiden door onze wil en alsmaar meer te willen voor 
onszelf. Maar vooral Jezus wees ons er op dat het goed is om 
je niet teveel op jezelf te richten maar op goede, liefdevolle 
relaties met mensen en met God. Daarbij hoef je jezelf echt 
niet uit te vlakken. Het gaat erom dat er in het leven een 
goede balans is tussen iets voor jezelf bereiken en de zorg 
voor Gods schepping en je medeschepsels. Daarnaast is ver-

trouwen belangrijk. Er komt tijdens je leven wel eens iets op 
je pad. Iets dat soms lijkt op een cadeautje van God, speciaal 
voor jou bestemd, waardoor je leven weer zin en richting 
krijgt. De gedeeltes uit de bijbel die inspirerend waren voor 
bovenstaande bevindingen waren over Eva en Adam die zich 
laten verleiden door de slang en de gelijkenis die Jezus ver-
telde over de barmhartige Samaritaan. 

Geertje van der Meer

dankdag

In de kerk van Tjerk-
gaast stond tijdens 
de viering op Dank-
dag weer een grote 
hoeveelheid levens-
middelen naast het 
liturgische bloemstuk. 
Janny Bultsma heeft 
deze boodschappen in 
de dagen erna naar de 
Voedselbank gebracht. 

Het is heel mooi om 
juist op deze dag goe-
deren in te zamelen 
voor wie het minder 
heeft dan wij.

Bij de diensten

Kerstrondgang

De voorbereidingen voor de kerstrondgang op kerstavond 
in Idskenhuizen zijn in volle gang. Mensen zijn gevraagd en 
worden geïnstrueerd. Hier en daar wordt kleding genaaid, 

locaties worden besproken en teksten gemaakt. 
Het wordt een sfeervolle rondgang langs de taferelen van 
het kerstverhaal.  En we sluiten met elkaar zingend af in de 
kerk. 
Maar ook tijdens de rondgang wordt er gezongen en muziek 
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gemaakt.
Het is een bijzondere manier om de kerstdagen te begin-
nen. En het is vroeg op de avond, dus ook kinderen kunnen 
meedoen. Heel graag zelfs. 
Wij hopen zo met elkaar een goede en sfeervolle kerstavond 
te beleven. En u mag natuurlijk iemand meenemen.

Graag zien wij u/jullie op 24 december, 
om 19.00 uur bij de kerk in Idskenhuizen. 

Commissie kerstrondgang 

We gedenken……..’  eeuwigheidszondag 2019

Zondag 24 november was het eeuwigheidszondag. Het afgelopen jaar 
hebben we afscheid moeten nemen van 18 gemeenteleden.

 16  november 2018 Geeske Haga-Boomsma 94 jaar
 1  februari 2019  Pietje Plantinga-de Vries 87 jaar
 1  februari 2019 Elisabeth Hoekstra-Faber 83 jaar
 6  februari 2019 Douwe Wildschut 29 jaar
 20  februari 2019 Ymkje Smit-Speerstra 74 jaar
 25  april 2019 Bontje Fraterman-Beijert 89 jaar
 1  mei 2019 Iektje de Vries-Broekema 81 jaar
 2  juni 2019 Trijntje Zandstra-Poepjes 78 jaar  
 3  juni 2019 Antje Haanstra-Hoogkam 80 jaar
 12  juni 2019 Bauke Ringnalda 59 jaar
 16  juni 2019 Lolkje Oppedijk-Atsma 94 jaar
 21  juni 2019 Pieter Jouwsma 70 jaar 
 13  juli 2019 Pieter Jaarsma 94 jaar
 20  juli 2019 Leentje Hepkema-Bokma 88 jaar
 25  augustus 2019 Klaas van der Meulen 69 jaar
 2  september 2019 Hendrik Drijfhout 76 jaar
 3  oktober 2019  Koopje Doedel-Ferdinands 83 jaar
 2  november Sjoukje Tjepkema-Oostinga 90 jaar

Van de KerKenraad

gemeentemorgen zondag 5 januari

Ds. Aart van Veldhuizen en ds. Gerda Keijzer schreven een 
notitie met de titel ‘Hernieuwde vrijheid voor een kerk met 
lef’. Jullie vinden deze notitie in dit nummer van het kerk-
blad. 
Op zondag 5 januari gaan we daar met z’n allen over praten 
tijdens de Gemeentemorgen. Dit keer dus geen Gemeente-
avond, maar meteen aansluitend aan de kerkdienst een Ge-
meentemorgen. Natuurlijk drinken we eerst samen een kop 
koffie of thee. Ook kunnen jullie elkaar nog alle goeds voor 
2020 wensen. Maar daarna gaan we met elkaar in gesprek. 
In de genoemde notitie wordt een beeld geschetst van een 
kerk die krimpt, maar springlevend blijft en slimme oplos-
singen bedenkt voor allerlei zaken waar een krimpende kerk 
mee te maken kan krijgen. We willen wel eens van jullie 
horen wat jullie daar van denken. Misschien zijn er nog veel 
meer goede ideeën waardoor het werk in de kerk ook in de 
toekomst prettig en soepel kan blijven verlopen. We horen 
het graag!

de agenda van deze ochtend is als volgt:

1. Opening door voorzitter Jan de Jong
2. Financiën Kerk: Voorstel om de rekening 2018 te bespre-

ken op dinsdag 11 februari om 19.15  uur in de koffiezaal 
van de kerk. (Deze rekening staat in deze geschakeld)

3. Restauratie kerktoren St. Nicolaasga
4. Bespreking “Hernieuwde vrijheid voor een kerk met Lef” 

met een inleiding van ds. Gerda Keijzer
 (Zie de notitie bij de gezamenlijke berichten)
5. Rondvraag
6. Sluiting
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Kerklunch 13 oktober

Op zondag 13 oktober ble-
ven na de koffie ruim 25 
mensen achter in de kerk 
van Idskenhuizen om sa-
men te lunchen. Tjitske 
van Koten had voor ons 
een lunch verzorgd. De 
tafels waren mooi gedekt, 
er was brood met aller-
lei soorten beleg. Er was 
groente- en tomatensoep 
en het niveau in de pan-
nen daalde snel. Daarna 

was er nog fruit. Heerlijk allemaal! 
Wat deze maaltijd óók tot een succes maakte was de ge-
zelligheid aan tafel. Het is zoveel leuker om met elkaar te 
eten dan alleen of met 
z’n tweeën. 
Veel deelnemers aan 
de kerklunch gaven aan 
het nog wel eens te wil-
len. We zullen daarom 
in het voorjaar nog een 
kerklunch te plannen. 
We zeggen er meteen 
bij dat het voor álle ge-
meenteleden is en niet 
uitsluitend voor alleen-
staanden. Ook gezinnen 
en echtparen mogen 
aanschuiven.

Verslag van de kerkenraad

Verslag van de kleine en grote kerkenraadsvergadering 
op 17 oktober

Voorzitter Jan de Jong heet iedereen van harte welkom, 
waarna hij opent met het lezen van 1 Koningen 17 vers 1 – 
6: Elia vlucht voor Achab. In vervolg hierop leest hij uit de 
bundel ‘Geloof dat maar’ van ds. Arie van der Veer: ‘Gaaf 
die raaf’. Om in de woestijn te overleven brachten raven 
brood en vlees naar de gevluchte profeet Elia. Een raaf, uit 
onverwachte hoek, als het om vogels gaat; net als de niet 
al te goed bekend staande Samaritaan die i.t.t. priester en 
leviet barmhartig was. De voorzitter sluit de opening af met 
gebed.

Er is een brief binnengekomen van een gemeentelid die 
vraagt geen Friese taal meer te gebruiken in de dienst. Ons 
eerder vastgestelde beleid is een enkele keer toch het Fries 
te gebruiken. Veel gemeenteleden waarderen dit. De tekst 
van de Fryske lezing is dan voor niet-Friestaligen in het 
Nederlands te lezen in de Zondagse Ontmoeting of op de 
beamer scherm in de kerk. I.v.m. eventuele aanwezigheid 
van gasten besluiten wij gedurende de zomerperiode geen 
Fryske tsjinsten  meer te houden, tenzij het niet anders kan.

De organisatoren van de activiteiten in het jaarprogramma 
krijgen een budget; zij hoeven dan niet steeds voor elke ac-
tiviteit om geld te vragen. Wij besluiten ook dat de organisa-

toren voor bepaalde activiteiten een entree mogen heffen.
Van een gemeentelid kwam het verzoek om twee inklaprol-
stoelen te kopen voor de kerken van Tjerkgaast en Sint Nyk. 
De oprijpaden van die kerken zijn moeilijk te belopen. Een 
oudere die moeilijk ter been is, kan dan gebruik maken van 
deze rolstoel om de kerk binnen te komen. De kerkenraad is 
akkoord en de KRM wil ze aanschaffen.

Voor 2020 zijn twee jeugddiensten gepland: een op 26 april 
in Idskenhuizen en de andere op 24 december. Dat wordt 
dan een Jeugdkerstnachtdienst: niet alleen voor jongeren, 
maar natuurlijk ook voor iedereen die erheen wil. Het is een 
goed plan en de kerkenraad gaat akkoord.
Er zijn drie catechisatiegroepen en dat gaat goed. Met de 
clubs is het lastiger: er is bijna geen leiding te vinden en de 
jonge aanwas is klein.

Het buitenschilderwerk van de kerk van Tjerkgaast gaat 
voorlopig niet door omdat er enkele vleermuizen zijn waar-
genomen.
Bij de kerk van Idskenhuizen wordt de nieuwe haagbeuk 
heg eind oktober geplant langs het toegangspad aan de 
kant van de entree. 
De klokrenovatie van de kerk van St. Nyk is fors duurder dan 
verwacht: € 72.000,--. Wij hopen dat de helft van dit bedrag 
door een subsidie van de provincie gedekt wordt. Naar an-
dere geldbronnen wordt gezocht (bv. acties, giften).
Volgend jaar wordt er een budget in de begroting opgeno-
men voor kerkelijke activiteiten, zoals de startzondag.
De KRM gaat akkoord met het verzoek van de Jeugdraad om 
€ 2000,-- per jaar voor zijn werk op te nemen in de begro-
ting.
In de twee maanden, waarin de GKR na de KKR vergadert, 
begint de KKR-vergadering om 19.15 uur en de GKR-verga-
dering om 20.15 uur. 
De verkorte versie van de jaarrekening is op de vergade-
ring besproken. Een nog kortere is op de website te lezen. 
De wijzigingen in het systeem van codes roepen vragen op 
die vooral daardoor te verklaren zijn. De opbrengsten van 
onroerende zaken zijn hoger doordat achterstanden bij be-
graafplaatsen zijn bijgewerkt. De kerkenraadsleden gaan 
akkoord met de jaarrekening; deze verkorte versie zal ook 
in het kerkblad gepubliceerd worden. Het voorstel de finan-
ciën met gemeenteleden te bespreken voorafgaand aan de 
volgende GKR-vergadering (tussen 19.00 en 20.00 uur) is nog 
niet aangenomen. Wij zullen de leden op de gemeenteoch-
tend van 5 januari (na de dienst) vragen of zij voor dit idee 
zijn of dat ze een speciale financiële gemeenteavond wen-
sen, zoals wij gewend waren.

Het artikel “Hernieuwde vrijheid voor een kerk met lef”, dat 
is opgesteld door de predikanten Aart Veldhuizen en Gerda 
Keijzer, wil ons als gemeenteleden ondersteunen om een vi-
sie te ontwikkelen op onze onvermijdbaar krimpende kerk 
in de komen de jaren (decennia). De kerk wordt kleiner en 
dat dwingt ons, ons te oriënteren op de toekomst. 
Wij hebben in de loop van de tijd een uitgekiend systeem 
ontwikkeld, waarmee we onze kerk draaiende houden. Deze 
hele organisatie is goed/nuttig in een ‘bloeiperiode’, maar 
het wordt een last in een krimpende kerk: het geeft span-
ning, want we krijgen niet alles meer bemenst, terwijl wij 
juist een kerk moeten zijn waar mensen tot rust komen. Om 
uit een zekere kramp om het systeem op orde te houden, 
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afsPraKen maKen

Greta van der Meer zal ook dit seizoen voor mij afspraken maken voor een deel van 
de huisbezoeken. Daar ben ik erg blij mee. Samen hebben we een lijst opgesteld 
van de personen die zij dit seizoen zal bellen voor een afspraak. Maar als u niet 
gebeld wordt door haar, maar toch een bezoek wilt, aarzel dan niet en spreek één 
van ons tweeën aan. 

Ds. Gerda Keijzer

de ontspanning te zoeken, zullen wij terug moeten naar de 
bedoeling van ons als kerk: het goede nieuws vertellen over 
God en Jezus en de werking van zijn heilige Geest duidelijk 
maken. 
Veranderen is lastig en het loslaten van vertrouwde syste-
men schept verwarring, maar het geeft ook vrijheid. Niet 
hoeveelheden zijn belangrijk, maar de beschikbaarheid 
voor mensen in de dorpen waarin wij leven. Dat is relevant 
voor de kerk. We moeten kerk zijn voor gemeenschap met 
elkaar en met God. 
Onze denkrichting moet dus veranderen: niet vanuit het 
jarenlange systeem, vooral ook om dat in tact te houden, 
maar vanuit de bedoeling van ons als kerk om vervolgens 

daarbij de nodige organisatie te zoeken.
Na een samenvatting van het artikel door onze predikant 
Gerda Keijzer gaat de kerkenraad uiteen in vier groepen om 
op de inhoud van het artikel te reageren en over de toe-
komst van de kerk na te denken. 
Er is op 5 januari, na de kerkdienst, een gemeentevergade-
ring om daarin o.a. van gedachte te wisselen over de inhoud 
van dit belangrijke artikel over de toekomst van onze kerk. 

De voorzitter sluit de vergadering om 10.10 en bedankt ie-
dereen voor haar of zijn inbreng en hij wenst de aanwezigen 
een wel thuis.

Van de jeugd

Pubquiz

Op vrijdagavond 17 januari staat er 
een pubquiz op het programma. Je 
kon je opgeven voor deze pubquiz 
via het jaarprogramma en een aan-
tal gemeenteleden hebben dit ook 

gedaan. Helaas kan de pubquiz dit jaar niet doorgaan door-
dat ik door ziekte niet toe kom aan de voorbereidingen hier-
van. Hopelijk volgend jaar beter!

Groeten Jannie van Koten

Bedankje

De weken na mijn operatie heb ik heel veel kaarten, bloe-
men, cadeautjes en bezoekjes ontvangen vanuit de gemeen-
te. Hartelijk dank daarvoor! Het is fijn om te weten dat in 
onze gemeente om elkaar gedacht wordt.

Groeten Jannie van Koten

startweekend

Op vrijdagavond 20 september waren alle 
jongeren vanaf 10 jaar weer welkom om met het 
jeugdwerk, het winterseizoen te starten. Dit jaar starten we 
met het postbodespel. De bedoeling van het spel was dat 
er enveloppen bezorgd werden op verschillende adressen in 
Idskenhuizen. Roze enveloppen in de roze bus en de groene 
enveloppen in de groene bus. Op de verschillende platte-
gronden in de hal van de kerk waren de juiste adressen met 
de juiste kleur te vinden. Elke keer kreeg de groep een en-
velop mee, moest deze bezorgen en dan weer terug naar de 

kerk voor een nieuwe kleur. Het spannende element van dit 
spel waren de honden die in het dorp rondliepen. Als een 
hond je tikte was je af en moest je terug naar de kerk voor 
een nieuwe kaart. Het belangrijkste van het spel was dus 
een goede route uitkiezen voor je groep.
In totaal waren er 31 jongeren die het postbodespel met 
ons kwamen spelen. Halverwege de avond kwamen diverse 
groepen met zweet op het hoofd, hijgend en vol adrenaline 
weer terug in de kerk. Na wat chips en drinken was er een 
korte prijsuitreiking en kon iedereen weer terug naar huis.

Jannie van Koten

jop trainingstour ‘back to basics’

Begin oktober zijn Geertje van der Meer en ik op een cursus-
dag geweest in Drachten. Vanuit de jongerenorganisatie van 
de protestantse kerk zijn verschillende cursussen georgani-
seerd en deze cursus ging over het gebruik van de bijbel in 
het jeugdwerk. Hoe kan de bijbel beter bestudeerd worden 
in de catechese vormen en hoe kunnen wij als leiding ons 
toerusten vanuit de bijbel. Een bijzondere, leerzame cursus 
waar we nog lang over napraten.

Tijdens de trainingsdag stond het gebruik van de Bijbel cen-
traal. Na deze training hebben we geleerd wat de impact 
van bijbelverhalen is op ons leven en zijn we ons  bewust 
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geworden hoe dit van invloed is op hoe we met kinderen 
en jongeren in gesprek gaan over de Bijbel. Ook weten we 
dat het gezamenlijk bijbellezen de veelkleurigheid van de 
Bijbel laat zien en dat we allemaal onze eigen inzichten op 
de Bijbel hebben. We hebben tools, vaardigheden en con-
crete werkvormen gekregen om de Bijbel op een passende 
manier in te zetten in het jeugdwerk.

Jannie van Koten

rock steady

14 oktober startfeest (onbetaalbaar)
Op 14 oktober begon ook ons rock steady seizoen weer. De 
jongeren uit de eerste en tweede klas van het voortgezet on-
derwijs werden weer uitgenodigd om met ons een gezellig 
en leerzaam winterseizoen tegemoet te gaan. Deze eerste 
avond was het thema onbetaalbaar. We hebben het gehad 
over kostbaarheden en hoe dezen in de een zijn ogen heel 
kostbaar is terwijl de ander daar geen waarde in ziet. Ook 
is het ene voorwerp kostbaar in geld en het andere in emo-
tionele waarde. En voor Jezus zijn wij ook heel kostbaar en 
waardevol, net als een parel in God’s hand.

Jannie van Koten

11 november (materialisme)
Het thema van deze avond was Materialisme. De meesten 
wisten wel wat dit woord betekende. En hoe belangrijk zijn 
mooie spullen en bezittingen voor ons? We begonnen deze 
avond met wat drinken en een stukje cake. Bij het eerste 
spel moesten ze alle merken in de ruimte afplakken met 
stickertjes. Ongelofelijk hoeveel merken er om ons heen 
zijn, inclusief de eigen kleren. Bij het tweede spel kregen ze 
allemaal een plaatje van een duur voorwerp, bijv. een Stone 
Island winterjas, een gouden ring met diamanten of een Ba-
lenciaga schoen. Het was de bedoeling dat je het duurste 
item in bezit kreeg. Het bleek dat niet het voorwerp wat ze 
dachten dat heel duur was ook daadwerkelijk het duurst 
was maar dat het heel vaak afhangt wat voor merk er op zit. 
Het stukje uit de bijbel ging over de vergelijking die Jezus 
gaf over de kameel die nog eerder door het oog van een 
naald gaat dan een rijke in het koninkrijk van God komt. Op 
de vraag of wij ook al onze spullen zouden verkopen om Je-
zus te volgen moest nog even hard worden nagedacht. Dat is 
moeilijker dan gedacht. Het laatste spel was een dobbelspel 
en een variant op het Sinterklaas ruilspel. Altijd hilarisch 
maar ze zijn allemaal met wat lekkers naar huis gegaan.

Sietske Boelsma

youth alpha (15+)

Voor de jongeren die vijftien jaar en ouder zijn, hebben 
jeugdouderling Jannie van Koten en ik een Youth Alpha cur-
sus opgezet. Deze vorm van catechese/gesprek is nieuw in 
onze gemeente. Alpha cursussen zijn overgewaaid uit Ame-
rika. Overal ter wereld, ook in Nederland, worden dergelijke 
cursussen aangeboden. Met andere jongeren ga je, tijdens 
10 interactieve meetings, op zoek naar antwoorden. Je eet 
gezellig samen. Daarna kijk je samen naar korte, inspireren-
de filmpjes en praat je daar met z’n allen over door. Geen 
vraag is te gek om te stellen.

Je denkt samen na over inspirerende on-
derwerpen. Iedereen komt met zijn eigen 
vragen, verhalen en ideeën. Daar is alle 
ruimte voor. 
Jannie en ik hebben een selectie van on-
derwerpen gemaakt en geven er onze eigen 
draai aan. Onderwerpen die we willen be-
spreken zijn: Is er meer dan dit leven? Wie 
was Jezus? Wat is geloof? Waarom bidden 
en hoe doe je dat? Over de bijbel. Over de Heilige Geest. 
Over goed en kwaad.
De cursus is op woensdag van 17.45 uur tot ongeveer 19.30. 
Het is om de week. De planning is: 20/11, 4/12, 18/12, 8/1, 
22/1, 5/2, 19/2 en 11/3. Iedere keer zal een gemeentelid 
eten voor ons klaar maken. Dus zowel letterlijk als figuurlijk 
zullen het voedzame bijeenkomsten worden.

Geertje van der Meer

18+ categese

op zoek naar Beppe afke’s juwelen
Op zondag 27 oktober rijden we met z’n vieren richting Delf-
strahuizen, Theae, Erika, Pytsje en Fettsje. Jannie kan er he-
laas niet bij zijn vanwege ziekte. We worden om 14:00 uur 
verwacht door de familie Holtrop op ‘BoerderijRecreatie’. 
Als uitje van de 18+ groep gaan we een escape room doen.
Eenmaal aangekomen worden we opgevangen door mw. 
Holtrop, zij is diegene die ons het spel uitlegt en tijdens het 
spel ons contactpersoon is. We mogen plaatsnemen aan een 
grote tafel en krijgen het verhaal te horen van Beppe Afke.

Beppe Afke is een tijdje terug overleden maar heeft een 
groot aantal aan juwelen achtergelaten in de boerderij. De 
kinderen van Beppe Afke hebben hun best gedaan om de 
juwelen te vinden maar dit leverde geen resultaat op. Na-
dat de kinderen de hoop hebben opgegeven besluiten ze 
de boerderij met de hele inboedel te verkopen. De nieuwe 
eigenaar van de boerderij wordt Siebren Storm. Siebren is 
een aparte man die als kluizenaar leeft, hij besteedt geen 
aandacht aan hygiene en dit is goed terug te zien en te rui-
ken zowel bij hem zelf als aan de boerderij. Siebren is vaak 
op een afstand van 10 meter al te ruiken. 
Elke zondag middag gaat Siebren te borrelen naar het res-
taurant tegenover de boerderij en is stipt 18:00 uur weer te-
rug. Siebren is niet op de hoogte van de juwelen van Beppe 
Afke die nog ergens in de boerderij verstopt liggen. Het is 
aan ons om de juwelen te vinden op het moment dat Sie-
bren te borrelen is. 

Het restaurant en de boerderij van familie Holtrop werken 
met elkaar samen, zij zorgen ervoor dat Siebren in het res-
taurant blijft op het moment dat wij in de boerderij zijn om 
de juwelen op te sporen. Wanneer dit niet lukt zal familie 
Holtrop ons op de hoogte brengen en moeten we ons ver-
stoppen ergens in de boerderij totdat Siebren weer terug 
gaat naar het restaurant. Gelukkig hoefden we dit niet te 
doen!

Wat ik al vertelde is dat Siebren een man op zichzelf is en 
daarom elke deur met een code slot heeft vergrendeld om 
buitenstaanders weg te houden van de boerderij. De codes 
zijn te raden door de puzzels, aanwijzingen en ezelsbrug-
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getjes op te lossen. Zo gaan we van kamer naar kamer en 
lossen we elke puzzel op die te vinden is. De laatste kamer 
is de woonkamer, in deze kamer zijn de juwelen ergens ver-
stopt. We hebben niet veel tijd meer totdat Siebren terug 
komt van het borrelen. We beginnen haastig te zoeken naar 
de juwelen en openen alles wat we kunnen openen. In de 
laatste paar minuten lukt het dan toch om de juwelen van 
Beppe Afke te vinden!

Als bewijs mogen we 3 juwelen mee nemen naar familie 
Holtrop. Nadat we 3 juwelen hebben uitgezocht en de rest 
weer terug hebben gelegd gaan we met een rot gang terug 
naar de boerderij van familie Holtrop voordat Siebren terug 
komt. Eenmaal terug bij de familie Holtrop laten we zien 

wat we hebben mee genomen en bespreken we hoe we heb-
ben gepresteerd. We bespreken met mw. Holtrop hoeveel 
punten we hebben gescoord en waar we staan op de score 
lijst. We hebben niet slecht presteert en belanden in de bo-
venste middenmoot. 

Voor alle vier van ons was dit de eerste keer dat we een 
escape room hebben gedaan en aangezien we niet slecht 
hebben gescoord lopen we met trots terug naar de auto. Het 
was een middag met spanning, sensatie en veel denkwerk! 
Zeker voor herhaling vatbaar.

Groetjes,
De 18+ groep (Theae, Erika, Pytsje, Fettsje en Jannie) 

het kerstverhaal uit lucas 2. Vul de ontbrekende letters in.

In d_e tijd k_ndigde k_izer Augustus e_n decreet af d_t al_e in_oners v_n h_t ri_k zi_h moes_en lat_n 
ins_hrijven. D_ze e_rste vo_kstelling von_ pl_ats tijde_s h_t b_wind v_n Quirinius ov_r Syrië. Ied_reen 
g_ng op w_g om z_ch te l_ten inschrij_en, ied_r n_ar de p_aats w_ar h_j vand_an kw_m. Jozef gi_g 
v_n de st_d Nazaret in Galilea naa_ Judea, na_r de s_ad v_n David d_e Betlehem h_et, aa_gezien h_j v_n 
David afst_mde, om zic_ te la_en i_schrijven s_men m_t Maria, zi_n a_nstaande v_ouw, die zwa_ger w_s. 

T_rwijl ze d_ar war_n, br_k de d_g v_n h_ar beva_ling a_n, en ze br_cht een zo_n t_r we_eld, h_ar 
e_rstgeborene. Ze wi_kelde h_m in e_n d_ek en l_gde h_m in e_n vo_derbak, omd_t er vo_r h_n g_en 
pl_ats w_s in h_t na_htverblijf v_n de st_d.

Ni_t v_r da_rvandaan bra_hten h_rders de n_cht d_or in h_t ve_d, ze h_elden de w_cht b_j h_n 
ku_de. Op_ens st_nd er e_n engel van de Heer bij h_n en werd_n ze omg_ven d_or h_t str_lende lic_t 
v_n de H_er, z_dat ze h_vig schr_kken. 

De en_el z_i teg_n h_n: ‘W_es n_et ba_g, w_nt ik k_m ju_lie go_d nie_ws b_engen, d_t h_t h_le 
vo_k m_t gr_te vr_ugde z_l vervu_len: v_ndaag is in de s_ad v_n David jul_ie re_der g_boren. H_j is 
de m_ssias, de Heer. D_t z_l vo_r j_llie h_t tek_n zi_n: jull_e zull_n e_n pasgeb_ren k_nd v_nden 
d_t in e_n do_k gewik_eld in e_n voed_rbak l_gt.’ En plots_ling voe_de zi_h b_j de eng_l e_n gr_ot 
hem_ls l_ger d_t God pr_es m_t de woo_den:

‘E_r a_n G_d in de h_ogste he_elen v_ede op aa_de vo_r alle me_sen d_e h_j lie_heeft.’

T_en de e_gelen wa_en ter_ggeg_an n_ar de h_mel, ze_den de he_ders teg_n el_aar: ‘L_ten we n_ar 
Betlehem gaa_ om m_t e_gen og_n te z_en w_t er gebeur_ is en w_t de H_er o_s bek_nd hee_t gem_
akt.’ Ze gi_gen met_en op w_g, en trof_en Maria a_n en Jozef en h_t k_nd d_t in de vo_derbak l_g. 

To_n ze h_t ki_d za_en, verte_den ze w_t h_n ov_r d_t k_nd w_s geze_d.  A_len d_e h_t h_orden 
st_nden verb_asd o_er w_t de he_ders t_gen h_n z_iden, m_ar 
Maria bewa_rde al d_ze w_orden in h_ar h_rt en bl_ef er_ver 
n_denken. De h_rders g_ngen t_rug, t_rwijl ze G_d lo_fden en 
p_ezen om a_les w_t ze g_hoord en g_zien h_dden, p_ecies z_als 
h_t h_n w_s gezeg_.

Fijne feestdagen!
Het jeugdwerk.
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opbrengst collecten

datum Plaats doel collecte opbrengst
15 sep Tjerkgaast Vredeswerk  € 106,95 
22 sep Idskenhuizen Maeykehiemdienst voor gez. Diaconie  € 148,40 
    Maeykehiemdienst voor Maeykehieim  € 150,00 
29 sep Tjerkgaast Werelddiac. ouderendag  € 141,57 
06 okt St. Nicicolaasga Kerk en Israël  € 108,85 
13 okt Idskenhuizen H.A. project  € 172,20 
20 okt Tjerkgaast Wereldarmoededag  € 149,95 
27 okt Idskenhuizen Ned. Bijbel Genootschap  € 87,63 
03 nov Idskenhuizen Edwin stichting Langweer  € 117,55 
06 nov Tjerkgaast Voedselbank  € 146,70 
10 nov St. Nicicolaasga Vrienden v.Maeykehiem  € 105,55 
       
12 sep Doniahiem Wilde Ganzen  € 27,00 
25 sep Doniahiem Wilde Ganzen  € 39,80 
10 okt Doniahiem Wilde Ganzen  € 25,50 
       
09 nov Zalencentrum Ouderenmiddag collecte voor Edwin stichting  € 145,70 

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!

nieuwe commissies

Sinds deze zomer bestaat het College van Kerkrentmeesters nog 
maar uit 8 leden, dat is veel minder dan voorheem. We hebben 
daarom diverse commissies gevormd die vallen onder verant-
woordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters om de 
werkdruk van de kerkrentmeesters te verlichten. Deze commis-
sies bestaan uit een voorzitter, een kerkrentmeester en diverse 
vrijwilligers uit onze gemeente. Hieronder vindt u een overzicht 
van de commissies en de verantwoordelijke kerkrentmeester: 

commissie Begraafplaatsen
Anita Spijksma 
anitaspijksma@gmail.com

commissie techniek
Hemmo Kalteren 
hemmokalteren@hetnet.nl

commissie fondswerving en subsidies
Sieta Zijlstra 
r.zijlstra1@ziggo.nl

commissie onderhoud- en timmerwerkzaamheden
Stoffel Yntema 
s.yntema@kpnmail.nl

commissie orgels
Douwe Smit 
douwe.smit1606@gmail.com

commissie groen onderhoud
Sint de Boer 
Sint.de.boer@home.nl

commissie Klokonderhoud
Pieter Dijkstra 
pieter-renske@hotmail.com

Wilt u niet vier jaar aan een ambstperiode gebonden zijn 
maar wilt u wel eens een keer meehelpen 

en actief  onze gemeente steunen? 

Meld u dan bij de betreffende kerkrentmeester! 

Van de diaconie

Kerstmiddag voor 70+

Ook dit jaar organiseert de diaconie voor de 70+ een kerst-
middag met als afsluiting een kerstbroodmaaltijd.
U bent welkom op woensdagmiddag  11 december 2019 
van 16.00 uur tot  ongeveer 19.00 uur in de kerk van Ids-
kenhuizen. 

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).
Als u zich nog niet via de winterbrief hebt opgegeven kan 
dat nu nog  bij onderstaande personen:
Marieke de Veldeharsenhorst 0513-853131 
Dini Wijnia 0513-432518
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Verkort overzicht jaarrekening 2018

Verkort Overzicht
Begroting

2018
Rekening

2018
Rekening

2017
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Kosten overige eigendommen en inventarissen
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Totaal lasten

Saldo baten - lasten

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Totaal incidentele baten en lasten

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Resultaat

1.500 4.737 1.752
16.500 2.729 16.358
98.100 98.721 101.074

1.200 7.201 13.852
117.300 113.388 133.036

13.430 25.532 61.325
100 - 140

88.000 89.972 87.216
12.950 8.217 11.119

8.475 8.077 8.103
5.450 5.089 5.040
6.600 2.532 5.346
1.000 611 743

136.005 140.030 179.032

-18.705 -26.642 -45.996

- - -
- - -
- - -

- -2.183 -
- - -
- -2.183 -

-18.705 -28.825 -45.996

Protestantse gemeente Op 'e Noed te Tjerkgaast-Idskenhuizen-St.
Nicolaasga

College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2018

Ingediend op 17-11-2019 1

Ik geef om een plek waar ik mijn 
geloof in God kan delen

... daarom geef ik 
voor mijn kerk    

Geef 
voor 
je kerk



26

PG
 O

p 
’e

 N
oe

d
PG

 O
p 

’e
 N

oe
d

Balans
2018 2017

Activa
Beleggingen
Kortlopende vorderingen en overlopende activa
Geldmiddelen
Totaal

Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserves en -fondsen
Voorzieningen
Crediteuren
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal

Algemene gegevens
2018

Aantal belijdende leden
Aantal doopleden
Totaal aantal leden

Aantal pastorale eenheden
Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden)

152.081 644.645
174.720 171.876
731.130 267.080

1.057.931 1.083.601

866.268 895.093
174.059 171.876

16.435 16.632
1.011 -

158 -
1.057.931 1.083.601

392
438
830

521
119

Protestantse gemeente Op 'e Noed te Tjerkgaast-Idskenhuizen-St.
Nicolaasga

College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2018

Ingediend op 17-11-2019 2

opbrengst collecten

15-09     €   87,75
22-09     €  148,40
29-09     €  137,14
06-10     €    79,75
13-10     €  133,81
20-10     €    98,98
27-10     €    75,17
03-11     €    72,15
06-11     €  134,75
10-11     €    54,80 

actie Kerkbalans 2020

Op het moment dat deze Geschakeld bij u in de bus ligt, 
zijn de meeste antwoordenveloppen van Actie Kerkbalans 
weer opgehaald. Een hartelijk dank aan alle gevers van Actie 
Kerkbalans! En ook alle vrijwilligers heel hartelijk dank voor 
het wegbrengen en ophalen van de enveloppen!

eindejaarscollecte

Bij deze Geschakeld vindt u een acceptgiro voor de einde-
jaarscollecte. De eindejaarscollecte is bestemd voor acti-
viteiten van PG Op ‘e Noed. De gemeente is een plek van 
ontmoeting en inspiratie. Een plek waar we door Gods 

woord worden geïnspireerd en waar bijbelse verhalen men-
sen in beweging zet om Gods liefde te delen met anderen. 
Dat gebeurt in de zondagse erediensten én bij activiteiten 
voor verschillende groepen, zoals kinder- en jeugdclubs, 
gesprekskringen en missionaire activiteiten. Maar ook door 
diaconaal betrokken te zijn bij mensen die het minder heb-
ben dan wij. Daar zetten we ons graag voor in! 

herhaald oproep voor liedboeken

Onze oproep voor liedboeken in de kerken heeft nog geen 
resultaat opgeleverd. We willen graag een paar extra lied-
boeken in de kerken hebben voor gastdominee’s of -or-
ganisten. Heeft u thuis nog een liedboek van de nieuwste 
editie (2013) liggen die u missen kunt? Laat het één van de 
kerkrentmeesters weten en wij halen het graag bij u op. 
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Begraafplaatsen

Misschien niet een onderwerp wat u zou verwachten of wat 
op dit moment speelt maar het lijkt ons goed om onze ge-
meente te informeren dat er op de begraafplaatsen bij de 
PKN kerk te Sint Nicolaasga, Doniaga en Tjerkgaast graven 
beschikbaar zijn. Meer info hierover kunt u krijgen bij mevr. 
M. de Velde Harsenhorst – Zier. 0513-853131 of via mdevel-
deharsenhorst@gmail.com  

Wijkkerkrentmeesters

Wijk 1  Douwe Smit
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  vacant
Wijk 6  Stoffel Yntema 
Wijk 7  Hemmo Kalteren

mutaties sePtemBer / oKtoBer 2019

Binnengekomen:
Vanuit Oudehaske, Dhr. H. Klos, Neptunuslaan 20 , 8521LH, 
SINT NICOLAASGA

Binnenverhuizing:
Dhr. S.L. de Glee, It Foarfjild 17 naar Gaestdyk 9 , 8522MV, 
TJERKGAAST
Mevr. M.I. van der Cingel, Bankastraat 28a , 9715CC GRONIN-
GEN naar Leemhamel 34 , 9403XL, ASSEN
Dhr. P.D. Dijkstra, Troelstraweg 5 naar Stationsstraat 49 , 
8521JT, SINT NICOLAASGA
Mevr. T. van der Meer, Omloop 3 naar Lemmerweg 42 , 
8521JP, SINT NICOLAASGA

Verhuisd naar elders:
Mevr. M. Boonstra, Uranusstraat 10 naar Ceramstraat 67b , 
9715JM, GRONINGEN
Dhr. C.W. Jorritsma, Gaestdyk 52 naar Hemdijk 7 , 8601XH, 
SNEEK

overgeschreven vanuit: 
Protestantse gemeente te Heerenveen, Mevr. A. Bouma – 
Veenstra, Kerkstraat 23 , 8521JV, SINT NICOLAASGA

Bloemengroet vanaf 29 september 2019

29-9 Mevr.C.Doedel-Ferdinands
 Mevr.C.de Vries-Boelsma  en Hendrik Boonstra
06-10 Dhr. Jan Postma
13-10 Fam.J.van der Meer
20-10 Mevr. Idzinga-Klaver
27-10 Dhr.J.de Vries
03-11 Jannie van Koten
10-11 Echtpaar Visser-Reitsma
17-11 Mevr.Wielinga-Mansfeld

elKaar oP de hoogte houden

Via onze website kunt u de kerkdiensten 
terugluisteren. ga naar www.pkn-openoed.nl. 
hieronder ziet u hoe de site er uitziet. 
ga naar KerKdiensten terugluisteren.
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Verjaardagen 80 plussers

 1 december Mevr. K. Postma - Demmer Stationsstraat 27 8521JT SINT NICOLAASGA
 6 december Mevr. F. Hoogland - Vogel Groenendal 2 8521LK SINT NICOLAASGA
 11 december Mevr. G. de Jong Stationsstraat 1--K19 8521JT SINT NICOLAASGA
 11 december Mevr. H. Hana - de Bruijn De Oergong 39 8521GA SINT NICOLAASGA
 15 december Mevr. A. de Jong - Snijder Jhr F J J v Eijsingastraat 20 8521JH SINT NICOLAASGA
 16 december Mevr. G.K. van Hoeven - Zwitink De Oergong 61 8521GA SINT NICOLAASGA
 23 december Mevr. S. Horjus - Kuipers S. Hepkemalaan 20-K17 8521DH SINT NICOLAASGA
 26 december Mevr. H. Portena - Fokkema Bouwen 2 8521KN SINT NICOLAASGA
 26 december Mevr. A. Schreur - de Boer Stationsstraa 31 8521JT SINT NICOLAASGA
 28 december Mevr. R. ter Heide - de Weerd Scharren 19 b 8517HM SCHARSTERBRUG
 31 december Dhr. J. de Lang S.Hepkemalaan 20-K12 8521DH SINT NICOLAASGA
 5 januari Mevr. A. Postma - Klompmaker Gaestdyk 14 8522MV TJERKGAAST 
 6 januari Mevr. G. Schaap - Bosma Stationsstraat 33 8521JT SINT NICOLAASGA
 7 januari Dhr. R. de Vries De Oergong 37 8521GA SINT NICOLAASGA 
 12 januari Dhr. B. de Hoop Stationsstraat 17 8521JT SINT NICOLAASGA 
 13 januari Dhr. N.H. Hana De Oergong 39 8521GA SINT NICOLAASGA 
 18 januari Mevr. D. Risselada - Spoelstra Stationsstraat 1-K27 8521JT SINT NICOLAASGA 
 19 januari Mevr. J. Jongstra - Pruiksma Neptunuslaan 6 8521LH SINT NICOLAASGA 
 30 januari Mevr. C.J. Jonkman - Mekke Dobbeleane 4 8521KR SINT NICOLAASGA 
 4 februari Mevr. S.G. Taconis - Mink Lemmerweg 24 8521JN SINT NICOLAASGA 
 13 februari Mevr. A. Koenen Stationsstraat 45 8521JT SINT NICOLAASGA 
 20 februari Dhr. T. Woudstra Riensleat 2 8522MJ TJERKGAAST 
 20 februari Mevr. S. Hazenberg - Boelsma Kempenaerlaan 4 8521KS SINT NICOLAASGA
 24 februari Mevr. E. de Goede - Stakelbeek Stationsstraat 41 8521JT SINT NICOLAASGA

Wij gedenKen

In Memoriam 

Koopje Doedel-Ferdinands

* 20 februari 1936 † 3 oktober 2019

Coba Ferdinands werd geboren aan de Finkeburen. Ze was enig kind. Dat betekende dat zij veel later de zorg voor haar beide 
ouders op zich nam. Nadat ze eerst haar moeder tot het einde toe verzorgd had, zorgde ze nog jaren voor haar vader. Ze 
woonde toen al met haar man Eusie Doedel aan de Stripedyk in Idskenhuizen en had haar eigen gezin. 
Coba en Eusie waren heel verschillend van karakter. Hij was een man die zich gemakkelijk kon uiten tegen anderen. Hij genoot 
van gezelschap terwijl Coba juist iemand was die in stilte kon genieten. Zo vulden ze elkaar mooi aan. 
Samen kregen ze drie kinderen: Piet, Willy en Marjan. De kinderen werden volwassen en kregen zelf partners. Marjan bleef in 
Idskenhuizen wonen. Beppe Coba vond het prachtig om beppesizzers te hebben. Ze genoot van hen! 

Bijna 15 jaar geleden stierf Eusie. Coba bleef alleen achter aan de Stripedyk. Haar leven veranderde enorm toen ze alleen was, 
maar ze kon zichzelf goed redden. Ze vermaakte zich met breien en puzzelen. Ze had aanspraak in de buurt, dagelijks kwamen 
de kinderen van Marjan op de fiets langs het huis van beppe en werden er handen opgestoken naar elkaar. 
Coba Doedel had de goede eigenschap om te kunnen genieten van de kleine dingen die het leven zo mooi maken. Ze was een 
bescheiden vrouw, vriendelijk en hartelijk.

Een paar jaar geleden werd ze ziek. Marjan nam de zorg voor moeder op zich. De geschiedenis herhaalde zich: zoals Coba eerst 
voor haar ouders gezorgd had, zo werd er nu voor haar gezorgd. 
De afgelopen zomer werd steeds meer zorg noodzakelijk. Na een ziekenhuisopname kwam ze weer thuis, nu om te sterven. 
Alle drie haar kinderen kwamen thuis om voor haar te zorgen. Ze beleefden intense, maar goede dagen. Met haar kinderen om 
haar heen is Coba gestorven. 

Op 8 oktober hebben we afscheid van haar genomen in een dankdienst in de kerk van St. Nicolaasga. Kinderen en kleinkinde-
ren namen ons mee in herinneringen aan mem en beppe en in een gedicht. Een ander las uit de Bijbel en de tekeningen op de 
liturgie waren van kleindochter Nynke. Na de dankdienst is Coba Doedel begraven bij haar man op de Algemene Begraafplaats. 
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen toe dat zij troost kunnen vinden in de fijne herinneringen aan hun mem en beppe. 

Ds. Gerda Keijzer
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In Memoriam 

Sjoukje Tjepkema-Oostinga

* 15 mei 1929 † 2 november 2019

Sjoukje Oostinga werd geboren in Britsum. Ze werd een zelfstandige jonge vrouw en werkte in de zorg. Op latere leeftijd leerde 
ze Arjen Tjepkema kennen. Hij had zijn vrouw verloren. Ze trouwden en Sjoukje kwam in het gezin van Arjen en zijn vier kin-
deren Johannes, Jetze, Durkje en Aukje te wonen. Het gezin woonde in Creil, in de Noordoostpolder. 

Sjoukje was een diepgelovige vrouw. Samen met Arjen was ze lange tijd koster van de kerk in Creil. 
Na het overlijden van Arjen bleef ze in Creil wonen, totdat duidelijk werd dat ze door de ziekte van Alzheimer niet meer zelf-
standig kon blijven wonen. De kinderen Tjepkema zorgden ervoor dat Sjoukje vier jaar geleden in Doniahiem kwam te wonen. 
In Doniahiem heeft ze goede jaren gehad. Ze bezocht de kapeldiensten trouw. Maar voor het overige was ze graag op zichzelf. 
Ze vond het niet erg om alleen te zijn. Maar bezoek was welkom. De kinderen Tjepkema bezochten haar en ook de kleinkinde-
ren met wie ze een goede band had. 

Langzaam aan werd het stiller in en om haar heen. Haar leven ging als een kaarsje uit. Een gesprek voeren was op het laatst 
haast niet meer mogelijk. Ontroerend was het moment waarop één van de kinderen een lied met haar wilde zingen. Zomaar 
uit het niets zong Sjoukje het lied ‘De Heer is mijn herder’. Kennelijk waren die woorden vast verankerd in haar ziel. 
In het vertrouwen op haar Heer en Heiland is Sjoukje Tjepkema gestorven op 2 november. 

De afscheidsdienst vond plaats in de kapel van Doniahiem. Daar waren de kinderen Tjepkema en kleine en achterkleinkinderen 
en enkele bewoners van Doniahiem en De Scharleijen bij elkaar gekomen. We luisterden naar liederen en zongen ze mee, we 
lazen psalm 23. Kleindochter Betty haalde herinneringen op aan beppe. Een andere kleindochter, Marije, zong een prachtig 
lied. Het was een waardig afscheid. 
Sjoukje Tjepkema rust nu in de liefde van haar Heer en herder. 

Ds. Gerda Keijzer

Met 15 vrouwen kwamen we samen om te praten over ster-
ke vrouwen in de Bijbel en in ons eigen leven. Op de een of 
de andere manier spiegelen vrouwen (en mannen ook) zich 
aan sterke personen in hun omgeving. Zij bepalen voor een 
belangrijk gedeelte onze ontwikkeling. 
Uit de verhalen die we elkaar vertelden bleek dat het meest-
al de moeders zijn die onze ‘sterke vrouwen’ zijn, maar soms 

zijn het ook andere vrouwen die een grote in-
vloed op ons leven hebben gehad. 

Maria, bij voorbeeld, of Ester, die 
heldenmoed aan de dag legde. 

Ook hedendaagse vrouwen 
spreken tot onze verbeelding. 
Het mooie is dat wij zelf 
weer andere vrouwen en 
/ of dochters beïnvloeden 
met onze (sterke) manier 
van leven. We maken deel 
uit van een lange rij van 
vrouwen. 
Zoals gezegd spraken 
we veel over onze eigen 

moeders. Er kwamen ook 
een aantal heel nuchtere 

en praktische uitspraken en tips van die moeders voorbij. 
Over huishouden bij voorbeeld. Eén moeder, die heel prak-
tisch was, maar niet handig met naald en draad, vond een 
geweldige oplossing voor theedoeken waar het lusje van af 
is: een gewoon een gaatje in de theedoek maken. Daar kan 
ie ook aan hangen . 
Eén van de moeilijkste vragen van de avond was waar wij 
zelf sterk in zijn. We lopen meestal niet met onze eigen 
kracht te pronken. Maar kennelijk voelden we ons veilig ge-
noeg bij elkaar om ook onze eigen kracht te benoemen. 
Het was een bijzondere avond, met tere en ontroerende ver-
halen van sterke vrouwen. 

Een mens van kracht.
Kijk om en zie een mens van kracht.
Zelf  grenst ze haar terreinen om.
Haar tuin heeft graan en appelbomen,
en ergens diep weet ze een bron.
Een levenlang kan zijn daar komen, 
haar handen als een lege kom.
Ze draagt in druppels haar vermogen.
Zo heeft ze het al ver gebracht.
Een mens van kracht!

VROuW & GeLOOF-GROeP – ‘STeRKe VROuWeN’
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Tussen Emmeloord en Lemmer loopt een klein stukje van de 
snelweg tussen brede rijen bomen en struiken door. Opeens 
is dan het uitzicht over akkerland weg en lijk je door een bos 
te rijden. De afgelopen weken was het een plezier om daar 
te rijden vanwege de kleuren van de verschillende bomen 
en struiken. Elke keer als ik er reed leek de kleur weer te zijn 
veranderd. Groen, geel, bruin rood, alle schakeringen kwa-
men voorbij. Op een windstille dag lag er een kring van gele 
bladeren rondom de stam van een boom, op een winderige 
dag leek er wel gekleurde confetti door de lucht te dwarre-
len. En nu, nu zijn de bomen kaal. 
Zoals de bomen zijn, zo is het leven ook. Het leven veran-
dert doordat we ouder worden, of door gebeurtenissen die 
mooi of verdrietig zijn. Het kleurt ons bestaan met bonte 
kleuren. En heel soms, dan lijkt het allemaal kaal en koud, 

alsof er nooit weer kleur in ons leven komt.
Over een maand of drie, vier rij ik weer over dat stukje van 
de snelweg. Het is dan het vroege voorjaar. 130 km per uur 
is eigenlijk te snel om op te merken wat er in dat jaargetijde 
gebeurt. Maar ik weet dat aan die kale takken dan kleine 
puntjes zitten. De kleur valt van een afstand nog niet op, 
maar als je de takken van dichtbij zou bekijken, dan zou je 
zien dat die puntjes groen zijn. En niet lang daarna zullen 
sommige bomen witte bloesem hebben, of bedekt worden 
met een lichtgroene waas van de jonge blaadjes. 
Wat hou ik van dat stukje snelweg. Het laat mij het leven 
zien in al z’n schakeringen. Ik verwonder me in stilte. 

Gerda Keijzer

VANuIT IJSSeLMuIDeN - HeRFSTKLeuReN

Op ons bedrijf hebben we 
een camerasysteem dat aan-
gesloten is op onze mobiele 
telefoons. De camera is ge-
richt op de kraamstal en de 
ziekenstal. Ieder van ons kan 

die twee plekken op het bedrijf zien op het scherm van zijn 
of haar mobiel. Heel handig. Als we een  kalf of lammeren 
verwachten hoeven we niets steeds in de buurt te blijven, 
maar kunnen we ook tijdens andere klussen of tijdens het 
koffiedrinken in de keuken een oogje in het zeil houden. ’s 
Avonds spreken we af wie van ons ’s nachts de kraamstal in 
het oog houdt. De rest kan rustig slapen. In het geval van 
een moeilijke geboorte worden we gebeld door degene die 
‘dienst’ heeft. Prettig geregeld. 
Zo af en toe zou ik dat ook wel willen voor de ‘schapen’ van 
Op ‘e Noed. Want heel vaak denk ik als ik thuis werk ‘Hoe 
zou het met meneer A. zijn?’ of ‘Lukt het mevrouw B. om 
weer zelfstandig te wonen na een verpleeghuisopname?’. 

Wat zou het gemakkelijk zijn als er een camera in jullie hui-
zen hing, waardoor ik op mijn telefoon even snel kon zien 
hoe het met jullie gaat. Dan kon ik zo van het ene huis naar 
het andere swipen en had ik binnen een paar minuten ac-
tuele informatie. 
Jammer. Het zal nooit lukken om al die camera’s geïnstal-
leerd te krijgen. Zeker niet met de wet op de privacy…. En 
bovendien: welk gemeentelid zou het prettig vinden om zo 
in het oog gehouden te worden door de plaatselijke ‘her-
der’?!? Ik ben bang dat ik gewoon zal moeten bellen of op 
huisbezoek gaan om te weten hoe het met u is. En u kunt 
mij natuurlijk ook bellen. 
U ontmoeten in levende lijve is eigenlijk ook veel leuker dan 
u ‘in het oog’ houden. Bovendien hangt uw welzijn ook niet 
van mij af. Er is er Eén die u ook zonder camera en moderne 
snufjes in het oog kan houden. Dag en nacht. Daar reken ik 
vast op. En ik…. ik kan rustig slapen. 

Ds. Gerda Keijzer

VANuIT IJSSeLMuIDeN - BIG BROTHeR IS WATcHING yOu
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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 0513-431782 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

Let op: 25 jan. 
inleveren kopij!
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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
Predikanten Ds. Gerda Keijzer, Klaver 32, 8271 DL  IJsselmuiden 06 - 826 949 98
 stoel-keijzer@planet.nl
 Pastor Geertje van der Meer 06 - 426 235 75 /
 geertjevandermeer@ziggo.nl 058 - 255 11 35
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

adressen
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