
Als je ziek wordt, wordt er over je gepraat. Ziekte wordt 
in onze tijd weliswaar niet gezien als eigen schuld, maar 
je wordt wel gestraft als je langdurig ziek wordt. Je moet 
dan veel meer ziektekosten betalen en je inkomen daalt 
drastisch, terwijl je als zieke eigenlijk meer geld nodig 
hebt. En er wordt over je besloten en gepraat. 
Zo is het ook in Johannes 9. Als Jezus en zijn leerlingen 
een bedelende blindgeborene passeren, vragen zijn leer-
lingen: “Is hij blind geboren om zijn eigen zonde of om 
de zonde van zijn ouders?” 
Er wordt niet met de blindgeborene gepraat maar het ge-
sprek gaat over hem. Ze vragen door welke oorzaak hij 
blind geworden is. Het is de vraag naar het waarom, naar 
het verleden. Maar het is niet de diepe existentiële en te-
rechte vraag van: waarom moet mij dit overkomen? Nee, 

het is de schuldvraag, de vraag die actualiteitenprogram-
ma’s ook altijd maar weer stellen alsof dat de enige vraag 
is die er toe doet: “Wie is hier verantwoordelijk voor?” 
Met het idee dat zo’n ziekte de straf van God is, kan ik 
niks. God is in de Bijbel een God van kleine mensen, par-
tijdig voor de zwakken. Maar op de vraag of het virus 
rondwaait omdat we verkeerd bezig zijn, is wel wat te 
zeggen. We zijn zo langzamerhand met teveel mensen en 
we zijn de aarde gaan uitbuiten door onze hang naar als-
maar verdere welvaart en reislustigheid. Uit de angst om 
dat in te leveren gaan we massaal hamsteren. Dat virus 
dragen we en het is verhipt besmettelijk, we zijn er veel 
te blind voor. Maar Jezus doet niet mee in de zoektocht 
naar wie hier verantwoordelijk voor is. Hij zegt: “De man 
is niet blind omdat hij of zijn ouders slecht bezig waren, 
maar omdat we in hem de macht van God aan het werk 
kunnen zien.” Niet dat dit de reden is geweest waarom 
hij blind geboren is, alsof God dat zo zou hebben gere-
geld. Maar wel omdat er straks in het verhaal iets moois 
zal volgen. Geldt dat bij ons ook? Ik hoop het.
Jezus maakt van speeksel modder op de grond en smeert 
dat op zijn ogen. Modder op mijn ogen is confronterend. 
Het doet me denken aan dat aloude vers: stof zijt gij en 
tot stof zult ge wederkeren. Tja, leven is een ongenees-
lijke ziekte. Je gaat er dood aan. Het virus zit dieper dan 
ik wil. Maar daarmee stopt het verhaal niet. Jezus zendt 
de blindgeborene naar de vijver van Siloam. Daar mag je 
je ogen schoonwassen en word je herschapen. 
Als je terugkomt, kun je zien, maar lijkt er niets veran-
derd. De buren hebben hem altijd zien bedelen en pra-

 PROTESTANTSE GEMEENTE PROTESTANTSE GEMEENTE

 LANGWEER OP ’E NOED
Nr. 2-2020 
jaargang 2

Virus dragend opgestaan

Langweer Tjerkgaast Sint Nicolaasga Idskenhuizen

Op ’e Noed

protestantse
  gem

eente

Geschakeld
Gezamenlijk kerkblad van de protestantse gemeente Langweer en Op ’e Noed ap

ri
l 2

02
0

Johannes 9



2Ge
za

m
en

lij
k

ten nog steeds niet met hem, maar over hem: “Is dat die 
blinde bedelaar, die blinde buurman, die we altijd zien 
bedelen? Of is dat toch een ander?” En dan gebeurt het. 
De blindgeborene recht zijn rug, gaat staan en zegt: “Ik 
ben het!” En dat is het moment waarom het gaat in dit 
verhaal. Nadat hij door Jezus is gezien, komt hij overeind 
en neemt hij zichzelf volop serieus. Hij komt in het ver-
volg van het verhaal steeds meer voor zichzelf op, lees het 
maar na in Johannes 9. 
“Ik ben het,” zegt de man. Hij neemt daarmee over wat 
Jezus voortdurend van zichzelf zegt: “Ik ben het brood 
des levens, ik ben het licht der wereld, ik ben het leven-
de water, ik ben de ware wijnstok, ik ben de opstanding 
en het leven.” Die ‘ik ben’-uitspraken verwijzen naar de 
Naam van God de HEER, de Naam die niet uitgesproken 

mocht worden. Die ‘Ik ben’ uitspraken verwijzen naar een 
God die gebeurt. 
Daar zijn we bij wat ik zeggen wil: ik hoop dat ook de 
uitbraak van het corona-virus ons kan laten zien dat God 
gebeurt. Ik zie het in de eerste dagen van de Quaran-
taine: mensen doen massaal mee met de oproep van de 
regering om de exponentiële groei van het virus tegen te 
gaan. Mensen bieden elkaar hulp aan. Wie dat doet staat 
op. Als blindgeborene, met het virus in je botten, ga je 
staan en laat je merken. in het spoor van de Eeuwige: 
“Hier ben ik!”
Als je meedoet, heeft het virus je blindheid genezen.

Aart Veldhuizen

KerKdiensten tjerKgaast - idsKenhuizen - st. nicolaasga

zondag  29 maart - Geen dienst i.v.m het coronavirus

zondag  5 april - Geen dienst i.v.m het coronavirus

dinsdag  7 april - paars - Vesper
19.30 uur  St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema

Woensdag  8 april - paars - Vesper
19.30 uur  St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema

donderdag 9 april - wit - Witte Donderdag
19.30 uur  Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer en
 pastor Geertje van der Meer
 1e collecte: project 40-dagentijd   
 2e collecte: kerk

Vrijdag  10 april - paars - Goede Vrijdag
19.30 uur  St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer

zaterdag  11 april - wit - Stille Zaterdag
19.30 uur  Tjerkgaast - ds. Siena Cnossen, Scharnegoutum

zondag  12 april - wit - Pasen
9.30 uur  Idskenhuizen  - ds. Gerda Keijzer en 
 pastor Geertje van der Meer
 1e collecte: project 40-dagentijd  
 2e collecte: kerk

zondag  19 april - wit - Beloken Pasen
9.30 uur Tjerkgaast - ds. Siena Cnossen, Scharnegoutum
 1e collecte: gez. diaconieën / Caritas

zondag  26 april - wit - themadienst ‘Petrus’
9.30 uur  Idskenhuizen  - ds. Gerda Keijzer 
 m.m.v. Samen op Weg Cantorij Emmeloord
 1e collecte: diaconie   
 2e collecte: kerk
 Deurcollecte: restauratie kerktoren St. Nicolaasga

zondag 3 mei - wit
9.30 uur  St. Nicolaasga - ds. De Heer, Oosterzee
 1e collecte: Kia, noodhulp Nigeria 
 2e collecte: kerkmuziek

zondag 10 mei - wit
9.30 uur  Tjerkgaast - ds. Finnema, Oudehaske
 1e collecte: Jop Jeugdwerk PKN  
 2e collecte: kerk

zondag  17 mei - wit - kind en schooldienst
19.30 uur  Idskenhuizen  - ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: doel van de Paedwizer 
 2e collecte: kerk

donderdag 21 mei - wit - hemelsvaartdag
9.30 uur  St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema
 1e collecte: diaconie   
 2e collecte: kerk

zondag 24 mei - wit - wezenzondag
9.30 uur  Tjerkgaast - ds. Froukje de Hoop, Hommerts
 1e collecte: diaconie/weeshuis  
 2e collecte: kerk
 Deurcollecte: restauratie kerktoren St. Nicolaasga
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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 29 maart - Geen dienst

zondag 5 april - Palmzondag - Geen Dienst

donderdag 9 april - Witte Donderdag
19.30 uur  ds. Aart C. Veldhuizen
 Collecte rondgang:  diaconie 
 Deurcollecte: eigen gemeente

Vrijdag 10 april - Goede Vrijdag
19.30 uur gezamenlijke dienst met op ’e noed 
 in kerk idskenhuizen

zondag 12 april Pasen
9.30 uur   ds. Aart C. Veldhuizen
 Collecte rondgang: Kinderen in de knel - India
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 19 april 
9.30 uur  ds. L. Cnossen
 Collecte rondgang: diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 26 april  
9.30 uur ds. H. Steinvoort  
 Collecte rondgang: diaconie 
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 3 mei  
9.30 uur  ds. Aart  C. Veldhuizen
 Collecte rondgang: ‘Traumahulp voor 
 slachtoffers Boko Haram’ - Nigeria    
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 10 mei 
9.30 uur ds. Aart  C. Veldhuizen
 Collecte rondgang: diaconie 
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 17 mei       
9.30 uur ds. Sifra op ‘t Land
 Collecte rondgang: diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

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

KerKdiensten doniahiem

datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheden

26 maart   Gaat niet door!!
9 april Op ‘e Noed Ds. Keijzer H.A., Witte donderdag
23 april  Anneke Adema 
7 mei Op ‘e Noed Ds. Keijzer 
21 mei G. v.d. Meer G. v.d. Meer Hemelvaartsdag

Dit zijn de geplande diensten. Het is nu niet duidelijk of  ze wel doorgaan.

Onze kerkenraden hebben het besluit genomen om de kerk-
diensten in de maand maart niet door te laten gaan. Ook 
op zondag 5 april is er geen dienst. Het is vreemd om juist 
in een tijd van onrust niet bij elkaar te komen. Dan heb je 
elkaar immers het hardst nodig. Toch kan de situatie van 
ons vragen om elkaars gezelschap een tijdje te mijden, om 
erger te voorkomen. 
Er is een tijd om te omhelzen en er is een tijd om afstand te 
houden, zei Prediker al. Dat geldt ook voor de bijeenkom-
sten in onze kerken. Wanneer we weer bij elkaar kunnen 
komen, is op dit moment onduidelijk. 
Daarom houdt ds. Aart Veldhuizen op de woensdagen mid-
weekvieringen in de kerk van Langweer. Deze vieringen wor-

den met beeld en geluid uitgezonden op kerkdienstgemist.nl.
Ook in Op ‘e Noed wordt geprobeerd korte vieringen uit te 
zenden, maar dan via een link op de website. Verder worden 
er op NPO 2 op zondagmorgen kerkdiensten uitgezonden, is 
de verwachting. 
Om op de hoogte te blijven van nieuws uit onze kerken kunt 
u het beste de websites van de kerken in de gaten houden. 
Maar u kunt natuurlijk ook bellen met de ambtsdragers en 
de pastores. 
De pastores van Langweer en Op ‘e Noed kunnen elkaar over 
en weer vervangen als één van hen drieën door griep thuis 
moet blijven. Ook pastor Anneke Adema is bereid in te val-
len als dat nodig is. 

KerKdiensten
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leesrooster

maart
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 

april
wo 1 Exodus 12:14-28  De vooravond van de 
   bevrijding 
do 2 Exodus 12:29-42  Voorbij 
vr 3 Exodus 12:43-51  Feestregels 
za 4 Exodus 13:1-16  Gedenken en vooruitzien 

zo 5 Matteüs 21:1-17  Kinderdienst 
ma 6 Exodus 13:17-14:14  Gods weg 
di 7 Exodus 14:15-31  Recht door zee 
wo 8 Matteüs 26:1-16  Tot elke prijs 
do 9 Witte donderdag 
  Matteüs 26:17-75  Gevangen om te bevrijden 
vr 10 Goede vrijdag 
  Matteüs 27:1-56  Cruciaal 
za 11 Stille zaterdag 
  Matteüs 27:57-66  Veiligheidsmaatregel 

zo 12 Pasen 
  Matteüs 28:1-7  Beving 
ma 13 Tweede Paasdag 
  Matteüs 28:8-15  Wat is waarheid? 
di 14 Exodus 15:1-21  Zingende broeders 
   en zusters 
wo 15 Exodus 15:22-27  Bitter en zoet 
do 16 Exodus 16:1-20  Verlangen naar de 
   vleespotten van Egypte 
vr 17 Exodus 16:21-36  Neem, eet 
za 18 Psalm 111  Daadkracht 

zo 19 Prediker 9:1-10  Optimisme? 
ma 20 Prediker 9:11-18  Schijn bedriegt 
di 21 Prediker 10:1-11  Blijf kalm 
wo 22 Prediker 10:12-20  Leef bewust 
do 23 Prediker 11:1-10  Zet niet alles op één kaart 
vr 24 Prediker 12:1-14  Ouderdom komt met 
   gebreken 
za 25 Psalm 95  Luister en jubel 

zo 26 Handelingen 15:1-5  Verdeeldheid 
ma 27 Handelingen 15:6-21  Het verlossende woord 
di 28 Handelingen 15.22-35  Bemoedigende woorden 
wo 29 Handelingen 15:36-16:5  Wie gaat er mee? 
do 30 Handelingen 16:6-15  Oversteek 

mei
vr 1 Handelingen 16:16-24  Voorspelbaar? 
za 2  Handelingen 16:25-40  Vrijheid en recht 

zo 3 Exodus 17:1-7  Water en brood 
ma  4  Dodenherdenking 
  Exodus 17:8-16  Ondersteuning 
di 5  Bevrijdingsdag 
  Psalm 23  Vredeslied 
wo 6 Exodus 18:1-12  Familiebezoek 
do 7 Exodus 18:13-27  Raadzaam 
vr 8 Exodus 19:1-15  Communicatie 
za 9 Exodus 19:16-25  Ontzag 

zo 10 Psalm 68:1-19  Samen optrekken 
ma 11 Psalm 68:20-36  Gedragen 
di 12 Handelingen 17:1-9  Schriftbewijs 
wo 13 Handelingen 17:10-15  Onderzoek en tegenwerking 
do 14 Handelingen 17:16-21  Nieuwsgierig 
vr 15 Handelingen 17:22-34  Bekend met de 
   onbekende God 
za 16 Psalm 34  Houvast

doniahiem

ochtendkring doniahiem over liturgie

Dinsdag 25 februari jl. was er ochtendkring in het 
wijkcentrum voor de bewoners van de Scharle-
ijen en de Iendracht. Het ging over de opbouw 
van een kerkdienst. Aan de orde kwamen de ver-
schillende fasen van de dienst en de onderdelen 
die daar bij horen. Velen weten ongeveer de gang 
van een dienst maar de achterliggende gedachte 
vaak niet. We ondergaan diensten maar staan 
niet vaak stil bij de bedoeling van de onderdelen. 
Hier heb ik iets meer over verteld. Ik weet nog dat 
ik het zelf verrijkend vond om meer te weten over 
de achtergronden en opbouw van de liturgie. 
Gaande de tijd veranderen er ook zaken in de li-
turgie, soms zonder dat we het door hebben. Zo 

lag vroeger veel meer de nadruk op zondebesef, 
boetedoening en leefregels. Die hadden destijds 
ook een prominente plek in de liturgie. Vroeger 
klonk ook vaker de gezamenlijke geloofsbelijde-
nis. Momenteel is de liturgie meer gericht op be-
moediging, op dankbaarheid en op het bidden 
om Gods ontferming. Dat geldt ook voor de over-
denking, die was vroeger ook vaker vermanend of 
opvoedend en er was een veel intensievere uitleg. 
Er waren zelfs leerdiensten. Allemaal zaken die 
langzaam naar de achtergrond verdwenen. 
Tijdens de gesprekken merkte ik dat vele onder-
delen van vroeger ook niet meer gemist worden 
maar het gezamenlijk uitspreken of zingen van 
geloofsbelijdenissen zou voor sommigen wel va-
ker mogen. Ook merkte ik dat het zingen voor 
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Op 26 januari kwamen ge-
meenteleden en parochi-
anen van de Protestantse 
gemeenten van Langweer, 
Scharsterbrug/Ouwsterhaule, 
Op ‘e Noed en de Christof-
felparochie samen voor een 
Oecumenische viering in de 
RK-kerk van St. Nyk. 
Deze viering wordt jaarlijks 
voorbereid door de leden van 
de Raad van Kerken Donia-
werstal. 

Elk jaar is er de week voor het Gebed voor de Eenheid van de 
Christenen. Een bepaalde groep christenen maakt daarvoor 
een liturgie. Dit keer waren het de christenen van Malta. 
Zij kozen voor het verslag van de schipbreuk van Paulus op 
Malta in de Handelingen van de Apostelen. Paulus en een 
grote groep gevangenen spoelen aan op de stranden van 
Malta. Je kunt je wel voorstellen dat ze er niet erg gerust op 
waren hoe ze ontvangen zouden worden. 
Maar het verrassende was dat de bevolking van Malta bui-
tengewoon vriendelijk voor hen was. Dat was ook het thema 
van deze gebedsweek: Buitengewoon vriendelijk.
Als je schipbreuk lijdt, in je persoonlijke leven of je kerk, 
dan spoel je aan op nieuwe stranden. Maar zo’n akelige ge-
beurtenis kan veel positiever uitpakken dan je zelf ooit had 
kunnen bedenken. 

Cantabilé o.l.v. Rinny Pijpker zong voor ons in deze viering. 
Het klonk prachtig in de RK-kerk! 
Tijdens de viering werden voor de verschillende locaties van 
onze gemeenten en parochie kaarsen aangestoken. Aan het 
eind van de viering namen vertegenwoordigers van de ge-
meenten en de parochie die in  ontvangst en zullen deze 
kaarsen branden in de diensten / vieringen in de eigen ker-
ken. 

Raad van Kerken Doniawerstal

Op Maeykehiem wilden wij graag aandacht 
schenken aan de dagen rond Pasen. Helaas 
kan dit i.v.m. het coronavirus geen door-
gang vinden.

De bijbelclub van Maeykehiem, 
Judy Buitenhuis, Tiny de Poel en Anneke Adema 

maeyKehiem

oecumenische Viering ‘BuitengeWoon VriendelijK’

ouderen belangrijk is, vooral bepaalde 
liederen zijn geliefd zoals psalmen en 
liederen van Johannes de Heer. Men 
vindt over het algemeen de nieuwe lie-
deren wel mooi qua tekst maar wat is 
er mooier dan uit volle borst een lied 
voor de Heer aan te heffen.

De ochtendkring voor de bewoners 
van Doniahiem is helaas afgelast om 
de bekende reden.

diensten in doniahiem en een nieuwe voorganger

Er is een nieuwe voorganger in ons midden namelijk ds. 
Wim Warnar. Hij is halverwege februari geïnstalleerd als 
nieuwe predikant van PKN Ouwsterhaule en Scharsterbrug. 
Ds. Warnar werkt voor 60% in zijn nieuwe gemeente. Hij 
is woonachtig in Heeg waar zijn vrouw predikante is. Zijn 
eerste dienst in de kapel was 12 maart jl. De volgende dag 
werd duidelijk dat dit voorlopig ook de laatste kapeldienst 
was. Halverwege april moeten we maar weer eens zien hoe 
lang de diensten in de kapel moeten worden stopgezet en of 
behoefte is aan mogelijk alternatieve vormen van kerkelijk 
leven in Doniahiem.

Pastor Geertje van der Meer

Gebed

Houd ons Heer, 
onder de schaduw van uw ontferming.
Versterk en ondersteun allen die bang zijn.
Wees met allen die zorg dragen 
voor zieken en ontheemden.
Richt op allen die gebukt gaan.
Troost ons in het vertrouwen 
dat niets ons kan scheiden van uw liefde.  

(Bron PKN, 
naar gebed uit de Anglicaanse kerk, Engeland)
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jaarProgramma 2019/2020

heerenveens koor Perspectief zingt messiah 
in idskenhuizen (onder voorbehoud!!)

Op Goede Vrijdag 10 april zingt het Heerenveense koor 
Perspectief de Messiah van het wereldberoemde Oslo Gos-
pel Choir in PKN-kerk Op ‘e Noed in Idskenhuizen. Dit is 
een gezamenlijke dienst met de kerk van Langweer. 

Het wordt een afwisselende dienst, waarin gospel en heden-
daagse muziek, stemmige en up-tempo nummers over het 
leven van Jezus Christus vertellen. Daar tussendoor zijn tek-
sten geweven die de verbinding met het nu leggen, met de 
actualiteit en het leven van alledag.
De oorspronkelijke Messiah, zoals gecomponeerd door 
de leider van het Oslo Gospel Choir Tore W. Aas, kent 29 
nummers. In overleg met de uitgever van de Messiah, zijn 
veertien nummers geselecteerd, om tot een evenwichtig 
programma te komen. Sommige liederen nodigen uit tot 
meezingen. Het project werd de afgelopen twee jaar uitge-
voerd in Heerenveen en Meppel en op Ameland. De reacties 
van bezoekers waren overweldigend. “Bijzonder genoten, 
het was een prachtige avond, fantastisch, erg indrukwek-
kend.”, om enkele reacties te citeren.
De dienst begint om 19.30 uur en is toegankelijk voor ie-
dereen die met een muzikale belevenis naar Pasen wil toe-
leven. 

Perspectief
Het koor Perspectief bestaat al ruim twintig jaar. Met ruim 
zestig enthousiaste leden, is het koor verbonden aan de Pro-
testante Gemeente Trinitas in Heerenveen en staat onder 
leiding van dirigent John Verrijk. 

Perspectief voert de Messiah dit jaar ook uit in de Zuider-
kerk in Sneek, op zondagavond 29 maart om 19.30 uur en 
in de Grote Kerk van Dalfsen op zondagochtend 19 april om 
10 uur. 

Workshop kalligrafie

Verslag van de workshop kalligrafie
Wij hebben 2 donderdagen meegedaan aan de cursus kal-
ligrafie in Idskenhuizen.
Samen met een club enthousiaste vrouwen hebben we ons 
gewaagd aan de kunst van het schrijven in sierlijke letters, 
van een zelfuitgezochte tekst op een mooie zelfversierde 
kaart. Els de Bok heeft ons in 2 avonden, met veel plezier, 
geleerd hoe we dit konden doen.
Met opperste concentratie gingen we aan de slag. De cake 
gebakken door Anneke Adema gaf ons goede energie om te 
beginnen!
Voor ons had de deelname aan deze cursus een extra di-
mensie. Onze moeder, Sylvia Boertjens, is vorige maand 
overleden. Zij zou samen met onze zus Ulrike deze cursus 
volgen. De teksten die wij hebben gebruikt zijn geschreven 
door onze moeder, zo was ze er ook een beetje bij...
Aan het einde van de tweede avond hadden we allemaal 
een mooi resultaat om mee naar huis te nemen en kunnen 
we terugkijken op een geslaagde en gezellige cursus.

En nu kunnen we thuis zelf  aan 
de slag gaan, om op een leuke 
manier iemand te verrassen met 
een zelfgemaakte kaart, om wat 
voor reden dan ook!  

Groetjes! Janneke en Sabine

st.odulphuspad 15 februari

Na de vele storm en 
regen van de afgelo-
pen dagen zijn we 
zaterdag 15 febru-
ari, met een grote 
groep van 26 perso-
nen, weer vol moet 
op pad gegaan. 
Eerst met alle auto’s 
naar het eindpunt 
Kippenburg.
Aangezien we daar langs de weg moesten parkeren zijn we 
’n rondje om de Luts gereden zodat we bij het parkeerter-
rein waar voorheen ’n grasdrogerij stond alle ruimte hadden 
om te parkeren.
Kippenburg is een voormalig landgoed deze dankt zijn 
naam aan het plan van Jonkheer Oncko van Swinderen die 
er een kippenfokkerij wilde beginnen.
Het huis is begin 1800 gebouwd en tot 1834 bewoond ge-
weest door door de Van Swinderen familie. Na nog wat heen 
en weer gepraat heeft iedereen weer ’n plekje in de auto’s 
gevonden en gingen we op pad naar Bakhuizen dit was ons 
startpunt. De auto’s werden geparkeerd bij de R.K. Odulp-
huskerk.
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Net buiten Bakhuizen steken we de weg over en gaan we 
richting het Rijsterbos. Hier komen we langs vredestempel 
elke in 1814 is gebouwd ter herinnering aan de bevrijding 
van de Fransen, door een mislukte lancering van een raket 
in 1944 werd het gebouw vernield en in  1945 herbouw. In 
1969 ging de tempel door bouwval ten onder en is in 1977 
door vrijwilligers herbouwd.
(De Odulphus wandeling van Maart is niet doorgegaan i.v.m. 
het virus.
De eerste steen is gelegd door Van Swinderen. Na het ver-
volg van de wandeling kwamen we in Rijs bij hotel Gaaster-
land hier werden we ondanks de drukte van de verbouwing 
hartelijk welkom geheten. Het is tijd voor de koffie en na-
tuurlijk voor iets lekkers, die calorieën lopen we er toch wel 
weer af.
Na ook nog gebruik te hebben gemaakt van het toilet ver-
volgen wij de route en gaan we door het Elfenbos naar 
Oudemirdum. Onderweg worden we door Trijn nog attent 
gemaakt op ’n prachtig gelegen vijver hiervoor moeten we 
’n stukje van de route af. Aangekomen in Oudemirdum heb-
ben we ons 4de stempel van het Odulphuspad gehaald bij 
Mar en Klif. Vandaar zijn we naar de PKN kerk gelopen, hier 
werden we door de kerkwachten welkom geheten. Er is het 
e.e.a. verteld over het interieur en het orgel, ook konden 
we zelf vragen stellen. Aukje heeft ’n mooi gedicht voorge-
lezen over de Beam, deze stond bij de boerderij waar haar 
pake en beppe vroeger woonden op de Gouden Boaiem bij 
Woudsend. De boerderij staat er niet meer maar de boom 
nog steeds. Bij het verlaten van de kerk stond Marinus weer 
klaar met zijn pepermunt en dropjes voor ’n frisse mond.
Hierna lopen we weer richting het bos, hierbij passeren we 
nog het terrein waar een Belgisch kamp is geweest. Na nog 
wat omzwervingen door het bos kwamen we bij de auto’s 
terug, waarna we naar Bakhuizen reden om de daar gepar-
keerde  auto’s te halen.

Anneke Kuipers

spirit & Business

Heeft je geloof te maken met de manier waarop je je werk 
doet? Dat was de vraag waarop Reitze Sijbesma ons zijn per-
soonlijk antwoord gaf op de gespreksavond Spirit & Business. 
Reitze begon bij zijn jeugd. De opvoeding door zijn ouders 
en de manier waarop zijn ouders geloofden in God en in het 
leven stonden, heeft hem gevormd. Het was en is een solide 
basis voor wie hij is als persoon. 
Reitze wilde vroeger maar één ding: boer worden. Door een 
samenloop van omstandigheden (melkquotering, veeziekte) 
moest hij uiteindelijk het besluit nemen met zijn bedrijf te 
stoppen. Dat is een pijnlijke beslissing geweest. Maar ook 
dát heeft hem gevormd. 
De agrarische wereld bleef altijd trekken en nu is Reitze ma-
kelaar en taxateur en mede-eigenaar van Agri Vastgoed. Zijn 
opvoeding en geloof hebben hem geleerd met aandacht en 
barmhartigheid te luisteren naar de persoonlijke verhalen 
van mensen bij wie 
hij thuis komt. Za-
ken doen is meer 
dan formulieren on-
dertekenen. Het is 
ook: mensen bege-
leiden die moeilijke 
beslissingen moeten 
nemen en dat pro-
ces samen met hen 
zo goed mogelijk af-
ronden. Dat maakt 
zijn werk boeiend 
en waardevol. 
Reitze, dankjewel 
dat we jouw bijzon-
dere verhalen en er-
varingen mochten 
horen.

nieuWs Van het nBg

nieuwe Friese bijbelvertaling 
op komst 

Er komt een nieuwe Friese bij-
belvertaling. De begroting is rond, 

nu naast andere financiers ook de pro-
vincie Fryslân een bijdrage levert. De ini-

tiatiefnemer, een interkerkelijke commissie, 
presenteerde de plannen op 17 januari in Frane-

ker. De vertaling zal naar verwachting over vier jaar 

klaar zijn en wordt uitgegeven door het Nederlands Bijbel-
genootschap (NBG). 
‘Het is goed nieuws dat er na meer dan veertig jaar een 
nieuwe bijbelvertaling komt in de tweede taal van ons land’, 
zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ik heb zelf Friese 
wortels en weet wat het betekent dat Friezen de Bijbel in de 
taal van hun hart willen lezen. Als Nederlands Bijbelgenoot-
schap dragen we dan ook graag bij aan een vertaling in ei-
gentijds en begrijpelijk Fries. Dat doen we onder meer door 
het uitgeefproces en -risico voor onze rekening te nemen en 
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door vertaalsoftware beschikbaar te stellen.’

De nieuwe vertaling is een initiatief van de YKFE (Yntert-
sjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst) en moet de 
opvolger worden van de Friese vertaling uit 1978. ‘Sinds die 
tijd is het Fries veranderd. Bepaalde woorden en begrippen 
worden niet meer door iedereen begrepen. Ook de bijbel-
wetenschap heeft niet stilgestaan. Dat maakt een nieuwe 
vertaling wenselijk’, zegt voorzitter Lútsen Kooistra van het 
YKFE-project.

nBg-podcast ‘dagvers’

Sinds 1 januari 2020 begint het Nederlands Bijbelgenoot-
schap (NBG) met een dagelijkse podcast, ‘Dagvers’. De pod-
cast opent met de bijbeltekst van de dag uit het NBG-lees-
rooster voor het jaar 2020. Daarna volgt een korte uitleg en 
een vraag of opdrachtje om mee te nemen de dag in. 
In de podcast wordt de Bijbel in Gewone Taal  gebruikt. Luis-
teren naar Dagvers duurt ongeveer drie minuten. Aanmel-
ding kan via Spotify en andere podcast-apps. 
Link: www.debijbel.nl/dagvers

Van een dominee en een drent

Beste Gerda,

In onze vorige briefwisseling zijn we in-
gegaan op het “Avondmaal” en sloot je 
af met de woorden dat het ‘een prach-
tig ritueel’ is. Ditmaal wilde ik even sa-
men met je teruggaan naar een ander 
ritueel, die plaatsvond op zondag 2 fe-

bruari. Op die datum werd namelijk mijn eerste nichtje en 
jouw kleindochter, Hasse Stoel gedoopt :-)

Zelf ben ik niet gedoopt, maar ik had al wel bij familie/ken-
nissen een enkele doopceremonie meegemaakt. Dus het 
was niet geheel “nieuw” voor me, van wat er ging gebeuren.
Echter, voordat de dienst begon vroeg ik me bij mezelf op-
recht af, waarom iemand zich eigenlijk laat dopen.

De dienst begon en jij mocht de doopceremonie zelf doen 
(iets dat me trouwens erg speciaal lijkt, om dat voor je klein-
kind te mogen doen). Je vroeg de aanwezige kinderen naar 
voren te komen en er waren nogal wat, dus het duurde even 
tot iedereen er was. Toen begon je met een leuk gesprekje 
met de kindergroep:
Gerda: “Wie kan me vertellen, waarom dopen we eigenlijk?”
Een meisje antwoorde: “Omdat je dan bij Jezus hoort”.
Maar jij stelde een lastige wedervraag: “Heel goed! Maar, als 
je niet gedoopt bent, hoor je dan ook bij Jezus”?
Zichtbaar blij werd je toen een ander meisje hardop “JA” zei.
Vervolgens lichtte jij een en ander toe aangaande het dopen 
en de betekenis daarvan. Onder meer heb ik daarvan ont-
houden dat het een feest is, een viering dat een kind nu bij 
Jezus hoort. En dat lijkt me een mooi iets.

Maar toch zoek ik nog naar de bedoeling en beweegreden 
van mensen achter dopen. Immers, als je zowel gedoopt als 
niet gedoopt “bij Jezus hoort”, wat beweegt mensen om dit 
dan wel of juist niet te doen? Is het inderdaad alleen als 
“feestje” of zit er nog een diepere betekenis achter? Ik ver-
moed het laatste, omdat de ouders ook iets moesten belo-
ven in antwoord op een vraag van jou.
Ook zie ik over het algemeen alleen kleine kinderen gedoopt 
worden. Is dat een regel of is het toeval dat ik geen grotere 
kinderen/mensen heb zien laten dopen?

Alvast heel hartelijk dank maar weer.

Groet Harmen

Hoi Harmen,

Ja, die vraag zat er aan te komen :-)
Heel terecht dat je dat vraagt. Hier is 
mijn antwoord: 

Iedereen heeft in beginsel een band met God. God doet dat 
op eigen initiatief. Wat geweldig is dat! Als die band (of ver-
bond, zoals we in de kerk zeggen) er is, dan hoef je dus in-
derdaad niet gedoopt te zijn om bij God te horen. De doop 
in de kerk is alleen maar een teken van dat verbond. Net 
zoals brood en wijn de tekenen zijn van Jezus’ lichaam en 
bloed tijdens het Avondmaal. 

Ja, dopen is een feest! Om verschillende redenen. Je viert het 
verbond tussen God en de mensen. Je viert dat je kerk weer 
een (doop)lid heeft: het gaat door! Het is ook feest omdat de 
ouders van de dopeling het geloof zó belangrijk vinden dat 
ze hun kindje láten dopen. Ze staan ergens voor! Ze laten 
luid en duidelijk horen dat ze hun kindje in de christelijke 
traditie willen opvoeden. 

Wat voor mij de doop zo kostbaar maakt is de achterlig-
gende gedachte. In de Bijbel is water het symbool voor alles 
wat bedreigend is. In water kun je niet leven, water maakt 
dat je geen vaste grond onder de voeten hebt. We zeggen in 
het dagelijks leven niet voor niets dat je soms overspoeld 
wordt door situaties die je moeilijk vindt. Toch moet je er 
doorheen. Zo moesten de Israëlieten door het water van de 
Rietzee heen om uit de slavernij van Egypte weg te komen. 
En Jona werd in zee gekieperd, waarna hij pas bij zinnen 
kwam. Zo zijn er nog veel meer verhalen die over water en 
moeilijkheden gaan. Maar de Bijbel zegt: je komt door al 
die moeilijke situaties heen als je met God leeft. 

De dood is de ultieme bedreiging voor ons. Jezus is daar dwars 
door heen gegaan vlak voor Pasen. Hij overwon de dood. De 
doop en Pasen zijn nauw met elkaar verbonden. In de eerste 
eeuwen werden dopelingen in de Paasnacht gedoopt. Tijdens 
de doop zeggen we eigenlijk: zo zeker als dit kind door het 
water van de doop komt, zo zeker zal het ook de bedreigin-
gen van het leven overwinnen met God hulp. Maar ook: Zo 
zeker als het door het doopwater heen komt, zo zal het ook 
de dood overwinnen en net als Jezus nieuw leven krijgen. 

Meestal worden mensen gedoopt als ze kind zijn. Maar dat 
is geen regel. Vorig jaar zijn in onze gemeente twee meisjes 
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van de basisschool gedoopt. Ze hadden daar heel bewust 
zelf voor gekozen en beantwoordden de doopvragen ook 
zelf. Dat was een prachtige ervaring voor de meisjes, voor 
hun ouders en voor ons als gemeente. Het was echt feest! 

Nu hebben we de twee sacramenten van onze kerk gehad: 
doop en avondmaal. Sacramenten zijn gewijde handelin-
gen, iets heiligs. Niet geheimzinnig, absoluut niet, maar eer-

der heilig in de letterlijke betekenis van het woord, namelijk 
apart gezet van al het andere dat we doen.  
De Rooms katholieke kerk heeft zeven sacramenten. Daar 
is bij voorbeeld ook het huwelijk en de priesterwijding een 
sacrament.  

Hartelijke groeten, 
Gerda 

Pastor Geertje van der Meer, wonende te Wirdum en tien uren 
werkzaam voor PKN Op ‘e Noed.

Vraag 1 - Wat betekent de Protestantse Gemeente Op ’e Noed 
voor u?
Op ‘e Noed is al meer dan een half jaar mijn werkgever en 
daarmee één van de drie gemeenten waar ik bij betrokken 
ben. Zoals sommigen weten, werk ik tot in ieder geval 1 juli 
ook voor de PKN in Easterein. Ook probeer ik actief betrok-
ken te blijven bij de dorpskerk in mijn woonplaats. Het is 
deels lastig om mijn aandacht over meerdere gemeenten te 
verdelen maar er zitten ook positieve kanten aan. Door het 
werken in meerdere gemeenten leer ik van de verschillen in 
aanpak. Zo kan ik soms de ene gemeente iets vertellen over 
de andere gemeentes. Op ‘e Noed is, als gemeente al veel 
verder op het gebied van samenwerken in een grotere regio 
en met haar plannen rondom een ‘Kerk met lef’. 
Op ‘e Noed betekent voor mij een gerichtheid op de oude-
ren van Doniahiem, de Scharleijen en de Iendracht. Ik leer 
hierbij dat pastoraat niet alleen bezoekwerk is maar dat 
pastoraat eigenlijk alles is wat ik doe; van het voorgaan in 
diverse diensten tot het leiden van de ochtendkring, tot het 
zitten aan de tafel in de hal van Doniahiem en het schrij-
ven van stukjes in ‘Geschakeld’. Ik ben blij dat het eerste 
half jaar achter de rug is. Ik heb veel dingen voor het eerst 
gedaan en daar ben ik nu doorheen. Ik heb bijna iedereen 
van mijn wijk 7 wel eens of vaker gesproken. Zodoende kan 
ik nu zeggen dat ik vertrouwd raak met de mensen waar ik 
mee te maken heb en soms betrap ik mij erop dat ik gehecht 
raak aan de mensen in wijk 7.
Op ‘e Noed betekent voor mij ook het vinden van een weg 
in het jeugdwerk, momenteel in eerste instantie samen met 
Jannie van Koten. Dat is best een uitdaging in een periode 
dat we moeten concluderen dat het oude, gewende niet meer 
goed aansluit op de leef- en belevingswereld van jongeren.
Op ‘e Noed is mijn werk maar ik ontmoet er tegelijkertijd ge-
meenschap. Een gemeenschap die mij vertrouwen, ruimte 
en steun biedt. Ik wil daarbij graag mijn steunpilaren noe-
men: Femmie, Jannie en Sjoukje. Mensen waar ik wekelijks 
mee te maken heb en zich met hart en ziel inzetten. Daar-
naast geniet ik van het samenwerken met ds. Gerda Keijzer. 

Vraag 2 – Noem één ding dat u meteen zou veranderen aan 
onze gemeente.
Ik vind dat er veel dingen gebeuren die positief zijn. Wat mij 
bij Op ‘e Noed wel opvalt is dat we met zijn allen nog erg 
gericht zijn op activiteiten, op doen, op regelen. Nu mis ik, 
denk ik, wel veel omdat ik maar een paar uurtjes per week 
werk in de gemeente, maar soms vraag ik me af of het zicht 
op of het lijntje met God niet een beetje uit het oog verloren 

raakt. Ik pleit daarom voor ruimte om elkaar te kunnen in-
spireren in geloof en ons met elkaar af te vragen wat in dat 
opzicht belangrijk is om voor te gaan. 

Vraag 3 – Welke persoon uit de Bijbel past wel een beetje bij 
u en waarom?
Ik ben bang dat ik Petrus moet zeggen. De rots die soms 
toch ook alle kanten op stuitert. Ik merk dat geloof mij zo-
wel een fundament geeft maar tegelijkertijd blijf ik onrustig 
door twijfel, angst en door de vraag of ik wel een goede 
volgeling van Jezus Christus ben. Maar goed, Jezus bouwde 
toch op Petrus, wiens naam ‘rots’ betekent. Dat geeft ook 
mij het gevoel dat ik het waard ben om als pastor aan het 
werk te gaan, wetende dat ik feilbaar ben, wetende dat ik 
niet alleen ben. Wetende dat feilbaarheid normaal is voor 
mensen. Het leven gaat met vallen en opstaan. 
   
Vraag 4 - Wie of  wat zou u wel eens een dag willen zijn en 
waarom?
Ik zou wel eens een dag (en liever niet langer) een vluchte-
ling willen zijn die nergens welkom is. Of een zwarte be-
woner van een getto die geen werk heeft en nergens veilig 
is. Ik zou wel eens willen ervaren hoe het voelt wanneer je 
verlaten lijkt te zijn door iedereen. Wat zou er dan nog over-
blijven in het leven om voor te leven, om op te hopen? Zou 
er dan nog ergens licht zijn?

Vraag 5 – Wat doet u het liefst in uw vrije tijd?
Ik lummel graag wat ongericht om: Een beetje lezen, een 
klusje doen, een gesprek met man en/of zoon, even naar 
mijn moeder even met iemand naar de film. Ik kijk ook wel 
eens televisie maar dan zoek ik wel heel gericht iets waar ik 
wat aan heb, een documentaire of een film. Ik heb periodes 
dat ik creatief bezig ben door te schrijven of te schilderen 
maar momenteel luister ik liever naar muziek en zing ik in 
een klein koortje. Lekker doen wat de dirigent zegt en het 
resultaat van het samen zingen maakt mij heel blij. 

Vraag 6 – Welk boek, welke film, welk voorval, welke tekst of  
welke persoon geeft u inspiratie?
Ha, ha, nu moet ik natuurlijk de bijbel zeggen. De bijbel 
dus, daar staan veel bijzondere teksten in maar ik raak altijd 
weer ontroert door het scheppingsverhaal en dan die ene 
zin: ‘En God zag dat het goed was’. Wat daar uit spreekt, daar 
kunnen we nog wel eens een boom over opzetten. 

Vraag 7 – Wat betekent geloven voor u?
Een aanname dat God bestaat. Dat is niet een zeker weten, 
dat is deels intuïtie en deels ook een keuze om God als een 
vertrekpunt of uitgangspunt in mijn leven te zien. Dat houdt 

7 Vragen aan... geertje Van der meer
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voor mij niet zozeer in om me aan regels te houden en dog-
ma’s aan te nemen maar meer dat ik God/Jezus Christus wil 
(leren) kennen. Het houdt ook in dat ik me probeer open te 
stellen voor de Heilige Geest. Bijvoorbeeld door stil te zijn of 
me door anderen te laten inspireren. Momenteel spelen er 

zaken in de maatschappij die me, mede vanuit mijn geloof, 
erg aangrijpen en die mogelijk moed vragen om voor op te 
staan. Dat vind ik spannend maar ik denk vaak aan een uit-
spraak van Jezus: ‘Mijn juk is licht te dragen’. Ik mag immers 
leven in een goddelijke geborgenheid.

de Passion tsjûkemar 2020

Na maanden van voorbereiding en repeteren, zijn wij als 
organisatie ingehaald door het coronavirus. In navolging 
van overheidsbeslissingen inzake de maatregelen ter be-
strijding van het virus, de richtlijnen vanuit de Protestantse 
Kerk Nederland en de classis Fryslan, hebben wij als orga-
nisatie besloten de uitvoering van de Passion te verplaatsen 
naar 2 april 2021. 
Dat deze beslissing tot teleurstelling leidt, is begrijpelijk, 
maar het vooruitzicht dat we volgend jaar in de herkansing 
gaan, geeft vernieuwde energie. 
Mogen wij volgend jaar op jullie komst rekenen? 

Met een vriendelijke groet, 
namens de organisatie Passion Tsjukemar 2020

Pieter Beintema

inlia
Voodoo tegen de mensenhandel

Ze slaapt niet goed. ’s Nachts vallen de ‘spirits’, de geesten, 
haar aan. Dat komt omdat ze is ontsnapt aan haar pooier. 
Joyce is het slachtoffer van mensenhandel. Naar Europa ge-
lokt met de belofte van een beter leven. Een baan waarmee 
ze zichzelf en haar familie thuis zou kunnen onderhouden. 
Een eerzaam bestaan. 
Ze had er het ritueel voor over dat haar werd opgedrongen. 
Een lokje haar eraf, een stukje nagel, wat bloed dat wordt 
afgenomen. Het wordt bewaard. Ze moet een eed afleggen 
en lopend iets over haar schouder weggooien. Omkijken 
mag ze niet. Ze doet het. Voor een beter leven. Eenmaal in 
Europa wordt ze gedwongen tot prostitutie. Ze moet haar 
reis terugverdienen, heet het. De mensenhandelaren heb-

ben macht over haar. Ze heeft een eed afgelegd, ze hebben 
bloed, nagel en haar. Voodoo. En ze weten waar haar familie 
woont.
Het overkomt jaarlijks duizenden vrouwen, tienduizenden 
misschien wel. Een willekeurige greep uit de statistieken: in 
2016 waren 95% van de meisjes en jonge vrouwen die uit Ni-
geria aankwamen in Italië, slachtoffer van mensenhandel. 
Meer dan 10.000. Gevangen, uitgebuit, doodsbang. Gebon-
den door zogenaamde voodoo-rituelen. Speelballen in de 
handen van hun uitbuiters. 
Joyce arriveert ergens in de jaren negentig. Van Nederland 
ziet ze niet veel meer dan het peeskamertje. Pas na jaren 
en jaren ontworstelt ze zich aan haar gevangenschap. Waar 
ze de moed vandaan heeft gehaald; ze weet het nog niet. 
Wel dat de kwade geesten haar nu bespieden. Ze achter-
volgen haar, vallen haar ’s nachts aan. Er staan littekens op 
haar benen. Ondertussen is haar zus gevlucht uit Nigeria. De 
mensenhandelaren beloven immers wraak. 
Ze zou zó graag naar huis gaan. Of in ieder geval naar Ni-
geria. Het is al zo lang geleden, de handelaren herkennen 
haar vast niet. Maar de spirits wel. Daar zullen we haar zeker 
pakken. 
Nederland telt één voodoo-priesteres. Één vrouw die pro-
beert recht te zetten wat mensenhandelaren hun slachtof-
fers aan doen. Ze verbreekt bezweringen en verdrijft kwade 
geesten. Dan zou Joyce zich eindelijk weer vrij voelen. Daar-
om helpt INLIA ook hierbij. We staan voor wat we zeggen: 
we zetten alles op alles om mensen op weg te helpen naar 
een nieuw toekomstperspectief. Belemmeringen daarvoor 
helpen we wegnemen. 
En dus gaan Joyce en ik op weg naar de voodoo-priesteres. 
We zwijgen grotendeels tijdens de reis. Het is geen tijd voor 
babbelen. Buiten trekt het Nederlandse landschap voorbij. 
Wolken, polder. Hoe merkwaardig om door dit landschap op 
weg te zijn naar een voodoo-priesteres. 

We komen eerst in de altaar-kamer. Herkenbaar voor men-
sen uit Afrika. Eerst een kopje koffie, dan het ritueel. Dat 

Van de tsjuKemargemeenten
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bestaat uit 3 baden. Het eerste bad wast de narigheid weg, 
legt de priesteres uit. Ze zal daarbij de hulp inroepen van 
goede geesten om de kwade te verdrijven. Het tweede en 
het derde bad zijn bedoeld om te beschermen, opnieuw met 
hulp van de goede geesten. 
Zelf vind ik het ook spannend. En tijdens het eerste bad er-
vaar ook ik een kracht in de ruimte. Joyce breekt terwijl de 
priesteres zingt om sterke, positieve krachten aan te roepen. 
Indrukwekkend. Het voelt steeds beter. Lichter, warmer. Be-
schermend. 

Na afloop is Joyce doodop. Ze kan nauwelijks op haar be-
nen staan. Hoeft ook niet, ze mag uitrusten. Na geruime tijd 
krijgt ze weer wat energie. Er volgt nog één beschermingsri-
tueel namens Ogun. Volgens de priesteres heeft deze goede 
geest zich de hele dag gemeld, om Joyce bij te staan. De 
kwade geesten zullen zich mogelijk niet in één keer gewon-
nen geven, maar hij is nu bij haar om haar te beschermen. 
De lange weg van Joyce is nog niet voorbij, maar we hebben 
haar een steuntje in de rug kunnen geven. En we blijven 
haar steunen. 

Geschakeld 2020 Kopijdatum Bij Gea/bezorgers Bezorgen
 maandag vrijdag zaterdag
 voor 12.00 uur
  
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

PG LANGWEER

KerKdeuren dicht. en KerKdeuren oPen?

De regering vraagt om alle bijeenkomsten met meer dan 
100 mensen af te gelasten. De PKN adviseert ook diensten 
met minder dan 100 bezoekers af te gelasten om mee te 
gaan om proberen de te sterke verspreiding van het Corona-
virus te voorkomen. Het virus kan zich snel verspreiden en 
daardoor zou de gezondheidszorg en de ziekenhuizen het 
straks niet meer aan kunnen, met alle gevolgen van dien. 

Daarom zijn ook bij ons de kerkdeuren dicht. Wel spreek ik 
elke woensdagmorgen in de kerk via www.kerkdienstgemist.
nl een overdenking uit als midweekdienst. 
We zijn dus in Quarantaine. En dat terwijl we ons juist bevin-
den in de veertigdagentijd, de periode waarin we ons voor-
bereiden op Pasen. Quarantaine betekent letterlijk veertig 
dagen. Zo lang moesten in het oude Venetië schepen na een 
wereldreis voor de kust blijven liggen tot de virussen onder 
de bemanning waren uitgewoekerd. En na zo’n Quarantaine 
kwam het moment dat men aan land mocht, zoals het ook 
bij ons Pasen al worden. 
Of de kerkdiensten met Pasen al door mogen gaan, weet ik 
niet. Ik geef toch een korte vooruitblik. 

zondag 5 april – Palmpasen of Palmarum 
(Deze dienst gaat niet door!)

Ik zou Johannes 12 lezen waarin het ‘heden hosanna en 
morgen kruisigt hem’ tot een dieptepunt komt. Mogelijk is 
de orgelrestauratie dan al gestart en zouden we op een an-
dere wijze worden begeleid. Maar het ziet er naar uit dat 
deze kerkdienst ook niet door zal gaan, omdat de periode 
van overheidswege is verlengd tot 6 april.
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donderdag 9 april – Witte donderdag
Op Witte Donderdag vieren we altijd de Maaltijd van de 
HEER. We hebben daarvoor dit keer kleine bekertjes gekocht 
om verdere besmetting te voorkomen, maar onduidelijk is 
hoe de situatie dan is en of de dienst door gaat. Als dat het 
geval is, lees ik over de voetwassing van Jezus, een gedeelte 
waar Pasen enorm in doorklinkt: je hoeft niet bang te zijn, 
je mag zelfs je schoenen van je voeten doen. En Jezus wast 
je voeten, je hoeft immers niet op de vlucht. Ze worden niet 
meer vies, die voeten van je.
Op deze 9e april is het precies 75 jaar geleden dat Dietrich 
Bonhoeffer is overleden. Ik wilde daarom in de Witte Don-
derdagviering gebruik te maken van teksten van Bonhoeffer, 
aan tafel gezongen door een zangkwartetje uit eigen kring. 
Mocht de kerkdienst niet doorgaan, bedenken we een on-
line kerkdienst vanuit de Dorpskerk die dan ook via www.
kerkdienstgemist.nl te volgen is. 
Over Dietrich Bonhoeffer wilde ik wat vertellen op de ge-
meenteavond van 1 april, maar deze gemeenteavond gaat 
vooralsnog niet door. U hebt dat dus nog te goed. 

Vrijdag 10 april – goede Vrijdag, 
kerkdienst in Idskenhuizen

Net als vorig jaar in de kerk van Langweer zou er ook dit 
jaar een koor zijn dat ons mee zou nemen door de lezingen 
van Goede Vrijdag, dit keer in een gezamenlijke dienst in 
Idskenhuizen. Elders leest u er meer over, maar of dit nog 
doorgaat is uiterst onzeker. Mocht ook de kerkdienst van 
Goede Vrijdag afgelast worden, gaan we ook online via www.
kerkdienstgemist.nl.

zondag 12 april – Pasen
Leden van de Jouster Fanfare zorgen deze dienst voor de 
muziek als de dienst doorgaat. Uiteraard staat het Paasevan-
gelie centraal. De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen 
en we delen in dat licht. Gaat de dienst niet door, dan wordt 
ook dit een online kerkdienst die u thuis volgen kunt.

Na Pasen breekt opnieuw een periode van veertig dagen 
aan, maar dan nu niet van Quarantaine. Integendeel, gaan-

deweg wordt het steeds uitbundiger en gaan de leerlingen 
de straat op, wat zal uitmonden op Pinksteren. Ik hoop dat 
onze Quarantaine dan ook voorbij is, maar daar is natuurlijk 
nog niets van te zeggen.

De zondagen 19 en 27 april gaan weer gastvoorgangers 
voor. De zondagen 3 en 10 mei zijn weer mijn beurt. Nu 
Vrouwe Corona mijn serie preken over de tekenen uit het Jo-
hannesevangelie heeft afgebroken, denk ik dat ik me maar 
weer gewoon aan het leesrooster houd (Johannes 10 op 3 
mei en Johannes 14 op 10 mei) of een gedeelte kies dat raakt 
aan de actualiteit. Op 17, 21 (hemelvaartsdag) en 24 mei 
gaan ook gastvoorgangers voor.

omzien naar elkaar
Het is niet te zeggen hoe sterk de Quarantaine wordt waarin 
we de komende weken leven. Het lijkt me goed om de ad-
viezen te volgen die deskundigen ons geven. Het kan zijn 
dat wordt opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blij-
ven. Erg belangrijk is het dat we elkaar niet vergeten. Hoe 
dat moet? In elk geval lijkt zeker dat besmetting via de tele-
foon niet kan worden overgebracht en via internet ook niet. 
Daarom is het goed om vaak de telefoon te pakken en elkaar 
te bellen of via internet contact te zoeken met elkaar als we 
opgeroepen zouden worden om zoveel mogelijk onderling 
contact te vermijden. De kracht van Langweer is het omzien 
naar elkaar. De mensen hier kennen elkaar goed en leven 
sterk met elkaar mee. Maar als het lijfelijk contact zoveel 
mogelijk wordt afgeraden, moeten we daar andere dingen 
voor bedenken. Samen met Dorpsbelang worden namen en 
telefoonnummers bekend gemaakt van mensen die u kunt 
bellen als u hulp nodig heeft of dringend behoefte heeft aan 
een goed gesprek.
Ook is het erg belangrijk om elkaar in de gaten te houden en 
het te beseffen dat het zo kan zijn dat de ander hulp nodig 
heeft om bijvoorbeeld boodschappen in huis te halen. In 
mijn geval geldt: bel of mail me als u ergens mee zit, een 
gesprek wil of op andere wijze hulp nodig heeft. 

Sterkte en alle goeds!
Aart Veldhuizen

Verslag Van de KerKenraadsVergadering

Verslag kerkenraadsvergadering 
Protestantse gemeente langweer op 8 januari 2020

aanwezig: ds. Aart Veldhuizen, ouderlingen: Rinny Pijpker, 
Geertje Minnee, diakenen: Jetske de Jong, Pieter Brinksma, 
Reinoud de Boer, kerkrentmeesters: Piet Boer en Fokke 
Hoekstra. Afwezig met kennisgeving: Ouderling Helma van 
Tongeren.
opening: Voorzitter Fokke Hoekstra heet allen welkom op 
deze eerste vergadering in  2020.
Ds. Aart Veldhuizen leest Ps. 72 en spreekt deze psalm ook 
uit als gebed: “De Koning die recht doet”.
mededeling: Er heeft zich een schenker gemeld voor de 
nieuwe paaskaars. Voormalig inwoner van Langweer voelt 
zich nog altijd zeer betrokken bij de kerk van Langweer, van-
daar dit mooie gebaar.
ingekomen stukken: Classispredikant ds. Wim Beekman: 

jaarverslag 2018/2019, ter info.
N.a.v. het verslag van Beekman, waarin we o.a. kunnen le-
zen dat meer gemeenten met dezelfde problemen kampen, 
wordt er verteld dat  de ontwikkelingen bij de Tsjûkemar-
gemeentes nog niet opschieten. Slechts enkele gemeentes 
zien de  noodzaak van veranderingen. In februari komen 
de kerkrentmeesters van de Tsjûkemargemeentes weer bij 
elkaar. 
notulen kerkenraadsvergadering 20 november 2019 
worden goedgekeurd. 
terugblik diensten: *De kerstvieringen gaven veel goede 
reacties. Op 1ste Kerstdag was er een mooie dienst voor jong 
en oud, met ‘poppeslok’,  kraamcadeautjes, een echt kerst-
kind én een  goede opkomst. Met dank aan alle enthousi-
aste medewerkers. Volgend jaar weer? De ‘krystkuier’, als 
die weer gehouden wordt in 2020, voorziet dan al in een ze-
kere behoefte om als ouders met kinderen kerst te vieren, zo 
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leerden eerdere ervaringen. Later volgt een besluit hierover. 
 * Herdenking overledenen: Er waren goede reacties. Som-
mige nabestaanden hebben de dienst op televisie gekeken. 
Jammer is dat niet alle nabestaanden reageren op de schrif-
telijke uitnodiging.  
Vooruitblik diensten: muzikale medewerkingen voor de 
bijzondere diensten in 2020 zijn al geregeld. 
mededelingen predikant:  De gezamenlijke zangdienst 
met Op ’e Noed was vorig jaar een succes- zal een half jaar-
tje uitgesteld worden i.v.m. te veel andere drukte.
Ds. bezoekt met zijn catechisanten een paar plekken  waar 
mensen op bijzondere wijze met hun geloof bezig zijn, zoals 
de Geestdriftdienst in Sneek en ‘Nykleaster’ in Jorwert.   
ouderlingen: Het pastoraat heeft de nodige aandacht van 
ds. en ouderlingen.
diakenen:* Alle kerstvieringen en acties worden gememo-
reerd. Er zijn verschillende bedankjes ontvangen. * Rooster 
voor ‘Maeykehiem’ is klaar. * Het Nieuwe project van Geza-
menlijke Diaconieën is  ‘Het Thomashuis  St. Nicolaasga’. 
Nog niet bekend is waar het geld voor bestemd wordt. 
* De begroting  diaconie voor 2020 is goedgekeurd. 

Kerkrentmeesters: *Actie Kerkbalans gaat evenals vorige 
jaren: leden en betrokkenen ontvangen een brief met een 
bedankje voor de bijdrage 2019 en een verzoek om een bij-
drage voor 2020. 
*De jaarlijkse schoonmaak van de kerk wordt gedaan met 
een klein vast ploegje van meest 70 plussers. “Kan dit niet 
anders?”, zo vraagt men zich af. Besloten wordt om daar 
verandering in te brengen. Koper poetsen en kerstboom op- 
en aftuigen kan door vrijwilligers gedaan worden en  Pietie 
Wildschut regelt de schoonmaak van de kerk.
rooster van aftreden en vervanging ouderling van 
dienst: Er zijn enkele leden al 2 jaar aftredend, maar bij 
gebrek aan nieuwe leden, blijven zij nog steeds in de ker-
kenraad. Men is wel druk op zoek naar nieuwe kerkenraads-
leden. Om de taak van de 3 ouderlingen te verlichten, wordt 
besloten dat één van de andere ambtsdragers de ouderling, 
indien nodig, kan vervangen met de afkondigingen. Op de 
gemeenteavond zal men op de hoogte gebracht worden van 
deze nieuwe gang van zaken.  
sluiting: Ter afsluiting wordt gezamenlijk gezongen lied 
248: “De dag door Uwe gunst ontvangen”.
De voorzitter bedankt allen voor de inbreng. 

Uitnodiging Paasontbijt

Op zondag 12 april 2020 vanaf 8.00 uur 
bent u van harte welkom om deel te nemen

aan het paasontbijt in “de Hoekstien” te Langweer.

Opgave voor het paasontbijt bij: 

Geertje Minnee
Lyts Dykje 14  |  scriba@kerklangweer.nl  |  0513-499 248

Liesbeth Brinksma
Lyts Dykje 50  |  liesbethbrinksma72@gmail.com  |  06 15 47 02 38

Opgave graag voor donderdag 9 april

Van het college Van diaKenen

Verjaardagen van gemeenteleden en blijkgevers 
die in april en mei 2020 80 jaar of ouder worden

3 april:   Mevr. M. Bles – Snijder.  Stationsstraat 1 K 26  
 8521 JT   St. Nicolaasga
15 april:    Dhr. M. Oenema.    Legemarstersingel 3   
 8525 GA  Langweer.
04 mei:     Dhr. P. L . Hulleman.  Nieuwe 

 Passeerdersstraat  246 1016 XP Amsterdam.
26 mei:     Dhr. S.W.J. Seinen.   Appelhof 19  
 8525 GJ   Langweer.

huwelijksjubilea

18 april:    40 jaar Dhr. en Mevr.  S. de Vries - J.Faber   
 Koevorderhuis 4  8525 DN Langweer.



14PG
 L

an
gw

ee
r

11 mei: 55 jaar Dhr. en Mevr. M.H. Offringa – J.G. Spandaw
 Boarnsweachsterdyk  15. 8526 GA  Boornzwaag.
28 mei:    55 jaar  Dhr. en Mevr.  H. de Vries – K. Bergsma.     
 Brédyk  30  8525 ER  Langweer.

De gelukwensen doen we vergezeld gaan met het volgende 
gedicht:

Die je droomt.

onbeperkt
tijd hebben voor elkaar

tijd vol eeuwigheid

er zijn
compleet en diepingrijpend

er voor die ander zíjn

geloof het hoop het
het zal er van komen

een droom die werkelijkheid wordt

want de werkelijkheid
die je droomt

Hans Bouma / Evelyne Dessens  -  Goed dat je er bent

inkomsten van de diaconie

Januari €121,75. Februari  €297,59

collecte 12 april Pasen : Kinderen in de knel
india - onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gedis-
crimineerd en buitengesloten. Samen met lokale partneror-
ganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdruk-
kende kastensysteem en de cirkel van armoede doorbreken. 
Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit-
kinderen
huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo 
krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun school-
prestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de 
thuissituatie van de kinderen. Collecteer mee om de armoe-
de onder de Dalits in India te doorbreken.

collecte 3 mei
nigeria- traumahulp voor slachtoffers Boko hara

Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden wer-
den bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen, want 
vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-
Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen 
kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden 
hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale 
organisatie een programma voor traumaverwerking opge-
zet. Zo’n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve be-
geleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen 
hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. 
Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeen-
schap te werken aan traumaverwerking.
Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk 
collecteren voor onze naasten in Nigeria.

Voor de deelnemers aan het project van de
 gezamenlijke diaconieën

Vanmiddag zijn wij naar het Thomashuis Sint Nyk geweest. 
Het tehuis biedt ruimte aan 9 cliënten die gedeeltelijk werk 
doen in en rondom het Thomashuis (werken in de tuin, hout 
zagen en kleine reparaties) maar ook enkele dagen ergens an-
ders heen gaan voor hun dag- besteding. Tijdens ons bezoek 
gaven ze aan dat ze graag een Cradle wilden hebben. Wat dat 
is lezen jullie hierna. Ook kun je filmpjes bezien op Google en 
You tube. Zoek op CRDL en zie wat voor een instrument dit is.
Hopen dat jullie hiermee een verhaal voor de kerkbladen/ pa-
rochieblad kunnen maken.

Gr Pieter en Klaas 

De CRDL (cradle) is een interactief zorginstrument dat aan-
raking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit maakt nieuw 
contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met com-
municatie en sociale interactie - zoals mensen die lijden aan 
dementie, autisme of een verstandelijke beperking- én hun 
omgeving.
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In de zorg wordt naarstig gezocht naar hulpmiddelen die 
contact met mensen met dementie, autisme of een verstan-
delijke beperking mogelijk maken, zodat menselijke waarde 
en persoonlijke aandacht behouden blijven.
De CRDL helpt het isolement van mensen te doorbreken 
wanneer een normaal gesprek niet meer goed mogelijk is. 
Het instrument maakt een contact mogelijk waaraan ge-
bruikers gelijkwaardig kunnen deelnemen, ongeacht hun 
cognitieve vermogens. Iedere deelnemer heeft gelijke mo-
gelijkheden het contact te initiëren en invloed uit te oefe-
nen op de interactie. 

Wat is de crdl
De CRDL is een houten object in de vorm van een ellipsoïde 
dat zowel op tafel als comfortabel op schoot geplaatst kan 
worden. Het nodigt intuïtief uit om aangeraakt te worden 
door het verfijnde en speelse ontwerp.

Van het college Van KerKrentmeesters

Uitnodiging 
voor 55 plussers uit Langweer.

Evenals voorgaande jaren gaan we 
weer met elkaar Koningsdag vieren.

Maandag 27 april  

U wordt om half vier verwacht 
in De Hoekstien.

We hebben weer iets leuks voor u in petto
en tot slot gaan we weer heerlijk 

met elkaar eten. 
Het menu verklappen we nog niet. 

Dus laat u verrassen!

Opgave, uiterlijk 3 dagen voor datum bij :
Wimmie Snijder: tel 499581
Rinny Pijpker: tel 499307

José Kok, tel: 499223

collecten:

12 januari t/m 1 maart   €303,30 (incl bonnen)

mutaties:

Binnengekomen:
Mevr. P. Boersma vanuit Rotsterhaule naar de Molier 23 
Langweer
Mevr. A. Rietkerk en mevr. J.A.C.  Sprinkhuizen vanuit Tjal-
leberd -  de Knipe naar Legebuorren 93 Langweer
overleden:
Mevr. S. Boertjens op 20 januari 2020
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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: NL07.RABO.0334.7030.85
 Project Gezamenlijke Diaconieën en Caritas: “Thomashuis Sint Nicolaasga”
 Banknummer: NL93.RABO.0370.6020.13
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.0334.7007.44
 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

PG OP ’E NOEDOp ’e Noed
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Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 

Als de Avondmaalsviering op Wit-
te Donderdag door kan gaan, dan 
besteden we tijdens deze viering 
aandacht  aan leven en werk 
van Dietrich Bonhoeffer. Op 
die dag is het namelijk precies 
75 jaar geleden dat hij door de 
nazi’s werd terecht gesteld. 

Dietrich Bonhoeffer werd in 
1906 als zesde kind in een gezin 
van acht kinderen geboren in 

het Duitse Breslau. Vader Karl Bonhoef-
fer is psychiater; moeder Paula onderwijzeres. Het ligt niet 
voor de hand om vanuit een niet erg kerkelijk gezin voor 
een theologische studie te kiezen. Toch kiest hij ervoor. Be-
weren zijn broers dat de kerk achterhaald is, Dietrich stelt 

daar met enig bravoure tegenover: ‘Dan zal ik de kerk juist 
hervormen!’ 
Op 21-jarige leeftijd promoveert hij op het onderwerp ‘De 
kerk als gemeenschap der heiligen’. De kerk moet het niet 
zozeer van Christus hebben, maar zèlf de openbaring en 
vindplaats van Christus in de wereld zijn. 
In 1930 reist hij naar Amerika. Hij maakt daar kennis met 
een zwarte geloofsgemeenschap. De uitsluiting en het ra-
cisme die deze mensen ondervinden maakt grote indruk op 
Dietrich. 
Door zijn vele internationale contacten speelt hij een be-
langrijke rol in de internationale oecumene. Daarnaast is hij 
één van de vooraanstaande figuren van de Bekennende Kir-
che, een beweging binnen de kerk in Duitsland die zich kri-
tisch opstelt tegenover de nazi’s. Dietrich Bonhoeffer wordt 
benoemd tot directeur van de predikantenopleiding van de 
Bekennende Kirche en het bijbehorende broederhuis. Uit 
deze tijd stammen twee van zijn bekendste werken: Navol-
ging, een uitleg van de Bergrede, en Gemeenschapsleven, 

Bij de diensten
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een geschrift over de persoonlijke omgang met God. 
Via familie raakt Bonhoeffer betrokken bij het verzet. Aan-
vankelijk propageert hij het pacifisme, maar dat verandert. 
Hij raakt zelfs betrokken bij de aanslag op Hitler. Hij wordt 
gevangen gezet. In de gevangenis blijft hij zijn principes 
trouw. Hij valt op door zijn beleefdheid tegenover zijn be-
wakers en door zijn zachtmoedigheid. Hij krijgt toestem-
ming te bidden met andere gevangen die daar om vragen. 
In de gevangenis schrijft hij een groot aantal brieven. Aan 
zijn verloofde, Maria von Wedemeyer, aan zijn familie en 
aan collega-predikanten. Ook schrijft hij het boek ‘Verzet 
en overgave’
Anderhalf jaar zat Bonhoeffer gevangen in de Tegel-gevan-
genis. Daarna nog vier maand in de Gestapogevangenis. Op 
7 februari werd hij getransporteerd naar Buchenwald. Op 9 
april, vlak voor de bevrijding, werd hij op persoonlijk bevel 
van de führer opgehangen. 
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Bonhoeffer werd terecht 

gesteld. In deze 75 jaar is zijn 
werk door velen gelezen en 
werd de hervormende kracht 
ervan ontdekt. 
We maken tijdens de viering 
van het Avondmaal gebruik 
van teksten en liederen die 
bijeengebracht zijn in het 
boekje Dietrich Bonhoef-
fer 1906-1945 Gedichten 
en gebeden in gevangen-
schap. De teksten zullen 
opgenomen worden in de 
liturgie. Het boekje over 
Bonhoeffer kunt u bestel-
len bij de webwinkel van de Protestantse 
Kerk in Nederland (€ 2,00)

Verslag van de KKr- en gKr-vergadering op 11 februari 

Voorzitter Jan de Jong heet iedereen van harte welkom, 
waarna hij opent met het lezen van Exodus 3 vers 16 - 19: 
Mozes krijgt de opdracht naar de farao te gaan: God zal Is-
raël leiden naar Het Beloofde Land. Hierna uit: “Dag in dag 
uit” (Leger des Heils): ‘I have a Dream’ (uitspraak M.L. King 
in 1963). Hij droomt van een land van gelijkheid en vrijheid 
voor iedereen. Een vergelijking met Mozes is te maken: hij 
moet het volk bevrijden uit de dwangarbeid in Egypte en 
leiden naar een land overvloeiende van melk en honing. De 
voorzitter sluit de opening af met gebed.
  
De GKR-vergaderingen starten voortaan om 20.00 uur. Ver-
der besluit de kerkenraad dat een gemeentebijeenkomst 
voortaan gehouden wordt na een kerkdienst op een zondag. 
De 5 januaribijeenkomst is positief geweest: meer opkomst 
en veel ouderen komen liever niet ’s avonds. Wel is er het 
verzoek de pauze tussen dienst en vergadering zo kort mo-
gelijk te houden.

De colleges vergaderen en brengen hun vragen/bevindin-
gen/informatie in in de KKR- en GKR-vergaderingen die ver-
volgens besluiten kunnen nemen. De GKR vergadert mini-
maal 2 keer per jaar (vanaf 20.00 uur) na een relatief korte 
KKR-vergadering (vanaf 19.15 uur). Het moderamen verga-
dert de week voorafgaand en bereid de vergaderingen voor.
De vergadering is tevreden over deze gang van zaken en wil 
graag zo doorgaan.

Er zijn inmiddels twee nieuwe diakenen en drie zgn. onder-
steuners bij de Diaconie. Het college van Kerkrentmeesters 
zoekt zelf naar opvolgers; het college heeft commissies voor 
verschillend werk, bestaande uit drie of vier personen en in 
elke commissie zit een KRM’er. 

Naar een datum voor een afscheids- en bevestigingsdienst 
wordt nog gezocht.

Er is een brief van een kerklid binnengekomen, waarin deze 
verzoekt later met de zondagse eredienst te beginnen: 10.00 
of liever nog 10.30 uur. De reden hiervoor is, dat het voor de 
jeugd steeds lastiger wordt om voor 09.30 uur in de kerk te 
zitten. De kerkenraad besluit hierover een enquête te hou-
den onder de kerkgangers. De keuzemogelijkheden zijn: 
09.30 of 10.00 uur of een wisseling hiertussen ‘s zomers en ‘s 
winters. De enquête zal worden voorzien van een duidelijke 
toelichting. Half elf wordt als te laat ervaren.

Naar aanleiding van een tweede brief van een kerklid over 
de liturgie in de dienst zal de voorzitter eerst een gesprek 
voeren met de afzender.

I.v.m. griepverschijnselen bij kerkleden en de (overigens 
langzame) ontwikkeling van het coronavirus Covid19 is het 
wellicht beter bij het avondmaal de wijn uit kleine bekers te 
drinken en niet gezamenlijk uit de grotere avondmaalsbe-
ker. Wij stellen voor dat de deelnemers aan het avondmaal 
in het vervolg kunnen kiezen: zij drinken uit een kleinere 
eenpersoons beker of zij kiezen voor de gebruikelijke avond-
maalsbeker. Deze keuze wordt in meer kerken aangeboden. 
Op de volgende diaconievergadering wordt dit onderwerp 
besproken.

De scriba heeft voorstellen gedaan om onze plaatselijke re-
geling aan te passen. De kerkenraad gaat akkoord met de 
wijzigingen. De nieuwe aangepaste regeling is hierbij vast-
gesteld.

De begroting voor het jaar 2020 is op de website te lezen. Er 
zijn geen vragen en de kerkenraad gaat akkoord met deze 
begroting. 

Tineke Stamm sluit de vergadering af met “Het gebed bij het 
einde van de dag”. (Uit: Bijbelse dagkalender).
Om half tien bedankt de voorzitter iedereen voor zijn/haar 
inbreng en wenst hij een ieder een wel thuis.

Van de KerKenraad
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Vanuit ijsselmuiden

1. luisterend oor

De minister van Volksgezondheid en Welzijn heeft een 
kleine veertig miljoen uitgetrokken voor het opzetten van 
Geestelijke Verzorging aan huis, las ik in Trouw van 15 fe-
bruari. Allereerst voor 50-plussers, voor ernstige zieken en 
hun familie. Later moet deze zorg ook uitgebreid worden 
naar asielzoekers studenten en jongeren met ernstige pro-
blemen. En uiteindelijk moet iedereen er aanspraak op 
moeten kunnen maken. Daarnaast komt de minister met 
een actieprogramma tegen eenzaamheid. 

Wow, dacht ik, wat een VONDST van die minister!! Daar 
zouden wij nou nooit op komen! Een strak plan om de 
vragen van mensen over zingeving en levensbeschouwing 
serieus te nemen en voor hen een luisterend oor te zijn. 

Ik gniffel een beetje, terwijl ik het artikel lees. Want is dat 
nou niet precies wat wij doen in de kerk? Luisterend oor 
zijn, mensen helpen om een antwoord op hun vragen te 
zoeken, een weg met hen te zoeken dwars door allerlei 
verwarrende emoties heen, oprechte aandacht geven en 
op de koop toe willen wij met hen over gellofsvragen spre-
ken. De kerk biedt het allemaal. 

En ja, die veertig miljoen, dat kon wel eens te weinig zijn. 
Gelukkig dat de Nederlanders die bij een kerk horen hun 
eigen ‘broek ophouden’ door Actie Kerkbalans. Wat een 
machtig instituut hebben we eigenlijk! Ik ben er trots op! 

2. stikstof

Het is zondag 1 maart en het 
is zover! Overdag mogen we 
maar 100 km op de snelwe-
gen. Mijn auto wil wel har-
der. En ik ook wel. Want ik 
heb altijd haast en wil niet 
graag te laat komen. Dat 
wordt knarsetanden achter 
het stuur! Wat ook niet echt 
meehelpt is dat je tussen ze-
ven uur ’s avonds en zes uur 
’s morgens het gaspedaal 

dan wel weer dieper in mag duwen. Dan stoot je toch even 
veel stikstof uit?!?

Nu wil het geval dat ik in mijn onwetendheid dacht dat de 
regel al op 1 maart in ging. Die zondag had ik dienst in St. 
Nyk. Omdat ik me goed bewust ben van het feit dat we be-
ter op het milieu moeten passen, besloot ik me vanaf dag 
1 aan de nieuwe maximum snelheid te houden. Met enige 
verbazing merkte ik dat menig automobilist me voorbij 
reed met 130 op de teller. Behoorlijk veel eigenlijk! Maar 
terwijl ik daar met een slakkengang over de weg reed en 
ondertussen naar de radio luisterde, kwam er iets van rust 
over me. Het klinkt gek, maar ik zag dingen die ik nog 
nooit had gezien. Mooi, het uitzicht over de polder-akkers 
die nog niet ingezaaid of beplant zijn. Prachtig, dat Tjeu-
kemeer! Schitterend, de Friese boerderijen aan de horizon! 
En gaandeweg bedacht ik me dat deze maatregel toch een 
uitgelezen kans is om werk te maken van het broodnodige 
onthaasten. Ik moet er wel bij zeggen dat een boete van 
ruim  200 euro ook wel meehelpt om te onthaasten, maar 
toch:  ’Straf’ wordt ‘zegen’.  Het verzoende op slag met 
mijn slakkengangetje. 

Toch zat het me niet helemaal lekker dat ik zo vaak inge-
haald werd… .Voor aanvang van de kerkdienst maar eens 
gevraagd aan iemand wanneer de 100 km-regel in zou 
gaan. Juist…. 16 maart. Ach, nog even respijt dus. Terug 
naar huis reed ik …. 130.

3. non actief

Het is zondag 15 maart. Ik zou vandaag een gastpreek-
beurt hebben, maar bijna alle kerkdiensten in Nederland 
zijn afgelast. Ook die waarin ik voor zou gaan. Ik zit thuis, 
koffie onder handbereik, laptop op de schoot en schrijf 
deze column. Van onthaasten is geen sprake meer: deze 
vrouw is min of meer op non actief gezet. Geen kerkelijke 
activiteiten meer, geen pastorale bezoeken, tenzij in grote 
nood. Maar zelden heb ik me zo onrustig gevoeld als nu. 

Het zat er al een paar dagen aan te komen en ik ben blij 
met deze verregaande maatregelen, want de piek van de 
corona-crisis moet afgevlakt worden om ervoor te zor-
gen dat de werkers in ziekenhuizen en verpleeghuizen en 
de thuiszorg niet voor nog grotere problemen komen te 
staan. Wat me zo onrustig maakt is dat we niet weten wat 
ons te wachten staat. Hoe lang gaat het duren? Worden er 
mensen uit onze gemeente ernstig ziek door het virus? Ne-
men we genoeg maatregelen? Of moet het nog strenger? 
Zullen we wel Pasen kunnen vieren in de kerk dit jaar? Het 
is al zo vreemd om nú niet bij elkaar te kunnen komen in 
de kerk. Om elkaar geen moed in te kunnen spreken en 
ervaringen te kunnen delen. 

Er komt een melodietje in mijn hoofd. Even later voegen 
de woorden zich erbij: ´Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! Houdt dan de lofzang gaande voor 
God die leven laat.´ Oorlogen en andere crises hebben het 
tot nu toe niet kunnen tegenhouden dat we op zondag de 
lofzang gaande hielden, maar een klein virusje, met het 
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oog niet te zien, maakt dat we niet meer samen kunnen 
zingen. Gelukkig zijn mensen creatief genoeg om nieuwe 
wegen te vinden om toch het evangelie te laten klinken 
en God lof te zingen. Ds. Aart Veldhuizen houdt op woens-
dag midweekvieringen die via kerkdienstgemist.nl gevolgd 
kunnen worden. En wij zoeken in onze gemeente ook naar 
mogelijkheden om toch van ons te laten horen en zien. 

Dat is de Geest, bedenk ik me opeens. Die maakt dat we 
ons er niet onder laten krijgen. De Geest zie je ook niet, 
maar heeft – net als een virus - kracht en impact die je niet 
moet onderschatten. 

Ds. Gerda Keijzer

Van de jeugd

Knd

Ook de kindernevendienst laat graag van zich zien op de 
jeugdpagina’s van ons kerkblad. Onderstaand twee verschil-
lende zondagen tijdens de kindernevendienst.

16 februari
Het thema van vandaag was; waar hoop je op? Het verhaal 
ging over Mozes die in een gevlochten mand in de rivier 
werd gezet. Ik heb het verhaal verteld en de vragen gesteld 
waarom hij in de rivier ‘gegooid’ moest worden. De meeste 
van de kinderen wisten wel waarom. Daarna heb ik tekenin-
gen uitgedeeld met daarop de mand die in de rivier ligt en 
met de oudere jongeren heb ik een quiz gedaan. Verbazing-
wekkend wisten de kinderen ook veel goede antwoorden te 
geven!

Ilse Hoekstra

Het was vanmorgen de tweede zondag van ons veertigda-
gentijd project. Mozes gaat naar Egypte, met zijn staf in de 
hand. Egypte is geen fijne plek. Mozes wil daar helemaal 
niet naartoe. Gelukkig hoeft hij niet alleen. Zijn vrouw en 
kinderen gaan met hem mee. En zijn broer Aäron komt hem 
in de woestijn tegemoet. Op de foto ziet u de kinderen puz-
zelen en een fotolijstje knutselen waar ze een foto in kun-
nen doen van de persoon waarmee zij wel door de woestijn 
zouden willen lopen, net als Aaron met Mozes deed.

Ilse Hoekstra

club 6 maart

Op vrijdagavond 6 maart hebben we na een lange tijd weer 
een club avond kunnen organiseren voor de jongeren van 
groep 7 en 8. We hebben nu een aantal moeders die helpen 
met de clubavonden waardoor alles voor mij gemakkelijker 
te organiseren is. In totaal waren er 21 jongeren waarmee 
we verschillende spellen gespeeld hebben met het thema 
cijfers en getallen. Zo hebben de jongeren een boodschap in 
geheimtaal moeten schrijven door geen letters te gebruiken. 
Elke letter was een getal, 1 = a, 2= b, 3 = c enzovoort. Een 
leuke opdracht waar het alfabet heel vaak opgezegd is om 
het juiste getal te vinden. Tijdens het ontcijferen kwamen 
ook een aantal jongeren er achter dat ze alsnog verkeerd ge-
teld hadden. Bij het tweede spel moesten de jongeren zich 
verdelen in groepjes en kregen ze allemaal een bakje met 
kaartjes. Op die kaartjes stonden spreekwoorden en gezeg-
den met cijfers erin en er waren kaartjes met betekenissen. 
Aan de jongeren de opdracht om het juiste spreekwoord aan 
de juiste betekenis te koppelen. Daarna was de tijd al bijna 
om en is er nog drinken en snoep uitgedeeld met een laat-
ste opdracht. Als laatste mochten ze op een post it schrijven 
waar het getal 40 hen aan deed denken en deze plakken op 
de grote 40 die aan de bar hing. Een mooie afsluiter om nog 
even terug te komen op de veertigdagentijd en een korte 
uitleg daarover.

Jannie van Koten
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rock steady

Alle stukjes over de rock steady 
zijn geschreven door Sietske Boelsma

13 januari
Het onderwerp voor deze avond was Vertrouwen. Kun je op 
God vertrouwen? Bij binnenkomst stond er drinken klaar en 
werd de jongens en meiden verteld dat het water was. Ech-
ter na het nemen van een slokje kwamen ze erachter dat het 
geen water was maar bruisend spawater met een smaakje. 
Ze hadden de leiding vertrouwd en dat kon dus niet. Je kunt 
iemand dus niet altijd blindelings vertrouwen. Bij een ander 
spel moesten er twee teams tegen elkaar strijden: één kreeg 
een theedoek voor en moest een parcours afleggen d.m.v. 
aanwijzingen van de ander. Hij moest dus op zijn teamge-
noot vertrouwen. Bij de Bible Light ging het over Abram en 
dat het soms moeilijk is om op God te vertrouwen als de 
werkelijkheid iets anders laat zien dan Zijn beloftes. Daar 
had Abram ook moeite mee. Maar toch hield God zijn woord 
en mogen we Hem dus echt vertrouwen.

28 januari
Deze avond ging het over Taalgebruik. De kracht van nega-
tieve en positieve woorden. Iedereen gebruikt wel eens lelij-
ke woorden en deze avond hadden ze de kans. Ze mochten 
hun mond zo vol mogelijk proppen met spekjes en dan alle 

lelijke (scheld)woorden noemen die ze maar wilden. Door 
de hoeveelheid spekjes was het gelukkig niet hoorbaar! Ook 
mochten ze een zin in geheimtaal maken en dan moesten 
de anderen die proberen te ontcijferen. Sommigen hadden 
het erg moeilijk gemaakt! Bij de Bible Light werd duidelijk 
dat God ook taalgrenzen geeft en dat we Zijn naam niet mo-
gen misbruiken.

12 februari
Vanavond ging het over Liefde. Dat blijft altijd een leuk on-
derwerp en de kans om de jongeren even aan de tand te 
voelen hoe het zit met de verkering. Nou, daar waren ze nog 
niet zo veel mee bezig. Het eerste spel was een soort trefbal 
maar dan met een Cupido pijl van karton. Helaas was de pijl 
niet zo goed om mee te gooien dus het werd een onbesliste 
strijd. Daarna mochten ze alle woorden opschrijven die bij 
hun opkwamen als ze aan het woord Liefde dachten. Zo 
kwamen we erachter dat je ook liefde voor sport of je huis-
dier kunt hebben. Daarna mochten ze weer in tweetallen 
een parcours afleggen maar dan met een stukje ongekookte 
spaghetti in de mond (dus allebei de uiteinden in de mond) 
en dat mocht niet breken. Dat viel vies tegen zeg! Maar erg 
hilarisch.

24 februari
De Toekomst. Dat was het onderwerp van deze avond. Kun 
je je toekomst in Gods hand leggen? We horen vaak ‘de toe-
komst ligt voor je open’. En door de keuzes die je nu maakt 
heb je invloed op die toekomst. Ze mochten proberen te 
vertellen voor welke keuzes ze stonden. Bij de meesten 
kwam het op de schoolkeuze uit. Bij het spel: ‘Kies een kof-
fer’, mochten ze een keuze maken uit: 
• 100.000 euro
• Je hele leven gezond blijven
• Een reis naar je droombestemming
• Een goede baan
• Beroemd worden
• Slim zijn
De meesten kozen toch wel voor ‘je hele leven gezond blij-
ven’ maar er was ook één die koos voor ‘slim zijn’ en dat 
was weer een mooi bruggetje naar het verhaal over Koning 
Salomo.

youth alpha

Door de lage opkomst van de youth Alpha avonden hadden 
Geertje en ik besloten om de gasten voor deze avond te an-
nuleren. Met vier volwassenen en een jongeren in discussie 
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leek ons niet een handige zet. Ook hebben we besloten om 
het samen eten af te schaffen. 
De avond bestond dus vanavond alleen uit het filmpje met 
de vragen die daarin gesteld werden. Het thema van de 
avond was geloven: hoe kun je geloven? Ik kan u natuurlijk 
geen persoonlijke details vertellen die deze avond gedeeld 
zijn maar ik wou u wel graag een plaatje laten zien. Op deze 
plaat staan allerlei mensen afgebeeld in een zwembad. Aan 
ons te taak om te vertellen wel type geloofspersoon wij wa-
ren. Iemand die de duik in het diepe neemt, voorzichtig het 
geloof aanraakt of van buitenaf kijkt naar al die anderen. 
Wie zou u zijn? 

Jannie van Koten

18+ catechese

Alle stukjes over de 18+ catechese 
zijn geschreven door Jannie van Koten

hoofdstuk 11
Het hoofdstuk ging dit keer over het geloven in een heilige, 
algemene, Christelijke kerk. 
Waar komt ons woord ‘kerk’ vandaan? Het is de vertaling 
van het Griekse woord kuriakè en dat is afgeleid van kurios: 
Heer. Kerk betekent letterlijk: ‘wat van de Heer is’. In dit 
woord kun je al horen dat de kerk niet louter ónze zaak is 
en meer is dan een menselijke organisatie. In de kerk staat 
Jezus Christus centraal als het levende hart dat ons bezielt 
en draagt in liefde.
Bij dit hoofdstuk kwam nog de opdracht met als startvraag: 
hoe treden we als geloofsgemeenschap naar buiten? De 
vraag die daaraan voorafgaat, is hoe we zelf ons gemeente-
zijn ervaren. De kerk lijkt in zeker opzicht op een winkel: je 
hebt iets (bijzonders) in huis, je hebt mensen iets te bieden, 
zowel de ‘vaste klanten’ als de incidentele bezoekers. Maken 
we wel voldoende reclame en is de sfeer in onze winkel uit-
nodigend en aantrekkelijk? Een mooie vraag om als kerken-
raad en gemeente ook over na te denken.

hoofdstuk 12 
Deze week behandelen we het hoofdstuk over bidden.
De toon, de inhoud en de plaats van bidden kunnen heel 
verschillend zijn. Alles hangt af van wie je bent, hoe je op 
dat moment in het leven staat en wat je bezighoudt. 
Bidden is je dagelijkse contact met God. Hoe en wanneer je 
bidt, hangt af van jezelf en wat je gewend bent. Het heeft 

ook te maken met je opvoeding en wat bij je past, want bid-
den kan op vele manieren.
Bidden is in de Bijbel altijd weer anders. Afhankelijk van de 
omstandigheden maar ook van de mens die bidt, krijgt het 
gebed een eigen karakter.

hoofdstuk 13 
Vandaag het hoofdstuk over de 
doop met als titel: Wij geloven in 
de Heer die in het teken van het 
water een verbond met mensen 
aangaat.
Eerst hebben we met elkaar ge-
sproken over onze eigen doop en 
over de keuzes van onze ouders. 
Ook verschillende liturgieën en 
doopboeken werden aan elkaar 
getoond. Drie van vijf mensen 
uit de groep zijn gedoopt in de 
voormalige gereformeerde kerk 
in Idskenhuizen. We kwamen 
toen ook tot de conclusie dat 
er waarschijnlijk vele generaties, in vele families, gedoopt 
zijn uit hetzelfde doopvont. Zijn er ook gemeenteleden die 
weten hoe oud het huidige doopvont van de kerk in Idsken-
huizen is? 
Waar komen we de woorden ‘bond’ en ‘verbond’ tegen?
Wie op internet de woorden ‘bond’ en ‘verbond’ intikt, komt 
talloze organisaties tegen op het gebied van sport en be-
roepsverenigingen. Waarom richten mensen een (ver)bond 
op? Ze bundelen hun krachten om hun belangen te behar-
tigen, maken zich samen sterk voor een ideaal en treden zo 
gemeenschappelijk naar buiten.
Waar een verbond wordt gesloten, is sprake van vriend-
schap. Mensen bezegelen hun relatie, geven daar vorm aan 
met woorden van liefde en trouw.
‘Ik doop je in de naam van...’ zo klinkt het bij de doop. Met 
die woorden wordt niet ‘namens’ bedoeld. ‘In de naam van’ 
wil zeggen dat Gods Naam aan je eigen naam wordt gekop-
peld. Die namen worden in de doop met elkaar verbonden 
en vormen samen een eenheid. God schenkt zijn drievou-
dige naam – Vader, Zoon en Heilige Geest – aan ons en wij 
vertrouwen onze naam nu aan Hem toe. In de doop wor-
den die namen bij elkaar gebracht en voorgoed verenigd. 
De naam van de drie-enige God draagt voortaan onze naam 
en aan Hem mogen we ons toevertrouwen. In de doop kiest 
God voor ons en daarom mogen wij voor Hem kiezen.

hoofdstuk 14 
draait om het ge-
loof in de Heer die 
ons aan zijn tafel 
van brood en wijn 
uitnodigt. Juist in 
het avondmaal zien 
wij als gemeente 
wie Jezus Christus is 
en wat Hij voor ons 
wil betekenen. 
Het volk Israël ge-
denkt de tijd van 
slavernij en de uit-
tocht van Egypte 
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in de pesachmaaltijd, waarin Gods verlossing wordt ge-
vierd. De pesachmaaltijd bestaat uit geroosterd vlees, on-
gedesemd brood en bittere kruiden (Exodus 12:8-11). Deze 
maaltijd viert Jezus met zijn leerlingen aan de vooravond 
van zijn kruisiging. De leerlingen vragen van tevoren waar 
Jezus de pesachmaaltijd met hen wil vieren, zodat zij alles 
kunnen klaarmaken (Matteüs 26:17). Tijdens de viering van 
deze maaltijd geeft Jezus aan brood en wijn een nieuwe en 
persoonlijke betekenis door deze gebruikelijke onderdelen 
van Pesach nu op zijn eigen leven te betrekken. Zo krijgt 
de hele maaltijd een nieuwe inhoud en is die voortaan van 
Jezus Christus doordrongen.
We zien terug op wat Jezus voor ons heeft gedaan en we zien 
vooruit naar wat we van Hem mogen verwachten. Avond-

maal vieren staat dus tussen het verleden van zijn dood en 
de toekomst van zijn komen in.
De maaltijd heeft in de Bijbel altijd een meerwaarde. Het 
wordt Jezus verweten dat Hij met tollenaars en zondaars 
aan tafel zit, en hen daarin aanvaardt. Samen eten is een te-
ken van gelijkwaardigheid en vriendschap. Ervaren wij deze 
goedheid van Jezus wanneer we samen avondmaal vieren?

hoofdstuk 15 
Vandaag staat het hoofdstuk over de vergeving van zonden 
op het programma. Een ingewikkeld en complex onderwerp 
in ons geloof. Ook een uitdaging omdat dit de eerste zondag 
is dat alle kerkelijke activiteiten afgelast zijn. Wij besloten 
daarom om onze catechese via skype te doen. Via de camera 



23 PG
 O

p 
’e

 N
oe

d

Paasgroeten

In de voorafgaande jaren heeft de diaconie de actie paas-
groeten verzorgd.  Er werden dubbele kaarten besteld,  en-
veloppen geschreven en verdeeld onder de gemeenteleden.  
Hen werd verzocht een postzegel op de envelop te plakken. 
En een postzegel op de kaart,  die de gedetineerde later in 
het jaar kan versturen. De actie is nu veranderd. Kerk in ac-
tie zamelt de kaarten nu in, nadat de gemeenteleden deze 
hebben geschreven en van een postzegel voorzien. Reden 
hiervoor is dat er penitentiaire inrichtingen zijn die heel veel 
kaarten ontvingen en ook die er heel weinig ontvingen. Door 
een centrale inzameling en daarna een evenredig verdeling 
over de diverse penitentiaire inrichtingen, komt aan deze 
ongelijke verdeling een eind.  Voor ons  als diaconie logis-
tiek niet uit voeren. Dit jaar dus geen paasgroeten. In plaats 
daarvan krijgt het 40 dagen project een extra gift van € 100,-.  

houdt het coronavirus u in huis?

Misschien bent u angstig, bang of onzeker om de supermarkt 
te bezoeken? En weeet u niet wie u hiervoor vragen kan?
Ouderen en zieken van PKN Op ‘e Noed kunnen een beroep 
doen op de diaconie.

heeft u boodschappen nodig? 
Bel een van onderstaande nummers en wij regelen dat uw 
boodschappen in Sint Nicolaasga wordt gekocht. 
De boodschappen worden bij u thuisbezorgd, rekening 
houdende met voldoende afstand. Dit is volgens de voorge-
schreven regel minimaal 1.5 meter.
De diaconie zal bij deze aangeboden hulp die maatregelen 
van het kabinet volgen.

Wie is goed gezond en wil een boodschap voor een gemeen-
telid doen? Geef ook uw naam aan ons door!
Op deze manier delen wij 
Geloof, Hoop en Liefde 
met elkaar.

Nel Pit, 0513- 850976
Geja van Koten, 0513-432107
Marieke de Velde Harsenhorst,
0513- 853131

avondmaal

Het college van diakenen is bezig met de aanschaf van klei-
ne bekertjes voor het avondmaal. 
De eerste keer dat we deze gaan gebruiken is op 9 april a.s. 
Zolang er sprake is van een coronacrisis zijn er alleen kleine 
bekertjes bij het avondmaal. Mocht deze dreiging achter de 
rug zijn, dan is er de mogelijkheid om te kiezen uit een klein 
bekertje of de grote beker. 

Project 40-dagentijd 2020 stichting opkikker

In de vorige Geschakeld stond vermeld dat u een acceptgiro 
zou ontvangen in de 40 dagentijd. De diaconie krijgt, van-
wege de vervallen kerkdiensten, nu geen collectegeld voor 
dit project meer binnen.
Wij vragen u om samen met uw reguliere gift ook uw collec-
tegeld over te maken middels deze acceptgiro.
Op deze manier hopen wij samen te geven zodat Stichting 
Opkikker niet vergeten wordt.
Deze actie wordt van harte bij u aanbevolen.

Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie, 

Marieke de Velde Harsenhorst

collecte opbrengsten

datum Plaats doel collecte  opbrengst
16-02 Tjerkgaast Wereldiaconaat (KIA) €     136,20
01-03 St.Nicolaasga project 40 dgn tijd; €      167,85
  stichting Opkikker
08-03 Tjerkgaast project 40 dgn tijd; €      126,25
  stichting Opkikker
11-03 Idskenhuizen project 40 dgn tijd; €        96,90
     stichting Opkikker  

13-02 Doniahiem Wilde Ganzen €        49,70
27-02 Doniahiem Wilde Ganzen €        34,15

Van de diaconie

en microfoon van onze computers konden we net als anders 
het programma doornemen.
Vergeving is een geschenk van God en wie dat ontvangt, mag 
zich gelukkig prijzen. Maar hoe leef je daaruit? Ben je be-
reid en in staat om anderen te vergeven? Het laagje liefde 
waarmee zonden wordt bedekt, is soms niet zo dik en dan 
hoeft er maar weinig te gebeuren of het oude zeer komt 
weer boven.
Tillen wij nog wel aan het woord ‘zonde’? We leven in een 
tijd waarin nogal veel ‘moet kunnen’, zoals we gewend zijn 
te zeggen. Over zondebesef en schuldgevoel hebben we het 
niet zo graag. We houden er ook niet van om overal wat van 
te zeggen en ‘moeilijk’ te doen. Het woord zonde komt in 

onze beleving vaak niet verder dan het gebroken kopje...
Het woord dat in de Bijbel voor zonde wordt gebruikt, bete-
kent letterlijk: ‘het missen van je doel dat God met je voor-
heeft’. Je beantwoordt niet aan je opdracht zoals God je als 
mens heeft geschapen. Het goede leven dat je van Hem hebt 
ontvangen, zet je op het spel door verkeerde keuzen te ma-
ken of belangrijke dingen na te laten. 
Dát is zonde!
Zonde betekent in de Bijbel ook dat je moedwillig Gods ge-
boden overtreedt, je eigen gang gaat en je grenzen verlegt. 
Je bent niet tevreden met wat God je aan kansen heeft ge-
geven, je wilt meer en ten koste van alles dat ene bereiken. 
Dát is zonde!
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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! 

update restauratie sint nykster Klok

Wij willen u graag op de hoogte houden van de vorderingen 
omtrent de restauratie van de klok en wijzerplaten van de 
PKN kerk in Sint Nicolaasga.
Begin februari 2020 is er overleg geweest met het SBKG 
(Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen)
over de restauratie van de klok, klokkenstoel en de wijzer-
platen.
Daarop volgend in week 9 zijn in de kerk alle ins en outs van 
de restauratie besproken en bekeken samen met gemeente 
De Fryske Marren, provincie Fryslân, het SBKG en het bedrijf 
die de klus gaat klaren nl. Vellema uit Hallum. De aannemer 
die de constructie van het houtwerk en houtrot gaat aan-
pakken is 4 maart jl. langs geweest om alles door te nemen.
Begin april worden de steigers geplaats en kan de restaura-

tie beginnen. Eind april wordt de klok uit de toren gehaald 
en vervoerd naar firma Eijsbouts in Asten. Medio mei wordt 
de klok terug geplaatst. In de tussentijd kan de schilder het 
schilderwerk doen op de steigers.
De steiger wordt eind mei afgebroken als alles in vernieuw-
de staat is en het weer jaren mee kan.
Dit is op het moment (onder voorbehoud) de planning.

Vrijwilligers aan het werk

Pieter en Wico zijn de afgelopen tijd druk bezig bij de kerk 
van St.Nyk. Ze zijn de dakgoten aan het schoonmaken zodat 
de regen, die er nogal veel valt momenteel, weer door een 
schone dakgoot afgevoerd kan worden. 

opbrengst collectes

29-12-2019         €    65,22
31-12-2019         €    64,45
05-01-2020         €  137,11
12-01-2020         €    79,70
19-01-2020         €    82,90
02-02-2020         €  109,42
09-02-2020         €    60,69
16-02-2020         €    80,34
23-02-2020         €  105,35
23-02-2020         €  170,45  Jeugdwerk Op ‘e Noed
01-03-2020         €  123,50

Van de KerKrentmeesters

Op ’e Noed

protestantse
  gem

eente

Geef! 
voor de 
restauratie 
van de 
Sint Nykster 
kerkklok

t.n.v. restauratiecommissie Op ’e Noed

NL23.RABO.0124.7477.52
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08-03-2020         €    82,50
11-03-2020         €    79,00
 

restauratie Kerktoren en klok Kerk sint nicolaasga

giften:
€ 1.000,00, € 20,00, € 10,00 en € 25,00

deurcollecten:
19-01-2020         €  71,35
23-02-2020         €  84,20

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

Wij gedenKen

In Memoriam 

Bart Tuiten
* St. Nicolaasga, 4 augustus 1931    † St. Nicolaasga, 17 februari 2020

Bart Tuiten is geboren op 4 augustus 1931 in Sint Nicolaasga, als jongste kind in een arbeidersgezin. Bart heeft een mooie 
jeugd gehad, samen met de buurkinderen op de Gaastweg. Toen hij negentien jaar oud was stierf zijn moeder, in dat zelfde 
jaar kreeg hij verkering met Beitske Plantinga uit Idskenhuizen. Ze leerden elkaar kennen in Idskenhuizen tijdens het kuierjen 
in de Vegelingsbossen. 

Tijdens de verkering moest Bart naar Breda, voor zijn diensttijd. Dit heeft hij als een mooie tijd ervaren, hij kon naar harten-
lust sleutelen en rijden met verschillende legervoertuigen. Bart was technisch sterk, zo belandde hij dan ook in de technische 
sector. 

24 juli 1953 zijn Bart en Beitske getrouwd. Ze trokken in bij de vader van Bart, op de Gaastweg, waar Andries en Henny werden 
geboren. Bart kwam te werken bij de post, hier heeft hij erg van genoten. Het huis op de Gaastweg werd te klein, het gezin 
verhuisde om die reden naar een nieuw huis, op de Heemstrastraat. Daar werd Gea geboren, het gezin was compleet. 
Mem was thuis voor alle drie kinderen, ze bewaren mooie herinneringen aan hun jeugd. Het was sober en eenvouding, maar 
er was veel warmte en liefde voor elkaar. 

Bart en Beitske leefden tijdens hun leven zoveel mogelijk samen. Het was een sociaal stel met veel contacten op de buurt 
en familie die allemaal in de buurt woonden. Bart mocht graag sleutelen aan auto’s en klussen bij de kinderen. Hij was erg 
praktisch en precies. Bart en Beitske beheerden ook het groene kruisgebouw met daarin het hulpmiddelencentrum. De wijk-
verpleegsters en collega-posten kwamen graag langs bij Bart en Beitske, er werden dan ook vele kopjes koffie gedronken. 

Na de vroege pensionering van Bart, hebben hij en Beitske heel veel gereisd met met de caravan. Zo zijn ze onder andere naar 
Joegoslavië en naar Tsjechië geweest. Het kamperen ‘’bij de boer’’ had in Nederland, in het voor- en naseizoen de voorkeur. 
Nadat de ziekte van Parkison zich bij Bart openbaarde, hebben ze, toen ze beide al 80 jaar waren, afstand moeten doen van de 
caravan. Even later moesten ze, na 53 jaar op de Heemstrastraat, verhuizen naar Doniahiem. Hoewel vooral Bart veel moeite 
had om het één en ander op te geven, vonden ze het heel fijn om samen in Doniahiem te wonen. 

De laatste tijd werd Bart zijn wereldje steeds kleiner, hij lag veel op bed maar geestelijk was hij erg sterk. Hij was erg geïnteres-
seerd in de verhalen die zijn kinderen en kleinkinderen hem vertelden.

De laatste dagen van zijn leven kon hij niet meer praten. Meer viel er voor Bart niet in te leveren... Temidden van Beitske en 
de drie kinderen is Bart Tuiten op 17 februari 2020 vredig overleden. 

In de dankdienst voor zijn leven was er veel warme inbreng van de familie. De tekst bovenaan de rouwkaart en de rouwad-
vertentie waren Bart zijn eigen woorden: ‘’ik ha in moai libben hân’’. 

Geertje van der Meer en de fam. Tuiten
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In Memoriam 

Rinke Reijenga
* Idzega, 3 januari 1959      † St. Nicolaasga, 27 februari 2020

Sommige mensen zijn zo heerlijk zichzelf. Rinke was zo iemand. Hij deed zich nooit anders voor dan hoe hij was. En wie was 
hij dan? Echtgenoot, heit, pake, boer. De volgorde van belangrijkheid verschilde per dag. Paarden, koeien, schapen, ze hoor-
den bij zijn leven. Daar moest veel voor wijken. Maar Thea en de kinderen en kleinkinderen hadden evenzeer zijn hart en 
gingen voor op het moment dat zij dat nodig hadden. Geen kind deed tevergeefs een beroep op hem als er een klus geklaard 
moest worden. Maar dan wel graag één die lag in het verlengde van zijn interesses. 

Een paar jaar geleden moest Rinke met spoed geopereerd worden aan zijn aorta. Het was heel spannend of hij er door zou ko-
men. Later vertelde hij dat hij op de drempel van het leven was geweest en al wat had gezien van die andere wereld, die komt 
na de dood. In woorden kon hij het niet vatten, maar hij kon en wilde wel zeggen dat het er mooi was en goed! Sindsdien 
was Rinke niet meer bang voor de dood. Maar hij wílde nog niet sterven. Integendeel; hij wilde oud worden, zijn ‘paradijs’ 
zoals hij de boerderij en zijn gezin noemde, kunnen blijven volgen en daar actief in zijn. Groot was de klap toen hij kort na 
de operatie te horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was. Maar Rinke gaf niet op en werkte gewoon door. Die levenshouding 
paste bij zijn optimisme en zijn doorzettingsvermogen. 

In december 2019 verloor hij zijn energie. Hij kon niet meer naar de boerderij. Dat vond hij verschrikkelijk moeilijk. Het was 
een worsteling voor hem om alles waar hij zo intens van hield achter te moeten laten.

Op 27 februari is Rinke gestorven. Op de dag waarop we in de kerk van St. Nicolaasga dankten voor zijn leven, werd hij hele-
maal in zijn stijl met trekker en wagen vervoerd van huis naar de kerk. Geurig hooi om de kist, voorjaarsbloemen er op, een 
lint van krokussen bloeide in het gras om de kerk. 

Tijdens de dankdienst vertelden de kinderen van hun leven met heit. Met een lach en een traan namen we afscheid. En met 
hoop en vertrouwen! Want wij weten hem geborgen in Gods hand. 

Ds. Gerda Keijzer

mutaties decemBer 2019 t/m FeBruari 2020

Binnengekomen

Vanuit Lemmer, Dhr. D. Akkerman, Saturnusstraat 3, 8521 
LM, SINT NICOLAASGA
Vanuit Sloten, Dhr. D.M. Been, Schoolstraat 26, 852KC, SINT 
NICOLAASGA
Vanuit Emmen, dhr. en mevr. Smit, Langwarderdyk 14 0122, 
852NE, SINT NICOLAASGA
Vanuit Nieuwhorne, Dhr. S. Spoelstra, Langwarderdyk 14 
0112, 852NE, SINT NICOLAASGA

Binnenverhuizing

Mevr. T.A. van der Goot-Hoogkamp, Dwarsryd 17 naar Stati-
onsstraat 53, 852 1JT, SINT NICOLAASGA
Mevr. C.P. Dijkstra, Lemmerweg 15 naar Venusstraat 4, 8521 
LV, SINT NICOLAASGA
Dhr. W. Stegenga van Huisterheide 6 naar Uranusstraat 14, 
8521 LX, SINT NICOLAASGA
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Geschakeld
Redactie:  
Antje de Jong-de Jong
Gerda Keijzer
Roel Kok
Geertje Minnee-Schalkers
 
Inleveren kopij: 
Roel Kok, De Spoarbyls 8, Roelkok.rk@gmail.com
Jan de Jong, Bramerstraat 25, 
jan.de.jong@kpnmail.nl
Antje 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 4 mei
voor 12.00 uur!

Verjaardagen 80-Plussers

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, 8521 DN SINT NICOLAASGA
03-04 Dhr. C. Booy 
 De Oergong 57, 8521 GA SINT NICOLAASGA
03-04 Mevr. J. de Groot - Klijnsma 
 Voermanstraat 14, 8521 LA SINT NICOLAASGA
04-04 Mevr. A. de Vries - Postma 
 It Sein 14 a, 8521 DN SINT NICOLAASGA
8-04 Mevr. A. de Hoop - Lenos 
 De Rijlst 22, 8521 NH SINT NICOLAASGA
16-04 Mevr. A. Eliveld - Hepkema 
 Stationsstraat 13, 8521 JT SINT NICOLAASGA

17-04 Mevr. J. Wijnja - Drijfhout 
 Huisterheide 32, 8521 ND SINT NICOLAASGA
19-04 Mevr. T.B. Posthumus - Tenkink 
 Kempenaerlaan 10 a, 8521 KS SINT NICOLAASGA
19-04 Dhr. J. Zwaga 
 Jupiterstraat 6, 8521 LW SINT NICOLAASGA
24-04 Mevr. E. Schilstra - Haagsma 
 Rengersstraat 16, 8521 LE SINT NICOLAASGA
02-05 Mevr. E. Jouwsma - Galema 
 Stationsstraat 1 K33, 8521 JT SINT NICOLAASGA
5-05 Dhr. J.T. de Vries 
 Troelstraweg 1 8523DK IDSKENHUIZEN
15-05 Mevr. G. den Uil - van Essen 
 Sietze Hepkemalaan 20, 8521 DH SINT NICOLAASGA
17-05 Mevr. E.W. Weitz - Schroder 
 Tsjerkewei 8, 8523 NA IDSKENHUIZEN
28-05 Mevr. H.A. Muizelaar - Groenendijk 
 Stationsstraat 21, 8521 JT SINT NICOLAASGA
29-05 Mevr. J. de Geus 
 Sietze Hepkemalaan 20, 8521 DH SINT NICOLAASGA

Verhuisd naar elders

Mevr. S. Horjus-Kuipers, Sietze Hepkemalaan 20 K17 naar 
Rispinge 1 513, 9203 ZG, DRACHTEN
Mevr. M. Lolkema, Bovenkruier 6, naar E T a Thuessinkln 
48a, 9713 JW, GRONINGEN
Fam. van der Velde, Langwarderdyk 16 naar Omkromte 17, 
8512 AG, BROEK FR
Dhr. T. Qualm, De Rijlst 81 naar Hardewikerstraat 13c, 9712 
GR, GRONINGEN

uitgeschreven

Fam. van der Hoek, Dobbeleane 16, 8521 KR SINT NICO-
LAASGA
Mevr. A.E. de Velde Harsenhorst, Stripedyk 15 , 8523 NB, IDS-
KENHUIZEN
Mevr. H.E. Lootsma, Stripedyk 15 , 8523 NB, IDSKENHUIZEN 
Mevr. M.J. Lootsma, Stripedyk 15 , 8523 NB, IDSKENHUIZEN
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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
 Roelkok.rk@gmail.com
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: vacatrure
 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 informatie: Marieke de Velde Harsenhorst (0513) 85 31 31
 mdeveldeharsenhorst@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


