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Het Albasten kruikje
Toen Jezus in Bethanië in het huis van Si-
mon aanlag voor een maaltijd, kwam er een 
vrouw naar hem toe. Ze had een albasten 
flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot 
die uit over zijn hoofd.  

(Matteüs 26 : 6 en 7 )

Op weg naar Pasen komt Jezus heel veel 
mensen tegen. De discipelen zijn er  na-
tuurlijk, mensen die ziek zijn, gelovigen 
en ongelovigen, mensen die Jezus ophe-
melen en even later weer verguizen en na-
tuurlijk Kajafas, Pilatus en nog veel meer. 
Mensen die een mening over Jezus heb-
ben, mensen die Hem in een richting wil-
len duwen, mensen die iets van Hem wil-
len hebben. En dan is daar ook nog een 
vrouw. Een onbekende vrouw, Matteüs 
noemt haar naam niet. Er staan maar een 
paar regeltjes over haar in, maar die zijn 
buitengewoon betekenisvol.  Over die 
vrouw met een kruikje met olie. Het 
was een albasten kruikje, een beet-
je doorschijnend, met een smalle 
hals. De kostbare olie kon er niet zo 
maar weglekken. 
Je ziet het tafereel zo voor je. Een 
vrouw die komt aanlopen en het kruik-
je voorzichtig beet houdt. Liefdevol 
zou je misschien wel kunnen zeggen. 
Want de handen van deze vrouw wil-
len Jezus  goeddoen, verzorgen. Hoe 
anders zal het korte tijd later gaan. Als 
handen Hem ruw beetpakken, het li-
chaam pijnigen, kruisigen. 
Olie, waarschijnlijk nardus olie, was 
heel kostbaar. De prijs kwam in de 
buurt van een jaarsalaris van een ar-
beider. De heerlijke geur moet on-
middellijk het hele huis vervuld heb-
ben waar Jezus was. Zonder iets te 
zeggen zalft zij het hoofd van Je-
zus. Het hoofd waar de doornen-
kroon op zal staan, het hoofd dat 

aan het kruis zal buigen om de geest te 
geven. Deze vrouw maakt duidelijk in één 
gebaar duidelijk wat hier aan de hand is. 
Dit is een man die gaat sterven. Want zal-
ven heeft te maken met sterven en dood 
zijn. Men zalft een dode voor zijn begrafe-
nis. Dan blijft de goede geur die bij het le-
ven hoort nog even bij de gestorvene. Uit 
het gebaar van deze vrouw die Jezus zalft 
spreekt liefde. Het is een intiem gebaar.  
Bij een sterfbed zie ik vaak dat kinderen op 
een intieme en lichamelijke manier met 
hun ouders omgaan. Nog even je mem, je 
heit vasthouden. Ook het wassen en afleg-
gen van iemand die gestorven is een te-
dere omgang. Je laat nog één keer het li-
chaam dat je zo goed kent door je handen 
gaan en je wilt het mooi maken, goed ge-
wassen, haar netjes, je wilt het mooi ma-
ken voor de begrafenis.
Het kwaad, het lijden wat komt kan de 

vrouw  niet keren. Maar haar daad is 
als balsem op de ziel van Jezus. En 
Jezus ziet en benoemt dat. Hij ziet 

het waardevolle.
De wereld is nog steeds een plek waar 

dood en geweld is en pijn en verdriet. 
Telkens weer worden wij opgeschrikt 
door heftige gebeurtenissen. Keren 
kunnen we het niet, de overmacht is 
vaak te groot. Maar daden van liefde 
kunnen en mogen we wel verrichten. 
Op welke manier dan ook. 
Liefde om niet, opkomend uit een hart 
dat meeleeft en vol ontferming is. De 
daad van liefde door deze vrouw, om 
niet, was belangrijk genoeg voor Je-
zus om haar een plaats toe te kennen 
in zijn levensverhaal.

De leerlingen hebben alleen maar 
oog voor de verspilde waarde van 

het flesje met zalfolie. ‘Je zou het 
beter aan de armen kunnen ge-
ven’. Maar Jezus wijst hen terecht:  

maart 2017

protestantse 
  gem

eente



2

‘Zij heeft iets goeds voor Mij gedaan. Door de olie uit 
te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf.’ 
Dit gebaar van liefde moet je niet uitspelen tegen an-
dere dingen die ook mooi en goed zijn, en die je be-
slist ook moet blijven doen.  Liefde tot God en de me-
demens is nooit verspilling! Schoorvoetend is de vrouw 
allang uit het zicht van iedereen verdwenen met haar 
albasten kruikje.  Zij heeft haar taak volbracht. Wanneer 
Jezus aan het kruis zijn leven geeft en met liefde in een 
graf wordt bijgezet hangt de geur van haar parfum nog 
om Hem heen. En het wonder is dat die geur van het le-
ven Hem niet verlaat. Sterker dan de geur van het dood 

is de welriekende levenskrach-
tige geur van de eerste dag van 
de week, de eersteling der da-
gen:  Pasen. 

Pastor Anneke Adema    

Om de zalving van een vrouw, 
vreugdeolie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison. 

(Lied 558 : 3)

KERKDIENSTEN  Tjerkgaast - Idskenhuizen - Sint Nicolaasga
Zondag 26 maart - paars - 4e zondag 40 dagentijd

09.30 uur Tjerkgaast - ds. K. van der Kamp, Zwolle
Collecte  1e 40 dagenproject, 2e onderhoud gebouwen

Zondag 2 april -  paars - 5e zondag 40 dagentijd
09.30 uur Idskenhuizen - ds. J.H. Hamoen, Joure
Collecte 1e 40 dagenproject, 2e kerk

Zondag 9 april - paars -
Palmpasen, 6e zondag 40 dagentijd

09.30 uur St. Nicolaasga  - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e  40 dagenproject, 
 2e jeugdwerk eigen gemeenten

Donderdag 13 april - wit - 
Witte Donderdag - Viering Heilig Avondmaal

19.30 uur Tjerkgaast  -  ds. Gerda Keijzer en pastor 
 Anneke Adema
Collecte 1e project diaconie, 2e kerk

Vrijdag 14 april - paars - Goede vrijdag
19.30 uur St. Nicolaasga - Passiedienst verzorgt door   
 gemeenteleden

Zaterdag 15 april - paars/wit - Stille Zaterdag
20.30 uur Tjerkgaast  - ds. Gerda Keijzer, 
 m.m.v. ISO streekkoor Oudemirdum

Zondag 16 april - wit - Pasen

09.30 uur Idskenhuizen - pastor Anneke Adema,
 m.m.v. Blaasgroep Excelsior                
Collecte 1e CJOP, 2e onderhoud gebouwen

Zondag 23 april - wit
09.30 uur St. Nicolaasga - ds. A. van der Honing, Joure
Collecte 1e gez. diaconieën en caritas, 2e kerk

Zondag 30 april - wit
09.30 uur Tjerkgaast - ds. G. Roggeveen, Easterein
Collecte  1e diaconie, 2e kerk

Zondag 7 mei - wit
09.30 uur  St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e KIA missionair werk, 2e kerk

Zondag 14 mei - wit - Paedwizerdienst
09.30 uur Idskenhuizen -  ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e doel Paedwizer, 2e onkosten dienst

Zondag 21 mei - wit
09.30 uur Tjerkgaast - mevr. T. Hoekstra-Boot, Hoogeveen
Collecte 1e KIA catechisatie en educatie, 2e kerk

Na iedere kerkdienst 
is er gelegenheid tot koffiedrinken.

Diensten Doniahiem

 Datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheden
 30 maart Langweer Ds. A. Veldhuizen 
 13 april Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. A. Vriend HA witte donderdag
 20 april Op ‘e Noed Pastor A. Adema 
 11 mei Op ‘e Noed Da. G. Keijzer 

Gemeente-avond 
11 mei 2017 / 19.45 uur 

in de kerk van Idskenhuizen

Inleveren kopij 

volgende nummer:

t/m 

27 april 2017
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BIJ DE DIENSTEN

9 april – Palmpasen

De betekenis van de Palmpasenstok

Voor palmzondag versieren de kinderen de palmpasen-
stok. Naast mooi gekleurd papier worden een aantal sym-
bolen gebruiken. De meeste symbolen hebben betrekking 
op de lijdenstijd van Jezus, met name in de week vanaf 
Palmpasen tot en met Pasen zelf. Hier volg een uitleg:

◆ Het kruis vertelt van Jezus’ sterven voor ons. Het vertelt 
dat Jezus alles voor ons over had, zelfs de dood.

◆ Twaalf rozijnen kun je aan de stok hangen, het liefst in 
twee mooie boogjes. Dat zijn de twaalf leerlingen van 
Jezus, die vanaf het begin hebben meegedaan.

◆ Er horen natuurlijk palmtakken bij om te laten zien 
waarmee de mensen zwaaiden toen ze Jezus op een 
ezeltje de stad Jeruzalem zagen binnenrijden. Maar 
omdat wij geen palmtakken hebben in dit land, kun je 
andere groene takken gebruiken, bijv. van een buxus-
struik.

◆ Snoepjes laten zien dat de vastentijd weer bijna is 
afgelopen. In de weken voor Pasen vasten sommige 
mensen. Dat is: minder eten en zeker geen erg lekkere 
dingen. Dit wordt gedaan om te denken aan het lijden 
van Jezus in de tijd voor Pasen. 

◆ Je mag slingers en vruchtjes hangen aan het kruis, 
want Jezus’ lijden brengt ons een goed leven waarvan 
we de vruchten mogen plukken en doorgeven.

◆ Krakelingen kun je gebruiken als symbool voor de 
doornenkroon die de soldaten Jezus op het hoofd zet-
ten. Ze wilden Jezus daarmee belachelijk maken, maar 
voor óns is Jezus écht de koning.

◆ Een zuurstok met mandarijn geeft aan dat Jezus dorst 
kreeg aan het kruis en dat Hij alleen maar wat zuurs te 
drinken kreeg, in een spons op een lange stok. 

◆ Bovenop komt tenslotte het 
broodhaantje. Dat haantje doet 
ons denken aan Petrus die zei 
dat hij Jezus helemaal niet ken-
de, maar daarna de haan hoorde 
kraaien. Maar het is ook de haan 
die kraaide op de dag dat Jezus, 
heel vroeg in de morgen, uit 
het graf is opgestaan. Bovenop 
veel kerken staat zo’n haan om 
ons daaraan te herinneren. Want 
tenslotte gaat het ons om het 
nieuwe leven in de kerk.

Als de palmpaas klaar is gaan de 
kinderen in optocht door de kerk 
om te laten zien dat ze bij de Heer 
Jezus willen horen.

10, 11 en 12 april , in Tjerkgaast

Vespers Stille week

Dit jaar zullen we voor het eerst in de Stille Week ook op 
maandag, dinsdag en woensdag vespers willen houden. 
Het zijn momenten van bezinning, ter voorbereiding op 
het lijden en sterven en opstanding van onze Heer. 
Het zijn oecumenische vespers. Ondergetekende en mevr. 
Riekie Witteveen zullen voorgaan in deze diensten. 
De heren Jan Kuijper, Hemmo Kalteren en Douwe Smit zijn 
de organisten.
Elke dag is er een psalmgebed. En er is een korte overden-
king. Centraal staan de teksten die op het leesrooster staan 
dat ds. Gerda Keijzer gemaakt heeft. (Dat rooster ligt nog 
steeds in de kerken.) Wij maken zo een verbinding met die 
lezingen en met de inhoud van de vespers. 
Het is goed om bewust toe te leven naar de dag van Pasen 
en het is ook goed om dat met elkaar te doen. Als u in de 
gelegenheid bent: Van harte welkom bij deze vespers.

Pastor Anneke Adema en Mevr. Riekie Witteveen 

13 april – Witte Donderdag, in Tjerkgaast
Viering van de Maaltijd van de Heer
Voorgangers: de pastores Anneke Adema en Gerda Keijzer

14 april – Goede Vrijdag,  in St. Nicolaasga
Passiespel 
Een sobere dienst, waarin het lijdensevangelie van Marcus 
centraal staat. De tekst van Marcus 14 en 15 wordt door vijf 
leden van onze gemeente in de vorm van een rollenspel 
gelezen. De lezingen worden afgewisseld door gemeen-
tezang. Een dienst waarbij we biddend, luisterend en zin-
gend stilstaan bij het kruis van Golgota.

15 april - Stille zaterdag, in Tjerkgaast
Op de avond van Stille Zaterdag verzorgt het ISO Streek-
koor een korte cantate met als titel: Kruis en Kroon. In deze 
passie, die veel doet denken aan de Mattheus Passion, wis-
selen koormuziek en samenzang elkaar af met korte ver-
tellingen door onze eigen predikant Ds. Gerda Keijzer.
De cantate omvat vele bekende liederen zoals: “Leer Mij, 
O Heer, Uw Lijden Recht Betrachten”, “O Heer Uw Smaad 
En Wonden” en “Mijn Verlosser Hangt Aan ’t Kruis” en vele 
andere bekende liederen.
De uitvoering duurt ongeveer 45 minuten.
Medewerking van Mevr. T. Wiersma-De Jong op orgel.
Het geheel staat onder leiding van Joeke Hoekstra

16 april – Viering van Pasen in Idskenhuizen

Voorganger: Pastor Anneke Adema
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Vespers en vieringen in de Stille Week 
in de gemeente Op ’e Noed 2017

Stil zijn zal ik,
want de dagen die komen
heb ik nodig 
om te begrijpen
waarom.

Nu zoek ik nog 
naar antwoorden.
Wie bent U?
Blinden zien
doven horen
verlamden staan op.

Geef me een paar dagen
om te ontdekken
wie U bent.
Stil zijn wil ik,
maar wel voorlopig,
zoals een geheim
dat straks onthuld wordt.

Stil staan wil ik
bij het lijden,
het sterven

Dan mag ik weten
wie U bent,
wat U deed.
Omdat het antwoord 
dan gegeven is,
het mysterie openbaar is geworden.
De stilte wordt opgeheven
op de eerste dag van Pasen 

Maandag, 10 april
Oecumenische Vesper

Om 19.30 uur in de kerk in St Nicolaasga
Voorgangers : 

pastor Anneke Adema en mevr. Riekie Witteveen
Organist: dhr. Jan Kuijper

Dinsdag, 11 april
Oecumenische Versper

Om 19.30 uur in de kerk in St Nicolaasga
Voorgangers : 

pastor Anneke Adema en mevr. Riekie Witteveen
Organist: dhr. Hemmo Kalteren

Woensdag, 12 april
Oecumenische Versper

Om 19.30 uur in de kerk in St Nicolaasga
  Voorgangers: 

pastor Anneke Adema en mevr. Riekie Witteveen
Organist : dhr. Douwe Smit

Donderdag, 13 april
Witte donderdag, 19.30 uur in Tjerkgaast

In deze dienst vieren wij het heilig Avondmaal
Voorgangers: ds. Gerda Keijzer en pastor Anneke Adema

Vrijdag,  14 april
Goede Vrijdag, 19.30 uur in St.Nicolaasga

Wij gedenken het lijden en sterven van Jezus Christus
Passiespel

Lectoren: Roel Kok, Sjoerd de Vries, Tineke Stamm,
Jetty Koolstra en Paul Dirksen

Zaterdag 16 april
Stille Zaterdag, 20.30 uur in Tjerkgaast

In deze dienst zetten we de stap van donker naar licht
Passiecantate ”Kruis en Kroon”

Interkerkelijk Streekkoor Oudemirdum
Muzikale begeleiding: mevr. T Wiersma-de Jong.

Spreekstem: ds. Gerda Keijzer
Algehele leiding : dirigent Joeke Hoekstra.

Zondag, 17 april
Eerste Paasdag, 9.30 uur in Idskenhuizen
Wij vieren het feest van de opstanding

Voorganger: pastor Anneke Adema
Muzikale medewerking : Blaasgroep Excelsior

Een goede Stille Week 
en Gezegend Pasen voor jou, 

voor u allen.
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VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de Grote kerkenraadsvergadering
 op 30 november 2016

Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de 
aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom heeft 
hij voor: Anneke Koelewijn, Froukje Jellema en Tineke 
Stamm die voor het eerst in ons midden zijn. Daarna leest 
hij Filippijnen 4 vers 4 – 10 met daarna een aansluitend ge-
deelte uit “Geloof dat maar” van Ds. Arie van der Veer: “Hij 
komt eraan”. Wij krijgen de opdracht ons te verheugen, blij 
te zijn en Hem dankbaar te zijn, want de Heer is nabij. Hij 
komt eraan om vrede te brengen en ons definitief te red-
den. De voorzitter sluit de opening af met gebed.

Voorzitter en scriba hebben een gesprek gehad met de va-
caturecommissie. Zij hebben haar bedankt voor het goede 
werk in het afgelopen jaar: alle vacatures zijn opgevuld. In 
het vervolg zal de commissie zich alleen bezighouden met 
het zoeken naar nieuwe ambtsdragers en niet meer met 
het vragen van vrijwilligers.
 
Van de PKN hebben we een nota ontvangen betreffende 
de toekomst van de kerk. Naar aanleiding hiervan praten 
we op de gemeenteavond over hoe onze kerk er in 2025 
waarschijnlijk uit gaat zien en hoe we de toekomst kunnen 
beïnvloeden.

Er is hard gewerkt aan de lay-out van de komende kerk-
balans. In vergelijking met die van vorig jaar wordt hij 
versoberd. Er komt wel een duidelijke uitleg in de folder. 
Voor ons kerkblad Schakels komt er de mogelijkheid voor 
automatische incasso. 
In navolging van Joure gaan ook wij volgend jaar de ac-
tie kerkbalans doen in de maand november. De voorbe-
reiding hiervoor is dan voor de organisatie in een rustiger 
periode.

De begroting laat een negatief saldo zien. Dat komt omdat 
wij sterk hebben ingezet op het pastoraat. Onze gemeente 
vindt pastoraat belangrijk. Wij moeten echter wel probe-
ren de begroting sluitend te krijgen en hopen dus op een 
goede opbrengst van de actie kerkbalans. 

Hierna bespreekt de GKR het onderwerp: het zegenen van 
relatie anders dan tussen man en vrouw. Onder leiding 
van ds. Gerda Keijzer lezen we samen een tekst van vier 
bladzijden, waarin dit onderwerp van verschillende kan-
ten wordt belicht.
Twee maal onderbreken we de lezing met discussievra-
gen. In groepjes bespreken we die, waarna we kort ple-
nair reageren. Het is belangrijk hierover goed onderling te 
communiceren en daarna moet ieder zijn eigen conclusie 
trekken. Anneke gaf met een voorbeeld uit Balk aan, dat 
een goed gesprek kan helpen, dat de visie van mensen 
soms door eigen gewijzigd inzicht kan veranderen. Wij be-
sluiten nu nog geen standpunt in te nemen, maar dat later 
te doen. Op de GKR-vergadering van 22 februari gaan we 
verder met dit onderwerp. 

De wijkindeling staat op de site, maar komt ook in Scha-
kels te staan.

Naar aanleiding van de oecumenische avondgebeds-
dienst van afgelopen zondag sluit Trijn van der Heide de 
avond af met: “Advent is hopen”. 

Om 09.50 uur bedankt de voorzitter iedereen voor haar of 
zijn inbreng en hij wenst de aanwezigen een wel thuis.

Verslag van de Kleine Kerkenraadsvergadering 
van 16 januari 2017

Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de 
aanwezigen van harte welkom. Hierna leest hij Markus 
4 vers 26 – 28, over de zaaier. In vervolg hierop leest hij 
‘Slaap lekker’ uit “Vaar naar diep water”, een meditatietocht 
over land, water en strand. De mens is als een zaaier, die 
het zaad uitstrooit, maar niet weet hoe het groeit. Het is 
als een wonder. De zaaier moet wél zaaien, maar daarna 
moet hij het loslaten. De voorzitter sluit de opening af met 
gebed.
 
Al een aantal jaren is het gebruikelijk dat de ambtsdragers 
het winterseizoen starten met een gezellige samenkomst 
rond een barbecue. De kerkenraad heeft besloten het ko-
mende jaar ook alle vrijwilligers uit te nodigen voor deze 
jaarlijkse bijeenkomst begin september. De  activiteiten-
commissie zal de avond organiseren. 

Het interkerkelijk koor van Langweer heeft aangeboden 
om aan een van onze diensten mee te werken.
De Stg. Present De Fryske Marren i.o. verzoekt ons om mee 
te doen om een vrijwilligersorganisatie op te zetten.
Op 19 januari 2017 is er een gemeenteavond in Idsken-
huizen. De avond begint om 19.45 uur en na de opening 
komen eerst de financiën aan de orde, gevolgd door de 
onderwerpen oppasdienstvrijwilligers, het gebruik van de 
website/Zondagse Ontmoeting/Schakels, het koffiedrin-
ken na de dienst en de rondvraag. Na de pauze gaan de 
aanwezigen onder leiding van onze predikant Gerda Keij-
zer luisteren en praten over: ‘De kerk in het jaar 2025’.

Op 11 februari is de volgende vergadering van de kring 
Tsjûkemargemeenten. Op die en eerdere vergaderingen is 
samenwerking tussen gemeenten onderling aan de orde 
gekomen. Samenwerking is nodig omdat er op een be-
paald moment in een gemeente te weinig mensen zijn om 
al het werk te organiseren en uit te voeren. De gemeenten 
kunnen elkaar over en weer helpen. Zaken waarop samen-
gewerkt kan worden, zijn o.a.: het winterwerk, het kerk-
blad, het ruilen van preekdiensten. Je kunt beginnen met 
een gezamenlijke kerkenraadsvergadering om elkaar be-
ter te leren kennen. Na een wens tot samenwerken vanuit 
Langweer besluit de kerkenraad samen met Langweer en 
onze gezamenlijke buurgemeente Scharsterbrug/Ouw-
sterhaule  een eerste oriënterende vergadering te houden. 

De kerkenraad besluit dat er voortaan na elke kerkdienst 
koffiedrinken is, ongeacht het kerkgebouw. 
Het is min of meer traditie dat we de kerkdienst op Eerste 
Kerstdag in Idskenhuizen houden en die van kerstavond 
om  de beurt in een van de andere twee kerken. Het ko-
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mend jaar dus in de kerk van St. Nyk. De dienst van 1 janu-
ari 2018 is in Idskenhuizen.

De folder van de komende actie Kerkbalans ziet er prima 
uit. In verband met de start van de actie luiden op zaterdag 
21 januari om 13.00 uur alle kerkklokken in onze dorpen.
De nieuwe stoelen in Idskenhuizen blijken voor enkelen 
iets te hoog. Voor hen zijn eerst zes voetenbankjes met an-
tislipstrip gemaakt.

Pastor Anneke Adema is klaar met haar cursus in Nieuw 
Hydepark; de studie was intensief, maar heeft veel opge-
leverd. Zij heeft ook een geslaagde terugkomdag gehad. 

Reitze Sybesma sluit de vergadering af. Getroffen door het 
nieuws van deze week over vluchtelingen die in kampen 
in erbarmelijke omstandigheden verkeren en het nieuws 
dat de acht rijkste mensen op aarde evenveel bezitten als 
de 3,2 miljard armste, sluit hij af met het gedicht van de 
Griekse schrijver Niko Kazantsakis (1883 – 1957): “God met 
de vele gezichten” (is te googelen).

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

Verslag van de gemeenteavond op 19 januari 2017
Om 19.45 uur heet voorzitter Jan de Jong ongeveer 61 
gemeenteleden welkom in de kerk van Idskenhuizen. Hij 
opent de avond met het lezen van Lucas 24 vers 13 – 31. 
De Emmaüsgangers kregen in dit Bijbelgedeelte gezel-
schap van de opgestane Heer die hun uitleg geeft over en-
kele oudtestamentische teksten. Thuis houdt Hij met hen 
een avondmaal. Hij loopt ook met ons mee en dat levert 
ons steeds nieuwe ontdekkingen op. De voorzitter sluit de 
opening af met gebed.

Het tweede agendapunt is de financiën. Daarvoor geeft de 
voorzitter het woord aan Wico Koolstra en Ben de Velde 
Harsenhorst die eerst het financieel jaaroverzicht 2015 
presenteren. Het is te volgen via de beamer en een samen-
vatting ervan is afgedrukt op papier. 
Opvallend is dat de inkomsten lager waren dan begroot 
werd. Dit had twee oorzaken: de actie Kerkbalans heeft 
minder opgebracht en de rente-inkomsten waren lager. 
De uitgaven waren juist hoger door de verbouw van deze 
kerk: de eerste rekeningen kwamen toen al binnen. Ook is 
een eerdere lening van de rekening Begraafplaatsen weer 
teruggegaan naar dit fonds.
Het uiteindelijk saldo is hoger door de verkoop van Unitas.
Vervolgens presenteren zij de Begroting 2017. Doordat 
Unitas verkocht is genereren wij daaruit geen inkomsten 
meer, maar we hebben nu ook geen kosten van onder-
houd. De kerkbalans is iets lager begroot en er moet nog 
één rekening binnenkomen van de verbouw van deze 
kerk. Dan kan de eindbalans  worden opgemaakt. De kos-
ten voor pastoraat zijn, zoals bekend, hoger. 
Voor het komend jaar is een negatief saldo begroot van 
€ 14.600,--. Wij hopen op hogere inkomsten uit de actie 
kerkbalans en op ander levend geld.
Door een gewijzigd systeem worden geen acceptgiro’s 
meer verzonden voor ons kerkblad Schakels. In plaats 
hiervan is aan de abonnees gevraagd zelf te betalen. Later 
wil men overgaan tot automatisch betalen.

De actie kerkbalans start dit jaar op zaterdag 21 januari 
met klokgelui van/uit alle kerken. Vanaf volgend jaar wil 
het College van Kerkrentmeesters deze actie in november 
houden. Dan is alles voor de feestdagen klaar. Ook kan dan 
gemakkelijker bij maandelijkse automatische betaling het 
voor dat jaar toegezegde bedrag geïnd worden.
Hierna bedankt de voorzitter  hen beide voor de uitleg van 
de financiën, waarna zij worden beloond met een hartelijk 
applaus.

Als derde agendapunt komen enkele andere zaken aan 
de orde. Allereerst de website. Het blijkt dat veel leden de 
website bezoeken. Deze wordt als positief ervaren, maar 
een aantal mist de Zondagse Ontmoeting en de namen/
functies van ambtsdragers met telefoonnummer en mail-
adres op de website. Ook ons kerkblad Schakels is op de 
website te vinden. Veel ouderen willen het toch ook op 
papier ontvangen; de website is meer voor jongeren, vin-
den zij. Ook is men ervoor om opgenomen diensten via de 
website te laten zien. Ons aansluiten bij de kerkomroep is 
te duur: per kerk € 6000,--. Het hoeft echter niet duur te 
zijn YouTube-filmpjes via de website te laten zien. Hiervoor 
zijn wel (deskundige) vrijwilligers nodig voor het plaatsen 
en sturen van opnameapparatuur in de kerken. 
Om de oppasgelegenheid weer mogelijk te maken willen 
we een oppaspoule van minstens tien personen samen-
stellen, zodat ouders met kleine kinderen gemakkelijker 
naar de kerk kunnen. Twee mensen hebben zich aange-
meld. Wie volgt?
De kerkenraad heeft besloten dat er vanaf heden koffie-
drinken is na elke kerkdienst.
 
Rondvraag: in deze kerk hebben mensen die achterin zit-
ten, soms moeite de voorganger te zien. Er komen opstap-
jes, zodat de predikant wat hoger komt te staan. De orga-
nisatie in de kerk is nog zoekende naar de ideale situatie: 
we zitten nog in een experimentele situatie; misschien kan 
ook de opstelling in de zaal helpen.

Na de pauze bespreekt ds. Gerda Keijzer het rapport van 
de voormalige scriba van de landelijke kerk: ‘Kerk 2025, 
waar een woord is, is een weg’ (2016) en het vervolg daar-
op: ‘Kerk 2025, een stap verder’.  Beide rapporten zijn aan-
genomen door de Synode. Ze gaan over de veranderende 
kerk in de toekomst. Het hart van de kerk is de plaatse-
lijke gemeenschap onder leiding van een kerkenraad. Zo’n 
kerk staat niet alleen, maar kan zich wereldwijd verbonden 
voelen met alle kerken. 
De kerk heeft zich in haar lange bestaan steeds ontwik-
keld. Een halve eeuw geleden zag zij er heel anders uit. De 
laatste decennia is er krimp: er is verminderde kerkelijke 
betrokkenheid van de leden en als gevolg daarvan een te-
rugloop van financiën.  Willen we in de toekomst kerk blij-
ven, dan moeten wij terug naar de kern van het kerk-zijn. 

In vervolg hierop bespreken de aanwezigen in groepen 
de vraag: Wat is de kern van het kerk-zijn?  Een aantal ge-
geven antwoorden: verwondering;  Bijbel; omzien naar el-
kaar; ontvangen van de zegen; geloof uitdragen; ontmoe-
ting; geloofsopbouw; missionair zijn.

Hierna gaat Gerda verder: het rapport vat de kern van het 
kerk-zijn in drie punten samen:  1. in de kerk hoor je woor-
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den die je nergens anders hoort: het evangelie, het goede 
nieuws van God. 2. de kerk is een groep mensen die voor 
elkaar instaat; hoewel heel verschillend, zijn we in de kerk 
gelijk voor elkaar. 3. de kerk helpt begrijpen wat ‘goed le-
ven’ is in een verwarrende en chaotische wereld.

Als kerkleden maken wij deel uit van een samenleving  
met de volgende kenmerken: a. Wij leven in een seculiere 
samenleving. Dat vraagt van ons durf om met niet-gelovi-
gen over ons geloof te praten.
b. We leven in een cultuur van individuele keuzes. Het is 
waardevol om met anderen over de eigen geloofsopvat-
ting in gesprek te gaan. c. We leven in een netwerksamen-
leving. Naast alle los-vast-relaties die een mens in de sa-
menleving heeft, is de kerk een vast punt. d. De digitale 
revolutie. De kerk zal slim gebruik moeten maken van 
deze moderne communicatiemiddelen om een tehuis te 
zijn voor leden en niet-leden/sympathisanten. e. We leven 
in een tijd van vluchtige contacten. De mens dreigt hier-
door anoniemer te leven, maar de kerk kan er voor zorgen 
werkelijk contact met anderen op te bouwen: een gesprek 
van mens tot mens.

Al deze veranderingen hebben gezorgd (en zorgen) voor 
een andere organisatie van de kerk. Hier ter plaatse is er 
gefuseerd en zijn kerkenraden samengevoegd. Ook is er 
minder financiële armslag. Hoewel het moeilijker wordt 
alle functies bemenst te krijgen, is ons dat dit jaar gelukt. 
Daarnaast hebben wij het geluk twee pastores te hebben. 
Om zo goed mogelijk te blijven functioneren zullen we zo 
efficiënt mogelijk te werk moeten gaan. Niet alleen plaat-
selijk, maar ook bovenplaatselijk is er een reorganisatie 
geweest: 

1.  De Dienstenorganisatie in Utrecht is sterk ingekrom-
pen. Adviseurs zullen we zelf moeten inhuren. 

2.  Van de 74 Classes zijn er nu nog 11 over; Friesland 
wordt één Classicale Vergadering (CV). 

3.  De voorzitter van de CV, een Classispredikant, is een 
betaalde baan voor vijf jaar. Hij bezoekt eens in de vier 
jaar alle gemeentes (i.p.v. de huidige visitatie) 

4.  De Synode wil mobiliteit van predikanten bevorderen 
(max. 12 jaar per gemeente). 

5.  Een te zwakke gemeente kan worden opgeheven (als 
die niet kan fuseren). 

6.  Men wil een eenvoudiger regelgeving in de kerkorde 
met meer ruimte voor de plaatselijke gemeenten. 

Dit rapport kan een positieve uitwerking voor ons hebben: 
wij kunnen met moderne middelen ons kerkzijn inhoud 
geven. Wij sluiten dit gedeelte af met een groepsdiscussie 
over de vraag: Wat moet er gebeuren om de kerktaken be-
ter uit te voeren.  Een aantal gegeven antwoorden: - met 
elkaar in gesprek/persoonlijke contacten/geloofsgesprek-
ken; -kerk de hele week open; -bij elkaar in themagroe-
pen; - bezoekwerk; - social media; - meer jeugddiensten/
samenzijn jeugd; - muzikale/vocale optredens; - creatief 
geld werven.

We sluiten de avond af met het samen zingen van Psalm 
150, vers 1 en 2. 
 De voorzitter bedankt Gerda Keijzer voor haar inbreng en 
wenst een ieder een wel thuis.

Verslag van de Kleine kerkenraadsvergadering 
van 14 februari 2017

Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de 
aanwezigen van harte welkom. Hierna leest hij Lucas 15 
vers 25 – 32, over de boosheid van de oudste zoon in de 
gelijkenis van ‘De verloren zoon’. In vervolg hierop leest hij 
‘Ik vind het niet eerlijk’ waarin het gedrag van die oudste 
zoon wordt afgezet tegen de les uit de gelijkenis van de 
dagloners die allen aan het eind van de dag hetzelfde loon 
ontvangen, ongeacht het tijdstip waarop een ieder begon 
met werken en met het Bijbelgedeelte over de voetwas-
sing. Het is goed Gods genade te ervaren en iedereen 
ontvangt diezelfde genade. Hij eindigt met de vraag: ‘Is er 
in ons hart plaats voor die genade?’ De voorzitter sluit de 
opening af met gebed.
 
Tot 3 februari kon een ieder protesteren tegen de afschaf-
fing van het doorgeven van namen van nieuw ingekomen 
kerkleden door burgergemeenten aan de kerken. De in-
terkerkelijke organisatie Sila zorgde voor dat doorgeven, 
maar mag dat, als de overheid haar plan doorzet, straks 
om privacy redenen niet meer doen. Wij zullen dan zelf 
moeten zien uit te zoeken wie in onze gemeente komen 
wonen en lid willen zijn van onze kerk. 

Van de gemeenteavond op 19 januari is een verslag ge-
maakt en dat zal gepubliceerd worden in Schakels. Door-
dat het financiële verslag al eerder aan de leden was be-
kend gemaakt, waren er over dat onderwerp die avond 
weinig vragen. Ook was financiële informatie op de folder 
van kerkbalans te lezen. Iedereen was dus goed geïnfor-
meerd.
N.a.v. vragen of andere informatie op die avond: de Zon-
dagse Ontmoeting kan, vanwege privacy, niet op de web-
site worden gepubliceerd. Er worden daarin vaak namen 
en adressen genoemd. Voor het verzoek om oppassers 
hebben zich nu drie of vier gemeld. Op de groothuisbe-
zoeken wordt hier ook om gevraagd.

De consideraties betreffen wijzigingen in de kerkorde. Er 
wordt van ons verwacht op een tiental vragen antwoord 
te geven. Veel van deze wijzigingen zijn aan de orde ge-
weest op de gemeenteavond in de presentatie van ds. 
Gerda Keijzer: ‘De kerk in het jaar 2025’. Enkele veranderin-
gen: in Friesland krijgen we één classis onder leiding van 
een voorzitter, een predikant die speciaal voor dit werk 
wordt aangesteld. De visitaties krijgen een andere vorm: 
de classisvoorzitter zal de gemeentes straks bezoeken. Op 
landelijk niveau is er ook een reorganisatie. Na bespreking 
gaan wij akkoord met de voorgestelde veranderingen. De 
scriba zal ons besluit in de antwoorden op de tien vragen 
verwoorden.

Wij gaan een vernieuwd beleidsplan opstellen: alle colle-
ges wordt daarom gevraagd de eigen beleidsstukken op-
nieuw te bekijken en die eventueel te herschrijven.

Op 6 februari is in het gebouw achter de kerk in Scharster-
brug een eerste oriënterende vergadering gehouden tus-
sen de gemeenten Op ‘e Noed; Langweer en Scharster-
brug/Ouwsterhaule. Langweer wil wel samenwerken, 
maar wij wachten nog op de reactie van de gemeente 
Scharsterbrug/Ouwsterhaule, voor wij van start kunnen 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS

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 kerkgebouwen en 
de kosten van het houden van kerkdiensten. Mocht u vragen hebben of is er iets niet duidelijk: vraag het ons

met samenwerking op een aantal gebieden. Dit onder-
werp bespreken we verder in de GKR-vergadering van 22 
februari.

De voorzitter doet verslag van de vergadering van Tsjûke-
mar gemeenten op 11 februari te Joure. Opvallend in het 
betoog van ds. Beekman was, dat hij vindt, dat de kerken 
in het dorpen moeten blijven en dat je niet moet samen-
gaan met andere dorpen om dan in één gezamenlijke kerk 
bijeen te komen. Mensen raken gehecht aan het eigen ge-
bouw. 
Beekman is optimistisch: de kerken lopen niet leeg, maar 
krimpen. Er zullen altijd mensen zijn die samen het geloof 
willen beleven: met elkaar praten en daardoor sterker wor-
den is zijn devies. Hij zei ook: houd vast aan het traditio-
nele, maar veranderingen zijn er in de kerk altijd geweest 
en die zullen er ook blijven.  
Op 28 februari is er een bijeenkomst, speciaal voor de lei-
ders in het jeugdwerk.

De Bijbelroosters komen weer in de kerken te liggen. 
De Diaconiebegroting 2017 wordt  in de GKR-vergadering 
behandeld.

Het eindbedrag van de renovatie van de kerk van Idsken-
huizen is onder de begroting gebleven en dus onder de € 
350.000,--. Dat is een compliment aan de vrijwilligers, de 
gulle gevers en de budgethouder. 
Het beluisteren van de kerkdienst: voor het beluisteren via 
internet is een kerkzender nodig en die kost € 500,-- per 
kerk. Ieder huis moet dan wel een internetverbinding heb-
ben. Op de KRM-vergadering van 6 maart komt er iemand 
van kerkdienstgemist.nl een presentatie geven. Informatie 
kun je ook vinden op de site. 

De borden met de namen van de voorgangers zijn aan-

gepast. De ‘schoonheidscommissie’ gaat bepalen waar ze 
komen te hangen. Hemmo Kalteren wordt per september 
ouderling-kerkrentmeester.
Onze voorzitter is op een avond bij de jeugd aangescho-
ven en vond dat een echt leuke ervaring. De jongeren 
komen graag naar de jeugdgroepen, maar minder graag 
naar de kerk. De jeugdcommissie is bezig met de organi-
satie van de 40-dagentijd en de jeugddienst op 11 juni.

Wico Koolstra sluit de vergadering af met een gedicht van 
Fedde Nicolai over Psalm 139: het is haast niet te geloven 
dat God mij kent. 

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

Uitnodiging gemeenteavond – ‘Zegenen’
De zegen ontvangen is belangrijk voor ons. We ontvangen 
de zegen aan het eind van een kerkdienst, als we gedoopt 
worden of belijdenis doen en als we ambtsdrager worden. 
Wanneer gelovige mensen samen gaan trouwen, komen 
ze in de kerk om te midden van hun familie en vrienden 
en voor het aangezicht van God elkaar trouw te beloven 
en Gods zegen over hun relatie te ontvangen. Maar wat 
nou als die gelovige mensen twee mannen zijn, of twee 
vrouwen, die net als een hetero-stel de zegen willen vra-
gen over hun samen-zijn? 
De landelijke kerk heeft hierover geen standpunt inge-
nomen dat voor elke plaatselijke gemeente geldt, maar 
zij heeft aan de plaatselijke gemeenten zelf de ruimte ge-
geven om te beslissen of het zegenen van relaties anders 
dan die tussen man en vrouw bij hen mogelijk is. 
De kerkenraad wil graag met u van gedachten wisselen 
over dit onderwerp en nodigt u uit voor de Gemeente-
avond op 11 mei 2017, om 19.45 uur in de kerk van Ids-
kenhuizen. 

Actie Kerkbalans 2017:

 

De teller voor Actie Kerkbalans 2017 staat momenteel  op 
het mooie bedrag van €  86.867,78. 
Wij hebben voor kerkbalans 2017 in totaal 610 uitnodigin-
gen verstuurd, hiervan zijn tot nu toe 523 formulieren te-
ruggekomen. De kerkrentmeesters danken u allen voor de 
toegezegde bedragen en de vele vrijwilligers voor al het 
werk dat verzet is.

Kerkbalans 2016
Voor 2016 was een bedrag toegezegd van € 88.843,78 hier-
van is € 87.426,28 binnengekomen.
Voor het resterende bedrag (€ 1.417,50) hebben de betref-
fende personen inmiddels een schrijven ontvangen met 
het verzoek het restant alsnog over te maken.
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Collecten

Datum Doel Bedrag
31-12-16 Diaconie € 75,20
01-01-17 Diaconie €  52,75
08-01-17 Gez. Diaconie en Caritas €  92,55
15-01-17 Diaconie €  114,00
22-01-17 HA project: Aanloophuis 
 Oer de Brêge in Heerenveen. €  193,50
29-01-17 Diaconie project: Hulp aan 
 rijstboeren in Myanmar €  177,30
12-02-17 Diaconie €  78,74
19-02-17 Diaconie €  99,75
26-02-17 Diaconie €  168,98
  
Doniahiem  
05-01-17 Wilde ganzen €  18,70
19-01-17 Wilde ganzen €  29,30

SAMEN DELEN MET GAMBIA! 
40 dagen project 2017

Als kerkelijke gemeente op ‘e Noed komen we dit jaar samen 
met de Paedwizer in actie voor Gambia,  een land in West-
Afrika. In deze bijdrage kunt u lezen waar we geld en draag-
bare 2 hands (zomer)kleding voor inzamelen.  Deze kleding 
kunt u meenemen naar de kerk.  De dienstdoende diaken 
zorgt ervoor dat de kleding bij mw.  Breed terecht komt.

We hebben het eigenlijk allemaal best heel goed hier 
in Sint Nicolaasga en in Idskenhuizen. We kunnen naar 

school, we mogen leren met een tablet, we kunnen spor-
ten. We hebben te eten, kleren en kunnen onbezorgd spe-
len. Wat fijn eigenlijk! Voor ons gewoon maar toch is het 
wel een beetje bijzonder.
 
In Gambia bijvoorbeeld is dat anders. Gelukkig kunnen 
de kinderen daar ook lekker spelen, het is er mooi weer 
maar toch maken ze zich ook wel eens wat zorgen. Ze 
willen graag naar school maar als ze daar dan aankomen 
zijn de schriftjes en de potloden op en hebben de juffen 
geen geld om nieuwe te kopen. Dat vinden de kinderen 
erg jammer. Ook zouden ze nog wel wat kleren kunnen 
gebruiken.
 
Misschien kennen jullie mw. E. Breed-Portena wel. Ze  
woont samen met haar man en kinderen in Sint Nicolaas-
ga en gaat vaak naar Gambia. Daar ondersteunen ze ver-
schillende projecten: 
◆ Drie grote gezinnen, families [ongeveer 25 per familie]
◆ Voetbal school (Kinderen dragen al oude shirts van 

Renado en VVI!)
◆ Kraamkliniek
◆ School
 
Deze projecten zijn erg blij met tweedehands kleding; 
baby en kinderkleding, sportkleding of dames en heren 
kleding. Van het geld dat gedoneerd wordt kopen zij hier 
schoolspullen, levens middelen en producten voor de li-
chamelijke verzorging. Dit verpakken zij in bananen dozen 
en deze worden  dan op naam verscheept naar Gambia.
Het verschepen van de bananen dozen kost per doos 7.50

VAN DE DIACONIE

Misschien niet een onderwerp wat op dit moment voor u 
speelt maar het lijkt ons goed om onze gemeente te in-
formeren dat er op de begraafplaatsen bij de PKN kerk te 
Sint Nicolaasga, Doniaga, Legemeer en Tjerkgaast graven 
beschikbaar zijn. Meer informatie kunt u krijgen bij mevr. 
M. de Velde Harsenhorst-Zier, tel. 0513 – 853 131 of via 
mdeveldeharsenhorst@gmail.com .

Wisseling van de wacht…
Vorig jaar heeft Wim vd Wal de looproute overgenomen 
van Johannes de Lang. Dhr. De Lang heeft jarenlang de 
Schakels voor ons rondgebracht. Marijke Bokma bezorgt 
de Schakels in Doniahiem en de aanleunwoningen. Zij 
heeft deze wijk overgenomen van dhr. Hana.
Gea Schotanus neemt vanaf nu de distributie van de Scha-
kels over van mevr. Zwaga. Zij zorgt dat de tasjes bij de 
lopers komen. Mevr. Zwaga heeft dit ook lange tijd voor 
ons verzorgd. Iedereen hartelijk bedankt voor jullie inzet.
 

De lege gele Jumbo tasjes mogen ingeleverd worden bij: 
Gea Schotanus, De Rijlst 18 of 

Marieke de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39 C

Bij deze Schakels is een acceptgiro gevoegd voor de abon-
nementskosten van de Schakels over 2016. 

Eindejaarscollecte
De eindejaarscollecte heeft €  2.479,50 opgebracht, alle 
gevers hartelijk dank hiervoor.

Opbrengst Collecten
31-12-2016 €    66,35
01-01-2017 €    47,70
08-01-2017 €    86,00
15-01-2017 €  101,70
22-01-2017 €  135,85
29-01-2017 €    86,42
12-02-2017 €    75,38
19-02-2017 €    82,94
26-02-2017 €  159,80

Wijkkerkrentmeesters
Wijk 1 Douwe Smit (1a) en Theunis van der Molen (1b)
Wijk 2 Dirk Dijkstra (2a) en Johannes de Jong (2b)
Wijk 3 Sint de Boer (3a) en Sieta Zijlstra (3b)
Wijk 4 Anita Elzinga (4a) en Sieta Zijlstra (4b)
Wijk 5 Sjoerd de Vries
Wijk 6 Stoffel Yntema (6a) en Jan van der Schaaf (6b)
Wijk 7 Wico Koolstra

Begraafplaatsen 
Tjerkgaast  -  Sint Nicolaasga  -  Doniaga  -  Legemeer

Op ’e Noed

protestantse
  gem

eente

Begraafplaatsen

Protestantse Gemeente Op 'e Noed   |   p/a Marieke de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39C, 8521 KS Sint Nicolaasga
Telefoon: (0513) 85 31 31   |   e-mailadres: mdeveldeharsenhorst@gmail.com   |   website: www.pknopenoed.nl
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 Ook betalen ze het schoolgeld voor de kinderen zodat 
de kinderen naar school kunnen.  En kopen zij, als zij in 
Gambia zijn, spullen. Zo ondersteunen ze ook de lokale 
bevolking.
 Tijdens het 40 dagen project gaan we hier aandacht aan 
besteden.  Mw.  Breed is 6 maart bij  de Paedwizer op be-
zoek geweest om hierover te vertellen en beelden te laten 
zien.  

Paasgroetenactie 2017 
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen ge-
meenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevan-
genen in binnen- en buitenland en aan mensen en organi-
saties van de groetenlijst van Amnesty International. 
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Sterk 
en dapper. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek 
met gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat je je soms 
ook kwetsbaar op moet durven stellen. Dat valt niet altijd 
mee, en daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelij-
kertijd iets robuusts en iets kwetsbaars heeft. Een gede-
tineerde maakte het met de hand, en een tweede zorgde 
voor de achtergrond, het doek waarop staat: Wees sterk 
en moedig”.

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. 
Op zondag 26 maart  2017 worden de kaarten uitgedeeld. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten 
krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. 
Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, van-
wege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat 
het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg 
goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaar-
ten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor 
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund 
door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, 
en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. 
Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart 
onder de riem steken. 

Wilt u meer weten over de actie, 
kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

Inzamelactie DE punten voor de voedselbank.
Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen 
profiteert van een beter wordende economie. Duizenden 
gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de 
voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen 
met een wekelijks voedselpakket.  
  
Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voorstellen dat 
deze mensen een moment van ontspanning kunnen ge-
bruiken. Koffie komt echter sporadisch voor in onze pak-
ketten. Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, 

maar wordt zeer gewaardeerd. 
 
De voedselbank ‘De Utjouwer’ 
schiet daarom te hulp met het in-
zamelen van Douwe Egberts Waar-
depunten. De door jou ingeleverde 
waardepunten worden verzilverd 

voor pakken koffie. Deze pakken worden gedoneerd aan 
de voedselbank. Douwe Egberts steunt deze actie en heeft 
toegezegd alle donaties met 15% te verhogen!  
 
Geef je D.E.-waardepunten zijn waarde en stel deze ter 
beschikking aan de voedselbank!  Je waardepunten, bij 
voorkeur geteld, kun je gedurende de hele maand februari 
kwijt in de DE-actiebox bij alle kerken of bij enkele winke-
liers  in de oude gemeente Skarsterlân.  

Namens Jan Postma en Dini Wijnia, 
commissieleden Solidair Skasterlân

Jaarverslag stichting diaconale werkgroep 
solidair Skarsterlân 2016

Het bestuur van de stichting diaconale werkgroep solidair 
Skarsterlân bestaat uit vertegenwoordigers van alle ker-
ken uit de voormalige gemeente Skarsterlân.

Voedselbank De Utjouwer
De voedselbank heeft in de loop van 2016 vier coördina-
toren aangesteld. Deze mensen vervangen Hink Klunder.
De voedselbank heeft aan het eind van 2016 rond de 60 
klanten. Er is een lichte stijging en door de verruiming van 
de toekenningscriteria in 2017 verwachten we een groter 
aantal klanten.

Folders
We hebben dit jaar 2500 nieuwe folders en 500 visitekaart-
jes laten maken.

Kledingbank
Aan een ieder die de beschikking heeft over een voedsel-
bankpas kan bij de stichting Skarsterlân Roemenië kle-
ding worden verstrekt tot een bepaald bedrag. Dit bedrag 
hangt af van het type pakket die men ontvangt. In 2016 is 
er betrekkelijk weinig kleding gehaald ondanks herhaal-
delijke mededelingen naar de klanten.
 
Stille hulp
Er zijn zeven aanvragen geweest waarvan vijf zijn toege-
kend.

Computerproject
Er zijn dit jaar twee computers uitgegeven en er zijn een 
aantal computers, printers en muizen ontvangen. Momen-
teel worden er amper computers uitgegeven, daarom zijn 
we van plan organisaties zoals vluchtelingenwerk en scho-
len te benaderen met de vraag of daar computers nodig 
zijn. Er is één laptop tijdelijk uitgeleend.

Kerstpakkettenactie
Er zijn dit jaar 105 pakketten rondgebracht. De organisatie 
is heel goed verlopen mede dank zij de hulp van de vrijwil-
ligers en van  Miks Welzijn.

Januari 2017
Gerben van Houten

Secretaris
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VANUIT JOURE

Het zijn de kleine dingen die het doen.  Daar dacht ik aan 
toen ik het voetenbankje vanuit mijn ouderlijk huis nog 
een keer in handen had.  Het was kapot en tot op de draad 
versleten, maar weggooien is ook weer zo wat.
Het voetenbankje! Het stond bij ons onder de tafel. Wij 
hadden een exemplaar waarbij je het bovenstukje eruit 
kon halen. Je had ook luxe, wat bollere exemplaren op 
pootjes, maar wij hadden de ‘gewone’ versie. Om de zoveel 
jaar kreeg het een nieuw stofje, zoveel mogelijk passend 
bij de bekleding van de stoelen. Dat moest ook wel, want 
door intensief gebruik was de stof gauw versleten. Het was 
maar klein, maar had veel nut. Als mijn moeder aardappels 
schilde of boontjes afhaalde, zorgde het voetenbankje on-
der haar voeten ervoor dat de schilbak mooi recht stond. 
Het gaf steun aan de voeten van  mijn oma die niet heel 
groot van stuk was.
En ik zat als kind vaak op het voetenbankje, voor de ta-
fel naar de t.v. te kijken. Later, toen ik op kantoor zat, had 
ik ook een voetenbankje. Dat kon je kantelen. Alles in het 
kader van de ergonomie, de juiste lichaamshouding bij 
het zitten.  Bijzonder toch, dat zo’n klein ding, verborgen 
onder de tafel, toch  ( weglaten)  zo belangrijk is. En even 
verder denkend: hoe vaak zie je dat wel niet, dat juist klei-
ne dingen er toe doen. Een kaart met een paar hartelijke 
woorden, een blik van verstandhouding, een klusje op-
knappen, een lift aanbieden. De kracht zit in het oprechte, 

het belangeloze, en vaak ook in de trouw. Er wordt niet ge-
dacht aan beloning of tegenprestatie. Maar ‘gewoon’ om 
dat je even helpen kan. Als vanzelfsprekend wordt de vuil-
nisbak even aan de weg gezet, of de kinderen uit school 
gehaald. Zonder kouwe drukte.  Heeft onze lieve Heer zelf 
niet vaak gewezen op het bescheidene, het geringe, het 
kleine en het grote belang daar van? Die kleine dingen zijn 
de smeerolie in de maatschappij en in de kerk. 
Wat een verrassing toen er ook voetenbankjes in de kerk 
in Idskenhuizen bleken te staan. Prachtig gemaakt door 
Stoffel Yntema. Voetenbankjes. Als een letterlijk steuntje 
onder de voeten. Voor de geestelijke steun moeten we 
verder zoeken in de kerkzaal. 
Ik besluit het oude voetenbankje weg te doen. Die heeft 
zijn tijd gehad. Leve de nieuwe voetenbankjes. 

Pastor Anneke Adema

Stichting ‘Present’  

Veel mensen willen best iets betekenen voor een ander. 
Maar hoe? 
Uw diaconie heeft Stichting 
Present De Fryske Marren i.o. (DFM) 
gevraagd om mee te denken.

Hoe werkt Present?
Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden 
hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen wor-
den. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present DFM 
de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in hun eigen 
woonplaats/gemeente in te zetten voor mensen die te 
maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of 
een sociaal isolement. We werken samen met maatschap-
pelijke organisaties, woningbouwverenigingen en an-
dere vrijwilligersorganisaties. Het voordeel van Present is, 
dat je je kunt aanmelden voor één klus of maximaal één 
dag(deel), vaker mag natuurlijk ook.

Iedereen kan zich aanmelden: als gezin, bedrijf, kerkge-
nootschap, individu, sportteam, familie, school, enz. Ieder-
een kan meedoen! 

Present is een landelijke stichting met op dit moment 76 
lokale stichtingen. In Friesland zijn dat er 8. Present DFM 
zal binnenkort gaan starten en daarmee is onze hele pro-
vincie gedekt. 
Onze missie is: een beweging op gang brengen in de sa-
menleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfspre-
kend vinden om naar elkaar om te zien.
Doet u ook mee? Op de website van uw kerkelijke gemeen-
te staat een link naar een presentatie met voorbeelden van 
praktische en sociale projecten. Ook kunt u kijken op de 
site van Present Nederland: www.stichtingpresent.nl. 

Wilt u zich al opgeven? Dat kan via uw contactpersoon 
Dini Wijnia, 0513-432518 of d.d.wijnia@gmail.com .
Meer informatie hierover staat op onze site onder ’Actueel’

Dit plaatje bovenaan bij het artikel over het Het voetenbankje      (  Vanuit Joure)  
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VANAF KAMPEREILAND

Jo knoffelje earder oer in mollebult as oer in berch.
(Confucius)

As ik in heal oerke tiid ha, kuierje ik graach mei ús hûn 
troch ús lân. Ek al stiet der allinne mar gers, do sjochst der 
altyd wat. Meastal kuierje ik tusken en oer de winter- en 
simmerdyk by it “Zwarte Meer” del. Tusken lân en wetter 

leit in brede reidkraach. Dêr wenje in soad bisten. Benam-
men fûgels, en dy litte har hearre ek. Mar hjoed net: it is 
kâld en it gers is mear brún as grien troch de froast.
Us hûn Fettje (jep, it is in Fryske stabij) jaget in hazze de 
stupen op it liif. De guozzen fleane yn grutte v-formaasjes 
oer ús hinne, de loft is prachtich en it ljocht ek. En de sin-
ne….
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Genietsjend fan de waarmte rin ik 
mei myn gesicht nei de sinne ta keard 
troch, oant ik ynienen mei myn mû-
lwurk yn it gers lis. Fallen oer in mol-
lebult! Dat krijsto asto mei dyn holle 
yn de wolken bist en net goed sjocht 
wêrsto rinst. Ik feech modder en gers 
út myn gesicht en fan myn broek, en 
sjoch skrutel om my hinne of der yn de 
fierte dochs net immen stiet te laitsjen 
fanwege dizze dûksprong. Gelokkich is der gjin minske te 
sjen. Dochs wol handich om yn in úthoeke  te wenjen.
Op de weromwei nei hûs sjoch ik better út wêr ik rin. En 
ik betink my dat ik krekt dizze ôfrûne wike yn in blêd in 
útspraak fan Confucius lêzen ha. Dizze Sjineeske wiisgear 
fan lang, lang lyn wie in praktysk minske. Hy wist ek fan 
mollebulten en dat kin nea gjin kwea. Want yndie, do kn-
offelst flugger oer in mollebult as oer in lânhikke. Dy lêste 
sjochsto oankommen en al nei ‘t dyn kondysje is,  klimst 
der hoeden oer hinne of do springst mei in linige swaai fan 

dyn skonken fan de iene nei de oare 
kant. It binne krekt de lytse dingen dy 
yn it libben de measte swierrichheden 
jouwe. In koarte opmerking op it fer-
kearde plak of op it ferkearde momint, 
in fersin, in ympulsive gedachte. Om de 
grutte tûkelteammen yn it libben rinne  
wy hoeden  hinne, wylst wy falle oer 
dingen dy ’t neat om hakken ha. En dat 
kin sear dwaan.

Thúskommen dûkt de hûn yn har koer en meitsje ik kofje. 
Myn oanfarring mei de mollebult bin ik al wer fergetten. 
Tsja, sa giet dat mei minder slagge aksjes: dy wolle wy sa 
fluch mooglik efter ús litte. Mar as de famylje oan tafel sit, 
freget ien fan harren fyntsjes: ‘Is dat de nijste moade? Gers 
yn ‘t hier ?’

Dûmny Gerda Keijzer

(Met dank aan Jan van der Meer die de 
(ver)taal- en spellingsfouten in de tekst corrigeerde) 

WINTERBRIEFACTIVITEITEN

Verslag van de lezing: 
De vitale kerk van  ds. Wim Beekman

In het kader van de  activiteiten van winterbrief hield ds. 
Wim Beekman uit Koudum een lezing over de vitale(dorps)
kerk in de kerk in Idskenhuizen op dinsdagavond 7 febru-
ari. Ds. Beekman is predikant in Warns/Molkwerum en 
schrijft elke week een column in de Leeuwarder Courant.
Opvallend veel mensen (ruim 60) hadden de sneeuw ge-
trotseerd om deze lezing bij te wonen. Met zo’n goed ge-
vulde kerk leek het wel een reguliere kerkdienst! Nu kwam 
ook duidelijk naar voren wat de voordelen zijn van een 
multifunctionele indeling. Door de dwarse opstelling van 
de stoelen, waarbij de afstand tot het podium heel klein 
was, ontstond een intieme sfeer. Pastor Anneke Adema 
heette iedereen welkom en gaf daarna het woord aan ds. 
Beekman.

Ds. Beekman benaderde het bestaansrecht van een kleine 
kerkgemeenschap opvallend positief en optimistisch. Wij 
moeten realistisch zijn en accepteren dat de kerken kleiner 
zijn geworden. Doemdenken dat er straks helemaal geen 
kerk meer is, komt in zijn woordenboek niet voor. 
Wij moeten dus de krimp accepteren. Wij zijn als protes-
tanten geen meerderheid meer in Nederland. Wij staan 
niet meer -zoals vroeger-  in het centrum van de samen-
leving. Daar kunnen we weinig aan doen. Het is een maat-

schappelijke beweging die we niet kunnen keren. We zijn 
geen hoeder van het geweten meer, maar nog wel hoeder 
van mensen. Naast de andere verbanden in een dorpsge-
meenschap is daar ook de kerk. Onze identiteit is dat we 
in de kerk Gods woord horen en beleven. En dat het onze 
taak is om door te gaan in deze beleving en de dorpsge-
meenschap laten merken wie en wat wij zijn. We zijn een 
minderheid geworden als kerk, maar we zijn niet minder 
geworden. 
Het CBS/CPB heeft becijferd dat de leegloop van de ker-
ken geen neergaande lijn is, maar een curve die langzaam 
afzwakt. Op een bepaald moment zal het aantal leden van 
de kerk zich stabiliseren. In de nabije toekomst zal nog zo’n 
25-30% van de bevolking bij een kerk aangesloten zijn, en 
10% zal actief zijn. Laten we deze cijfers koesteren!
Overigens is de teruggang van het kerkelijke ledenaantal 
niet uniek. Ook bij veel verenigingen loopt het ledenaan-
tal terug. Men heeft de grootste moeite om de functies 
van voorzitter/secretaris/penningmeester enz. te in te vul-
len.(Sport, ontspanning, cultureel enz.) .
Beekman ziet de toekomst van de dorpskerk in het dorp 
zelf. Prikkels van andersgelovigen zijn van levensbelang. 
We moeten af van enkel een formele structuur in de kerk. 
Het zal er in de kerk wat 
informeler aan toe gaan. 
Taken binnen de gemeen-
te zullen door steeds wis-
selende groepen ad hoc 
verricht worden. Mensen 
doen een tijdje iets, daarna 
houdt het op. Het project-
matig werken. Voor een 
vitale kerk is nodig dat er 
mensen, gemeenteleden, 
zijn, een man of vrouw 
Gods  en een ruimte om 
samen te komen. Dat is in 
wezen voldoende.

Winterbrief 
 

2016 - 2017 
 
 
 
 

Protestantse gemeente “Op ‘e Noed” 
Idskenhuizen – Sint Nicolaasga – Tjerkgaast 
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Bij een plaats van samenkomst denk je dan in eerste instan-
tie  aan een kerkgebouw, maar als dit te groot is geworden 
kan in (veel)kleinere ruimten bijeenkomsten¸ gehouden 
worden. De toekomst kan er dus heel anders uitzien. 
Daarbij is samenwerking met naburige kerken prima, maar 
wel met behoud van de eigen identiteit. Op die manier kan 
de kerk prima haar plaats innemen in een kleine dorpsge-
meenschap. Wij moeten bescheiden zijn en dus onze nieu-
we plaats in de samenleving accepteren. Dat neemt niet 
weg dat we als een soort cement in die kleine samenleving 
kunnen opereren. Het gevolg is een herkenbare sociale co-
hesie in de dorpsgemeenschap.
Wij moeten blij zijn voor de kleine positieve tekenen die 
we in de kerk tegenkomen. Mensen die, na langere tijd 
soms,  weer in de kerk komen, moeten wij herkennen als 
positief. En er is niets mis mee als doop-huwelijk-begelei-
ding bij overlijden enz. door niet meer actieve kerkleden 
wordt aangevraagd. Laten we blij zijn dat het zaadje, dat 
meestal in de opvoeding is gezaaid, toch nog levensvat-
baar blijkt na zo veel jaren.
Ds. Beekman sloot af met de stelling dat er wel degelijk 
plaats is voor een kerk in een kleine dorpsgemeenschap. 
Het is onze taak om Gods lamp brandende te houden. Maar 
die kerk kan alleen overleven als zij een positieve uitstra-
ling heeft naar eigen leden en de overige dorpsgenoten. 
Na de koffiepauze was er gelegenheid tot vragenstellen.   
Zorgen over de toekomst werden geuit. Ds. Beekman wim-
pelde deze niet weg, maar gaf aan dat wij ook in de toe-
komst blij moeten zijn 
met de kleine tekenen 
van geloof en kerkelijk 
leven.
Er kwamen ook enige 
persoonlijke, positie-
ve-geloofsbelevenis-
sen naar voren.
De algehele conclu-
sie was dat wij posi-
tief over onze eigen 
identiteit en kerk “Op 
‘e Noed” mogen zijn. 
Bijvoorbeeld: Alle 
ambtsdragers functies zijn vervuld en de verbouwing van 
het kerkgebouw in Idskenhuizen door heel veel vrijwilli-
gers zijn tekenen dat onze kerk echt leeft.
Aangestoken door het enthousiasme van ds. Beekman 
werd door meerdere aanwezigen gezegd: “Wij zijn blij”.
Pastor Anneke Adema sloot de avond af met een dank-
woord en bloemen voor Ds. Beekman en wenste iedereen 
wel thuis.

Sjaak Pit, een van de deelnemers

SING-INN
Uit volle borst werd er gezongen tijdens de Sing-Inn Clas-
sic. De door gemeenteleden opgegeven liederen uit Jo-
hannes de Heer en Glorieklokken werden afgewisseld met 
info over de liederen en verhalen over de auteurs en com-
ponisten. 
Douwe Smit zat achter het orgel en Hayo Wind bediende 
de beamer. 
Velen kregen wel een beetje een schorre keel, maar dat 
hadden we er graag voor over. Het was fijn om deze ma-
nier ons geloof te uiten en de lofzang gaande te houden. 

Pastor Anneke Adema

Kunst in de kerk 

Ds. Jan Henk Hamoen was op 9 maart in  It Spantsje “ in 
Tjerkgaast. Hij vertelde over de 
Hendrik Nicolaas Werkman, druk-
ker en kunstenaar in de eerste helft 
van de vorige eeuw. Een verhaal 
van een veelbewogen leven dat 
een paar dagen voor het einde 
van de Tweede Wereldoorlog werd 
beëindigd doordat hij gefusilleerd 
werd. 
Werkman heeft ons kunstwerken 
nagelaten. Druksels. Niet geschil-
derd, maar met uitsluitend stem-
pel en sjabloontechnieken wist hij 
ware kunstwerken te scheppen. 
Beroemd zijn zijn druksels naar 
aanleiding van de Joodse Verha-
len, de Chassidische vertellingen, 
van Martin Buber. 
Ds. August Henkels, een vriend van 
Werkman, schreef teksten bij deze 
druksels. Ds. Jan Henk Hamoen, die 
gepromoveerd is op het werk en 
het leven van Ds. August Henkels 
,voerde ons enthousiast mee naar 
die wondere wereld van kunst en 
tekst. En de aanwezigen lieten zich 
ook meevoeren. De avond was te 
kort. Velen hadden graag nog meer 
willen horen over deze bijzondere 
man en zijn inspirerende druksels: 
Hendrik Werkman. Een welbestede 
avond met een uitstekende verzorging in It Spantsje. 
Ik denk dat we Ds. Hamoen nog wel een keer terugzien tij-
dens het winterwerk van volgend jaar in onze gemeente.

Pastor Anneke Adema

7 VRAGEN AAN...   ILSE HOEKSTRA

1. Wat betekent Op ‘e Noed voor jou?
Een laagdrempelige kerk voor jong en oud waar ik mijzelf 
vooral inzet voor de kinderen. Voor de kinderen proberen 
wij als Kindernevendienst een manier te vinden om ze het 
verhaal van God bij te brengen op een leuke en vrije ma-
nier.

2. Noem één ding dat je meteen zou veranderen aan 
onze gemeente?
Meer leiding in de Kindernevendienst. We proberen op dit 
moment om met een kleine groep leiding de kinderen een 
fijne kindernevendienst te bieden maar zien graag meer 
leiding ons versterken.
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3. Welke persoon uit de Bijbel past wel een beetje bij 
jou en waarom?
Elizabeth, moeder van Johannes de Doper. Zij staat be-
kend als een rechtvaardige vrouw en dat past heel goed 
bij mij. Ik vind het belangrijk dat mensen gelijk behandeld 
worden en houd niet vooroordelen. Daarnaast heet mijn 
kleine nichtje, van bijna 1 jaar, Elisabeth waar ik erg trots 
op ben!

4. Wie/wat zou je wel eens een dag willen zijn en waar-
om?
Iemand die ervoor kon zorgen dat er betere zorg zou zijn 
in de armste landen van de wereld. Schone bedden en ge-
noeg medicatie en vooral kundige artsen en verpleging de 
juiste materialen aan te bieden om daarmee voor anderen 
te zorgen.

5. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Wandelen, uitgaan, lekker eten met vriendinnen & familie 
en genieten van mijn neefjes en nichtje.

6. Welk boek, welke film, 
welk voorval, welke tekst, of 
welke persoon geeft jou in-
spiratie?
Mijn ervaring in Zuid - Afrika 5 
jaar geleden. Met een collecte 
in de kerk en door middel van 
een stoepverkoop heb ik een ba-
sisschool in Zuid-Afrika kunnen 
helpen door de bibliotheek op die 
school helemaal op de knappen en 
heel veel Engelstalige leesboeken en leerzame puzzels 
te kopen voor de kinderen zodat zij hiermee konden spe-
len. Dit was een erg dankbare tijd.

7. Wat betekent voor jou ‘geloven’?
Een plek waar je je zorgen kunt delen door te bidden en 
te overdenken en daarnaast samen mooie liederen te mo-
gen zingen in de kerk.

DONIAHIEM, SCHARLIJEN & IENDRACHT

Altijd een bijzondere bijeenkomst: De In Memoriamdienst 
in Doniahiem. 
Op 25 januari kwamen bewoners, familieleden,  personeel 
en vrijwilligers bij elkaar om de overledenen van Donia-
hiem in 2016 te gedenken.
Ieder heeft zijn eigen gedachten en herinneringen aan 
hen die ons ontvallen zijn.
En het is dan altijd weer ontroerend om te zien hoe alles bij 
elkaar komt in de woorden en gedichten, de muziek en de 
liederen, de kaarsen en de bloemen. 

Kostbare rituelen die vertellen hoezeer wij gehouden heb-
ben van enhoezeer wij de mensen die ons voorgingen 
missen.
Heel mooi dat velen daarin een aandeel hebben. De fami-
lieleden, het personeel, de bewoners en de voorgangers. 
Omdat er mensen van allerlei levensbeschouwingen in 
Doniahiem wonen, is het niet een specifiek christelijke vie-
ring. Al zitten er wel christelijke elementen in zoals de lie-
deren en het gebed. Dat kan omdat veruit het merendeel 
van de bewoners een christelijke achtergrond heeft. 
Het thema dit jaar was de roos. De roos die symbool kan 
staan voor het leven. Prachtig mooie bloemen, maar ook 

met doornen. Het goe-
de mooie leven dat ook 
zijn weerbarstigheden 
kent.  Er waren ook veel 
rozen in het bloemstuk 
verwerkt. 

De muziekgroep ‘Entre les lacs ‘zorgde voor sfeervolle 
muzikale intermezzo’s, met een prachtige omlijsting bij 
het noemen van de namen door het spelen van “ Als alles 
duister is, ontsteek dan een lichtend vuur’ De lichten, de 
kaarsen werden door familieleden aangestoken nadat de 
naam van hun dierbare genoemd was. 
En elk jaar opnieuw merk je dat daar troost van uit gaat. 
De naam noemen, gedenken, een licht ontsteken. Zo een-
voudig, maar zo indrukwekkend waardevol voor allen die 
daar bij zijn. 
De familie krijgt een steen met de naam mee naar huis en 
de bijeenkomst wordt afgesloten met koffie voor de be-
woners en soep en broodjes voor de familie in het wijkcen-
trum. Het is goed om nog even na te praten en de periode 
in Doniahiem zo af te sluiten. 

Pastores Annie Schothorst en Anneke Adema

Op 7 maart was er een Ochtendkring voor de bewoners 
van Doniahiem. En op 21 maart zal dat ook voor de Schar-
leijen het geval zijn. In de volgende Schakels het verslag 
van deze bijeenkomst.
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NIEUWS, UITNODINGEN & INFORMATIE
Orgel kerk Idskenhuizen

Op 18 november jl werd het nieuwe digitale Monarke or-
gel in gebruik genomen. Van het bespelen en de uitleg 
van het functioneren hiervan door André van Vliet, is een 
video opname gemaakt. Deze opname is op DVD gezet.
Een kopie hiervan kunt u verkrijgen bij Douwe Smit, tel. 
434420 of 06-21866116. Of per mail, douwe.smit1606@
gmail.com. De kosten zijn €. 5,-. 

 Zingen voor Israël op 31maart  in Balk
Onder het motto “Zingen voor Israël” organiseert de Stich-
ting Christenen voor Israël te Nijkerk een koor en samen-
zangavond op vrijdag 31 maart 2017 in “De Paadwizer”, 
Simon de Jongstrjitte 2 in Balk. Aanvang: 20.00 uur. Vanaf 
19.45 uur zal er echter al samenzang zijn. 
Muzikale medewerking wordt verleend door het Chr. Man-
nenkoor “Pro Rege” onder leiding van Dirk Norbruis. Naast 
dit ruim 90 leden tellend mannenkoor uit Dokkum en 
omgeving verleent een klein koor van de zangschool van 
Geke van der Sloot medewerking. Dit unieke zangschool-
koor bestaat uit tien gevorderde leerlingen afkomstig van 
Urk en uit de Noordoostpolder en treedt op onder de in-
middels bij velen bekende naam Geke’s Tiental.  
Het orgel wordt bespeeld door Anja Heikamp-Kommerie. 
Zij begeleidt het mannenkoor en de samenzang, want 
naast koorzang zal er ook veel samenzang zijn. 
Ds. H. J. ten Cate opent de avond. De meditatie wordt 
verzorgd door ds. Willem J.J. Glashouwer. Iedereen is van 
harte welkom. 
De toegang is vrij. Wel zal er een collecte worden gehou-
den, bestemd voor het internationale werk van Christenen 
voor Israël waar ds. Glashouwer nauw bij betrokken is. Ook 
is er gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er 
zal een (kleine) boekentafel zijn.    

Concert door Cantabile op 9 april, in Tjerkgaast

Op zondagmiddag 9 april wordt er door Vocaal Ensemble 
Cantabile uit Sint Nyk een voorjaarsconcert gegeven in de 
kerk van Tjerkgaast. 
Op 9 april is het Palmpasen. Vandaar dat Cantabile het 
concert inzet met het zingen van een aantal liederen die 
aan het bijzondere karakter van deze dag recht doen. Maar 
omdat Palmpasen ook verwijst naar wat er staat te gebeu-
ren – de opstanding en nieuw leven – is er ook volop geko-
zen voor prachtige lichte (voorjaars-)liederen.
Medewerking wordt verleend door Jan Steven Wuite, pi-
ano en spinet, Ettje Tigchelaar-Feenstra, fluit en Dorine Ab-
bink, harp.
De aanvang is 16.00 uur en de entreeprijs bedraagt € 10,- 
incl. koffie of thee.

Op weg naar Pasen
Passiecantate ”Kruis en Kroon”

gecomponeerd door Herman de Wolff.

Op 9 april Palmzondag gaat het ISO-Streekkoor
 (Oudemirdum) de Passiecantate uitvoeren

 in de “Karmel” te Woudsend, aanvang 20.00 uur.
 Spreekstem: ds. R. Bosman-Romkema.

Op 14 april Goede vrijdag in de ” Hoekstien” 
te Nijemirdum, aanvang 19.30 uur.

 Spreekstem: ds. M. Wildeman.

Op 15 april Stille zaterdag in de PKN Kerk 
te Tjerkgaast, aanvang 20.30 uur.

 Spreekstem: ds. G. Keijzer.

In deze Cantate wordt het zingen door koor en samenzang 
afgewisseld met het lezen van Bijbelgedeelten die betrek-
king hebben op het Lijdensverhaal, in de nieuwe vertaling.

Muzikale begeleiding: mevr. T. Wiersma-de Jong.
Algehele leiding, dirigent Joeke Hoekstra.

The Passion 2017
Op Witte Donderdag wordt in Leeuwarden de Passion uit-
gevoerd. Onze buurgemeente Langweer heeft een bus 
gereserveerd voor hun gemeenteleden en dorpsgenoten. 
Ook vanuit Scharsterbrug gaan er mensen mee. 
De Protestantse Gemeente in Langweer nodigt ook ons uit 
om met hen mee te gaan. Het vervoer is gratis. Om door 
te kunnen geven hoeveel mensen er uit onze gemeente 
meegaan willen we graag dat u zich opgeeft bij ds. Gerda 
Keijzer. 

De Paasviering in Doniahiem is op donderdag, 13 april. Het 
ouderenkoor zal dan meewerken. 
En, nog wat verder vooruitkijkend is de 4/5 mei viering 
op donderdag 4 mei. Herinneringen uit de oorlog wor-
den opgehaald, gedichten gelezen en liederen gezongen. 

Voor de bewoners in en om Doniahiem is het een tijd vol 
herinneringen en daarom goed om daar aandacht aan te 
besteden. 
Van harte welkom bij beide vieringen. 

Pastor Anneke Adema 
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  DE BRUG 
          BOEKEN       KAARTEN      CADEAUS 
 
   C    H    R    I    S    T    E    L    I    J    K             B    O    E    K    H    U    I    S 

 

Het voorjaar is  volop aan de gang en
  “Maeykehiem” gaat los met wandelproject!

 

Maeykehiem is een instelling voor mensen met een ver-
standelijke beperking. De belangrijkste doelstelling van 
Maeykehiem is het bieden van een goede woon-, werk- en 
leefomgeving. Ook vinden wij het belangrijk dat de bewo-
ners door de omgeving worden geaccepteerd. Wij streven 
daarom naar het onderhouden van goede contacten in de 
directe omgeving. Bij het realiseren van deze doelstelling 
is de hulp van vrijwilligers onmisbaar.

Sinds 1998 “loopt” het wandelproject al heel succesvol, 
ook dit jaar is het de bedoeling dat half april het wandel-

project weer van start zal gaan. Momenteel zijn daar 25 
vrijwilligers actief bij betrokken. Omdat “het gewoon naar 
buiten gaan  ”zo in trek is bij onze bewoners, krijgen we 
steeds meer aanvragen binnen van bewoners voor het 
wandelproject, zodat ze lekker naar buiten kunnen om te 
wandelen.

U raadt het vast en zeker al; we zouden best nog wel een 
aantal enthousiaste wandelaars kunnen gebruiken, voor 
onze hoofdlocatie in Sint Nicolaasga en in Langweer.
Onze bewoners vinden het fijn om er ‘s avonds maar ook 
overdag zo nu en dan op uit te trekken, voor de meeste 
bewoners ligt dit problematisch omdat ze afhankelijk zijn 
van begeleiding. Helaas heeft het personeel daar niet al-
tijd of helemaal geen tijd voor. En is er wel eens tijd voor 
dan betekent dat wel dat het geen structurele activiteit is 
en daar ligt nu juist wel de behoefte!!
Dus mocht u als lezer geïnteresseerd zijn en u hebt weke-
lijks een half uurtje of een uurtje de tijd.
Spreekt het omgaan met mensen, met een verstandelijke 
of meervoudige beperking u aan en vindt u het leuk om 
met verschillende mensen in contact te komen? Dan is vrij-
willigerswerk op Maeykehiem misschien wel iets voor u.
Om er achter te komen, of vrijwilligerswerk op Maeyke-
hiem iets voor u is, kunt u vrijblijvend contact op nemen. 
Alvorens te starten wordt een goede voorlichting gegeven.

Is uw belangstelling gewekt? Voor informatie en aanmel-
ding bellen naar Martine Zijlstra, coördinator vrijwilligers-
werk op Maeykehiem. 
Tel: 0513 - 468 891 (bereikbaar maandag en dinsdag)

Boekhuis de Brug, Vleesmarkt 8, Heerenveen, 
Niet zomaar een boekwinkel

We willen u graag kennis laten maken met Boekhuis De 

Brug. We zijn gevestigd in Heerenveen aan de Vleesmarkt 
en zijn geen doorsnee boekhandel, maar een christelijke 
boekwinkel met bijzondere kenmerken, zoals: 
•	 Het	werken	vanuit	een	stichting,	met	als	doelstelling	het	

verspreiden van het evangelie. Dit door verkoop en ver-
spreiding van positief christelijke lectuur en andere arti-
kelen, 

•	 zoals	bijvoorbeeld	muziek,	films,	kaarten	en	cadeauarti-
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kelen.
•	 Het	werken	zonder	winstoogmerk.
•	 Het	zijn	van	een	ontmoetingsplek.
•	 Het	werken	met	alleen	vrijwilligers.
•	 Praktisch	(en	financieel)	ondersteund	worden	door	een	

eigen vriendenkring (“Vrienden van de Brug”). Ook een 
aantal kerken uit Heerenveen en omliggende dorpen 
ondersteunen ons.

•	 Het	hebben	van	de	ANBI-status.	
We willen dit werk in de toekomst graag blijven doen en 
daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Er worden helaas 
steeds minder boeken en andere producten verkocht.  
Daardoor wordt het steeds moeilijker kostendekkend te 
blijven werken en dus bestaansrecht te blijven houden.
Daarom doen we een beroep op uw (praktische) onder-
steuning, u kunt ons helpen door:
•	 Te	bidden	voor	onze	winkel.
•	 Financiële	ondersteuning	te	geven.
•	 Uw	 (studie)boeken	 zoveel	 mogelijk	 in	 onze	 winkel	 te	

kopen of via ons te bestellen!  Wij kunnen alle boeken 
bestellen (mits leverbaar).  

•	 Vrijwilliger	 voor	 onze	 stichting	 te	worden,	we	 hebben	
behoefte aan:

 - medewerkers in de winkel
 - een coördinator
 - een bestuurslid  
 - mensen die willen helpen bij onderhoudswerkzaam-       

  heden aan ons pand.
Neem ook eens een kijkje op onze vernieuwde website. 
www.boekhuisdebrug.nl    
Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op! 

E-mailadres: bestuurboekhuis@boekhuisdebrug.nl 
Telefoon:  0513-62 55 74 

Bestuur Boekhuis de Brug 

Aan alle gemeenten die betrokken zijn 
bij Kerk in Actie projecten in Myanmar 

Onze gemeente steunt via Kerk in Actie een project in My-
anmar. Daarom willen wij u graag attenderen op de 50+ 
reis naar Myanmar, die Kerk in Actie in november 2017 
aanbiedt. Aanmelden kan tot uiterlijk 2e Paasdag, 17 april 
2017 of tot het moment dat de maximum groepsgrootte 
(12 personen) is bereikt. Kijk voor meer informatie over 
deze reis op: www.kerkinactie.nl/reizen. 

Voor wie:  Volwassenen (vanaf 50 jaar)
Reisdatum:  ma.13 tot zo. 26 november 2017 

(kan nog 1 of 2 dagen wijzigen)
Voorbereidingsdagen: za. 14 oktober 2017 + 
 za. 4 november 2017
Terugkomdag:  za. 6 januari 2018
Kosten:  rond 2000 euro (incl. voorberei-

ding, vlucht, vervoer, overnach-
tingen, maaltijden, excursies, excl. 
visum, inentingen, verzekering)

Groepsgrootte:  maximaal 12 mensen. 
Meer info:  Hanneke van den Biggelaar, 
 reizen@kerkinactie.nl, 
 tel. (030) 692 7869.
Aanmelden:  uiterlijk 17 april 2017 via 
 www.kerkinactie.nl/reizen 
 (tenzij eerder vol)

MUTATIES FEBRUARI/MAART 2017

Binnengekomen:

Vanuit Oppenhuizen: Dhr. S. Hoekstra, Kerkstraat 8 , 8521JX, SINT NICOLAASGA

Binnenverhuizing:
Mevr. S. de Vries – Plantinga, Bramerstraat 24 naar Stationsstraat 19 , 8521JT, SINT NICOLAASGA
Dhr. en Mevr. Tuiten – Plantinga, Heemstrastraat 23 naar Stationsstraat 1 K40, 8521JT, SINT NICOLAASGA
Dhr. E. Vos, Gaastweg 32 naar Rengersstraat 11 , 8521LD, SINT NICOLAASGA
Mevr. G.C. van der Meer, Groenendal 11 naar Heide 1 , 8521DE, SINT NICOLAASGA
Mevr. S. Oostenveld, Kerkstraat 10 naar Kerkstraat 35 , 8521JW, SINT NICOLAASGA
Mevr. P. Bijlsma – Nieuwenhuis van Stationsstraat 1 K10 naar Stationsstraat 1 K09, 8521JT, SINT NICOLAASGA

Verhuisd naar elders:
Dhr en Mevr. G.F. Klaver - de Jong, Strjitwei 2, 8522MN TJERKGAAST naar Simmerwei 2, 9294KV, OUDWOUDE
Mevr. T. Koning – Hobma, Stationsstraat 1 K55 naar Boeresingel 45 , 8501CM, JOURE
Mevr. J. Wierda, Gaestdyk 52a naar Ganzevoortsingel 61 , 9711AK, GRONINGEN

Overgeschreven vanuit: 
Protestantse gemeente te Drachten, Dhr. B. Ringnalda, Bouwen 30, 8521KN SINT NICOLAASGA

Overgeschreven naar:
Protestantse gemeente te Sloten, Dhr. R. Draaijer en Mevr. A.M. Swart It Foarfjild 13, 8522ME TJERKGAAST
Protestantse gemeente te Joure c.a., Mevr. A. Bajema – Jansma, Stationsstraat 1 K36, 8521JT SINT NICOLAASGA

Uitgeschreven:
Mevr. M. Boltjes, Kerklaan 82 , 8521KM, SINT NICOLAASGA
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Bloemengroet

De bloemen vanuit de diensten gingen de afgelopen zon-
dagen met een groet, als een blijk van medeleven of van 
verbondenheid  namens de Protestantse Gemeente  Op’e 
Noed naar:
15 januari:  Fam. de Vries, Bouwen 15, St. Nicolaasga
22 januari:  Dhr. Rinke Reijenga, Noed 41, 
 8521 NT St. Nicolaasga
                   Dhr. Pieter Dijkstra, Troelstraweg 5, 
 8524 DK Teroele
29 januari:  Dhr. M. Hoekstra. De Rijlst 67, St. Nicolaasga
5 februari:  Mevr. E.  Mink, Vegelinstraat, St. Nicolaasga
                   Mevr. Wouda –Borst, Gaestdyk 47, Tjerkgaast
                   Mevr. Weitz-Weitz, Tsjerkewei 8, 
 Idskenhuizen 
12 februari:  dhr. Klaas Steenbeek, Neptunuslaan 26, 
 8521 LH St. Nicolaasga
19 februari:  dhr. J. Langeraap, De Greiden 5, 
 St. Nicolaasga.
26 februari:  dhr. J. Hoekstra, De Ikkers 18, 

 8523 NW Idskenhuizen
5 maart:  dhr. W. Landman, It Sein 47, St. Nicolaasga
12 maart:  fam. Van Lingen, Huisterheide 17, 
 St. Nicolaasga

Bedankt!
Wij wolle eltsenien hertlik tank sisse dyt Jappie in kaartsje 
skriuwt. Dat docht ús goed.  

Gerrit en Annie Hoekstra

Gemeenteleden elders  
De volgende gemeenteleden verblijven / zijn opgenomen 
in een verpleeghuis.
Mevr. W. ter Heide-Groenhof, Bramerstraat 44, 
Idskenhuizen, verblijft in de Flecke.
Mevr. T. Bultsma-Folkertsma, Legemeersterweg 4, 
Legemar, verblijft in verpleegcentrum Patyna, 
Jelle Meineszleane 49 in Balk
Dhr. F. Postma, De Stamme 5 te St. Nicolaasga, verblijft in 
verpleeghuis Bloemkamp te Bolsward, afd. Jasmijn.

Verjaardagen  van 80-plussers uit onze gemeente

 3 april Dhr. C. Booy De Oergong 57  
 4 april Mevr. A. de Vries - Postma It Sein 14a 
 8 april Mevr. A. de Hoop - Lenos De Rijlst 22  
 17 april Mevr. J. Wijnja - Drijfhout Huisterheide 32  
 19 april Dhr. J. Zwaga Jupiterstraat 6  
 19 april Mevr. T.B. Posthumus - Tenkink Kempenaerlaan 10a 
 24 april Mevr. E. Schilstra - Haagsma Rengersstraat 16  
 2 mei Mevr. E. Jouwsma - Galema Stationsstraat 1 K33
 15 mei Mevr. S. Tjepkema - Oostinga Stationsstraat 1 K52
 17 mei Mevr. E.W. Weitz - Weitz Tsjerkewei 8  
 19 mei Mevr. M. Wiarda - de Vries Stationsstraat 1 K20
 21 mei Mevr. J. Winia - Poepjes De Oergong 5  
 21 mei Mevr. R. de Jong - Sipkema Stationsstraat 1 K23
 28 mei Mevr. H.A. Muizelaar - Groenendijk Stationsstraat 21

Namens onze Protestantse Gemeente Op ‘e Noed 
van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst!

ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN

IN MEMORIAM

In Memoriam : 

Albert Alberda
* Sneek 21 oktober 1919   †  St. Nicolaasga, 14 januari 2017

Heel lang is hij onder ons geweest, Albert Alberda, 98 jaar lang. Veel heeft hij in zijn leven zien gebeuren. Hij werd 
geboren in Sneek en groeide op in Lemmer als jongste in een groot gezin. Zijn vader overleed toen Albert 12 jaar 
was. Over zijn jeugd is niet zoveel bekend. Hij moest al jong aanpakken, dat wel. Hinke Harsma was vriendin met een 
van de zussen van Albert. Albert en Hinke kregen verkering en trouwden op 27 februari 1947. Zij gingen wonen in 
Follega, waar zij het grootste deel van hun huwelijksleven hebben gewoond en gewerkt. Minke, Harmke en Pietsje 
werden geboren. Mem was de motor van het gezin. Heit werkte bij de boer en later bij de betonfabriek. Hij zorgde 
voor brood op de plank. Heit Albert hield ontegenzeggelijk van zijn kinderen maar hij vond het moeilijk om zich te 
uiten. Heit en mem zaten vaak op een andere golflengte: het huwelijk heeft niet gebracht wat zij er van verwacht 
hadden. Maar zij zijn door alles heen wel trouw gebleven aan elkaar. 
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Albert kreeg een ongeluk en het herstel duurde heel lang. Dat heeft hem erg aangegrepen en maakt het geestelijk 
nog kwetsbaarder Maar er waren ook dingen waar hij volop van genoot. Op stap met de Solex, naar zijn broer, voet-
ballen kijken. En als de Solex kapot was, probeerde hij hem zelf te maken. Met wisselend succes, maar hij probeerde 
het wel! Figuurzagen, was ook een echte hobby van hem. En na zijn pensioen ging hij vaak fietsen, thermoskan koffie 
mee. En altijd met zijn onafscheidelijke zware van Nelle shaggie. Hij was een kettingroker maar stopte van het ene 
moment op het andere toen hij een nicotinevergiftiging opliep. Niet iedereen kan dat!
Elke dag schoof hij bij Minke en Sikke aan om een bakje. Zij woonden in de buurt en hebben  met liefde veel voor heit 
gedaan. Met de andere dochters, verder weg, werd elke dag gebeld.  Op een gegeven moment kwamen  heit en mem 
in Doniahiem. Heit heeft de laatste jaren van mem haar leven zo goed mogelijk voor haar gezorgd. Trouw in goede en 
minder goede dagen. Albert voelde zich thuis in Doniahiem. Hij ging naar de koffietafel, luisterde altijd naar Omrôp 
Fryslân, die hij dan flink luid zette. Voor hem waren de vakantiereisjes vanuit Doniahiem echte hoogtepunten. Alle 
boeken daarover bewaarde hij zuinig. En tijdens zo’n reisje stuurde hij iedereen kaarten: zijn kinderen en kleinkin-
deren waren hem dierbaar! Hij was dankbaar voor alle aandacht die hij van hen kreeg. Hij was een gelovig man. Zijn 
gebeden aan tafel waren oprecht en hij wist zich gekend door de God van psalm 139.  Heer die mij ziet zoals ik ben, 
stond dan ook boven de rouwbrief.  Deze woorden hebben we ook tegen elkaar mogen zeggen in de dankdienst op 
19 januari 
En ook de woorden van Jezus dat de kleine, eenvoudige goede daden er toe doen. Elk mens kan en mag lopen in het 
spoor van Jezus. In al zijn eenvoud heeft Albert Alberda geprobeerd er naar vermogen te zijn voor de mensen die 
hem omringden en die hij liefhad. 

In vertrouwen op de ontferming van de Heer  hebben wij in de kapel van Doniahiem afscheid van hemgenomen.
Wij wensen kinderen, klein- en achterkleinkinderen toe dat zij in dankbaarheid de herinneringen aan heit en pake 
mogen meedragen 

Pastor Anneke Adema

Wij gedenken:
 

Haije Wind
*Sneek, 8 december 1947    † Sint Nicolaasga, 29 januari 2017

Haije Wind werd geboren als jongste in een gezin van vier kinderen. Zijn moeder overleed kort na zijn geboorte. 
Zijn vader hertrouwde.  Het gezin kwam bij Spannenburg te wonen. Toen hij volwassen was, volgde Haije zijn vader 
op als boer. Hij trouwde met Ali Schaap. Vierenveertig jaar zijn zij samen geweest. Ze kregen drie kinderen, Wiebren, 
Adri en Hendricus. Toen zij drieën volwassen waren en zelf een gezin stichtten kwamen daar nog zeven kleinkin-
deren bij.  Haije Wind verloor veel mensen om hem heen. Dat vond hij moeilijk. Zijn moeder, een broer, het waren 
verliezen waar hij niet veel over sprak, maar die hem diep hebben geraakt. Ook als er in het dorp iemand overleed 
of ziek was, zorgde dat hij zijn meeleven toonde. Niet altijd door uitvoerig er over te spreken, maar wel door bij 
voorbeeld een bos bloemen te geven.
Hij was geen man die gemakkelijk sprak over de tere dingen in het leven. Daar was hij ook niet mee groot geworden. 
Daarom was het voor hem ook heel moeilijk om Ali los te moeten laten. Hij kon er niet mee overweg dat zijn vrouw 
al zo jong moest sterven.  Na het overlijden van Ali moest Haije Wind zijn leven opnieuw gaan organiseren. Ali was 
altijd degene geweest die het voortouw nam. Nu moest hij dat zelf. Dat viel hem erg zwaar. Daar kwam nog bij dat 
zijn dochter Adri ziek werd en behandeld moest worden. Hij was bezorgd en het deed hem oneindig veel verdriet dat 
zijn eigen kind dit allemaal moest meemaken. 
Niet lang daarna werd hij zelf ziek. Het werd al snel duidelijk dat hij niet meer beter zou worden. Hoewel hij nog heel 
graag wilde leven, legde hij zich neer bij de situatie. Hij had gelukkig geen of weinig pijn. Hij kreeg veel bezoek toen 
hij in Doniahiem was. Zijn kinderen zorgden goed voor hem en kwamen hem heel vaak bezoeken. Daar leefde hij 
naar toe. 
Op vrijdag 3 februari hebben we afscheid van hem genomen in een dienst in de kerk van Tjerkgaast.     
Daarna hebben we hem in de aarde gelegd naast Ali, bij de kerk van Tjerkgaast. 
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen de troost toe van God en van de mensen. 

Ds. Gerda Keijzer
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Prot. gem. Op ’e Noed Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga
 (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
 info@pkn-openoed.nl, www.pkn-openoed.nl 
 IBAN: NL09.RABO.01261.595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op ‘e Noed

Predikant  Ds. Gerda Keijzer, Noorderrandweg 7, 8267 AN Kampen
 (06) 82 69 49 98, stoel-keijzer@planet.nl

Pastor  Anneke Adema, Túnkerij 58, 8501 TK Joure 
 (06) 50 86 88 90, annekeadema@hotmail.com

Preses  Jan de Jong, Bramerstraat 25, 8523 NE Idskenhuizen
 (0513) 43 61 04 J jan.de.jong@kpnmail.nl

Scriba  Reitze Sybesma, Heide 2, 8521 DG St. Nicolaasga 
 (06) 51 24 91 80, reitze777@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, De Spoarbyls 10, 
 8521 DK St. Nicolaasga, (0513) 43 21 55, w_koolstra@hotmail.com
 St. Nicolaasga: contactpersoon: Pieter Dijkstra, Dobbeleane 56, 
 8521 KR St. Nicolaasga,  (0513) 43 11 62, pieter-renske@hotmail.com
 Tjerkgaast: Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast
 (0514) 53 13 48, keesenbottje@ziggo.nl

Beheerder kerk Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen, 
Idskenhuizen (0513) 43 14 75

College van Voorzitter: Wico Koolstra, De Spoarbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga
Kerkrentmeesters (0513) 43 21 55, w_koolstra@hotmail.com
 Boekhouder: Ben de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39C, 
 8521 KS St. Nicolaasga, (0513) 85 31 31, bdeveldeharsenhorst@gmail.com
 IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op ‘e Noed

Ouderlingenberaad Voorzitter: Janke Bokma, Stripedyk 7, 8523 NB Idskenhuizen, (0513) 43 22 94

Diaconie Voorzitter: Dini Wijnia, Schonegevelstraat 22, 8521 LC, St. Nicolaasga
 (0513) 43 25 18, d.d.wijnia@gmail.com
 Penningmeester: Auke Nauta, It Sein 21, 8521 DM Sint Nicolaasga  

(0513) 43 11 60, nautula.a@gmail.com  
 IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op ‘e Noed

Werkgroep KerkInActie Voorzitter: Dini Wijnia, Schonegevelstraat 22, 8521 LC, St. Nicolaasga
 (0513) 43 25 18, d.d.wijnia@gmail.com
 IBAN: NL93.RABO.0334.7548.87 t.n.v. werkgroep KerkInActie

Jeugdwerk Jeugdouderling: Linda Wind, Lytse Brekken 1, 8535 XA Follega, 
 (0513) 43 14 15, lindawind@kpnmail.nl:
 Penningmeester: Geertje de Jong, de Stamme 4, 8521 PG St. Nicolaasga
 (0513)431575, gdejong1@home.nl
 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 Marieke de Velde Harsenhorst-Zier, Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga
begraafplaatsen (0513) 85 31 31, 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

ADRESSEN PKN GEMEENTE OP ’E NOED


