
Ik heb me er met hart en ziel voor 
ingespannen te ontdekken wat wijs is, 

en wat dwaas en onverstandig is. 
Maar ook dat, zo heb ik ingezien, 

is enkel najagen van wind.
(Prediker 1:17) 

In de supermarkt in het dorp waar ik woon kun je bij de 
kassa van alles meekrijgen: koopzegeltjes, zegels voor 
het boodschappenpakket, voor handdoeken of pannen 
en als laatste wordt je de vraag gesteld of je het bon-
netje mee wil. Sinds een paar weken is er nog iets bijge-
komen: voetbalplaatjes. Van de plaatselijke voetbalco-
ryfeeën van IJVV, wel te verstaan. (IJsselmuider Voetbal 
Vereniging). Van alle teams kun je plaatjes sparen en ze 
tenslotte in een album doen. Een ‘galerij der groten’. 
Deze actie is een paar jaar geleden ook al geweest en 
toen dreigde het even uit de hand te lopen. Want ’s mor-
gens vroeg – voor schooltijd – stonden er al kinderen 
voor de deuren van de supermarkt. Wie naar buiten 
kwam werd ‘overvallen’ met de vraag: ‘Heb u ook voet-
balplaatjes???’ Het begon met een paar kinderen, maar 
het werd al snel een hele horde. Als je pech had kwamen 
ze al door de winkeldeuren heen naar binnen als ze een 
potentieel slachtoffer bij de kassa zagen vertrekken. Het 
werd gewoon te dol. Winkelende mannen en vrouwen 
begonnen te klagen. Uiteindelijk kregen de kinderen 
buiten de supermarkt een eigen ‘vak’, gemaakt van vier 
dranghekken. De voetbalfanaten moesten letterlijk bin-
nen de hekken gehouden worden.

Een paar weken geleden was het 
dus weer raak: VOETBALPLAATJES. 
Ik snap wel waarom: de omzet 
van de winkel zal met zo’n actie 
behoorlijk aantrekken. Met veel 
plezier heeft de manager dan 
ook de dranghekken weer op z’n 
plaats gezet.

Ik heb geen bal verstand van voetbal. Mijn kinde-
ren hebben dit ontbrekende gen ook niet van hun vader 
geërfd. Ik hoef dus geen plaatjes te sparen. Nu zou ik 
ze kunnen weggeven, maar het opdringerige volkje bui-
ten houdt me tegen. Soms staan er van die hele kleine 
dreumesen die ook wel een plaatje willen bemachtigen, 
maar de ‘grote jongens’ staan vooraan te roepen en ha-
len de buit binnen. De grootste schreeuwlelijkerds gaan 
er met de meeste plaatjes vandoor. Ik vind het graaie-
rige van de kinderen niet leuk. Aan de andere kant snap 
ik het ook wel weer. Veronderstel dat je plaatjes van be-
roemde theologen zou kunnen sparen bij de St. Nykster 
Jumbo, dan wilde ik er ook wel een paar! Bonhoeffer, 
Noordmans, Ter Linden en Zelle, om er maar eens een 
paar te noemen. Maar nu het om voetbal gaat en de 
kinderen assertiever zijn dan ik leuk vind, heb ik dus 
besloten om bot en onbehouwen ‘nee’ te zeggen op de 
vraag ‘Hebt u ook voetbalplaatjes????’

Nu kwam ik laatst de deur van de winkel uit, terwijl 
twee van die jonge gasten over het dranghek hingen. Ze 
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zagen waarschijnlijk aan mijn gezicht dat er niets te ha-
len was, want ze bleven met elkaar in gesprek. Ik hoorde 
de één tegen de ander zeggen: ‘…. sommigen zijn ook zó 
brutaal…..!!!’. 
Toen ik dat hoorde, werd ik op slag blij.  ‘Ha’, dacht ik, 
‘er zijn dus ook kinderen bij die het opdringerige en bru-
tale gedrag van hun soortgenoten niet kunnen waarde-
ren’. Maar ik was te snel met mijn conclusie. Het jonge-
tje vervolgde namelijk met de woorden: ‘Dan hebben ze 
wèl plaatjes in hun tas, maar dan géven ze die gewoon 
niet….’ Zijn gesprekpartner beaamde de uitspraak luid-
ruchtig en mijn droom over kinderen die manieren ken-
nen spatte keihard uit elkaar.  

Toch heb ik veel van deze gebeurtenis geleerd. Want het 
gaat er dus om wat voor perspectief je hebt. Hij had niet 
ongelijk, en ik ook niet. We hadden beiden ons eigen ge-

lijk. Dat maakt het ook zo moeilijk om een goede hou-
ding te kiezen ten opzichte van veel zaken. En niet alleen 
als het gaat om voetbalplaatjes. Natuurlijk, er zijn din-
gen die overduidelijk niet goed zijn, en ook niet goed te 
praten zijn. Hulpverleners met vuurwerk bekogelen in de 
nieuwjaarsnacht bij voorbeeld. Maar er zijn zoveel vraag-
stukken die je van twee kanten kunt bekijken. Het is maar 
net welk perspectief je hebt of kiest. Bij dit soort vraag-
stukken helpt het niet om op je strepen te blijven staan 
of de hakken in het zand te zetten. Er zal pas een opening 
komen als begrip is voor elkaars standpunten. Ik moet 
leren dat voetbalplaatjes sparen een serieuze zaak is, en 
zij moeten leren dat je er wel netjes om moet vragen. 

Ben ik er toch nog wijzer van geworden…

Ds. Gerda Keijzer

KerKdiensten tjerKgaast - idsKenhuizen - st. nicolaasga

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

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

zondag  9 februari - groen 
9.30 uur  St. Nicolaasga - mevr. B Posthumus, Lemmer
 1e collecte: gez. diaconiën/caritas  
 2e collecte: kerk

zondag  16 februari - groen
9.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: Werelddiaconaat KIA  
 2e collecte: kerk

zondag  23 februari - groen
9.30 uur  Idskenhuizen  - Jannie van Koten
 1e collecte: jeugdwerk Op ‘Noed   
 2e collecte: kerk
 Deurcollecte:  restauratie toren St. Nyk

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

zondag  8 maart - paars - 2e zondag 40-dagentijd
9.30 uur  Tjerkgaast - pastor Anneke Adema
 1e collecte: project 40 dagentijd   
 2e collecte: kerk

Woensdag 11 maart - paars - biddag voor gewas en arbeid
19.30 uur  Idskenhuizen  - ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: project 40 dagentijd   
 2e collecte: kerk

zondag  15 maart - paars - 3e zondag 40 dagentijd
9.30 uur  St. Nicolaasga - dhr. Gerard Venhuizen, 
 Nijensleek
 1e collecte: project 40 dagentijd   
 2e collecte: onderhoud orgels

zondag  22 maart - paars - 4e zondag 40 dagentijd
9.30 uur  Tjerkgaast - ds. Kersen, Sloten
 1e collecte: project 40 dagentijd   
 2e collecte: kerk

zondag  29 maart - paars - 5e zondag 40 dagentijd
9.30 uur  Idskenhuizen  - mw. Margje Mink, Leeuwarden
 1e collecte: project 40 dagentijd   
 2e collecte: kerk
 Deurcollecte: restauratie toren St. Nyk

zondag  5 april - paars - Palmzondag
9.30 uur  Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: project 40 dagentijd   
 2e collecte: kerk
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Dit jaar houden de kerkrentmeesters iedere laatste zondag van de 
maand een extra collecte bij de deur voor de restauratiekosten van 
de toren en klok van de Sint Nykster kerk.

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
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KerKdiensten langWeer

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

zondag  2 februari  
9.30 uur  ds. Gerda Keijzer van Op ‘e Noed
 Collecte rondgang: Oeganda, Goed boeren in   
 een lastig klimaat
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag  9 februari
9.30 uur   ds. Gerda Keijzer van Op `e Noed
 Collecte rondgang: diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag  16 februari - Viering maaltijd van de Heer
9.30 uur  ds. Aart C. Veldhuizen
 Collecte rondgang: diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag  23 februari  
9.30 uur pastor J. Knol uit Joure 
 Collecte rondgang: Nederland, Hulp voor 
 mensen zonder papieren 
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag  1 maart - 1ste zondag veertigdagentijd 
9.30 uur  ds. Aart  C. Veldhuizen
 Collecte rondgang: Golfstaten, De kracht van   
 Bijbelverhalen
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag  8 maart - 2de  zondag veertigdagentijd 
9.30 uur ds. A. Langhout uit Oldeberkoop
 Collecte rondgang: Nederland, Als kerk naar de  
 mensen toe 
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag  15 maart - 3de zondag veertigdagentijd 
9.30 uur mw. Rosalie van Katwijk uit IJlst
 Collecte rondgang: Project Gez. diaconieën 
       Thomashuis de Heide
 Deurcollecte: eigen gemeente 
 
zondag  22 maart - 4de  zondag veertigdagentijd 
9.30 uur  ds. Aart C. Veldhuizen
 Collecte rondgang: diaconie 
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 29 maart - 5de  zondag veertigdagentijd 
9.30 uur Mw. Rosalie van Katwijk uit IJlst 
 Collecte rondgang: diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

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

KerKdiensten doniahiem

datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheden

30 januari  Langweer Ds. Veldhuizen Heilig Avondmaal
13 februari Ouwsterhaule/Sch.br. Ds. Wiebenga 
27 februari Op ‘e Noed Pastor G v.d. Meer 
12 maart Ouwsterhaule/Sch.br. Ds. Wiebenga 
26 maart Langweer Ds. Aart Veldhuizen 
9 april Op ‘e Noed Ds. Gerda Keijzer Heilig Avondmaal

It Nije Jier 2020

Wat sil it ‘nije jier’ ús bringe?
Wat bringt it ‘nije jier’ ús no krekt net?
Sil it lok en segen wêze,
of soarch, fertriet en in tebrutsen hert?

Wy meie ‘t lizze yn Gods hannen.
Wy meie ‘t bringe foar Syn troan.
Fertrouwend kinne wy dan fierder,
fan dei ta dei, fan hjoed nei moarn.

                    Rinskje Zwaga
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leesrooster

januari
vr 25 Lucas 4:31-37 Het Woord verwondert
za 25 Matteüs 4:12-25  Startpunt 
zo 26 Psalm 139:1-12  Loving Father is watching you 
ma 27 Psalm 139:13-24  Intieme relatie 
di 28 Spreuken 3:1-20  Onderwijsheid 
wo 29 Spreuken 3:21-35  Leven zonder angst 
do 30 Spreuken 4:1-13  Wijs met wijsheid 
vr 31 Spreuken 4:14-27  Bewandel de goede weg 

Februari
za 1 Psalm 149  Muziekfestival 
zo 2 Matteüs 5:1-12  Het echte geluk 
ma 3 Matteüs 5:13-26  Wet met evangelie 
di 4 Matteüs 5:27-37  Hard voor jezelf ... 
wo 5  Matteüs 5:38-48  ... mild voor anderen 
do 6 Deuteron. 28:1-14  Zegen 
vr 7 Deuteron. 28:15-26 Vloek 
za 8 Deuteron. 28:27-44 Zinloos zwoegen 
zo 9 Deuteron. 28:45-57 Ellende voor wie zich van de   
   HEER afkeert 
ma 10 Deuteron. 28:58-69 Wees gewaarschuwd ... 
di 11 Psalm 31:1-14  Paria in nood 
wo 12 Psalm 31:15-25  Veilig bij de HEER 
do 13 Deuteron. 29:1-14  Verbonden 
vr 14 Deuteron.29:15-28 God duldt geen andere goden  
   naast zich 
za 15 Deuteron. 30:1-10  Er is altijd een weg terug 
zo 16 Deuteron. 30:11-20 Kies 
ma 17 Psalm 18:1-16  Een gebed met grote gevolgen 
di 18 Psalm 18:17-35  Wederzijdse trouw 
wo 19 Psalm 18:36-51  God maakt je sterk 
do 20 Exodus 1:1-14  Bang voor aansluitings-
   problemen 
vr 21 Exodus 1:15-22  Verlos-kundigen 
za 22 Exodus 2:1-10  Adoptieplan 
zo 23 Exodus 2:11-22  Leven als een prins? 
ma 24 Spreuken 5:1-14  Een gewaarschuwd man telt   
   voor twee 
di 25 Spreuken 5:15-23  Wees trouw

Aswoensdag 
wo 26 Matteüs 6:1-18  Niet voor de bühne 
do 27 Matteüs 6:19-34  Denk en geloof niet te klein 
vr 28 Matteüs 7:1-12  Inzicht 
za 29 Psalm 51  Schuldbewust en 
   vernieuwingsgezind 

maart
zo 1 Exodus 2:23-3:10  Klagen helpt 
ma 2 Exodus 3:11-22  Ja, maar ... 
di 3 Exodus 4:1-17  En als ... Ga! 
wo 4 Exodus 4:18-31  Net op tijd 
do 5 Exodus 5:1-18  Werkoverleg mislukt 
vr 6 Exodus 5:19-6:13(-25)  Verzwaring 
za 7 Matteüs 7:13-23  Kennen en herkennen 
zo 8 Matteüs 7:24-8:1  Hogere bouwkunde 
ma 9 Prediker 1:1-11  Kringloop 
di 10 Prediker 1:12-2:11  Onderzoeksmethode
Biddag 
wo 11 Prediker 2:12-26  Wat maakt het verschil? 
do 12 Prediker 3:1-15  Tijdsbeeld 
vr 13 Prediker 3:16-4:3  Wat is de zin van het bestaan? 
za 14 Prediker 4:4-16  Niet alleen 
zo 15 Prediker 4:17-5:8  Belofte maakt schuld 
ma 16 Prediker 5:9-19  Geniet van wat je hebt ... 
di 17 Prediker 6:1-12  ... wat heb je er anders aan? 
wo 18 Prediker 7:1-14  Realistisch denken 
do 19 Prediker 7:15-29  Wees geen perfectionist 
vr 20 Prediker 8:1-9  Het leven is eindig 
za 21 Prediker 8:10-17  Levensgenieters 
zo 22 Exodus 6:26-7:13  Wie spreekt er eigenlijk? 
ma 23 Exodus 7:14-25  Verzet is bloedlink 
di 24 Exodus 7:26-8:11  Overal kikkers 
wo 25 Exodus 8:12-28  Apart 
do 26 Exodus 9:1-12  Geruimd 
vr 27 Exodus 9:13-35  Na hagel komt ... nog steeds   
   verzet 
za 28 Exodus 10:1-20  Kaalslag 
zo 29 Exodus 10:21-11:10 De laatste slag 
ma 30 Psalm 130  Door een diep dal 
di 31 Exodus 12:1-13  Nieuwjaar 

doniahiem

nieuwjaarsdienst op ‘e noed in doniahiem

Deze eerste dienst in het nieuwe jaar was een dienst voor de 
volhouders. Ongeveer vijfendertig mensen waren aanwezig 
tijdens deze dienst. De meesten woonachtig in Doniahiem, 
de Scharleijen of de Iendracht. 
Omdat ik voor mijn doen veel diensten had (zes in acht da-
gen) had ik er in overleg met ds. Keijzer gekozen voor een 
ochtendgebed in plaats van een complete dienst met over-
denking en al. 
Op het rooster stonden prachtige, passende teksten die gin-
gen o.a. gingen over de zegen via de priester (Numeri 6: 22-

27) waarmee God Zijn naam op Zijn volk legt. Ook ging het 
over de naamgeving van Jezus, want nieuwjaarsdag is ook 
de achtste kerstdag, de dag van Jezus’ besnijdenis en naam-
geving. En de naam Jezus is o.a. te vertalen als: ‘God redt’ of 
‘God heelt’ of (heiligt) of geneest. 
En deze woorden: Heil en zegen gebruiken mensen ook 
wanneer ze elkaar voor het eerst weer begroeten in het 
nieuwe jaar: Veel heil en zegen. 

Geertje van der Meer
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Kerstrondgang/wandeling 24 december 2019

De gemeente Op ‘e Noed organiseerde 24 december een 
kerstwandeling met daarbij een rondgang. Dit was één van 
de onderdelen van het gezamenlijke jaarprogramma 2019 – 
2020. Er werden acht taferelen gepresenteerd, die te maken 

hadden met 
het geboor-
tefeest van 
het Kindeke 
Jezus.
De eerste 
voorberei -
dende ver-
gaderingen 
waren er 
reeds eind 

september; er werden locaties en 
spelers gezocht.
In oktober, november en begin 
december kwam de commissie 
weer bij elkaar en zo hoopten we dat het allemaal in goede 
banen zou verlopen. Die kerstavond heette Idskenhuizen 
voor één keer Bethlehem.

De route werd aangegeven door ruim 300 potjes met licht-
jes. De start van het hele gebeuren was vanuit de PKN kerk 
in Idskenhuizen. 
In groepen van 20 mensen werd men op weggestuurd. Ie-
dere groep had een lichtje ( s ) mee om zo de groep af te 
bakenen. Een heraut blies kerstmuziek en zo gingen vlot 
acht groepen achter elkaar aan de route beginnen. Tijdens 
het rondgaan van de groepen sloten nog diverse mensen 
zich aan.

Kerstviering in maeykehiem

Een zaal vol bewoners en familie, 
een prachtig koor in Dickens kledij, 
een keur van spelers en een grote 
‘ster van Bethlehem’. 
‘De ster die het allemaal heeft gezien’ 
was dan ook het thema. 

Dat waren de ingrediënten bij de kerstviering in Maeyke-
hiem. Alle mensen uit het kerstverhaal kwamen langs. Jozef 
en Maria, de herbergier, de herders, de engelen en natuur-
lijk de Wijzen uit het Oosten. Ieder van hen had een eigen 
verhaal en elke keer werd er een kaartje met een trefwoord 
aan de ster gehangen. 
Tot het laatste kaartje, Jezus is geboren, helemaal bovenin 
kwam te hangen. 
Natuurlijk gingen we met z’n allen het met waxinelichtjes 
verlichte pad langs naar de stal. En het “ere zij God’, klonk 
in de nacht. Al ware het de eerste kerstnacht. 
Teruggekomen in het restaurant werden we onthaald op 
prachtige liederen gezongen door het koor: Rehearsal Din-
ner. 

Iedereen liet zich de chocolademelk met wat lekkers goed 
smaken. En de kerstengel die iedereen mee kreeg viel ook 
goed in de smaak. 
Dank aan de vele vrijwilligers. Mede dank zij hen hebben wij 
zo het kerstfeest samen kunnen beleven. 
Graag tot volgend jaar.

Anneke Adema

maeyKehiem

jaarProgramma 2019-2020
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Hieronder een impressie met bijbehorende foto’s.
De zes herders waren helemaal overstuur, zij hadden een engelen koor gehoord. Dat koor zei: “Ga op reis naar Bethlehem en 
jullie zullen het kindeke vinden” Verwonderd gingen ze gelijk op reis en lieten zelfs hun kudde achter. Oh wonder zelfs zonder 
tom-tom vonden ze het kindje liggend in een kribbe en zij aanbaden Het Kindeke. 

   
 

De drie Wijzen uit het Oosten (Koningen ) volgden een ster. Ze vonden het kind in een stal in Bethlehem en werden in 
een droom gewaarschuwd voor de slechte bedoelingen van koning Herodes. Zij hadden onderdak gevonden bij loonbedrijf 
Postma. 

   

Koning Herodes vroeg aan voorbijgangers waar hij het kindje kon vinden, maar hij had zeer slechte plannen. Hij gedroeg zich 
als een echte strenge koning en liet de mensen voor hem buigen voordat ze met hem konden spreken. Hij had deze avond een 
plek in Neptunus samen met zijn beide charmante hofdames. 

Herbergier Hendrik Boonstra moest helaas de mensen teleurstellen: de herberg is vol!! Zelfs een hoogzwangere vrouw met 
haar man kon hij geen plaats bieden. Volgens hem kwamen ze uit Narazeth en heetten ze Jozes en Marie. Gelukkig kon het 
publiek hem verbeteren. Hij speelde zijn rol met veel humor. 

   

In het dorpshuis speelde Crescendo alwaar het publiek kon genieten van prachtige liederen die ons echt in een gepaste sfeer 
brachten. 
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In de loods van Age Wim Bokma werden door een negental engelen prachtige liederen ten gehore gebracht. 
Ze zongen: “Ik ben een engel van de Heer” Ook zongen ze een canon: “Gloria in Excelsis Deo”. Het klonk prima deze twee 
mannenstemmen en de zeven vrouwen en dit alles onder de bezielende begeleiding van Alie Runia.

   

Bij Anita en Geert de Jong hadden de profeten zich een plaatsje toegeëigend. Micha en Jesaja gingen met elkaar in gesprek; 
helaas de mensen zien ons als echte onheilbrengers. We moeten ze toch wakker schudden, goed de waarheid vertellen! Ook 
legden ze een verband met het heden : landen waar corruptie welig tiert, wachtlijsten in de zorg, drugsafval dat gedumpt 
wordt… Ja  maar gelukkig zijn er vandaag de dag ook nog profeten: Greta Thunberg bv…. God laat het welzijn van de mensen 
niet afhangen van andere mensen of profeten. Ik geloof dat Hij zelf komt. Als een kind. Want: De Heer zelf  zal u een teken ge-
ven. Een jonge vrouw zal zwanger worden en ze zal een zoon krijgen. Ze zal haar kind Immanuel noemen. Zullen we ze nu maar 
wegsturen, ze moeten nu maar zoeken!

In de kantine van VVI speelde een klarinet ensemble.
Zij speelden een drietal liederen voor ons : Heerlijk klonk 
het lied der Eng’len, ‘t was nacht in Bethlems dreven en 
Irby, a Christmas Carol. Wij zongen met z’n allen: Dêrjinsen 
yn ’t bûthús. Het klonk prachtig onder hun begeleiding.

 

Nadat de groepen alle acht taferelen hadden gehad gingen 
ze weer terug naar het kerkgebouw, alwaar Rieneke, Wim 
en Alex van der Wal enkele prachtige liederen zongen. Wij 
genieten altijd weer van hun zingen.

  
 

Daarna volgde een kort gesprek met Jozef en Maria want dat was de grote verrassing:  Jozef en Maria en het kindeke hadden 
hun plek gevonden in de kerk, alwaar tijdens het wandelen van de mensen een stal was gebouwd. Hierna hadden we nog een 
korte viering waarin natuurlijk het kerstevangelie werd voorgelezen uit Lucas en Mattheüs. We besloten deze avond met het 
gezamenlijk zingen van het “Ere zij God “. Hierna dronken we heerlijke chocolademelk met wat lekkers erbij. Al met al een 
waardevolle avond waar we nog lang van kunnen nagenieten. Dank aan Thewes Hoekstra voor de foto’s. 

Namens de kerstcommissie; Trijn van der Heide. 

(Jaap en Trijn tige tank foar jim grutte ynset. It resultaat wie in prachtige krystjûn. 
Dat jildt fansels ek foar elk dy ’t oan dizze ‘krystomgong’ meiwurke hat.)
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zaterdagmiddaggezelligheid 

14 december een gezellig samenzijn in ’t spantsje, 
tjerkgaast
Omstreeks 5 uur heette Jan de Jong 24 belangstellenden van 
harte welkom. Enkele gemeenteleden lazen een gedicht en 
anderen lazen een verhaaltje voor. Hoe het vroeger was wat 
we toen niet hadden en nu wel. Over boerenleven over hoe 
het vroeger ging en nu is. Op 
rijm had iemand mooi weer-
gegeven wat er in onze PKN 
gemeente gebeurde. 
De twee studerende accor-
deonisten gaven een mooi 
intermezzo van volks-, Fries 
en adventsliederen. Daarna 
bedankte Jan de Jong allen 
voor hun aanwezigheid en 
hun bijdragen.
Na een kopje soep en een 
broodje gingen allen weer 
voldaan naar huis.

rondom de uitvaart

Dinsdagavond 19 nov. jl was de heer Henk Stoeten van Uit-
vaartzorg Boersma uit Lemmer, onze spreker, met een goed 
gevulde zaal in de Hoekstien in Langweer.
Henk vertelde ons wat er zoal komt kijken bij een uitvaart. 
Dat is veel meer dan menigeen denkt, is zijn ervaring. Het 
is niet alleen een kist uitzoeken en een graf regelen op een 
begraafplaats of een crematie. Hij heeft ons in grote lijnen 
verteld wat er voor een uitvaart nog meer geregeld moet 
worden.
Omdat het stressvolle en emotionele dagen zijn na het over-
lijden, en iedereen de uitvaart zo goed mogelijk wil laten 
verlopen, is het heel fijn dat een uitvaartondernemer prak-
tische zaken voor je kan regelen. Henk vertelde over de vele 
mogelijkheden en men kreeg volop de gelegenheid vragen 
te stellen. Er lag ook documentatiemateriaal om in te zien.
Dé tip van Henk is: Iedereen weet dat er aan het sterven niet 
te ontkomen is, iedereen gaat dood. Dus: denk erover na, 
praat erover, bespreek/bekijk de mogelijkheden en wensen. 
Noteer en bewaar de wensen bij een eventueel aanwezig 
trouwboekje of op een plaats waar een verantwoordelijke 
het kan vinden. Belangrijk hierbij is ook een actuele adres-
lijst. Voor al deze zaken kan de uitvaartverzorger bij het be-
palen van uw wensen uw hulp zijn.
Na afloop werden wij uitgenodigd om nog even na te praten 
onder het genot van een hapje en een drankje. Het was een 
informatieve en leerzame avond.

Nel Pit

st.odulfuspad 7 december 2019

Met 24 enthousiaste wandelaars 
begonnen we aan de 3e etappe van 
het Odulphuspad.
Om 8 uur vertrokken wij uit St.Nyk 
richting Molkwerum, om vandaar 
uit met minder auto’s naar Wor-
kum te gaan waar de start was. De 

eerste kilometers was door de stad Workum, waar al veel te 
zien was o.a.de Sint Gertrudiskerk waar de toren nog altijd 
los van de kerk staat, en het prachtige Waaggebouw.
We liepen door naar de IJsselmeer kust langs de vuurtoren 
van Workum bij de ingang van de haven. Gebouwd in 1643, 
thans in bezit van Stichting behoud van monumenten in de 
gemeente Súdwest-Fryslân.
Verder langs de zeedijk waar het een paar stukjes glibberig 
was, over de hekken en richting fietspad naar Hindeloopen, 
het op een na kleinste stadje van Fryslân. Ondertussen 
nog een paar reeën gespot in de weilanden. Achter de IJs-
selmeerdijk gelegen kerkgebouw, gebouwd in 1632 op de 
fundamenten van de 16de -eeuwse voorgangster, stond de 
koffie klaar, en Geeske Prins een gedicht voorlas. Hierna 
weer verder langs de zeedijk naar ons eindpunt. Onderweg 
kwamen wij voorbij het oude badpaviljoen. Jammer dat het 
er zo vervallen bij staat.  

Het was een prachtige tocht. We hebben genoten van ons 
mooie Fryslân en het heerlijke wandelweer. 

Jannie Keulen   

st odulphuspad, 4e etappe, 11 januari 2020
 
Vandaag, onze vierde wandeldag begon met een prachtige 
opkomende zon, die de lucht prachtig rood kleurde, waar 
wij tijdens de rit naar Stavoren van konden genieten. We 
parkeerden onze auto’s buiten de stad en gingen op pad, 
met als eindbestemming Bakhuizen. 

Door de stevige zuidwesten wind voelde het koud aan, maar 
het bleef droog. In de Johannes de Dooper kerk in Warns 
werden wij opgewacht met een kopje koffie en werden blij 
verrast door ‘onze’ Anneke, met hoe kan het anders, een 
heerlijk plakje cake. 
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Ds. Beekman, bekend bij velen door zijn columns in de LC, 
heeft in 2018 afscheid als 
predikant van de gemeente 
Warns, Skarl en Laaxum 
genomen, Anneke Adema 
heeft in de vacante periode 
deze gemeente gediend en 
daarom door de voorzit-
ter ingeseind dat wij langs 
zouden komen. Dat zijn van 
die leuke bijkomstigheden 
tijdens deze wandeltocht, 
iedere keer lijkt er weer 
sprake van een toevalligheid 
te zijn, maar bestaat toeval? 

In Warns passeerden we de Bed&Breakfast De Pastory, met 
een opvallende ANWB paddenstoel in de tuin met het vol-
gende gedicht:

Sta eens stil bij het wonder van je alledaags bestaan
Hoe is het om altijd onderweg te zijn, 

altijd ergens naar toe te gaan
Nu is het zo snel voorbij als vroeger 
is omgevlogen en later is beperkt.

Je rent, je vliegt, maar neem nu eens de tijd 
-al is het even-

Om dit moment uitbundig te beleven. 

Niet iedereen heeft bij deze paddenstoel stil gestaan, want 
er is niet alleen oog voor de omgeving er is ook veel tijd bij 
te praten. De oplettende wandelaar heeft foto’s van deze 
tekst genomen, deze wil ik u niet onthouden. Zo toepasse-
lijk voor ons allemaal. 
Vanuit Warns vervolgen we onze route via Laaxum over de 
dijk, de wind schuin achter ons. Het IJsselmeer biedt ook 
vandaag veel genot aan de kitesurfers, vrolijk dansen hun 

vliegers in de lucht, brr…. koud. Rond de klok van 12.00 
uur komen we aan in Bakhuizen bij de St. Oldulphuskerk, 
deze RK kerk is gewijd aan de heilige St. Odulphus. Elk jaar 
op 12 juni wordt St. Oldulphus herdacht met een bedevaart 
in Stavoren, Hemelum en Bakhuizen. 
Deze bescheiden afstand heeft ons weer door een mooi 
stukje Friesland geleid, we hopen 15 februari onze wandel-
tocht te vervolgen. 

Jikke de Jong 

terugblik op de rouwgroep

Samen met ds Sifra Baayen verzorgde ik de rouwgroep. Zes-
maal kwamen we bij elkaar in de Fûke in Echtenerbrug met 
acht mensen die een geliefde hadden verloren aan de dood. 
Het waren bijzondere momenten waarin we telkens via tek-
sten met elkaar in gesprek gingen hoe ieder met het eigen 
verdriet om gaat. 

Vooruitblik op bibliodrama

Bij bibliodrama kruip je in een Bijbelverhaal zodat je er he-
lemaal onderdeel van wordt. Je ervaart dat het Bijbelver-
haal niet (zozeer) iets van toen was, maar iets van hier en 
nu. Mensen die eerder bibliodrama hebben meegemaakt, 
hebben dat heel bijzonder gevonden en maken er ook graag 
reclame voor. In eerdere trainingen heb ik erg veel aan bi-
bliodrama gedaan en ook Jannie van Koten is er vertrouwd 
mee geraakt in haar opleiding. 
Omdat we weten dat bibliodrama een hele bijzondere erva-
ring voor deelnemers is, verzorgen we samen twee avonden 
van bibliodrama, namelijk op de maandagavonden 2 en 16 
maart. 
Oorspronkelijk stonden deze avonden voor de dinsdagavon-
den 3 en 17 maart gepland, maar omdat ik dan werkzaam-
heden op Hydepark in Doorn heb (waar ik een taak heb in 
de verplichte nascholing van kerkelijk werkers), hebben we 
dit verzet naar de maandagavonden 2 en 16 maart. Beide 
avonden beginnen om 19:30 uur in de kerk van Idskenhui-
zen. Iedereen is welkom, ook mensen die zich niet hadden 
opgegeven. Als je vanuit Langweer met me mee wil rijden, 
geef me dan even een seintje.

Vooruitblik filmavond

Op vrijdagavond 28 februari vanaf 19.30 uur draaien we in 
de Hoekstien de film Victoria en Abdul. 
Victoria and Abdul vertelt het waargebeurde verhaal van de 
buitengewone vriendschap die in 1887 begon tussen Konin-
gin Victoria (gespeeld Judi Dench) en Abdul Karim (gespeeld 
Ali Fazal), een jonge klerk uit India. Hun vriendschap wordt 
steeds sterker en gaandeweg gaat de koningin de wereld 
met andere ogen bekijken. Van harte aanbevolen en van-
zelfsprekend is iedereen welkom!

Vooruitblik ‘op weg naar de preek’

Op donderdagmorgen 5 maart is er opnieuw ‘op weg naar 
de preek’ in de Hoekstien. Aanvang 9:30 uur. 
Centraal staat de lezing voor 15 maart: Johannes 9, de gene-
zing van de blindgeborene. 
Iedereen is weer welkom!
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Van een dominee en een drent

Beste Gerda,

Nog hartelijk dank voor je laatste brief, 
met uitleg over (betekenis van) het 
kerstfeest en -viering. Inmiddels liggen 
de kerstdagen en de jaarwisseling weer 
achter ons en wens ik iedereen een ge-
zond en gelukkig 2020. 

Tijdens een van de laatste diensten voor de kerst in De Bron 
(IJsselmuiden) gebeurden voor mij een behoorlijk aantal 
verrassende dingen. Laat me je eerst beschrijven wat ik zag 
en hopelijk kan jij me daar vervolgens tekst en uitleg bij 
geven. 

Tijdens de dienst, gaf de dominee aan dat er “heilig avond-
maal” was. Even later gingen, op aanwijzing van een ou-
derling, rij voor rij de mensen opstaan en liepen langs de 
dominee, die een stukje wit brood aan elk uitdeelde met 
de woorden “lichaam van Christus”. Daarna ging het langs 
een drietal ouderlingen met een drinkkelk waar volgens mij 
rode zoete wijn in zat. Vervolgens, toen we weer allemaal op 
de zitplaats waren, werden we gevraagd elkaar een hand te 
geven en “vrede van Christus” te wensen.

Om eerlijk te zijn… Ik vond het een erg verwarrend gebeu-
ren. Bij een “avondmaal” denk ik in eerste plaats aan een 
warme maaltijd in de avond. Niet aan een stukje brood en 
een slokje wijn in de ochtend. 
En daarna elkaar een hand geven… een mooi gebaar waar 
ik natuurlijk aan meedeed, maar ik weet eigenlijk niet wat 
ik werd geacht te wensen en waarom juist op dat moment.
Het werd me niet makkelijker gemaakt, want niet vooraf-
gaand aan het opstaan noch nadien werd er een verband 
gelegd of uitleg gegeven wat er gebeurde en waarom. Na 
het “vrede van Christus”, ging het gewoon verder met het 
volgende gedeelte van de dienst.

Maar kennelijk is avondmaal een belangrijk onderdeel, 
want alle mensen waren stil terwijl we in een rij langsliepen 
en er was een gewichtige en eerbiedwaardige sfeer. 
Wat gebeurde hier eigenlijk en waarom is het zo speciaal? 
Waarom heet het eigenlijk “avondmaal”? 
En waarom is dit eigenlijk “heilig”? Bij het woord heilig denk 
ik iets dat zeer speciaal is, iets of iemand dat ‘boven’ iets 
anders staat want zeer belangrijk is. Op mij kwam “avond-
maal” over als een van de onderdelen van de dienst, net 
als de schriftlezing, gebed en dergelijke. Maar, is avondmaal 
voor gelovige mensen belangrijker dan de rest, want heilig 
genoemd? 

Kortom, het was een interessante ervaring maar wel een 
waar ik niet altijd bij op mijn gemak was, in een omgeving 
met mensen die duidelijk veel meer wisten wat er komen 
ging. 
Met belangstelling kijk ik weer uit naar je reactie, 

Groeten en bedankt alvast,
Harmen

Hoi Harmen,

Ik kan me voorstellen dat het onge-
makkelijk aanvoelde voor jou. Ik zal 
proberen het zo goed mogelijk uit te 
leggen. Maar het is best ingewikkeld.  

Jezus ging elk jaar met zijn leerlingen aar Jeruzalem om het 
Passfeest te vieren. Dan dachten de Joden er aan dat God hen 
had bevrijd uit Egypte. Een onderdeel van dat ‘Pesach-feest’ 
(de joodse naam voor het feest) was een maaltijd, waarbij 
symbolische gerechten op tafel kwamen. Een ei, als teken 
van het nieuwe leven dat mogelijk was na de uittocht uit 
Egypte. Maar ook bitter kruid, om aan te geven dat het een 
zware tijd was in Egypte, en ongerezen broden  (‘matzes’). 
De vlucht uit Egypte moest haastig en in de nacht gebeuren. 
Daarom kon was er geen tijd om de broden te laten rijzen.  

Als Jezus met zijn leerlingen in Jeruzalem komt, is de sfeer 
gespannen. Hij heeft het zichzelf ook niet gemakkelijk ge-
maakt en veel machtige mensen tegen hun haren ingestre-
ken. Hij had geregeld conflicten met de Joodse leiders; de 
hogepriesters en Schriftgeleerden, die het in de Joodse gods-
dienst voor het zeggen hadden. Jezus gaf zijn eigen inter-
pretatie van de wetten van het Jodendom. Hij bekritiseerde 
de leiders omdat ze een vertoning van hun geloof maakten: 
de uiterlijkheden waren voor hen belangrijker dan hun in-
nerlijke overtuiging. Jezus hield niet van uiterlijk vertoon of 
van godsdienstige wetten en regels die het mensen moeilijk 
maakten. Maar Hij was wel heel stipt in het naleven van de 
geboden zoals ‘Hou van de naaste en zorg dat hij of zij niets 
tekort komt’. Deze openlijke kritiek op de Joodse leiders 
maakte dat de situatie uiterst gespannen was. De leiders 
zochten een aanleiding om Hem op te pakken. Uiteindelijk 
lukte hen dat ook, doordat één van de vrienden van Jezus 
Hem verraadde. Na en schijnproces en valse aanklachten 
werd Hij ter dood veroordeeld.

Jezus voelde wel aan dat dit zou gebeuren. Op de avond 
voordat Hij werd opgepakt en terechtgesteld werd, vierde 
Hij met zijn leerlingen het Pesachmaal. Hij wist dat zijn 
leerlingen nu zonder Hem verder moesten en dat dat zwaar 
voor hen zou zijn. Toen stond Hij midden onder de maaltijd 
op, nam een brood, brak het in stukken en deelde het uit 
aan zijn leerlingen met de woorden dat het brood als het 
ware zijn lichaam was. Ieder van zijn leerlingen kreeg dus 
een stukje van Hem. Hetzelfde deed Hij met de wijn die Hij 
voorstelde als zijn bloed, dus zijn levenskracht. Hij zei erbij: 
doe dit (delen en breken van brood en wijn) telkens als jullie 
samenkomen, om mij te gedenken. 

In de katholieke kerk is (bijna) elke zondag eucharistie (de 
rooms katholieke benaming van het Avondmaal). In de pro-
testantse kerken tenminste vier keer per jaar. We zeggen 
‘Avondmaal’, maar we vieren het overdag. Tegenwoordig 
gebruiken we ook vaak de term ‘De Maaltijd van de Heer’. 
Deze maaltijd is voor ons heilig. Heilig wil eigenlijk alleen 
maar zeggen ‘apart gezet van andere dingen’. Dat wil zeggen 
dat het bijzonder is. Daarom staan we ook op en komen naar 
voren: we willen er wat voor doen om het te ontvangen. 
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Bij de uitdeling zegt een voorganger vaak ‘Lichaam van 
Christus’. Maar soms hoor je ook ‘Brood de hemel’ zeggen, 
of ‘de vrede van God’ of ‘Zo wil Christus bij jou zijn’ tijdens 
het ontvangen van het brood. 

Toen Jezus de wijn ronddeelde zei Hij: ‘Dit is  mijn bloed, 
het bloed van het verbond, dat vergoten wordt ter vergeving 
van zonden’. Jezus wijst daarmee terug naar het verbond 
tussen God en de mensen dat gesloten werd in de woestijn, 
direct na de uittocht. God zegde zijn steun en bescherming 
toe. De tegenprestatie van het volk bestond eruit dat ze zich 
aan de Tien Woorden zouden houden. Dat laatste, dat is de 
eeuwen door moeilijk gebleken. Tien regels zijn het maar, 
maar telkens lieten en laten mensen zich verleiden om ze te 
vergeten. Dat maakte God boos en verdrietig en Hij zag het 
verbond mislukken. Daarom werd er met Pesach in de tem-
pel een lam geslacht als verzoeningsoffer voor God van de 
mensen. Jezus gaat tijdens het Paasfeest ook zijn dood te-
gemoet en sterft als een paaslam. Hij sterft voor de zonden 
van de mensen en vernieuwt zo doende het verbond tussen 
God en mensen voor altijd. We zijn als het ware opnieuw in 
de vrijheid gesteld, net zoals de Joden die bevrijd werden uit 
de slavernij van Egypte. 

Het is wrang dat zijn dood ons de vrijheid en vergeving van 

zonden brengt. Daarom is iedereen tijdens het vieren van 
de Maaltijd / het Avondmaal ernstig. En tegelijkertijd is het 
volop feest! Waar krijg je nu de kans om telkens opnieuw 
met je leven te beginnen!?! We zijn dankbaar dat Jezus dit 
voor ons deed. Het vieren van het Avondmaal bepaalt ons 
opnieuw bij Jezus’ manier van leven en stimuleert ons om 
Hem na te volgen. Vanwege het feit dat je opnieuw in de 
vrijheid bent gesteld en je vrij mag weten van zonde (die elk 
mens doet, niemand ontkomt er aan) wensen we elkaar ‘de 
vrede van Christus’ toe.

Het avondmaal is een onderdeel van een dienst, net als de 
preek of de gebeden. Voorafgaand aan de viering van het 
Avondmaal leest de dominee een zogenaamd ‘Tafelgebed’ 
waarin wordt uitgelegd wat het Avondmaal inhoudt. Maar ik 
snap best dat je dat niet als uitleg hebt ervaren. Er staan na-
melijk heel wat uitdrukkingen in die voor een ongeoefend 
oor klinken als geheimtaal die je niet kunt duiden. 

Ik hoop dat dit antwoord je wat duidelijkheid geeft en dat 
je tijdens de volgende dienst waarin het Avondmaal gevierd 
wordt meer meekrijgt van wat er gebeurt.  Want het is een 
prachtig ritueel. 

Hartelijke groeten van Gerda 

Met de zeven vragen in de hand loop ik naar het huis van Mw 
Driebergen aan het Appelhof. Met haar 97 jaar – de oudste 
Langweerder – woont mw Driebergen nog altijd op zichzelf. 
Als ik aanbel doet ze zelf  open en gaat me voor naar de ach-
terkamer, waar ze graag aan tafel zit. Terwijl ik kan gaan zit-
ten, gaat ze koffie zetten. Ik hoef  dat beslist niet voor haar te 
doen. Als we even later aan de koffie zitten, vraag ik of  ik haar 
zeven vragen mag stellen voor in het kerkblad. Ze stemt toe. Bij 
elke vraag geeft mw Driebergen eerst aan dat het een moeilijke 
vraag is, maar na enig denken begint ze vervolgens steeds veel 
te vertellen. Het levert een boeiend gesprek en heel veel infor-
matie op, waarvan hieronder een verslag. 

Vraag 1 - Wat betekent de Pro-
testantse Gemeente in Lang-
weer voor u?
Je moet weten: ik kwam uit 
een heel andere gemeente, uit 
een grote gemeente. Mijn ou-
ders woonden in Hazerswoude 
waar mijn vader diaken was in 
de Hervormde Gemeente. Het 
was een grote Hervormde Ge-
meente die je nu misschien wel 
wat Gereformeerde Bondsach-
tig zou kunnen noemen. Heel 
degelijk dus. Tot mijn 15e jaar 
woonden we daar. Vanwege 
het werk van mijn vader ver-
huisden we naar Rijnsburg en 
kwamen we te wonen in het 
huis naast de gasfabriek waar 
vader werkte. 

Ooit vertelde mw Driebergen me dat ze het angstig vond met 
bombardementen in de oorlog. Ze woonden immers naast de 
gashouder waar veel gas bovengronds was opgeslagen. Haar 
kamertje was zelfs naast zo’n gasopslag. En dat terwijl vlieg-
veld Valkenburg vlakbij was waar al die parachutisten terecht 
kwamen. Maar de bommen hebben gelukkig nooit de fabriek 
geraakt.

In de oorlog zijn we getrouwd, op 21 december 1944. Mijn 
man Dirk Driebergen kwam te werken op het stadhuis in 
Bolsward. Een paar dagen na mijn huwelijk reisde ik daar per 
trekschuit in mijn eentje naar toe. Dat was een heel avontuur. 
We zijn onderweg zelfs een volle week ingevroren geweest in 
Medemblik omdat het IJsselmeer dicht was en we niet verder 
konden varen. We kerkten in Bolsward in de Broerekerk die 
later door brand werd verwoest. Ds Oskamp was daar de do-
minee in wat men noemde de ‘evangelisatie’. De gemeente 
van de Martinikerk was namelijk vrijzinnig en daar zaten toen 
op zondag nog maar 25 mensen in die grote Martinikerk. Wij 
hoorden bij die ‘evangelisatie’ waar de meer orthodoxen sa-
menkwamen. We hebben daar jaren meegedaan aan het ker-
kelijk leven. 
En toen verhuisden we naar Langweer. Net als in Bolsward wil-
den we in Langweer ook gewoon met ons hele gezin naar de 
kerk. Wij gingen als vader en moeder met onze drie kinderen 
dus hier naar de kerk. We schrokken. Het was in 1961 en er 
was geen kind in de kerk. 
Ds. Pieter Dijkstra was hier toen de dominee. Hij en zijn vrouw 
Martzen Dijkstra hebben vreselijk veel werk in de kerk gedaan. 
Maar kinderen waren er niet in de kerkdiensten. Die gingen 
onder kerktijd naar de zondagsschool in wat nu de Hoekstien 
is. Wij bleven onze kinderen meenemen naar de kerkdienst, 
dat waren we zo gewend. 

7 Vragen aan... mW. drieBergen
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Het duurde een tijdje, maar gaandeweg gingen we ons wel 
thuis voelen in de kerk, ook omdat we op Friese les gingen. Ik 
kende geen woord Fries toen we naar Langweer kwamen. In 
Bolsward werd geen Fries gesproken, maar in Langweer door 
iedereen. Ik heb een cursus Fries gedaan want we vonden echt 
dat we Fries moesten leren en ik slaagde voor de cursus Frysk 
voor niet-Friezen. Voor het dictee ben ik later echter gezakt. 
We kwamen er wat meer in omdat we ook overal mee naar toe 
gingen en aan mee deden. Ik werd gevraagd voor de vrouwen-
vereniging en werd daar later ook president van. Geklets over 
andere mensen heb ik altijd moeilijk gevonden. Daar houd ik 
niet van en daar heb ik ook nooit aan mee willen doen.
Ik kom nu nooit meer in de kerk. Het lukt niet meer. De helft 
zou ik trouwens ook niet kunnen verstaan, zo bleek toen ik 
een paar jaar geleden een paar keer naar de kerkdiensten in 
de Hoekstien ging toen de kerk werd gerestaureerd. Ik keek 
altijd graag naar kerkdiensten op zondagmorgen op de televi-
sie, maar die zijn er helaas niet meer. Misschien moet ik toch 
maar kerktelevisie nemen…..

Vraag 2 – noem één ding dat u meteen zou veranderen aan 
onze gemeente.
Er komen maar een klein aantal mensen. Anderen interes-
seert het blijkbaar niet meer. Wij kwamen altijd in de kerk. 
Toen ik alleen kwam te staan, werd het lastiger om naar de 
kerk te blijven gaan. Ik zou willen dat de mensen wat tròuwer 
naar de kerk zouden gaan.

Vraag 3 – Welke persoon uit de Bijbel past wel een beetje bij 
u en waarom?
Ik ben wel een beetje een Martha-type. Ik mag graag redderen, 
mensen bedienen. Ik ben een doener. Ik kan niet alleen maar 
stilzitten, maar wil aanpakken. Dat heb ik ook altijd gedaan, 
bijvoorbeeld op de vrouwenvereniging. Er zaten ongeveer 30 
dames op, die inmiddels bijna allemaal zijn overleden. De 
vrouwenvereniging heeft 65 jaar bestaan, daarna is de vrou-
wenvereniging met pensioen gegaan. Ik heb er mooie herin-
neringen aan. Martzen Dijkstra zat achter het orgel en men 
mocht een versje opgeven. En breien deden we en sokken 
stoppen. En jaarlijks was een bazar in november. ’s Middags 
was dan de verkoop. En ’s avonds werd per opbod verkocht 
wat nog niet verkocht was. En er was natuurlijk ook een verlo-
ting. Ik was zelf nog nooit op een vrouwenvereniging geweest 
en toen kwam tante Matse me vragen. Ik heb het gedaan en 
ben blijven hangen. 
In Bolsward – waar ik als 22-jarige kwam wonen – was ik ook 
al meteen leidster bij de meisjesvereniging. Op mijn 17e was ik 
bij mijn oom aan het werk in de winkel, totdat daar vanwege 
de oorlog niets meer te koop was. Daarna kwam ik op een 
administratiekantoor te werken. Toen de bankdirecteur van de 
Boerenleenbank aan mijn vader vroeg of hij niet een dochter 
had die hem zou kunnen helpen bij de werkzaamheden voor 
de bank, kwam ik bij de Boerenleenbank te werken. Ik ging 
op typles en trouwens ook op pianoles. Piano ben ik blijven 
spelen en ook in Langweer heb ik nog pianoles gehad. De kin-
deren ook. De piano staat inmiddels bij mijn dochter Wilma. 

Vraag 4 - Wie of  wat zou u wel eens een dag willen zijn en 
waarom?
Ik ben een organisator. Ik heb geen hoge opleiding gevolgd 
want na een paar jaar MULO had mijn moeder mij thuis no-
dig. Ik heb wel altijd veel gelezen en ook Engels geleerd. Ik 
durfde ook wel het woord te voeren. Ik was wat men noemt 

‘vrijmoedig’. Komt dat omdat ik een ‘Hollander’ was? Mis-
schien. Ik heb ook altijd graag voorgelezen. Ik had wel iets 
van directrice willen zijn en had graag verder willen leren, 
maar moest al op jonge leeftijd mijn moeder bijstaan. Zo ging 
dat in die tijd.

Vraag 5 – Wat doet u het liefst in uw vrije tijd?
Ik houd van handwerken, ik lees en puzzel graag. Ik ben een 
bezige bij en kan me nog altijd heel goed zelf vermaken. Daar-
om hoef ik echt niet naar een dagbesteding of zo, ik heb het 
prima en ben altijd bezig.
We hebben drie kinderen gekregen: een dochter, een zoon en 
nog een dochter. Onze zoon Jan is helaas op 45-jarige leeftijd 
omgekomen door een ongeluk. Dochter Anneke is naar Duits-
land verhuisd en dochter Wilma woont nog altijd in Langweer 
en is bibliothecaresse in Balk. Muziek is altijd erg belangrijk 
voor me geweest. Naast piano spelen heb ik mijn hele leven 
gezongen. Eerst in de oratoriumvereniging in Bolsward en 
daarna in die in Heerenveen. Als het zou kunnen, lijkt het 
me heerlijk om nog een keer mee te zingen in de Mattha-
usPassion die ik zovele keren heb gezongen. Heel veel grote 
klassieke koorwerken zijn me dierbaar. Hoogtepunten in de 
muziek zijn het Weihnachtsoratorium en het slotkoor van de 
MatthaüsPassion “Ruhe sanfte, sanfte Ruh”. En natuurlijk de 
Johannespassion en nog veel meer. Dat was toch zo fijn!

Vraag 6 – Welk boek, welke film, welk voorval, welke tekst of  
welke persoon geeft u inspiratie?
Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik lees graag iets historisch, ik 
ben niet zo romannetjes-achtig. Ik doe mijn ding. Ik heb altijd 
gemeend dat het gaat om goed doen. Ik leef zoals ik vind dat 
het hoort, zoals het mij met de paplepel is ingegeven. Goed 
doen. Ik heb altijd gedaan zoals ik meende dat ik het doen 
moest. Ik heb proberen te leven zoals mijn vader en moeder 
dat ook deden. Eigenlijk waren zij mijn inspiratiefiguren.

Vraag 7 – Wat betekent geloven voor u?
Dat is heel moeilijk. Ik ben minder betrokken geraakt omdat 
ik de laatste jaren niet meer makkelijk het huis uit kan. Je 
mist een heleboel, de voeding ontbreekt. Ik heb natuurlijk wel 
meegeleefd en blijf dat op mijn manier wel doen. Ik heb veel 
collectes georganiseerd en ik ben ook acht jaar lang ouderling 
geweest in Langweer. Ik was de eerste vrouwelijke ouderling 
in Langweer. Mw Boertjens was toen al de eerste vrouwelijke 
diaken. Veel bezoeken legden wij samen af. 
Dat mis ik best wel, die tijd, dat dit zo ging en dat er echt 
heel veel georganiseerd bezoekwerk gebeurde. Ik weet dat het 
kringetje nu kleiner geworden is, dat er meer op jullie af komt 
en je met minder mensen bent.
Wat geloven voor mij betekent? Ach, ik ben niet van de bijbel-
teksten en de grote woorden. Ik ben een praktisch mens. En 
het mooie is dat ik in deze fase van het leven nu zelf omringd 
word door praktische mensen die voor mij klaar staan. Mijn 
kinderen en kleinkinderen hebben alles voor mij over en de 
mensen van thuiszorg zijn ook geweldig. Praktische mensen 
die mij zorg uit handen nemen. Engelen zijn het. En dat is het 
precies. Geloven is namelijk een werkwoord. Je moet klaar-
staan. Je moet doen!

Met veel dank aan mw Driebergen die ons zo openhartig ver-
telde over haar leven en haar manier van in het leven staan.

Aart Veldhuizen
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de Passion tsjûkemar 

Sinds een aantal jaren geniet The Passion op tv een grote be-
langstelling. Op lokaal niveau zie je nu navolging. Volgend 
jaar ook vanuit de Samenwerkende Tsjukemar Gemeenten. 
Een aantal jaren geleden zijn ze in Haskerhorne begonnen 
met een eerste lokale initiatief. Vanaf 2020 gaan we het lij-
densverhaal van Jezus rond het Tjeukemeer laten trekken. 
Dit betekent niet het hele meer in 1 keer, maar ieder jaar op 
een andere plek het gehele verhaal. 
Voor de eerste uitvoering beginnen we in Haskerhorne en 
lopen we in optocht naar Joure om af te sluiten in het Park 
Herema State. Wij gaan uit van mooi droog weer maar bij 
slecht weer hebben we een uitwijklocatie. Mochten er men-
sen zijn die graag meewillen maar slecht ter been zijn, er 
wordt voor vervoer gezorgd. Ook voor de terugreis naar Has-
kerhorne is vervoer aanwezig. De Passion bijt de geplande 
kerkdiensten op Goede Vrijdag 10 april 2020 niet.
Om zo een evenement te organiseren, heb je hulp nodig, 
vele handen maken namelijk licht werk. Op dit moment zijn 
wij opzoek naar mensen die het leuk vinden om te zingen. 
Wij hebben een koor nodig van ongeveer 50 mensen. De 
start van de repetities zal in januari zijn. Gemeenteleden die 
het leuk vinden om mee te zingen, kunnen zich opgeven bij: 
jelmeijer@kpnmail.nl of 06 53929469.

De komende tijd zult u nog regelmatig oproepen voor hulp 
voorbij zien komen. Laten we als kerkelijke gemeenten onze 
handen uit de mouwen steken om hier een mooi feest van 
te maken.

Namens de Passion Tsjukemar
Pieter Beintema

openlucht kerkdienst 2020

Herinnert u het zich nog: 24 juni 2018, de openlucht kerk-
dienst aan de oevers van het Tjeukemeer? Voor velen was 
dit zeer geslaagde kerkdienst. Gemeenteleden die niet zijn 
geweest, vonden het jammer dat ze het hebben gemist. 
Komend jaar, 2020, gaan we op herhaling. Zondag 7 juni 
2020 is het zover, dan organiseren wij weer een openlucht 
kerkdienst. Noteer alvast de datum in uw agenda. Zoals voor 
alle kerkelijke activiteiten hebben we ook nu vrijwilligers 
nodig. Binnenkort komen we met een oproep voor hulp.

Namens de Openlucht Kerkdienst commissie
Pieter Beintema

collegereeks ‘leauwe yn Fryslân’

Vanuit de ‘Stifting Krúspunt - Frysk Oekumenysk Platfoarm’ 
is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met een cursus 
voor theologen over geloven en theologie in de Friese con-
text. In samenwerking met de Franeker Academie wordt nu 
een lezingenserie met dezelfde thematiek aangeboden voor 
een breed publiek van geïnteresseerden.
Wat heeft het christelijk geloof betekend voor Fryslân, en 
andersom? Wat is de interactie tussen taal, landschap en ge-
schiedenis enerzijds en kerk, geloof en spiritualiteit ander-
zijds? Na twee inleidende colleges worden deze vragen van-
uit vier verschillende invalshoeken behandeld: historisch, 
taalkundig, bijbels en praktisch. Elk college bestaat uit een 
hoorcollege van 20.00 tot 20.45 uur; na een korte pauze is er 
ruimte voor vragen en discussie. De lezingen worden in het 
Fries gehouden. Vragen en discussie kunnen in meerdere 
talen plaatsvinden. Enige kennis met betrekking tot kerk en 
christendom strekt tot aanbeveling.

1. taal van het hart
20 januari 2020, dr. A.M.J. Riemersma
De taal in de religie raakt aan wat mensen wezenlijk ter 
harte gaat. Met een citaat van Titus Brandsma:
‘Men kin jin safolle better uterje en útsprekke yn de taal fan 
it hert.’ Toch kent de relatie tussen het kerkelijk leven en de 
Friese taal vanaf de Reformatie een weerbarstige geschiede-
nis. Hoe kreeg en krijgt het denken over de taal van de reli-
gie vorm in de Friese context? Wat is er allemaal gedaan aan 
het opbouwen van een eigen infrastructuur op dat gebied, 
bijv. in de vorm van bijbelvertalingen en liedboeken?

Dr. A.M.J. Riemersma is emeritus lector Frysk en Meartali-
gens aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden.

2. het verhaal van het christendom in Fryslân
3 februari 2020, dr. L.H. Westra
Hoe ziet de Friese kerkgeschiedenis er eigenlijk uit? Waar 
komen al die kerken en bewegingen vandaan? Dit college 
neemt u in vogelvlucht mee naar meer dan 1000 jaar ker-
ken en kloosters, afsplitsingen en vernieuwingsbewegingen, 
oude en nieuwe spiritualiteit. Steeds blijkt, dat Fryslân ener-
zijds volop deelneemt aan de grote internationale bewegin-
gen, en anderzijds daarin vaak een eigen weg gaat.

Dr. L.H. Westra was postdoc-onderzoeker op het gebied van 
het vroege christendom en universitair docent Nieuwe Tes-
tament in Groningen; op dit moment is hij gastonderzoeker 
bij Tresoar en Fryske Akademy.

3. Bonifatius in Fryslân
17 februari, drs. H.T. Wagenaar
Vroeger leerden alle kinderen in Nederland: 754 – Boni-
fatius bij Dokkum vermoord. In deze tijd spreekt de clash 
tussen heidendom en christendom opnieuw tot de verbeel-
ding, getuige de film Redbad van Klaas de Jong. Wat was er 
precies aan de hand? Is Bonifatius echt vermoord? Wat wa-
ren zijn drijfveren om op hoge leeftijd nog naar het noorden 
van Fryslân te komen? En wat heeft zijn komst voor Fryslân 
en de rest van de noordelijke Nederlanden betekend?

Van de tsjuKemargemeenten
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Drs. H.T. Wagenaar was universitair docent Missiologie in 
Groningen en docent Systematische en Afrikaanse Theologie 
aan het Presbyterian Theological Seminary te Kumba in Ka-
meroen; nu is hij predikant-pionier van de Prot. Gem. Wes-
terwert en de pioniersplek Nijkleaster te Jorwert.

4. ‘it bêste lân fan d’ ierde’
2 maart, dr. L.H. Westra
Vaak zien we het landschap als een gegeven van de natuur, 
en taal als een code die mensen tamelijk willekeurig gebrui-
ken. Toch lijkt het erop, dat er samenhang tussen die twee 
bestaat. Taal maakt niet alleen uit hoe je iets beschrijft, 
maar ook hoe je het beleeft. En het landschap vormt niet 
alleen je uiterlijke, maar ook je innerlijke horizon. Dat heeft 
belangrijke gevolgen voor de taal van het geloof. Wat bete-
kent schepping precies in Fryslân?

5. Babel en Pinksteren
16 maart, drs. H.T. Wagenaar
Als het in de communicatie helemaal fout 
gaat, noemen we dat een ‘Babylonische 
spraakverwarring’. Pinksteren geldt in de 
kerk juist als het begin van de eenheid van 
alle mensen. Maar wat staat er precies in 
die bijbelverhalen? Was ‘Babel’ echt een 
straf? En heft Pinksteren alle verscheiden-
heid inderdaad op?

6. sporen van god: dagelijks leven en geleefde identiteit
30 maart, drs. T. Hibma
Steeds meer zien theologen het belang van de eigen identi-
teit en de eigen omgeving voor geloof en spiritualiteit. Maar 
hoe doe je dat? In dit laatste college gaat het over de in-
breng van binnen en van buiten op het begrip ‘identiteit’. 
Illustratief hiervoor zijn twee vrouwen: de bekende Anna 
Maria van Schurman, die in Franeker heeft gewoond, en de 
veel minder bekende Wobbelke Piersdochter.

Drs. T. Hibma is docent en coördinator van de opleiding 
Geestelijke Begeleiding van PThU/Titus Brandsma Instituut 
te Nijmegen.
Inschrijving

De zes colleges vormen één samenhangend geheel. Inschrij-
ven kan via info@academiefraneker.nl en de kosten voor de 
hele cursus zijn €150,-

Geschakeld 2020 Kopijdatum Bij Gea/bezorgers Bezorgen
 maandag vrijdag zaterdag
 voor 12.00 uur
  
februari/maart 13 januari 24 januari 25 januari
april/mei 16 maart 27 maart 28 maart
juni/juli 4 mei 16 mei 17 mei
augustus/september 22 juni 3 juli 4  juli
oktober/november 7 september 18 september 19 september
december/januari 16 november 27 november 28 november
Jaarprogramma 2021   29 augustus
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PG LANGWEER

VooruitBliK oP de KerKdiensten

Veel reacties kregen we op de diensten van de afgelopen 
maanden: de diensten op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar, de kerstnachtdienst en de prachtige “Poppesloktsjinst”  
met de kinderen van Kliederkerk op kerstmorgen. Het is 
mooi om zo met elkaar stil te staan op moeilijke en mooie 
momenten. 
–
Er is in 2019 ook weer erg veel werk verzet door een aantal 
mensen binnen Kerk Langweer. Ik heb erg veel waardering 
voor die mensen die maand na maand op hun post zijn en 
gestaag doorgaan. We hebben het goed met elkaar en daar 
geniet ik zelf ook zeer van!

Vooruitblik kerkdiensten

De komende maanden lees ik in de diensten waarin ik voor-
ga telkens uit het Johannesevangelie. Het Johannes-evange-
lie is volledig gericht op Pasen, meer nog dan de andere 
evangeliën. In de eerste elf hoofdstukken komen we zeven 
wondertekenen tegen. Na elk wonderteken van Jezus is de 
reactie heftiger. Na het zevende teken – de opwekking van 
Lazarus – wordt besloten tot de dood van Jezus. Johannes 
vertelt wonderen als tekenen. Het gaat hem om de beteke-
nis. De meeste tekenen worden uitgelegd, waarbij het tel-
kens uitmondt in een redevoering van Jezus. Die lees ik er 
telkens bij, soms uit een ander deel van het Johannesevan-
gelie om het denken van dit vierde evangelie nog beter tot 
spreken te kunnen laten komen. 
Zowel in mijn studietijd als in studieverlofperioden ben ik 
diepgaand met het Johannes-evangelie bezig geweest. Het 
is tientallen jaren later geschreven dan Mattheüs, Markus 
en Lukas en bevat een diepgaand theologisch denken. Dat 

maakt het Johannes-evangelie niet eenvoudig om te lezen 
en om over te preken, maar wel bijzonder rijk!

op 5 januari las ik het eerste teken dat Jezus in het Jo-
hannes-evangelie deed, Johannes 2:1-11, het verhaal van 
de bruiloft te Kana. Daarbij las ik Johannes 15:1-8. Jezus is 
de ware wijnstok. En dat bleek het antwoord op de vraag 
waarom hij als eerste teken water in wijn verandert. Hij kan 
blijkbaar niet anders.

op 19 januari lees ik Johannes 4:46-52 en lees daarbij al-
vast Johannes 11:25-26 dat later opnieuw terugkomt. Jezus 
geneest op afstand de zoon van een hooggeplaatst heer als 
zijn tweede teken. Leven en dood is in dit evangelie heel wat 
anders dan wat leven en dood voor ons is. 

26 januari is de oecumenische dienst in de Katholieke Kerk 
in Sint Nicolaasga. De dienst begint om 11 uur. Voorgangers 
zijn ds Gerda Keijzer en pastor Remco Hoogma, de nieuwe 
pastor van Sint Nyk. Omdat ik zelf die zondagmorgen een 
kerkdienst in Bloemkamp heb, kan ik er helaas niet bij zijn. 
Gelukkig neemt ds Gerda Keijzer mijn plek in. Wat bijzonder 
dat we vanuit verschillende kerkgenootschappen samen vie-
ren dat God onder ons allen aanwezig is. 

Het derde teken sla ik voorlopig over, omdat we anders niet 
goed uitkomen. Dat volgt later in de zomer nog wel een keer.
Op 16 februari lezen we het vierde teken (dezelfde preek 
houd ik waarschijnlijk al op 2 februari in Idskenhuizen, op 
de zondag die ik geruild heb met ds Gerda Keijzer): de spij-
ziging van de 5000. Ik lees Johannes 6:1-15 en koppel dit 
aan de verzen 22-59. Jezus benoemt zichzelf als het brood 

poppesloktsjinst Kerstnachtdienst met Cantabilé
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des levens. Het is passend dat we bij deze lezing de Maaltijd 
van de Heer vieren. 

Op 1 maart, de eerste zondag van de 40 dagen, lees ik Jo-
hannes 6:16-21. Jezus komt over de zee naar de leerlingen 
toe lopen die met hun schip in zwaar weer zitten. Hij draagt 
het water onder zijn voeten, dicht Guillaume van der Graft 
over hem: 

Vragenderwijs

Ik vroeg het aan de vogels
de vogels waren niet thuis
ik vroeg het aan de bomen
hooghartige bomen
ik vroeg aan het water
waarom zeggen ze niets
het water gaf  geen antwoord
als zelfs het water geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan
wat is er dan
er is alleen een visserman
die draagt het water
onder zijn voeten
die draagt een boom
op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel.

Op 15 maart lezen we Johannes 9, de genezing van een 
blindgeborene. Tegen de achtergrond van de vraag of een 
ziekte iemands schuld is – een actuele vraag! – ontstaat een 
alsmaar heftiger gesprek met de toenmalige Joodse leiders. 
Jezus geeft hier een nieuwe inhoud aan de begrippen blind-
zijn en zien. 

Op 29 maart lezen we het verhaal van de opwekking van 
Lazarus, in Johannes 11. Ik heb er al eerder over gepreekt 
in Langweer, maar het verhaal heeft zo ontzettend veel te 
zeggen. Het is het midden van het Johannes-evangelie, het 
zevende teken dat Jezus doet. Pal erna valt het besluit om 
Jezus te doden. De opwekking van Lazarus wordt de aanlei-
ding tot de dood van Jezus. Paradoxaler kan het niet. 

Op 5 april is het Palmzondag. Het is bedoeling dat dit een 

Kliederkerkdienst wordt, in een geheel nieuwe opzet, zoals 
het elders in ons land ook gebeurt. U hoort daar meer van!

Goede diensten gewenst!

ziekte

Jelle Oord onderging in het najaar een zware operatie en 
bleef vele weken in het ziekenhuis in Amsterdam, in Leeu-
warden en in de Flecke. Op 6 december kwam hij thuis. He-
laas moest hij begin januari opnieuw opgenomen worden 
met complicaties. We wensen hem en Marrie veel moed toe!
Ada Bouwman moest opgenomen worden in Doniahiem. 
Pijnen werden haar te veel. Ze verblijft daar vooreerst voor 
zes weken, met daarna mogelijk een verlenging van nog-
maals zes weken. Voor haar en voor haar man Ad, die zelf in 
Amsterdam ook behandelingen ondergaat, is het heel wat. 
We wensen hen beiden sterkte toe.
Else Brinksma moest een nachtje naar het UMCG. Dat is heel 
wat als je vijf jaar bent. Ze moest een onderzoek ondergaan 
en het lijkt erop dat ze het euvel hebben weggehaald. Fijn!
Er zijn zorgen in meerdere huizen op het terrein van ge-
zondheid. Het is eigenlijk ook onvoorstelbaar dat we ein-
dige mensen zijn en vroeg of laat toch tegen beperkingen 
aanlopen. Ik ben het daar eigenlijk helemaal niet mee eens, 
maar zal er ook niet aan kunnen ontkomen. Wat goed dat 
we in het dorp zo om elkaar heen staan. Laten we daar zeker 
mee doorgaan!

Praten over je geloof

Wat is geloven eigenlijk? Moet je alles voor waar aannemen? 
Hoe is de Bijbel ontstaan? Wat voor visies zijn er eigenlijk op 
God en op Jezus? Wat is dopen eigenlijk en wat gebeurt er 
aan de Maaltijd van de Heer? 
Dat soort vragen komen aan de orde tijdens gesprekken 
die ik momenteel voer met twee jonge Langweerders.  Ze 
overwegen om belijdenis te doen van hun geloof. De eerste 
avond hadden we het er over hoe ‘God er uit zag’ toen je 
vijf jaar was, toen je tien jaar was, toen je zestien jaar was 
en hoe je nu over God denkt. Verder bezoeken we een paar 
plekken waar mensen op bijzondere wijze met hun geloof 
bezig zijn, zoals de Geestdriftdienst in Sneek en Nei Kleaster 
in Jorwert. Als je mee wilt doen, ben je uiteraard van harte 
welkom. Meld je in dat geval even bij mij.

Verslag Van de KerKenraadsVergadering

Verslag  kerkenraadsvergadering 20 november 2019

Afwezig met kennisgeving: Ouderling Helma van Tongeren 
en ds. Aart Veldhuizen.
opening: voorzitter Piet Boer heet allen welkom en opent 
met het lezen van lied 973.
de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
ingekomen stukken: * Classis Fryslân verzoekt om een bij-
drage van € 25 voor het pas opgerichte Algemeen Fonds; is 
al gehonoreerd. Vanuit dit fonds kunnen zij o.a. de classicale 
werkgroepen, Raad van Kerken in Fryslân, projecten in ge-
meenten, werkverbanden en ringen blijven ondersteunen. 
*Bericht van overlijden van dhr. Rob Theel op 16 nov. jl.  

notulen 11 september 2019: worden goedgekeurd. 
N.a.v.: * Ds. Veldhuizen  en Piet Boer zijn op de bijeenkomst 
Tjûkemargemeentes op 14 oktober  geweest. Ds. heeft daar 
de presentatie gehouden over de notitie: ‘Hernieuwde vrij-
heid voor een kerk met lef’. “Alle aanwezigen waren onder 
de indruk”, zo wordt verteld. Minder enthousiast waren 
de aanwezigen over de publicaties in het Friesch Dagblad: 
‘Het voortbestaan van de kleine kerken’ van de werkgroep 
kerkrentmeesters. Men was niet op de hoogte. De kerkrent-
meesters hebben de gang van zaken vervolgens uitgelegd.
* Voor alle vrijwilligers was er dit jaar een bowlingavond 
met hapje en drankje georganiseerd en men kon terugzien 
op een gezellige avond, zo wordt vastgesteld. 
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notulen gemeenteavond 6 november 2019: worden 
goedgekeurd.
terugblik diensten: Gemeentezondag op 29 september: 
Indrukwekkend was het bezoek aan het Titus Brandsma mu-
seum. Een  vesperdienst in kerkje in Tirns was de afsluiting 
van een mooie ( wel regenachtige ) dag uit met elkaar. 
 Vooruitblik diensten:  *Herdenking overledenen 24 nov. : 
Er is een nieuwe kaarsenstandaard gemaakt van hout, waar-
in de kandelaars met kaars gezet kunnen worden.  
* Adventszondagen: Er zal elke zondag een couplet van een 
vast Adventslied gezongen worden. 
* Op 1ste kerstdag wordt er een kerstverhaal opgevoerd met 
en door de kinderen en er wordt daarbij een ‘poppeslok’ 
aangeboden. Verder wordt er gevraagd om een kraamca-
deautje mee te brengen dat daarna aan de Stichting Ba-
byspullen overhandigd zal worden, die de spullen zal ver-
spreiden onder armlastige ouders. 
ouderlingen: De oecumenische dienst van de Raad van 
Kerken is op 26 januari. Aanvang 11 uur!!
diakenen: * Er zijn weer veel acties rond de kerstdagen: 

Kerstpakkettenactie. DE- punten actie voor de Voedselbank, 
de kerstviering voor 55 plussers en attenties voor zieken en 
ouderen.
* Het nieuwe 2-jarige project van de Gezamenlijke diaco-
nieën is voor Het Thomashuis ter Heide.
Kerkrentmeesters
* Begroting 2020 is goedgekeurd.
* Consumptieprijzen in de Hoekstien gaan, nadat ze heel 
lang gelijk gebleven zijn, nu omhoog.
*Het archief is inmiddels opgehaald door ‘Tresoar’. Er ko-
men adviezen over beheren en inrichten.
*St. Vrienden van het kerkgebouw heeft € 7.000 gedoneerd 
voor restauratie van het orgel.
Kerkblad evaluatie:  Alle kerkenraadsleden vinden het 
nieuwe  kerkblad er mooi uitzien. Een verbetering. 
nieuwe vergaderdata 2020 worden vastgesteld: 19 febr. ( 
is gewijzigd in 4 maart) - 15 april - 3 juni, aanvang 14. 00 uur  
en 8 jan. 2020 is de eerstvolgende vergadering.
sluiting: Geertje Minnee sluit af met een gedicht van Toon Her-
mans. De voorzitter bedankt allen en wenst een ieder wel thuis.

Uitnodiging
voor alle leden en betrokkenen van de 

Protestantse gemeente te Langweer voor de

Gemeenteavond op woensdag 1 april 2020
Locatie : ‘de Hoekstien’ Aanvang 20.00 uur.

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

in memoriam

In Memoriam 

Rob Theel

7december 1946   -   16 november 2019

Op 16 november 2019 overleed Rob Theel. Hij was nog maar 
net verhuisd naar Anna Schotanus in Heerenveen. Toen ik 
hem daar bezocht, oogde hij goed. Hij was daar op zijn plek, 
zo straalde hij uit, ook al kon hij dat niet meer zeggen. Het 
geeft aan hoe ver de Parkinsondementie al was gevorderd. 
Slechts op kleine momenten zag je de Rob die Rob was, op 
andere momenten leek hij verdwenen, ook voor zichzelf. 
Iedereen in Langweer kende Rob, terwijl hij hier nog maar 
zo’n 12 jaar woonde. De volle kerk met Langweerders naast 
mensen van buiten geeft aan hoezeer Rob en Els een plekje 
in de harten van Langweerders hadden veroverd. 
Rob groeide op in Haarlem achter het Hofje, waar hij als kind 
graag belletje ging trekken. Hij werd automonteur en werd 

later docent autotechniek op de LTS en de latere ROC. Rob 
wilde Els het Hofje laten zien waarachter hij was opgegroeid. 
Daar troffen ze de beheerder die wilde stoppen en hen vertel-
de dat ze nieuwe beheerders zochten. Alsof het toeval ermee 
speelde, werden Rob en Els de nieuwe beheerders. 30 jaar 
hebben ze daar met veel plezier gewoond. Een prachtige tijd. 
Rob hield de tuin bij en hielp met karweitjes bij de bewoners. 
Hij bleek heel erg goed overweg te kunnen met de oudere 
bewoners van het hofje.
Zowel het zeilen als hun liefde voor honden leverde diepe 
vriendschappen op, o.a. met Bob en Beryl Pratt en met Jur en 
Yvonne Deckers uit Langweer. Na Robs pensionering viel hun 
oog op het gebouw van de voormalige Rabobank. Rob heeft 
daar een prachtig huis van weten te maken. Langweer werd 
meer en meer de plek waar ze wilden zijn. 
En toen werd hij ziek. Medio 2014 openbaarden de eerste 
voortekenen van Robs ziekte. Hij ging naar de geriater, maar 
wilde er niet over praten. Zijn taal begon te haperen. En met 
de parkinson kwam ook de dementie mee. Moeizame jaren 
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volgden. Oneerlijke jaren. Dit had niet gemoeten, de grote 
sterke, energieke, handige Rob zakte langzamerhand in el-
kaar en raakte meer en meer zichzelf kwijt. Els deed wat ze 
kon. En meer dan dat. Totdat het moment kwam dat het thuis 
echt niet meer ging. 
Zo kwam Rob in Anna Schotanus terecht. Het leek er goed. 
Nog geen twee weken later zakte hij in elkaar. We gaven hem 
de zegen die Els’ moeder ook hem altijd gaf. Op 16 november 
overleed hij. Op donderdag 21 november namen we afscheid 
van hem vanuit de volle Dorpskerk, één dag nadat zijn goede 
vriend Bob Pratt in Engeland werd gecremeerd. 
Robs leven is mooi geweest, maar de laatste jaren waren 
zwaar. Van zijn ziekte is hij verlost. Warm was de liefde met 
Els die meer dan 46 huwelijksjaren duurde. Die liefde is er 
natuurlijk nog steeds, al is het adres verdwenen. We wensen 
Els toe dat velen om haar heen staan en weten Rob geborgen 
in de handen van onze God.

Aart Veldhuizen

In Memoriam 

Eefke Faber-Schilstra

7 maart 1949   -   8 december 2019

Op zondag 8 december gebeurde wat niemand verwachtte. 
Kinderen zagen een jas op de grond liggen naast het voetbal-
veld van Langweer, waar Jan Bauke en Aurelius in het eerste 
elftal spelen. Het bleek Eefke Faber te zijn, die zomaar op-
eens in elkaar was gezakt. Een gescheurde aorta, zo zou later 
blijken. Eefke Faber, die zo ontzettend fit was, zo jong leek, zo 
kerngezond, zo sterk, flink en moedig. Die naar haar dochter 
Klaske Diete in Hindelopen fietste alsof het niets was om daar 
op de kleinkinderen te passen en ’s avonds op de oude we-
duwefiets weer terug reed naar de Finkenburen in Sint Nyk. 

Daar woonden ze de laatste jaren tijdelijk, nadat Cees hun 
plek op de plaets had overgenomen. Ze wilden weer terug 
naar Langweer. Maar er kwamen andere dingen tussendoor, 
zoals het ziek worden en herstel van haar man Reitze. 
En toen werd het opeens 8 december 2019.  Ze stond op het 
voetbalveld, ongetwijfeld op haar altijd fanatieke manier 
het team aan te moedigen. Ze stond altijd wat afzijdig van 
anderen langs de lijn van het veld vanwege haar fanatisme. 
Ze gaf zich helemaal langs de lijn: “Niet opgeven, doorgaan, 
kom op! Flink zijn, niet piepen! Overeind komen! Niks aan de 
hand! Scheids!” Haar passie langs de lijn van het voetbalveld 
typeert haar. Want zo was ze. Eén en al sportiviteit, fanatiek 
en een steun en aanmoediging voor anderen. Je kon je bij 
haar opwarmen en weer opladen en ze was er voor je. Mis-
schien was het bij haar ook wel zo echt omdat ze zelf ontdekt 
had hoe je met tegenslagen om kon gaan, nadat haar oudste 
dochtertje Klaske Dite op 1-jarige leeftijd overleed. Misschien 
was het daarom wel dat ze zich zo inzette om anderen te 
steunen. 
Ze moedigde je aan om te winnen. En verloor toen zelf het le-
ven. Hoe paradoxaal. En tegelijkertijd toch ook zo bijzonder. 
Want het is precies zoals Gurbe Douwstra zingt: 

“Mar leau my mar, ik mien oprjocht
gjin inkeld libben, lang of  koart, is om ‘e nocht.”

Wat een slag dat ze er niet meer is voor haar man Reitze, 
voor de kinderen Cees, Klaske Dite, Jan Bauke en Aurelius, 
voor hun partners en hun kleinkinderen. We schreven haar 
naam op een witte steen en lazen de bijbelverzen die daar 
bij horen. Zo begroeven we haar lichaam op Dyken, in het 
vertrouwen dat haar naam niet wordt uitgewist, maar voort-
leeft in haar geliefden en geborgen is in de handen van de 
eeuwige God.

Aart Veldhuizen

Verjaardagen 80

lidmaten, doopleden en blijkgevers die in 
februari en maart 80 jaar en ouder worden

01-02-2020   Mevr. M. Fennema-Visser
  Utrechtseweg 301, 3818 EJ   Amersfoort.
16 -02-2010   Mevr. G. Beuckens-van der Land.  
 H. Dijkstraleane 16,  8525 GM  Langweer.
11-03-020   Mevr. G.  Breman-Beens  
 Langestraat 142, 8281 AP  Genemuiden.
12-03-2020   Mevr. A. Mulder-Boeré   
 Boarnsweachsterdyk 5, 8525 EA  Langweer.

Wij willen de jarigen van harte gelukwensen met de volgen-
de woorden :

Ik ben geborgen.

Het gaat er niet om dat God daar boven is.
Het gaat erom dat Hij om mij heen is,
In mij, in jou, in het gras, in dit boek.

Het gaat erom dat Hij overal is,
Ik voel het om mij heen. Ik ben geborgen.

DANK !

“Pueblo-indianen.”

Bedankt

Wy binne der eins stil fan dat wy safolle reaksjes krigen ha by ús 50 jieriche houlik, op 30 desimber.
De kaartjes,apke’s, slúfkes, persoanlik en de moaie blommen, it hat ús tige goed dyn!!

Tige, tige bedankt en de bêste winsken foar it nijjier!!
Jelle en Sjoukje Kraak
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inkomsten van de diaconie

November € 370,40
December € 859,38

2 februari 
oeganda: goed boeren in een lastig klimaat   

In het noorden van Oeganda is het niet gemakkelijk om boer 
of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder 
door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, 
soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van 
Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om 
het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame tech-
nieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden 
energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, 
visvijvers aange-
legd en bijen-
korven geplaatst. 
Zo wordt de na-
tuur beter be-
schermd en heb-
ben boeren een 
stabiel inkomen. 
 

23 februari 
nederland: hulp voor mensen zonder papieren    

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten 
zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. 
Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergun-
ning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld 
omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie 
ongedocumenteerd
in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is 
er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk 
in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het We-
reldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rot-
terdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden 
helpen met informatie, advies en scholing. 

1 maart Voorjaarszending
golfstaten: de kracht van Bijbelverhalen

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap 
tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in 
de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom 
van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Fi-

lipijnen. De meesten van hen 
zijn ongeletterd. Tegelijkertijd 
willen ze graag meer leren over 
de Bijbel. Kerk in Actie traint 
voorgangers in de storytel-
ling- methode: een succesvolle 
interactieve methode waarbij 
Bijbelverhalen mondeling wor-
den verteld en men met elkaar 
op zoek gaat naar de betekenis 
ervan voor het eigen leven. De 

arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan 
leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.

8 maart
nederland: als kerk naar de mensen toe 

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak 
lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen, 
Hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen 
contact hebben met deze mensen?. Met pionieren zetten 
kerken een stap nar buiten. Niet de mensen naar de kerk la-
ten komen,Maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers 
zoeken naar nieuwe vormen van kerk zijn die passen bij de 
context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk, Zij 
vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waar-
bij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar 
wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse 
Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.

15 maart Project gezamenlijke diaconieën 
collecte thomashuis 

 
Het Thomashuis Sint Nicolaasga is landelijk gelegen in een 
gezellige en betrokken buurtschap de Heide.
In een Thomashuis wonen 8 a 9 volwassenen met een ver-
standelijke beperking op een zo gewoon mogelijke manier 
met elkaar samen.
Het ligt op tien minuten fietsen via een veilig fietspad vanaf 
het dorp Sint Nicolaasga. Behalve een prachtige boerderij 
hebben zij een mooie tuin met een dierenweide. 
Het Thomashuis biedt rust, veiligheid en geborgenheid. Hun 
doel is dat de bewoners hier gelukkig mogen wonen ieder 
op zijn of haar wijze.

Kerstviering diaconie 
en acties diaconie december 2019

Woensdag 18 december hebben we samen met 40 ouderen 
in een sfeervol versierde Hoekstien het kerstfeest gevierd 
van de diaconie van Langweer.
Met bekende kerstliederen, het kerstevangelie uitgebeeld op 
film door de zandtovenaar en ook nog een prachtig verhaal 
van ds. Aart Veldhuizen was het een heel gezellige middag.
Na de viering stond er een heerlijk buffet klaar met warme 
en koude drankjes en gerechten, waarbij iedereen in een 
ongedwongen sfeer van gedachten kon wisselen.
Na afloop van dit lekkere buffet werd er een vrijwillige bij-

Van het college Van diaKenen



20PG
 L

an
gw

ee
r

drage gevraagd voor de voedselbank
in Joure. Hier werd gul voor gegeven. De totale opbrengst 
van deze middag was € 233,50.
Een prachtig bedrag waar de voedselbank een goede be-
stemming voor heeft.

douwe egberts spaarpuntenactie

De Douwe Egberts spaarpuntenactie voor de voedselbank 
heeft dit jaar  22.700 punten opgeleverd. Hier kunnen weer 
heel wat pakken koffie van gekocht worden.
De dorpskerk Langweer had een oproep gedaan aan alle 
inwoners van Langweer e.o. om de maand december DE 
spaarpunten te verzamelen voor de voedselbank om zoveel 
mogelijk pakken koffie te kopen. 

Kerstpakkettenactie

Ook werden er dit jaar weer een mooi aantal kerstpakketten 
ingeleverd. Er zijn 25 kerstpakketten en levensmiddelen in 
de kerk gebracht.
Wat fijn dat zovelen denken aan mensen die een moeilijke 
periode in hun leven doormaken. Het geeft ons een warm 
gevoel van betrokkenheid en iedereen die hieraan bijgedra-
gen heeft, willen we namens de gezamenlijke diaconieën 
heel hartelijk danken!

Van het college Van KerKrentmeesters

Kerkdienst gemist     

Met behulp van een laptop, computer, tablet of een smartp-
hone kunnen de beelden van de kerkdiensten van Langweer 
al een paar jaar thuis of elders in de wereld bekeken wor-
den. Over heel 2019 zijn deze bijna 400 keer live gevolgd en 
ruim 2.000 maal achteraf bekeken.
Het vaakst worden afscheidsdiensten gezien. Zowel live en 
zeker achteraf. Meer dan 200 bezoekers  is vaak geen uit-
zondering. Deze mogelijkheid voorziet duidelijk in een be-
hoefte en wij zijn blij dat we dit kunnen bieden. 
Een afscheidsdienst en ook een huwelijk zijn ongeveer een 
maand terug te kijken. Daarna blokkeren wij de toegang en 
kan er alleen nog op verzoek (bij de kerkrentmeesters) naar 
gekeken worden. Het is ook mogelijk zelf de uitzending te 
downloaden of een USB stick bij ons te bestellen.
Gemiddeld hebben we elke zondag rond de 10 vaste digitale 
kerkgangers. Als u thuis kunt werken met een IPad, mobiele 
telefoon of computer dan kunt u ook naar onze kerkdien-
sten kijken. U dient daarvoor in te loggen op www.kerk-
dienstgemist.nl en daarna de aanwijzingen te volgen naar 
de kerk van Langweer. Als het niet lukt mag u altijd Pieter 
Brinksma vragen even te helpen.

grote schoonmaak

Op 6 januari was de jaarlijkse grote schoonmaak van de 
kerk. Door de heren werd de kerstboom afgetuigd en weer 
opgeborgen, de hekken zijn teruggezet in het koor en de 
piano ging weer naar de Hoekstien.
Daarna werd er geveegd, gestoft, gezogen, gepoetst, heen 
en weer gegaan met swiffer en ragebol, nat afgenomen en 
gedweild. Het koper glimt weer als vanouds en de kerk ziet 
er weer keurig uit (zoals altijd). Daarom aan allen de meege-
werkt hebben: heel hartelijk bedankt!
Omdat het allemaal toch wel wat belastend wordt, hebben 
wij besloten om dit met ingang van volgend jaar anders te 
gaan doen. De mannen, die blij worden van het op- en aftui-

gen van de kerstboom, wordt gevraagd dat te blijven doen 
en Pietie zal ervoor zorgen dat alle andere werkzaamheden 
gedaan worden. 

collecten 10 nov t/m 5 jan 

€ 857,54 (incl bonnen)

mutaties

Binnengekomen:
Dhr. T. Bergsma vanuit Balk en mevr. E. Wiersma vanuit 
Stiens naar Lyts Dykje 13 Langweer
Vertrokken:
Mevr. I.I. Kampen van Efterom 5  Langweer  naar Joure
Verhuisd:
Mevr. A. Wijnia van  Buorren 44 naar Lyts Dykje 3A Langweer
overleden:
Dhr. R. Theel overleden  op 16-11-2019
Mevr. E. Faber-Schilstra overleden op 8-12-2019
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adressen

Predikant:  Ds. Aart Veldhuizen, Legebuorren 67, 8525 GX Langweer.
 aart.c.veldhuizen@gmail.com Tel. 06 - 107 021 65
Ouderling scriba:              Geertje Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer Tel. 0513 - 499 248
 scriba@kerklangweer.nl   
Overige ouderlingen: Rinny Pijpker-van der Spoel Tel. 0513 - 499 307
 Helma van Tongeren Tel. 06 - 110 923 17
Diaconie administratie: Jetske de Jong-Beuckens, Bredijk 4, 8525ER Langweer Tel. 0513 - 499 738
 diaconie@kerklangweer.nl 
 Banknummer: NL07RABO 0334703085
 Proj. Gez. Diac. En Caritas: “Thomashuis Sint Nicolaasga”
 Banknummer: NL93RABO 037060201
Overige diakenen: Reinoud de Boer                              Tel. 0513 - 498 231
 Pieter Brinksma Tel. 0513 - 499 310
Kerkrentmeesters: Voorzitter: Piet Boer Tel. 0513 - 435 987
 Administratie: Fokke Hoekstra, Houtvaartweg 3, 8526 GC Langweer Tel. 0513 - 498 232
 Penningmeester / ledenadministratie: 
 Grietje de Boer-Faber, Langwarderdijk 7, 8525 DP Langweer Tel. 0513 - 499 449
 Banknummer: NL67 RABO 0334700744
 beheer@kerklangweer.nl 
De Hoekstien: Beheerder: Piety Wildschut-v.d. Meulen, Lyts Dykje 34, 8525 GC Langweer Tel. 06 - 129 569 47 
 pietiewildschut@hotmail.com
Kosterpoule: Coördinatie: Marten Klaas Brinksma Tel. 06 - 108 502 22
Redactie kerkblad              Aukje de Jong-de Jong, It Boerein 2, 8523 NX Idskenhuizen Tel. 0513 - 853 637
 Geertje Minnee-Schalkers Tel. 0513 - 499 248
 kerkblad@kerklangweer.nl Tel. 0513 - 431 407
Website  Els Theel Tel. 0513 - 436 900
 Aukje de Jong- de Jong Tel. 0513 - 853 637
 Website protestantse gemeente te Langweer:  www.kerklangweer.nl

Ook in 2020 gaan we weer

Gezamenlijk eten
 in de Hoekstien

12 februari                                                                           11 maart    
Stamppot boerenkool en prei                                         Stamppot andijvie en worteltjes

U bent van harte welkom vanaf 17.00 uur 
en om 18.00 uur wordt de maaltijd geserveerd.

Ook een toetje ontbreekt niet.

De kosten zijn € 7.50 p.p. Consumpties zijn voor eigen rekening

Graag 3 dagen van tevoren opgeven bij 
Wimmie Snijder, tel. 499581  -  Rinny Pijpker, tel. 499307  -  José  Kok, tel. 499223

Wij wensen u ‘folle lok en seine’ en gezellige bijeenkomsten.
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Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

Kerstmorgen 2019

Op kerstavond was de kribbe gevuld 
met een pracht van een baby. Maar 
op kerstmorgen was de kribbe leeg. 
Was het feest nu voorbij? Welnee, de 
stal was er nog, de kribbe ook, en 
er waren veel mensen naar de kerk 
gekomen. Op deze feestelijke kerst-
morgen hebben we onze dankgebe-
den en onze voorbeden opgeschre-
ven en in de kribbe gelegd: onze 
verzamelde gebeden voor God. Zo 
vulden de gemeenteleden de lege 
kribbe met hun dankbaarheid, hun 
zorgen en hun verlangens. Hieron-
der een korte samenvatting van onze 
voor- en dankbeden.

Waarmee vulden we de lege krib-
be op kerstmorgen?

Gebeden voor de wereld
Bidden: 
Heel veel mensen schreven op: Vre-
de en verdraagzaamheid tussen de volken en bevolkings-
groepen.
Dat we de vrede van kerst of het licht van kerst mogen vast-
houden en voortzetten. Zodat over meer, of liever, alle men-
sen, dat licht schijnt. Bijvoorbeeld 
voor wie hun vaste grond verloren 
(vluchtelingen) of een of meer dier-
baren hebben verloren.
Help ons dat we de moed hebben te 
delen in onze welvaart. Dat er geen 
voedselbanken hoeven te zijn. Dat 
mensen niet meer honger hoeven 
te lijden. 
Dat wereldleiders een teken van 
God krijgen en weten wat het chris-
tendom werkelijk inhoudt.
Voor eenzame of/en depressieve 
mensen.

Danken:
Voor alles wat we hebben en waar 
we wel eens aan voorbij gaan. Voor 
goede leefomstandigheden en ook 
voor leven in vrede.

Persoonlijke gebeden
Bidden:
Voor mensen die ziek zijn en men-
sen die treuren vanwege het verlies 
van dierbaren.
Voor onze kinderen en kleinkinde-
ren die hun weg in het leven nog 
moeten vinden. Dat ze, ondanks de 
ontwikkelingen om ons heen, een 
hoopvolle toekomst zien. 
Dat heit en mem nog lang mogen 
leven!

Danken:
Voor vrienden, vriendinnen en lieve 
familie. Voor allen die ons lief zijn. 
Voor goed contact met de kinderen. 
Voor zegeningen die als regendrup-
pels op ons neerkomen.
Voor het kind dat we mochten ont-
vangen.
Voor gezondheid.
Voor een goed afgelopen jaar.
Voor mooie natuur en lieve, inspire-
rende mensen op het juiste moment 

(als een knipoog van God)
Voor achterkleinkinderen

Gebeden m.b.t. de relatie met God 
en de geloofsgemeenschap van Op 
‘e Noed
Bidden:
Voor inspiratie in de gemeente tot 
nieuw leven. Voor verbondenheid 
met elkaar. Dat er wijze besluiten 
worden genomen in verband met 
‘Een kerk met lef’. Dat Gods Geest 
daarbij aanwezig is. 

Danken:
Voor de mooie, schitterende kerst-
rondwandeling waarbij Idskenhuizen 
veranderde in Bethlehem. Ook dank-
baar voor de heilige nacht waarin ons 
een Kind is geboren. Dankbaar dat 
God de redder van de wereld naar 
ons zond. Dat we kerstfeest mogen 
vieren.
Voor onze kerkelijke gemeente en het 
samenzijn, een plek voor iedereen.

terugBliK oP de diensten
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Verslag van de KKr-vergadering op 20 november 2019

Voorzitter Jan de Jong opent de KKR-vergadering en heet 
een ieder welkom. Een speciaal welkom heeft hij voor de 
ledenadministrateur (Kerkelijk Bureau) Paul Dirksen die ons 
in het begin van de vergadering zal bijpraten over de ver-
schillende soorten leden binnen onze kerk. Vervolgens leest 
de voorzitter uit “Brood voor onderweg” van Henri Nouwen/
Maria ter Steeg: “Wachten op God”: het is niet geen passief 
wachten, maar juist actief met als doel sporen te zoeken 
om Hem te vinden; de eerste tekenen te ontdekken van Zijn 
komst. De voorzitter stuit de opening af met gebed.   

Paul Dirksen (Kerkelijk Bureau) houdt voor de kerkenraads-
leden een globale inleiding over de verschillende soorten 
leden in onze ledenadministratie. Zo is er het onderscheid 
tussen leden en niet-leden. Onder leden verstaan we doop-
leden, belijdenisleden en gastleden; de laatste groep be-
staat uit leden die tevens lid zijn van een ander kerkgenoot-
schap. Niet-leden zijn niet-gedoopte kinderen en vrienden. 
Vrienden zijn niet aangesloten bij een kerk, maar zij willen 
wel mee doen met verschillende activiteiten. 

De in de vorige vergadering gevraagde (klap)rolstoelen zijn 
inmiddels in de kerken van Sint Nicolaasga en Tjerkgaast 
aangekomen en in gebruik genomen.
De dienst van 6 september 2020 in St. Nyk moet geruild wor-
den met die in een van de andere kerken i.v.m. de Merke.
Met ingang van volgend jaar worden er budgetten gemaakt 
voor verschillende activiteiten.
Op elke laatste zondag van de maand komt er een deurcol-
lecte voor de restauratie van de toren/klok van de kerk van 
St. Nyk. Naast deze collecte wordt de leden de mogelijkheid 
gegeven geld voor dit doel over te maken.
In de gemeentebijeenkomst na de dienst op 5 januari be-
spreken wij het artikel “Hernieuwde vrijheid voor een kerk 
met lef”. Als wij hierna ‘Een kerk met lef’ zijn en als gevolg 
daarvan het een en ander verandert binnen onze kerk (bijv. 
het aantal ambtsdragers), dan moet onze Plaatselijke rege-
ling worden gewijzigd. 

Twee commissies zijn op dit moment slapende: de vacature-
commissie en de Liturgiecommissie. Wij nemen afscheid 
van de vacaturecommissie. Zij heeft goed werk verricht en 
de kerkenraad zal de leden van deze commissie bedanken 
voor haar werk. De raad gaat na de gemeentevergadering 
van 5 januari bekijken hoe in het vervolg ambtsdragers be-
naderd/geworven gaan worden; soms ‘loop je ertegenaan’ 
en zo moet het eigenlijk ook gaan. De Liturgiecommissie 
blijft voorlopig slapende; er is al veel veranderd/verbeterd; 
mocht het in de toekomst nodig zijn, dan kunnen wij haar 
nog wakker maken. 
Op 2 februari is er een ruildienst: ds. Aart Veldhuizen gaat 
dan bij ons voor in een Avondmaalsdienst.
Op 23 februari is er geen jeugddienst. Jannie van Koten is de 
voorganger; een collectedoel (diaconie) moet dus nog wor-
den vastgesteld.
In de themadienst op 26 april zingt het cantorijkoor uit Em-
meloord. Op Goede Vrijdag is het koor Perspectief aanwezig 
in de dienst.

Op 7 juni is er weer een gezamenlijke Tsjûkemar Openlucht-
dienst. Van zaterdag op zondag is op het terrein aan de Tsjû-
kemar de Nacht zonder dak van de jeugd en het bouwen 
van de mooiste Ark van Noach (prijs).
Op de Tsjûkemarvergadering is ook het artikel ‘Hernieuw-
de vrijheid voor een kerk met lef’ besproken. Het is daar 
goed ontvangen. In het verband hiermee is er over de kleine 
dorpskerken gesproken. Wij steunen de plannen van de ge-
zamenlijke acht kerken, maar houden, zolang meedoen niet 
nodig is, ons eigen beheer in stand. In de toekomst kunnen 
we (losse) modulen afnemen zonder volledig ons eigen be-
heer op te geven.
 
Buurgemeente Lemmer heeft bijna weer een predikant en 
dan zal het consulentschap van onze predikant Gerda Ke-
ijzer daar aflopen.
Er is een gemeentelid die graag diaken wil worden. Voor 
haar wordt een bevestigingsmoment gezocht. 
Voor de aangevraagde subsidie voor de klok van St. Nyk is 
geloot: wij staan op de 7e plaats. Wij wachten dus af, eventu-
eel ontvangen we de subsidie een jaar later, waardoor waar-
schijnlijk ook de renovatie op een later tijdstip van start kan 
gaan. Er komt op de laatste zondag van de maand een extra 
collecte, een deurcollecte, voor de klok van de kerk van St. 
Nyk. In de Z.O. wordt nog vermeld dat men ook of in plaats 
daarvan voor dit doel geld kan overmaken.
De tarieven voor begraafplaatsen en verhuur worden aan-
gepast. Bij de kerk van Idskenhuizen wordt zaterdag de heg 
(laurier) gerooid en een nieuwe geplant: een haagbeuk.

Dini Wijnia sluit de vergadering af met een gedicht uit “Zon-
nestralen voor elke dag” van Phil Bosmans: “Het is heerlijk 
om te leven”.   

Om 21.45 uur bedankt de voorzitter iedereen voor haar of 
zijn inbreng en hij wenst een ieder wel thuis.

Verslag van de gemeentemorgen 
op ‘e noed op 5 januari 2020

Bij afwezigheid van voorzitter Jan de Jong opent scriba Roel 
Kok op zondag 5 januari na de kerkdienst de gemeentever-
gadering. Hij volgt daarna de agenda die te lezen is in het 
kerkblad ‘Geschakeld’ van december.

Roel Kok opent met het lezen van de geschiedenis over Naä-
man die naar Elisa ging om genezen te worden van zijn me-
laatsheid. De profeet stuurde hem zijn knecht tegemoet die 
de Syriër meedeelde dat hij zich moest onderdompelen in 
de Jordaan. Naäman was over beide zaken zeer ontstemd: 
dat hij dit van een knecht moest horen en dat hij zich moest 
baden in de voor hem minderwaardige rivier Jordaan. Hij 
liet zich echter door zijn knechten overhalen het toch te 
proberen en …. werd genezen. 

Na de opening eerst een mededeling over de financiën van 
de kerk: op dinsdag 11 februari kunnen de leden vragen 
stellen of zich laten voorlichten over de gepubliceerde fi-
nanciën. Enkele leden van het College van Kerkrentmeesters 
zijn vanaf 19.15 uur aanwezig in de koffiezaal van de kerk 

Van de KerKenraad
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(Idskenhuizen).  
Vervolgens de restauratie van de kerktoren van St. Nicolaas-
ga: van de provincie is subsidie ontvangen: € 35.800,--. Dit 
bedrag is het maximaal te verstrekken subsidiebedrag, maar 
ongeveer de helft van de werkelijke kosten. De andere helft 
moeten wij zelf zien op te brengen. Goed nieuws is dus dat 
er nu gerestaureerd kan en gaat worden.

Het hoofdonderwerp voor deze ochtend is een gedachtewis-
seling over “Hernieuwde vrijheid voor een kerk met lef”. Dit 
stuk is opgesteld door de predikanten Aart Veldhuizen en 
Gerda Keijzer. Het artikel gaat over komende ontwikkelin-
gen in beide kerken Langweer en Op ‘e Noed en laat ons 
nadenken over toekomstperspectieven.
Onze predikant Gerda Keijzer opent dit agendapunt met een 
toelichting op het stuk:
Vanaf het prille begin is de kerk altijd in ontwikkeling ge-
weest. De werkwijze om het doel van de kerk te bereiken is 
in de loop der eeuwen steeds weer bijgesteld, uitgebreid en 
verfijnd met als hoogtepunt de eerste helft van de 20e eeuw. 
De kerk kreeg een kerkenraad met ouderlingen, diakenen 
en kerkrentmeesters, ieder met zijn eigen specifieke taken. 
Daarnaast kwam er een jeugdraad, een bloemengroep, ac-
tiviteitencommissie, redactie kerkblad met bezorgers, enz. 
enz. Inmiddels zijn we lid van een krimpende kerk gewor-
den, waarin niet alles meer bemenst kan worden: zo kan 
het systeem te groot worden voor de bedoeling van het kerk-
zijn: Gods liefde tastbaar maken bij de mensen in onze dor-
pen. De organisatie wordt zo een te zwaar harnas. De jonge 
David gooide hem af en bereikte zijn doel evengoed. Het 
liefst werken we met een voltallige kerkenraad en de ambts-
dragers zullen beamen dat je zelf als persoon er ook door 
groeit, maar als niet meer lukt, zullen we slim en creatief 
moeten zijn: bijv. door ‘omtinkers’ en collectanten in te zet-
ten, gemeenteleden te vragen voor hulp bij de viering van 
het Avondmaal, een gezamenlijk kerkblad en een gemeen-
teochtend i.p.v. een -avond. Maar wij winnen ook: minder 
ballast en meer vrijheid om te doen wat wij zelf nodig ach-
ten; wij mogen met lef anders gaan denken (zoiets als de 
wijzen deden…). Zo blijft het schip van de kerk drijven. En 
de Geest van God zal zorgen voor wind in de zeilen.
Zij sluit af met drie vragen waarover de aanwezige leden 
in groepen van ongeveer 7 van gedachte wisselen. Daarna 
worden de antwoorden plenair gepresenteerd en kunnen 
ev. aanvullende opmerkingen worden gemaakt.
Vraag 1. Kunt u omschrijven wat voor u de taak van de kerk is?
Vraag 2. Welke positieve veranderingen die het gemeente-
werk lichter maken, zijn er in de laatste jaren doorgevoerd 
in onze kerk?

Vraag 3. Nu de kerk kleiner wordt en de leden ouder, zullen 
we slimme oplossingen moeten bedenken om onze taak te 
kunnen blijven uitvoeren. Kunt u suggesties doen?
Antwoorden/suggesties uit de groepen: t.a.v. vraag 1: - horen 
naar het Woord van God/het evangelie verkondigen en het 
omzien naar elkaar; zorgen voor een verbindende factor: de 
zondagse eredienst en verder in de week de oren en ogen 
open: onderling pastoraat; zorgen voor geestelijke voeding, 
maar er moet ook een organisatie zijn: zoveel mogelijk de 
taken verdelen, iedereen kan iets doen.
T.a.v. vraag 2: ‘omtinkers’ in Idskenhuizen; pastor Geertje 
van der Meer aangesteld; samenwerking met Langweer; het 
koffiedrinken na elke dienst; de positieve sfeer, ook in ver-
gaderingen; minder vergaderen en minder lang; leden die 
een taak hebben, doen dat met plezier; er is veel bezoek 
georganiseerd; groot huisbezoek en je kunt ook huisbezoek 
aanvragen; veel nieuwe activiteiten en iedereen mag mee-
doen. 
T.a.v. vraag 3: iedereen is nodig, niemand is overbodig, 
dus meer gemeenteleden inzetten; iedereen is welkom in 
alle diensten, geen diensten meer voor ‘speciale’ groepen; 
‘omtinkers’ in alle dorpen; de bloemen uit de kerk laten 
wegbrengen door meer gemeenteleden, min of meer bij 
toerbeurt; verder gaan met digitaliseren: kerkapp en bijv. 
digitaal collecteren; meer projecten/activiteiten als de kerst-
rondgang en de passion; afkondigingen van de ouderling 
kunnen ook op de beamer; we hebben wel ouderlingen/dia-
kenen/gemeenteleden nodig (bijv. om het avondmaal goed 
te laten verlopen): wie? (één schaap komt over de dam); 
inzetten van collectanten; taken van ambtsdragers lichter 
maken. 
Iedereen is blij dat het document positief is: hernieuwde 
vrijheid (minder gebonden aan o.a. landelijke regels): we 
gaan de goede kant op.
Aan het eind van deze ochtendbijeenkomst sluit dagvoorzit-
ter Roel Kok af met een gedicht van Fedde Schurer uit zijn 
bundel “De gitaer by it boek”:

NAAMAN DE SYRIER

Want dy ’t op Gods genede 
him driuwe en sinke lit
dy fynt syn wûndre frede
as alderdjoerst besit.
Dy jimmer kleare well
fan libben en fan ljocht
wurdt mei gjin goud betelle 
dy hat men om ‘e nocht.

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
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Vanuit ijsselmuiden

gekleurd 

Die morgen keek ik in de spiegel en zag tot mijn schrik dat 
ik de week ervoor al naar de kapper 
had gemoeten. Snel haar wassen en 
naar het dorp. Na een tijdje wach-
ten werd ik geholpen door een aar-
dige, vrolijke kapster. Ik kreeg de 
cape om en ze vroeg bijna zingend: 
“En wat mag er gebeuren?” “Knip-
pen graag”, antwoordde ik. “En 
misschien een kleurtje om de grijze 
haren weg te werken…?”, vroeg ze 
hoopvol. “Oooh nee!”, antwoord-
de ik hartgrondig. “Maar waarom 
niet?”, vroeg ze lichtelijk teleurge-
steld door mijn vastbesloten afwij-
zing. Ik mompelde iets over ‘niet bij 
mij passen’ of een ander vaag ex-
cuus waar ze niets mee kon. Maar 
de waarheid is dat ik veel te lui ben 
voor dit soort dingen. Naar de kap-
per gaan voor het knippen vind ik 
al jammer van mijn tijd, laat staan 
dat er ook nog een kleurtje in moet. 
En bovendien moet ik dan de uitgroei in de gaten houden. 
Ik weet nu al dat dat niet gaat werken bij deze vrouw. Ik 
snap heel goed waarom vrouwen (en sommige mannen) 

hun haar wèl verven, maar laat ik er maar niet aan begin-
nen…. Ik moet het doen met mijn grijzende kuif. 

Terwijl ik geknipt word, denk ik 
na over grijze haren in de kerk. In 
artikelen in bladen en tijdens ge-
sprekken in en over de kerk hoor 
ik regelmatig dat wij een GROOT 
probleem hebben. En dat is de 
‘grijze golf’. Ik begrijp dat nooit zo 
goed. Al die grijze mensen zijn niet 
het probleem. Maar juist het feit 
dat al die anderen, waar nog geen 
haartje grijs aan te bespeuren valt, 
niet meer voor het evenwicht zor-
gen. Als er wat meer donkerblond, 
blond, bruin, rood en zwart in de 
kerk zou zitten, dan had grijs niet 
zo de overhand. Toch? Dan zouden 
we er mooi gekleurd opstaan. Voor 
nu moeten we het doen met over-
wegend grijze kapsels. Een prima 
kleur wat mij betreft. Maar…. ik 
blijf geduldig wachten. Er komen 
wel weer ander tijden. Niet voor 

mijn eigen kapsel. Maar wel voor de kerk. 

Gerda Keijzer

Vanuit Wirdum

Dit is de eerste keer dat ik deze ‘Vanuit Wirdum’ schrijf. Ik 
weet niet of ik dat regelmatig ga doen want, zoals u weet 
kost schrijven best wel veel tijd. Hoewel ik schrijven best 
leuk vind om te doen en ik ook best wel mooie stukken zou 
kunnen schrijven, is het in het werk niet mijn prioriteit. Ik 
ga dan toch eerder het gesprek met mensen aan in pasto-
raat of gespreksgroep of overleg enzovoort. Toch is het goed 
om op bepaalde momenten even in de pen te klimmen. Ten 
eerste omdat ik inmiddels een half jaar voor Op ‘e Noed 
werk en dan is het goed met jullie te delen hoe dat gaat. Ten 
tweede omdat ik door schrijven bewuster word van dingen. 
Soms krijg ik klaarheid door te schrijven. Dat is voor mij ze-
ker na deze eerste, hectische maanden wel belangrijk. Zoals 
velen van jullie weten werk ik ook voor de Prot. gem. van 
Easterein. Ook daar begon ik rond 1 juli 2019. In de zomer-
maanden was het nog lekker rustig maar vanaf september 
kwam er veel op me af. Veel was/is nieuw voor mij, zoals 
het voorgaan bij gedachtenisdiensten, het voorbereiden en 
leiden van gesprekskringen voor ouderen, het samenwerken 
met ambtsdragers en personeelsleden rondom Doniahiem. 
Andere zaken blijven intensief zoals het voorgaan in speci-
ale diensten (startdienst, jeugddienst, kerstdienst enz.) en 
het voorgaan bij uitvaarten. 
Wat mooi is dat is dat ik heel blij ben met beide gemeen-
ten. Ik ontmoet veel warmte en vertrouwen. Boeiend is dat 
de sfeer in beide gemeenten best wel verschillend is. Elke 
streek of gemeenschap heeft zo zijn eigen mores, dat is iets 

waar ik me steeds meer bewust van ben. Het nadeel daar-
van is dan wel weer dat ik niet simpelweg bij de ene ge-
meente hetzelfde als bij de andere gemeente kan brengen. 
Wat ik heb ervaren, specifiek in deze gemeente, is toch een 
zekere openheid of onbevangenheid ondanks dat hier ook 
gehecht wordt aan vaste waarden (hoofd in de wolken, voe-
ten op de grond). Wat mij ook ontzettend ontroerd is de zorg 
die velen hebben voor de ouderen die in of rondom Donia-
hiem wonen. Dat geeft mij een zekere rust; het hangt echt 
niet van mij af. 
Zo leer ik mijn werk te zien: Jullie zijn de basis. Vergelijk het 
eens met een plant. Jullie zijn de plant, ik ben diegene van 
buiten die, juist omdat ik van buiten kom en er een beetje 
voor heb geleerd, de plant een beetje mag begieten of voe-
den. Zoals collega Gerda Keijzer in meerdere mate doet. 
Maar jullie, als gemeente zijn zelf die wonderlijk, mooie 
maar ook kwetsbare plant. Wanneer jullie als gemeente de 
plant zijn en ik een beetje help met voeden en geleiden, 
dan is God de aarde waaruit we putten en de hemel waar we 
naar toe mogen groeien. Het is goed om voor mij, voor ons, 
om dat beeld voor ogen te houden. 
Ik wens voor 2020 dat we mogen leven vanuit Gods aarde 
naar Gods hemelse licht en dat we van daaruit, gesteund 
door elkaar, met lef de wereld en de toekomst in mogen 
gaan. 

Geertje van der Meer
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Van de jeugd

rock steady 

maandag 25 november
Vanavond was het thema Bidden (Good Practice). Dit is 
een best lastig onderwerp voor de jeugd. Gerda Keijzer was 
ook uitgenodigd om eens mee te maken hoe het er op zo’n 
avond er aan toe ging.  Bij binnenkomst stonden er bakjes 
met verschillende dropjes/snoepjes op tafel en elk stond 
voor hoe iemand zijn/haar relatie m.b.t. bidden vond. Bijv. 
zoute drop – je ervaart dat bidden tot God pittig is. Ze moch-
ten allemaal een dropje/snoepje uitzoeken wat zij het beste 
bij hun vonden passen. Met het liedje ‘Aan uw voeten Heer’ 
dat werd gedraaid hadden de kids niet zo veel. Hun mu-
ziekgenre is toch net even wat anders. Over de vraag hoe zij 
bidden tot God (zien ze hem als Vriend, Vader, Koning, The-
rapeut of Rechter) moest wel even nagedacht worden. Het is 
toch lastig om daar een antwoord op te geven als je nog zo 
jong bent. Al met al een hele leerzame avond.

Sietske Boelsma

maandag 16 december
Zo vlak voor Kerst kun je er natuurlijk niet omheen om het 
hier over te hebben. Het Thema was dan ook Kerst en het 
programma Op weg naar Bethlehem (van JOP). Gerda was 
ook weer aanwezig en had het, samen met de kinderen, 
best lastig om het in stukken geknipte kerstverhaal op volg-
orde te leggen (ik deed niet mee want ik had het antwoord 
al gezien :]) Ondanks dat je het elk jaar weer leest kun je 
sommige stukjes ook op een andere plaats neerleggen. Jan-
nie had veel kerstkaarten verzameld en daar mochten de 
kinderen één uitzoeken wat voor hun het meest een echt 
Kerstgevoel op riep. Er zat geen kaart tussen met familie 
en dat viel echt op. Ze vonden dat familie juist een echt 
Kerstgevoel gaf. Het filmpje met het moderne Kerstverhaal 
was erg grappig. Hoe zou het nu gaan als Jezus in deze tijd 
geboren zou worden? Het was een leuke avond en op naar 
het volgende jaar!

Sietske Boelsma

youth alpha 

20 november: jezus, wie is hij?
Na een heerlijke maaltijd zijn we begonnen met het filmpje 
van de avond. Het thema van de avond was Jezus: wie is 
hij. De makkelijkste manier om hier een herkenning met 
vandaag de dag mee te maken zijn beroemdheden. Mensen 
die iets betekend hebben in de wereld op wat voor manier 
dan ook. Een vraag die dan naar boven komt tijdens het 
filmpje is; heb je ooit een beroemdheid ontmoet? of wie zou 
je graag ontmoeten of ontmoet willen hebben? En natuur-
lijk speelt het dan ook een rol hoe iemand beroemd wordt 
en waarom je hem/haar wilt ontmoeten. En waarom/hoe is 
Jezus zo beroemd geworden in zijn tijd, toen sociale media 
en nieuwszender geen nieuws konden verspreiden. Een bij-
zondere avond vol gedachten.

4 december 
Op 4 december had ik, pastor Geertje, de leiding tijdens de 

Youth Alpha bijeenkomst. Er waren drie jongeren en Dinie 
Winia was er, als gast uit de gemeente, bij aanwezig. Onder 
het eten van de overheerlijke macaroni van Tjitske, maak-
ten we kennis met elkaar want het was de eerste keer dat de 
jongeren mij meemaakten. Ook Dinie was voor de jongeren 
niet heel bekend en eigenlijk voor mij ook niet. Na de ken-
nismaking bespraken we een onderwerp dat voor die tijd 
van het jaar (met kerst voor de deur) niet een heel logisch 
was. Op het programma stond de kruisdood van Jezus. Zo ie 
zo een heftig en lastig onderwerp maar de uitleg in de film-
pjes en de verschillende ideeën die in de straatinterviews 
naar voren kwamen, zetten ons wel aan tot praten. Ik vond 
het erg bijzonder dat vijf mensen die deels onbekend voor 
elkaar zijn en ook nog zo’n moeilijk onderwerp bespreken, 
toch nog zo ontspannen gedachten konden uitwisselen.

Geertje van der Meer

Op 18 december ging Youth Alpha niet door wegens ziekte 
en andere activiteiten van de jongeren.

8 januari 
Vanavond was Ilse Hoekstra onze gast. Tijdens de maaltijd 
kwam het gesprek ook al goed op gang en werden de ver-
schillende docenten van de middelbare school behandeld. 
Zowel Ilse als ik hebben van veel dezelfde docenten les ge-
had als de jongeren die op dit moment in onze youth Alpha 
groep zitten. Erg leuk om dat te bespreken en herkennings-
punten te zien.
Na het eten gingen we door naar het thema van de avond; 
bidden. De aflevering begon met het onderwerp super-
krachten. Als je een superkracht mocht kiezen, welke zou je 
dan willen hebben? Vliegen, onzichtbaar, alle talen kennen 
of altijd 10en op toetsen kwamen voorbij. Hele praktische 
superkrachten waarna de video door ging met een meer re-
ligieuze kant. We weten allemaal wel dat we niet altijd alles 
kunnen krijgen waar we om bidden en dat dit niets te ma-
ken heeft met willen, hebben of moeten. Soms lijkt bidden 
dan op een verlanglijstje naar sinterklaas toe. Inmiddels zijn 
onze jongeren wel goed ‘getraind’ in het bidden en weten 
ze waar ze wel en niet om kunnen bidden. Het gesprek met 
God wordt steeds meer gevormd al is het soms nog wel eens 
lastig om tijd vrij te maken voor persoonlijk gebed.

Jannie van Koten

18+ catechese

Na de valse start van deze groep zijn wij ook weer helemaal 
los. We beginnen dit seizoen met het hoofdstuk over de 
hemel. Wat is de hemel en hoe werkt de hemel? “Waaraan 
denk je bij het woord ‘hemel’? Een plaats die goed en vol-
maakt is. Niet voor niets zijn er restaurants met het woord 
‘hemel’ in hun naam. Het suggereert iets moois waardoor 
je van de aarde wordt opgetild. Wat bedoelen we met de 
uitdrukking ‘naar de hemel gaan’? Niet zozeer dat je naar 
boven gaat en dan ergens boven de wolken bent. In de he-
mel zijn betekent vooral dat je bij God bent, op een veilige 
plek waar het goed is om te zijn, vredig en harmonieus.” (p. 
78, in goed vertrouwen)
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Kerstpakkettenactie

De Stichting diaconale werkgroep solidair Skarsterlân heeft 
op 21 december 2020 een kerstpakkettenactie gehouden. Ie-
dereen kon een kerstpakket brengen naar de kerken van de 
oude gemeente Skarsterlân .Dit was weer een groot succes.  
Op 23 en 24 december hebben vrijwilligers 107 kerstpakket-
ten rondgebracht bij gezinnen die dit echt nodig hadden. 
Wij  willen iedereen die hun pakket hebben afgestaan heel 
hartelijk bedanken!

de waardepunten actie

In de maand december kon men DE waardepunten inleve-
ren in de speciale DE dozen die in veel supermarkten en 
kerken van de oude gemeente Skarsterlân hebben gestaan. 
Totaal aantal bonnen: 477.000.  In februari krijgen we hier-
voor weer heel veel pakken koffie die we kunnen geven aan 
de klanten van de voedselbank. Hoeveel pakken koffie we 
krijgen van DE krijgt u nog te horen.
Namens de vrijwilligers van voedselbank de Utjouwer onze 
hartelijke dank.

Project 40-dagentijd: “sta op”
1 maart tot en met 12 april 2020

Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder 
onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van 
liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en 
hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig 
hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in 
armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, 
kom tot leven. sta op en geef.

PKN Op ‘e Noed is in gesprek met CBS de Paedwizer over 
het doel voor dit jaar. Op de Zondagse Ontmoeting en in de 
volgende Geschakeld staat het project vermeld waar we dit 

jaar gezamenlijk voor sparen. U treft daarbij een acceptgiro 
waarmee u een gift kan overmaken.

een beter inkomen voor ghanese boerinnen

Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van 
de landbouw rond te komen, terwijl dat wel de belangrijkste 
bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in ar-
moede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te ver-
dienen, onder andere door kariténoten te verzamelen en te 
verwerken tot boter. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt 
vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Ook zorgen zij 
ervoor dat ze door goede samenwerking de beste prijs voor 
hun noten krijgen.

door professionalisering meer inkomsten
De landbouwgroep van de Presbyteriaanse kerk van Ghana 
zag de vrouwen ploeteren en kwam in actie. Met steun van 
Kerk in Actie verspreidde de kerk betere oventjes om de no-
ten in te branden. Ook kregen de vrouwen een landbouw- 
en verkoop-training en vormden ze vrouwengroepen. Er zijn 
inmiddels twee moderne ‘fabrieken’ opgezet, waar de vrou-
wen de noten machinaal kunnen verwerken. Dat scheelt 
veel werk. Het leven van deze vrouwen is totaal veranderd. 
Karité-boerin Azara vertelt: “Het grootste verschil is dat ik nu 
mijn kinderen naar school kan brengen. En ik hou nog genoeg 
over om wat te sparen.”

Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie, 

Tineke Stamm 

Van de diaconie

Deze keer waren het thema en de opdrachten best pittig. 
Vooral de citaten van theologen waren moeilijk te ontcij-
feren en de spreekwoorden die gebruikt werden in de cita-
ten, werden massaal op internet opgezocht. Gelukkig kon 
de Bijbel meer duidelijkheid scheppen over hoe het begrip 
‘hemel’ bedoelt wordt en hebben we een leerzame bijeen-
komst gehad.

Jannie van Koten

En dan de bijeenkomst over de heilige geest. Opnieuw een 
begrip wat veel gebruikt wordt in de kerk maar heel on-
duidelijk kan zijn. De heilige geest werd in dit hoofdstuk 
uitgelegd als inspiratie. “Het Latijnse woord voor geest is 

spiritus (ademtocht) en daarvan is ons woord ‘inspiratie’ 
afgeleid.”(p. 89, in goed vertrouwen) 
Tijdens de opdracht over personen die als inspiratiebron 
dienen in ons leven was het heel waardevol om te zien dat 
iedereen zijn ouders als een bron van inspiratie vond.
Deze bijeenkomst sloten we af met het maken van een 
‘elfje’. Dit is een dichtvorm met in totaal elf woorden en 
bij deze opdracht moest het elfje beginnen met het woord 
Geest. Na een middag vol inspiratie kwamen de meest bij-
zondere woordcombinaties naar voren en had iedereen in-
spiratie gekregen om creatief te denken. Na al die serieuze 
momenten kwam nu ook de hilariteit naar boven.

Jannie van Koten
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algemeen 

In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk 
van de kerkrentmeesters. Dit gaat over het geld en goed 
van uw kerk: het geld dat binnenkomt aan bijdragen e.d. 
en het geld dat er uit gaat aan pastoraat, onderhoud kerk-
gebouwen en de kosten van het houden van kerkdiensten. 
Mocht(en) u/jullie vragen hebben of is er iets niet duidelijk: 
vraag het ons! 

opbrengst collectes

17-11-19             €  109,53  Jeugdwerk eigen gemeente
17-11-19             €    98,83  Kerk
24-11-19             €  267,00  Pastoraat
24-11-19             €  237,10  Kerk
01-12-19             €  119,00  Kerk
08-12-19             €    94,85  Onderhoud orgels
15-12-19             €  121,50  Kerk
22-12-19             €  115,55  Kerk
25-12-19             €  147,80  Onkosten dienst

extra deurcollecte

Dit jaar houden de kerkrentmeesters iedere laatste zondag 
van de maand een extra collecte bij de deur voor de restau-
ratiekosten van de toren en klok van de Sint Nykster kerk.
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 

Wijkkerkrentmeesters

Wijk 1  Douwe Smit
Wijk 2a  Johannes de Jong 
Wijk 2b Pieter Dijkstra 
Wijk 3a  Sint de Boer 
Wijk 3b Sieta Zijlstra 
Wijk 4a  Anita Spijksma 
Wijk 4b Sieta Zijlstra 
Wijk 5  vacant
Wijk 6  Stoffel Yntema 
Wijk 7  Hemmo Kalteren

Van de KerKrentmeesters

Bloemengroet

24 november Geke de Jong
1   december Edith Weitz
8   december Femmie Landman en Feike Koopmans
15  december Hemmo Kalteren
22  december Jan Postma
25  december Tjitske van Koten en de liturgische 
   schikking Dini Wijnja
29  december Greta van der Meer
31  december ds. G.Keijzer
  5   januari Mevr.F.Hoogland-Vogel
12   januari  Aeltsje Postma-Schram

elKaar oP de hoogte houden

Verjaardagen 80-Plussers

04-04  Mevr. S.G. Taconis - Mink 
  Lemmerweg 24, 8521 JN SINT NICOLAASGA
13-02 Mevr. A. Koenen 
 Stationsstraat 45 8521JT SINT NICOLAASGA
20 -02 Mevr. S. Hazenberg - Boelsma 
 Kempenaerlaan 4, 8521 KS SINT NICOLAASGA
20-02 Dhr. T. Woudstra 
 Riensleat 2, 8522 MJ TJERKGAAST
24-02 Mevr. E. de Goede - Stakelbeek 
 Stationsstraat 41, 8521 JT SINT NICOLAASGA
04-03 Mevr. M. Idzinga - Klaver 
 Stationsstraat 1 K05, 8521 JT SINT NICOLAASGA
04-03 Mevr. S. Machiela - Halma 
 Stationsstraat 1  K25, 8521 JT SINT NICOLAASGA

07-03 Mevr. T. Wierda - van der Heide
 Sluisdijk 30 -1, 8501 BZ JOURE
08-03  Mevr. T.A. van der Goot - Hoogkamp 
 Stationsstraat 53, 8521 JT SINT NICOLAASGA
17-03-  Dhr. H. Koster 
 Stripedyk 21, 8523 NB IDSKENHUIZEN
18-03  Dhr. A. Hoekstra 
 It Boerein 12, 8523 NX IDSKENHUIZEN
21-03  Mevr. G. Kingsbergen 
 Bouwen 21, 8521 KN SINT NICOLAASGA
22-03  Mevr. T. Hogeterp - Postma 
 Gaestdyk 20, 8522 MV TJERKGAAST
23-03  Mevr. A. Boonstra - Brinksma 
 It Sein 16 a, 8521DN SINT NICOLAASGA
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mutaties oKtoBer / noVemBer 2019

Binnengekomen:

Vanuit Joure: Dhr. O. Postma, Wielwei 13 , 8516 DD DONIAGA
Vanuit IJlst: Dhr. A. Nooitgedagt en Mevr. A. Nooitgedagt 
-Hettema, Sietze Hepkemalaan 20, 8521 DH SINT NICOLAAS-
GA

Binnenverhuizing:
 
Mevr. R. Postma, Schwartzenbergstraat 10 naar Gaastweg 
18, 8521 JC SINT NICOLAASGA

Verhuisd naar elders:

Mevr. R. Zijlstra, Kerkstraat 1 naar Kemphaanstraat 8, 8446 
GV HEERENVEEN
Mevr. J. Tjalsma, Strjitwei 6 naar Meseame 68, 9041 EW BER-
LTSUM
Mevr. G. Tuinier Baron van Hardenbroekstr 9 naar Meerweg 
26, 8515 CB OLDEOUWER

overschrijving

Naar Hervormde gemeente Lemmer: Mevr. T. Schreuder-
Venema, Stationsstraat 1 K13, 8521 JT Sint Nicolaasga

Wij gedenKen

In Memoriam 

Jenny Winia-Poepjes

* 21 mei 1934                       † 15 november 2019 

Jennie Poepjes werd geboren als zevende kind in een gezin van acht kinderen. Haar vader en moeder hadden een manufac-
turenzaak in St. Johannesga. Ze groeide op in een moeilijke tijd: de tijd van de economische crisis en van de Tweede Wereld-
oorlog. Na de lagere school ging ze aan het werk als ‘faam’. Ze vond het erg jammer dat ze niet door kon leren. Daar heeft ze 
haar hele leven last van gehad.
Toen haar oudere broer Eise dominee werd in Nijemirdum, werd Jenny zijn huishoudster. Ze heeft daar mooie jaren gehad. 
In 1957 trouwde Jenny met Sieb Winia. Ze woonden achtereenvolgens in Beetsterzwaag en Koufurderigge. Sieb was boerenar-
beider. Toen hij een baan kreeg bij het Waterschap verhuisde het gezin naar Tjerkgaast. Er kwamen vier kinderen; Atty, Jelle, 
Geeske en Jan Jacob. 
In 2011 verhuisden Jenny en Sieb naar De Iendracht in St. Nicolaasga. 
Jenny Winia vond veel voldoening in het huishouden en in haar gezin. Ze hield ervan dat alles keurig netjes was. Ze was ook 
actief in de kerk, als ouderling en diaken, binnen de Hervormde Vrouwen Dienst en ze zong bij De Lofstem. Ze was een vrien-
delijke vrouw in de omgang. Bescheiden, maar geliefd bij de mensen om haar heen. Ze genoot van de kleine dingen: koffie 
drinken met haar vriendinnen of met één van de (schoon-)dochters, een eindje fietsen, samen met Sieb weg met de caravan. 
Samen met één van haar dochters werkte ze aan het wandkleed van de kerk in Idskenhuizen. De schaapjes op het wandkleed 
zijn van hun hand. 
Jenny Winia had dikwijls last van depressieve klachten. Vooral na Siebs overlijden speelde dat weer op. Haar wereldje werd 
kleiner, ze moest verhuizen naar Doniahiem en was afhankelijk van haar kinderen en kleinkinderen die ieder op hun eigen 
manier en naar eigen vermogen hun men en beppe hebben geholpen. Op 15 november is haar leven als een kaarsje uitge-
gaan, terwijl haar kinderen bij haar waren. 
Tijdens de dankdienst voor haar leven waren er prachtige bijdragen van haar kinderen en twee van haar kleindochters. Het 
was goed om bij elkaar te zijn in de kerk van Tjerkgaast, waar ze zo lang gewoond had en afscheid van haar te nemen met 
woorden uit de Bijbel en liederen die troost gaven. 
Jenny Winia is begraven bij haar man Sieb naast de kerk. 
We wensen de kinderen toe dat zij troost vinden in het goede dat zij hebben beleefd met hun moeder en schoonmoeder. 

Ds. Gerda Keijzer
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AGENDA
•	 Woensdag	12	februari
 Gezamenlijk eten
	 17.00	uur	-	De	Hoekstien

•	 Vrijdag	28	februari	
 Filmavond Victoria en Abdul
	 19.30	uur	-	De	Hoekstien	

•	 Maandag	2	maart
 Bibliodrama
	 19.30	uur	-	kerk	Idskenhuizen

•	 Donderdag	5	maart
 “Op weg naar de preek”
	 09.30	uur	-	De	Hoekstien

•	 Woensdag	11	maart
 Gezamenlijk eten
	 17.00	uur	-	De	Hoekstien

•	 Maandag	16	maart
 Bibliodrama
	 19.30	uur	-	kerk	Idskenhuizen

•	 Woensdag	1	april
 Gemeenteavond Langweer
	 20.00	uur	-	De	Hoekstien

•	 Goede	Vrijdag	10	april
 De Passion
	 Haskerhorne	-	Park	Heremastate

•	 Zondag	7	juni
 Openlucht kerkdienst
	 Tjeukemeer

Kleine Dingen

Geef wat minder om je plannen,
leef wat meer in het moment.

Want de toekomst, die komt zeker,
ook als je er niet aan denkt.

 
 Wees niet bang voor wat gaat komen,

Het is angst, die zorgen schept.
“Later” is en blijft onzeker,

Wees maar blij met wat je hebt.

De zon staat altijd aan de hemel,
Ook als je haar niet ziet staan.
In jezelf ligt steeds de keuze,
voor de weg die jij wilt gaan.

 
Word maar niet verliefd op morgen.

Zie de schoonheid van vandaag.
Want het zijn de kleine dingen,

Die je altijd bij je draagt.
 

Jildou Bakker
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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 b.g.g. met Jan van der Meer, 
0513 - 431817. 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.

Geschakeld
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

Inleveren Kopy 
maandag 16 maart 

voor 12.00 uur!
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adressen
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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


