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Rijkdom
Zo vergaat het iemand die 

schatten verzamelt voor zichzelf,
maar niet rijk is bij God. 

(Lukas 12:21)

Bij ons thuis was de Donald Duck bijna 
verplichte ‘literatuur’. Mijn twee oude-
re zussen waren het blad inmiddels ont-
groeid, maar mijn broer en ik hebben heel 
wat afleveringen ‘verslonden’. En gevoch-
ten om wie hem het eerste mocht lezen. 
Persoonlijk was oom Dagobert mijn favo-
riet. ‘k Vond het prachtig, hoe hij telkens 
met een elegante duik in de munten in 
zijn geldpakhuis dook, soms zelfs gekleed 
in een zwembroek van Duckstadse allure. 
(Met breedtestreepjes. Dat kan blijkbaar 
voor een eend.) 

Oom Dagobert was ooit begonnen met 
één dubbeltje, zijn geluksdubbeltje, dat 
hij nog altijd koesterde als zijn kostbaar-
ste bezit. Nu was hij de rijkste eend in de 
wijde omtrek. Wat leek het me ge-wèl-dig, 
om zo rijk te zijn als hij! 

Ik heb wel m’n best gedaan om rijk te wor-
den, maar nooit groeide mijn berg mun-
ten uit tot een hoeveelheid waar ik in kon 
zwemmen. Achteraf bezien geen slechte 
ontwikkeling. Want laten we eerlijk zijn, 
oom Dagobert is nooit echt gelukkig ge-
worden van al dat geld. De zware jongens 
hebben het tot op de dag van vandaag op 
zijn geld gemunt. Dagobert is een verstok-
te oude vrek geworden en heeft kind noch 
kraai om zijn leven op te vrolijken. 

Jezus voert ongeveer eenzelfde persona-
ge op in één van zijn gelijkenissen. Een 
rijke dwaas, die het economisch voor de 
wind gaat. Zijn grootste zorg is hoe hij al 
zijn goederen zal opbergen. En dan… als 
alles veilig gesteld is, kan hij gaan genie-
ten. Denkt hij… Maar zover komt de man 
niet, want op een nacht sterft hij. 

Als je ’s morgens in de krant kijkt, zie je 
verhalen die er aan verwant zijn. Het gaat 
vaak over geld.  
Over witwassen van zwart geld en over 
hoe wij zoveel mogelijk geld kunnen uit-
geven om de economie nog beter te laten 
draaien dan op dit ogenblik al gebeurt. 
Over rijken, die zo maar opeens aan lager 
wal kunnen raken. 
Over glans en glitter van beroemdheden, 
hun huizen en auto’s. Een prachtige af-
spiegeling van hun rijkdom, maar het is 
wel rijkdom die uiteindelijk alleen maar 
aan de buitenkant blijken te zitten.  

‘Zo vergaat het iemand die schatten verza-
melt voor zichzelf, maar niet rijk is in God’, 
zegt Jezus. Jezus heeft het niet zo op rijke 
mensen. Hij heeft een voorliefde voor de 
armen en de zwakken. Je mag wel rijk zijn, 
maar het is wel van belang hoe je vervol-
gens met je rijkdom omgaat. En nog be-
langrijker: of dit de enige rijkdom is waar-
naar je streeft. 
Er bestaat nog een andere schat. Dat is de 
rijkdom die je hebt in God. Daaronder ver-
staat Hij de geboden en adviezen die door 
de hele bijbel heen te lezen zijn en de nor-
men en waarden waar Jezus uit leeft. Je 
welstand wordt daar niet meteen groter 
van, je welzijn wel. En wat nog belangrij-
ker is: het welzijn van anderen. 

De woorden van God, die in de bijbel ge-
schreven staan, zijn een schat voor je le-
ven. Je moet er mee leren omgaan. Je 
moet het voelen, het koesteren, opslaan 
en ook weer uitgeven. Net 
als bij de klinkende 
munt. En dan zal 
je schat groeien, 
onaantastbaar voor 
welke (krediet-)crisis 
dan ook. 

Ds. Gerda Keijzer

juli 2017
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KERKDIENSTEN  Tjerkgaast - Idskenhuizen - Sint Nicolaasga

Zondag 9 juli - Groen
09.30 uur St. Nicolaasga - pastor Willy Marskamp,   
 Dronten
Collecte 1e diaconie, 2e kerk

Zondag 16 juli - Groen
09.30 uur  Tjerkgaast - ds. Y. Slik, Balk
Collecte 1e KIA project Myanmar, 2e kerk

Zondag 23 juli - Groen
09.30 uur Idskenhuizen - P.J. v.d. Briel-Moerman, 
 Oudeschoot
Collecte 1e gez. diaconieën en Caritas, 2e  kerk

Zondag 30 juli - Groen - Doopdienst
09.30 uur  St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e jeugdwerk eigen gemeente, 2e kerk

Zondag 6 augustus - Groen
09.30 uur  Tjerkgaast - ds. O. C. Kerssen, Sloten
Collecte 1e diaconie, 2e kerk

Zondag 13 augustus - Groen
09.30 uur Idskenhuizen - mevr. T. Hoekstra-Boot, 
 Hoogeveen
Collecte 1e KIA eredienst, 2e onderhoud orgels

Zondag 20 augustus - Groen
09.30 uur  St. Nicolaasga - ds. J. v.d. Mark, Wolvega
Collecte 1e KIA zending, 2e kerk

Zondag 27 augustus - Groen
09.30 uur Tjerkgaast - pastor Anneke Adema
Collecte 1e diaconie , 2e kerk

Zondag 3 september - Groen - Heilig Avondmaal
09.30 uur  Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e diaconie , 2e onderhoud gebouwen

Zondag 10 september - Groen
09.30 uur  St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer  
Collecte 1e Jeugdwerk eigen gemeente, 2e kerk

Zondag 17 september - Groen
09.30 uur Tjerkgaast - ds. G. Martens, Bontebok
Collecte 1e KIA Vredewerk, 2e kerk

Diensten Doniahiem

 Datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheden
 20 juli Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. A. Vriend
 03 augustus Op ‘e Noed Pastor A. Adema
 17 augustus Op ‘e Noed Pastor A. Adema
 31 augustus Op ‘e Noed Ds. G. Keijzer
 14 september Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. A. Vriend 

Na iedere kerkdienst

KoffiedriNKeN
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TERUGBLIK OP DE DIENSTEN

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers 
op zondag 7 mei

Janke Bokma, Jettie Oppedijk, Linda Wind, Reitze Sybes-
ma en Wico Koolstra namen op deze zondag afscheid als 
ambtsdrager. We hebben ze met pijn in het hart laten 

gaan, want we waren wijs met hen. Voorzitter Jan de Jong 
bedankte hen voor het werk dat ze gedaan hebben.  Ge-
lukkig waren er ook drie ambtsdragers die hun termijn wil-
den verlengen, namelijk Dini Wijnia, Jan van der Schaaf en 
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Roel Kok. Hemmo Kalteren werd bevestigd als ouderling-
kerkrentmeester. 
Er was een prachtige liturgische schikking met daarin 
bloeiende plantjes en rozen voor de gaande en de komen-
de man/vrouw. De vacaturecommissie is nog op zoek naar 
een aantal mensen die de komende tijd ambtsdrager wil-
len worden. We hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat 
lukken. Het is mooi werk, ambtsdrager zijn! 

Paedwizerdienst - Timmerman in de kerk, 
op zondag 14 mei

Wat een kabaal maakte die Noach! En overal lagen plan-
ken en gereedschap. Noach was heel druk en gehaast. Hij 
voelde misschien al ‘nattigheid’. Maar gelukkig hield hij op 
met zagen en spijkers slaan, zodat we met de dienst kon-
den beginnen. Wat hebben we genoten van de prachtige 
werkstukken en liedjes van de kinderen en van de muziek 
van Foar de Wyn!! Het was een heel gezellige boel in de 
kerk. De stemming zat er goed in. Fijn is dat, wanneer je 
zo samen ‘een feestje’ kunt vieren in de kerk. Heel vaak zijn 
we ernstig, maar zo af en toe gaan we echt los. Dat was nu 
ook het geval. En Foar de Wyn hielp ons daar enorm bij: 
wat een enthousiasme! Ik zie al weer uit naar de volgende 
Paedwizerdienst. 
Met dank aan Johan Spoelstra (‘Noach’) , de leerlingen en 
meesters en juffen van de Paedwizer en Foar de Wyn. 

Openluchtdienst Pinksteren

Het thema van deze openluchtdienst was: 
‘Geloven in delen….. geloof delen’
Gerda heette ons hartelijk welkom met de woorden:  We 
vieren vandaag feest, want het is Pinksteren! Ooit verdeel-
de het vuur van Pinksteren zich over de hoofden van de 
aanwezigen, en nog steeds delen we in dat vuur. Het vuur 
maakt dat we elkaar verstaan en elkaars taal spreken. En 
dat we ons geloof durven vertellen aan de buitenwereld 

in een taal die iedereen begrijpt. Want geloof…. dat wil je 
delen! 

De lezing uit de bijbel was uit de bijbel in gewone taal: Han-
delingen 2:1-13 De komst van de heilige geest. 
De kinderen gingen naar de kindernevendienst en kwamen 
terug met een soort papieren ballon die d.m.v. warme lucht 
op kon stijgen. Dit stond symbool voor de heilige geest, die 
je niet kunt zien, maar wel kunt voelen.  De dienst was voor-
bereid door de commissie Kerk in Actie en de samenzang 
werd begeleid door: Crescendo, o.l.v. Sipko Feikens.  

Na deze dienst konden we napraten onder het genot van 
een kop koffie/thee/fris met een stukje cake.

Jeugddienst, op zondag 11 juni
Na een nacht zonder dak (en zonder slaap) van vrijdag op 
zaterdag verzorgden de jongeren – samen met de jeug-
douderlingen – een spetterende jeugddienst voor ons 
over het thema ‘Discriminatie en veiligheid’. Een mooi ac-
tueel thema, waar veel over te zeggen is. Jelle Hoekstra 
speelde gitaar en zong samen met zijn zussen het lied 
‘Tienduizend redenen’. Prachtig! En zelf zongen we ook 
mooie liederen. 
De jongeren haalden het prachtige bedrag van € 2500,-- 
op met de Nacht zonder dak. Super gedaan! 

 Lied van de maand
We hebben al heel wat liederen geoefend de laatste maan-
den. Bij het inzingen van de liederen voor de dienst krijgen 
we veelal hulp van Jan de Jong, een geoefende zanger. Hij 
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helpt ons – samen met de organisten - het lied foutloos 
aan te leren. Het valt op dat de gemeenteleden de liederen 
heel gemakkelijk aanleren. Fijn is dat! En wat heerlijk, om 
naast de al bekende liederen iets nieuws te zingen: prach-
tige melodieën en prikkelende teksten. ‘Goed zingen is 
dubbel bidden’, zei de kerkvader Augustinus. Gelijk had ie!

Afscheid kindernevendienst

Zondag 2 juli nam ik afscheid van de kindernevendienst 
met: Marije, Elina, Harmen en Freddy. Ylse nam ook af-
scheid, maar zij kon niet aanwezig zijn. De afgelopen ja-
ren bij de kindernevendienst was het meestal erg gezellig. 
Soms waren de opdrachten een beetje saai, maar als ik dan 
eenmaal bezig was, was het toch wel leuk.
De dienst dat we afscheid namen gingen we eerst met z’n 
vijven een boekenlegger voor onszelf maken en we gingen 
er toen iets leuks bij elkaar op schrijven, bijvoorbeeld: veel 
geluk!Toen moesten we voor in de kerk komen en door een 

doos heen kruipen. Als je door de doos heen was gekropen 
had je de overstap gemaakt. Aan de andere kant van de 
doos kregen we een rugzak met daarin: een boek, een si-
naasappel, een rol pepermunt en een voetbal met allemaal 
wensen daar op geschreven door de gemeenteleden.
Ik heb hele leuke jaren gehad bij de kindernevendienst en 
ga het misschien wel een beetje missen maar ik heb ook 
wel zin in volgend jaar, want dan ga ik naar Rock Steady!

Van Christel

TENTDIENST TJERKGAAST

Tentdienst Tjerkgaast Zondagavond 9 juli!
Aanvang 19.30 uur in dorpshuis ’t Spantsje!

Op zondagavond 9 juli zal het dorpsfeest van Tjerkgaast 
worden afgesloten met een ´tent´dienst. Deze dienst 
wordt verzorgd door de gospelband Sinjael uit Donker-
broek. Thema van deze dienst is Stilte. We leven in een tijd 
waarin alles gepaard gaat met veel geluid en drukte. Het is 

eigenlijk nooit stil! Het kan heel ongemakkelijk zijn. Stilte 
om ons heen, echt luisteren naar elkaar, stil zijn voor God. 
In deze themadienst staan we hier bij stil. 
Er is 1 collecte waarvan de opbrengst (na aftrek van de 
kosten) ten goede zal komen aan het Caritas project. Na 
afloop is er koffie met cake en limonade voor de kinderen. 
Iedereen is van harte welkom! 

HUISBEZOEKEN

Afspraken maken
Afspraken maken voor huisbezoeken kost veel tijd. Soms 
zijn mensen niet thuis en moet er vaak gebeld worden om 
een afspraak te regelen. Er moet ook een logische plan-
ning gemaakt worden voor de bezoeken. Dat is een zaak 
van passen en meten. 
De beide pastores hebben Greta van der Meer gevraagd 

om voortaan voor hen de 
gewone huisbezoeken af te 
spreken. En ze zei ‘ja’! Greta krijgt de
 dagdelen door waarop de pastores hun 
huisbezoeken willen doen. Het kan dus zo zijn dat u bin-
nenkort een keer door haar gebeld wordt om een afspraak 
te maken voor een huisbezoek door de pastores.  

VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de Kleine Kerkenraadsvergadering
 van 6 april 2017

Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de 
aanwezigen van harte welkom. Hierna leest hij Matteüs 21 
vers  14 – 17 over de genezing van blinden en verlamden 
in de tempel. Als gevolg hiervan riepen/zongen de kin-
deren: ‘Hosanna voor de Zoon van David.’ Hogepriesters 
en Schriftgeleerden ergerden zich hieraan. Maar Jezus 
antwoordt hen met een eerdere verwijzing uit de Schrift. 
Daarna leest hij ‘Houd je mond’ over de belangrijke rol van 
de kinderen, die vaak roepen wat ze van ouderen gehoord 
hebben. De voorzitter sluit de opening af met gebed.

Onze voorzitter heeft namens de kerkenraad PG Langweer 
en PG Scharsterbrug/Ousterhaule op de hoogte gebracht 
van ons voorstel om per gemeente een lijstje van drie con-
crete punten/onderwerpen van samenwerking op te stel-
len, maar wij hebben tot dusver geen reactie ontvangen. 
De kring van Tsjûkemargemeenten heeft voorgesteld op 
6 mei een volgende bijeenkomst te houden. Uit eerdere 
vergaderingen is onze prille samenwerking met Langweer 
en Scharsterbrug/Ousterhaule ontstaan en deze samen-
werking heeft nu aandacht nodig. Wij stellen daarom voor 
deze vergadering niet door te laten gaan of er niet aan 
deel te nemen. Bovendien zien we de bedoelde kring als 

Overstapdienst voor de kinderen 
van de Kindernevendienst
2 juli 2017
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faciliterend (bijvoorbeeld met steun van Tineke Klei) waar-
door het ons inziens niet nuttig is veel te vergaderen.
Op 19 april is er een Classisvergadering in de kerk van Ids-
kenhuizen. Daarom laten wij de Grote Kerkenraadsverga-
dering op die avond vervallen.  De eerstvolgende GKR is 
nu op woensdag 20 september 2017.
Onze scriba heeft nog niet alle herschreven beleidsplan-
nen binnen en is daarom ook nog niet bezig geweest met 
het samenstellen van het geheel. Het deel van de Kerkrent-
meesters is binnen, maar dat van de Diaconie nog niet. De 
kerkenraad hoopt in de septembervergadering het com-
plete beleidsplan vast te stellen.
De activiteitencommissie komt binnenkort weer bijeen om 
in september  een ontspannen en gezellige bijeenkomst 
te organiseren voor de ambtsdragers, predikanten en alle 
vrijwilligers van de kerk. Ze gaat ook brainstormen over 
andere activiteiten, zoals de winterbrief, boekenmarkt, …. 
 
Trijn van der Heide blijft nog een jaar ouderling, maar zoekt 
wel een vervanger voor de KKR-vergaderingen. Het pasto-
raat praat binnenkort in zijn vergadering over hoe om te 
gaan met mensen die slecht nieuws hebben ontvangen.

De kerkenraad heeft het voornemen het beluisteren/be-
kijken van kerkdiensten via internet in te voeren. Redenen 
hiervoor zijn: niet alle leden kunnen in alle drie kerken de 
diensten bijwonen; ook in andere gemeenten wordt veel 
op deze manier naar diensten geluisterd/gekeken en wij 
kunnen niet achterblijven; mensen zullen pas ervaren wat 
het is, als het ingevoerd is. Uitzenden met alleen geluid 
is goedkoop en het moet dus mogelijk zijn daarmee te 
beginnen. De kerkenraad stelt het College van Kerkrent-
meesters dus voor dit via internet aan te bieden. Men-
sen die geen internet hebben, kunnen een ‘kastje’ kopen 
(radiogelijkend apparaat) waarmee zij de dienst kunnen 
beluisteren. In tussentijd kunnen wij onze diensten via 
de usb-stick op onze website plaatsen. Eigenlijk is er een 
ruimtemicrofoon nodig voor een goede opname.

Naar aanleiding van een rouwdienst van afgelopen dins-
dag wordt gevraagd om de aanspreekpersoon voor rouw- 
en trouwdiensten op onze internetpagina te plaatsen, wat 
inmiddels is gebeurd.
Vanuit onze gemeente gaan 18 personen mee naar de Pas-
sion in Leeuwarden. Het opstappunt is de bushalte bij ‘Hjir 
is ’t’ (Huis ter Heide). De Jeugdraad heeft aangeboden de 
buskosten voor onze kerkleden te betalen.
Op zondag 1 oktober is er geen koffiedrinken na de dienst. 
Wij kunnen dan niet in Unitas terecht. 
De kosten voor een kerkelijk huwelijk in een van onze 
kerkgebouwen lijken aan de hoge kant. Maar, als men lid 
is en betaalt, is er een mindering in die kosten. Ook als er 
niet betaald kan worden, is er een mindering. De kosten 
ontstaan door de aanwezigheid van een koster, een orga-
nist, een predikant  en door het gebruik van het gebouw.
De (her)bevestigingsdienst voor ambtsdragers is op 7 
mei 2017. Afscheid nemen we van: Janke, Reitze, Wico 
en Linda. Jan van der Schaaf gaat nog een jaar door als 
ouderling-kerkrentmeester en Roel Kok begint aan zijn 
ambt als scriba. Hemmo Kalteren begint in september als 
ouderling-kerkrentmeester.

De Raad van Kerken stuurt ons elk jaar een rekening. Door 

stijgende kosten verhoogt de Raad de rekening voor dit 
jaar met € 25,--. Die wordt nu € 100,--.

Anneke Adema sluit de vergadering af met een verhaal uit 
“Gelukbrenger”, 50 verhalen bij de feestdagen voor school 
en kerk van Stephan de Jong. Zij leest het verhaal ‘De Ezel’ 
over de rol van de ezel in de Bijbel: deze draagt de last en 
is geduldig. Daarom ‘krijgt’ hij als ‘beloning’ een witte neus.
Om 21.30 uur bedankt de voorzitter iedereen voor haar of 
zijn inbreng en wenst hij een ieder een wel thuis.

Verslag van de gemeenteavond op 11 mei 2017
Om 19.45 uur heet voorzitter Jan de Jong namens de ker-
kenraad ongeveer 22 gemeenteleden welkom in de kerk 
van Idskenhuizen. Twee personen hebben zich voor deze 
avond met redenen afgemeld: Trijn van der Heide en pas-
tor Anneke Adema. 
De voorzitter opent de avond met het lezen van 1 Corin-
thiërs 13 vers 1 – 7. Het is het bekende Bijbelgedeelte over 
de liefde. Hij sluit de opening af met gebed.

Deze gemeenteavond gaat over relaties, anders dan tus-
sen man en vrouw. Het gaat over mensen die geloven en 
die hun leven willen delen in dat geloof. Zij willen graag 
Gods zegen over hun huwelijk ontvangen.  In de kleine en 
grote kerkenraad is al gesproken over dit onderwerp: kun-
nen en mogen homo- en lesbienneparen  in onze kerk een 
huwelijksbevestiging aanvragen. Na nu de gemeente ge-
hoord te hebben gaat de kerkenraad in de septemberver-
gadering weer over dit onderwerp van gedachte wisselen 
en eventueel een besluit nemen.

Vanavond voeren we het gesprek hierover aan de hand 
van een inleiding door mevrouw ds. Gerda Keijzer. Haar 
verhaal wordt onderbroken door pauzes met gespreksvra-
gen over dit onderwerp.

In de tweede helft van de vorige eeuw is in de samenle-
ving en in de kerken een discussie op gang gekomen over 
homoseksualiteit.  Sinds die tijd is het denken hierover 
veranderd. In de kerkorde van de Protestantse kerken in  
Nederland staat dat de kerkenraad, na beraad in de ge-
meente, kan besluiten dat ook andere levensverbintenis-
sen van twee personen (dan tussen man en vrouw) als een 
verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht  geze-
gend kunnen worden. Elke gemeente kan dus zelf dit zo-
genaamde ‘homohuwelijk’ vastleggen in haar ‘Plaatselijke 
Regeling’. In de kerkorde wordt wel het verschil genoemd 
tussen het inzegenen van een huwelijk en het zegenen 
van andere verbintenissen. Het verschil tussen inzegenen 
en zegenen is niet duidelijk, maar geeft wel aan dat ze niet 
als gelijkwaardig worden beschouwd. Ondertussen staat 
dit punt weer op de agenda van de Generale Synode.

Hierna bespreken de aanwezigen in groepen de volgende 
vragen: 1. Hoe kijk je aan tegen het samenwonen van ho-
moseksuele relaties? 2. Als je moeite hebt met deze rela-
ties, wat maakt het voor jou dan zo moeilijk? 3. Heb je er 
weet van wat het geloof voor deze mensen betekent? 4. Je 
eigen relatie, als je die hebt of had: wat betekent voor jou 
de (in)zegening van je relatie?
Geen van de aanwezigen heeft problemen met homosek-
suele relaties, het denken is genuanceerd geworden, om-
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dat tijden veranderen. Maar wij hebben wel moeite met 
de uitwassen, de excessen ervan en het soms provocerend 
gedrag. Echter, die hebben we evenzeer met excessen in 
heteroseksuele relaties. We moeten andersdenkenden res-
pecteren en met hen luisterend in gesprek gaan. 

De Bijbel is het woord van God. Het Woord is in een an-
dere tijd geschreven en in een periode van 1000 jaar. In 
zo’n lange periode is er ook veel veranderd, waardoor er 
in de Bijbel zelf tegen bepaalde zaken als gevolg daarvan 
verschillend wordt aangekeken. De Bijbel is ook in een an-
dere cultuur geschreven dan de onze. Zo kan Jacob met 
twee zussen trouwen. Paulus spreekt er schande van dat 
vrouwen met onbedekt hoofd bidden en hun haar afknip-
pen. Ook mogen vrouwen niet spreken in de gemeente. 
Zaken die nu niet meer spelen in onze kerk.
In de Bijbel vind je wel teksten over homoseksualiteit die 
deze relaties veroordelen: Leviticus 20: 13; Romeinen 1: 27; 
1 Corinthiërs 6: 9-10 en 1 Timotheüs 1: 9-10. Maar gaat het 
dan wel over deze relaties of over seksuele uitspattingen 
in zowel homoseksuele als heteroseksuele relaties?!
In verschillende culturen wordt vaak ook verschillend ge-
drag geaccepteerd (afwijkend van/in onze cultuur). Bij 
de oude Grieken en Romeinen werden jongens wel door 
volwassen mannen begeleid naar volwassenheid waarbij 
soms een seksuele (pedofiele) relatie ontstond, iets wat wij 
nu niet toestaan. Ook hebben seksuele relaties dikwijls te 
maken met macht en machtsvertoon. 
Het is dus van belang Bijbelteksten goed te interpreteren, 
waarbij we nadenken over de betekenis ervan. Hebben we 
het over losbandigheid of over relaties in liefde en trouw 
tussen twee mannen  of twee vrouwen. Er zijn ook teksten 
die ruimte geven voor een andere interpretatie: 1 Corinthi-
ers 13 en Galaten 3: 27-28.
Met het geven van Gods zegen wil Hij dat dat de mensen 
tot hun bestemming komen en dat zij welzijn ondervin-
den: vrij en gelukkig zijn. Deze zegen is een uitdrukking 
van het verbond tussen God en de mensen, die als beeld 
en gelijkenis van de Eeuwige, mede verantwoordelijk wor-
den gemaakt voor het verwerkelijken van Gods bedoe-
ling: de vrede voor mens en wereld. God zegent mensen 
en mensen zegenen elkaar.

Het is moeilijk op grond van Bijbelteksten een beslissing 
te nemen over het zegenen van levensverbintenissen, an-
ders dan die tussen man en vrouw. We zullen ons moeten 
richten op ons eigen geweten en ons gevoel. 
Wij mogen erop vertrouwen dat homoseksuele mannen 
of vrouwen die een zegen vragen over hun levensverbin-
tenis, gelovige mensen zijn, die elkaar in liefde en trouw 
willen toebehoren voor Gods aangezicht. Dat is wellicht 
het enige criterium waarop we de (in)zegening van welke 
relatie dan ook, mogen beoordelen.

Na deze inleiding volgen nog vier discussievragen voor de 
aanwezigen: 1. Wat betekent de zegen aan het einde van de 
dienst voor jou? 2. Wat is de waarde van de zegen voor men-
sen die duurzaam in liefde verbonden willen zijn? 3. Kun-
nen wij beoordelen of de ene relatie wel voor Gods zegen in 
aanmerking komt en de andere niet? 4. Past het bij de wijze 
waarop wij hier als gemeente Christus proberen te dienen 
om relaties tussen homoseksuele partners te zegenen?
Reacties: 1. De zegen is het belangrijkste van de kerk-

dienst. Je kunt er de week mee doorkomen. 2. Als ze er zelf 
om vragen, is het waardevol. 3. Waar liefde woont, gebiedt 
de Heer zijn zegen. 4. Als mensen de zegen aanvragen, is 
dat een hele stap en dan zijn ze wel overtuigd van hun ge-
loof; Wij zijn ermee bezig en staan er positief tegenover; 
Wij willen geen ‘geloofstoeristen’ uit andere gemeenten 
als wij het toestaan ; Een gesprek voor het huwelijk is er 
altijd; wie zijn wij dat wij kunnen weigeren?
In de voorheen Hervormde Kerk is er indertijd een positief 
standpunt ingenomen.

Tot slot bedankt voorzitter Jan de Jong ds. Gerda Keijzer 
voor haar inbreng en leiding bij de discussie en meldt dat 
wij de uitkomsten van vanavond meenemen naar de sep-
tembervergadering van de Grote Kerkenraad. Ook zullen 
wij het resultaat van deze avond in ons kerkblad ‘Schakels’ 
plaatsen. De reacties hierop kunnen we dan ook meene-
men. Kerkleden die ernstige bezwaren hebben, kunnen 
zich melden bij de voorzitter.

Van het punt Rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Om ongeveer  9.30 uur sluiten we de avond af met het sa-
men zingen van Lied 263, drie verzen. 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng 
en wenst een ieder een wel thuis.

Verslag van de Kleine Kerkenraadsvergadering
 van 22 mei 2017

Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de 
aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom heeft 
hij voor onze nieuwe scriba Roel Kok en twee afgevaardig-
den van het College van Kerkrentmeesters: Dirk Dijkstra en 
Johannes de Jong . Hierna leest hij Johannes 1 vers  32 – 34 
over de Heilige Geest. Vervolgens overdenkt hij dit gedeel-
te door te lezen uit “Geloof het maar” van ds. Arie van der 
Veer: ‘Jezus doopt met de Heilige Geest’. Na de Hemelvaart 
verlegt Jezus zijn werk van de aarde naar de Hemel. Daar-
vandaan doopt Hij zijn discipelen tien dagen later met de 
Heilige Geest. De voorzitter sluit de opening af met gebed.
 
Als de gewijzigde beleidsstukken van de Diaconie bij de 
scriba zijn ingeleverd, zal hij die met de beleidsstukken 
van de andere geledingen samenvoegen tot één geheel. 
In de septembervergadering van de grote kerkenraad kan 
het vernieuwde beleidsplan dan worden vastgesteld.

De gemeente Langweer heeft haar visie op samenwerken 
met onze gemeente en die van Scharsterbrug/Ousterhau-
le op papier gezet en aan ons gezonden. Het is een goed 
en uitgebreid stuk, waarin zij haar doelen heeft geformu-
leerd. Wij gaan met dit stuk verder. Elke geleding kan nu 
zelf contacten leggen om op haar eigen terrein aan het 
werk te gaan. 
Wij willen niet te veel overleggen, maar concreet/praktisch 
aan het werk gaan door samen met Langweer activiteiten 
op te starten. Zo beginnen we nu eerst met de Winterbrief. 
Daarna kan misschien het kerkblad volgen. 
Later komen ook de kerkenraden bij elkaar om gezamen-
lijk te vergaderen.
De KRM zou bijvoorbeeld samen met de andere gemeen-
ten de actie Kerkbalans vorm kunnen geven door samen 
een folder te maken. Zo kan het praktisch samenwerken 
ervoor zorgen dat de gemeentes elkaar leren kennen.
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Ben de Velde Harsenhorst en Anita Elzinga hebben kort-
geleden een vergaderring in het verband van Tsjûkemar-
gemeenten bezocht.

Als bijlage hebben de kerkenraadsleden het verslag van 
de laatste gemeenteavond ontvangen. Het was een goede 
avond met zeer positieve reacties op het besproken on-
derwerp: het zegenen van relaties anders dan tussen man 
en vrouw. Het verslag wordt in Schakels geplaatst en we 
wachten de reacties af. In onze septembervergadering 
praten we verder over dit onderwerp en zullen we de reac-
ties hierop bespreken.

Zoals te lezen is in het vorige kerkblad, heeft de activitei-
tencommissie op vrijdag 29 september een vrijwilligers-
avond georganiseerd. Het wordt een avond, anders dan 
anders, waarop een ieder een hobby of iets anders van 
zichzelf kan laten zien/horen/tonen. 

Het is de bedoeling dat ook de ouderling van dienst, naast 
de predikant, bij de uitgang de kerkbezoekers een hand 
geeft. De ovd is eerstverantwoordelijke in de dienst. De 
ovd’er helpt overigens altijd bij het tellen van het collecte-
geld. De dienstdoende diaken zal nu een gemeentelid uit 
de kerk vragen hierbij te assisteren. 
Wijk 6 is momenteel vacant. Trijn van der Heide blijft tot de 
startzondag vanuit het pastoraat de KKR-vergaderingen be-
zoeken. Daarna neemt Klaas Postma dit werk van haar over.

De diakenen zijn bezig met het organiseren van de boot-
reis. De kosten zijn € 30,-- p.p. inclusief eten en drinken. Er 
zijn op dit moment 48 deelnemers.  Daarnaast zijn ze be-
zig met de postzegels- en mobieltjesactie.  Op dit moment 
komt de diaconie nog één diaken tekort. De herbevesti-
ging van Dini Wijnia als diaken zal tegelijk met de bevesti-
ging van de jeugdouderling plaatsvinden.

Het is nog niet bekend wie de nieuwe voorzitter wordt van 
het College van kerkrentmeesters. 
De kerkenraad heeft als bijlage de jaarrekening van vorig 
jaar in concept ontvangen. Deze ligt nu bij het boekhoud-
kantoor (Plantinga) ter beoordeling. De jaarrekening ziet 
er goed uit, maar de inkomsten kunnen beter. Op de GKR-
vergadering van 20 september zal de jaarrekening 2016 
besproken worden.

Om redenen die in de vorige notulen/verslag genoemd 
zijn wil de kerkenraad graag dat de kerkdiensten zo live 
mogelijk te beluisteren en/of te bekijken zijn via internet. 
Ook bijvoorbeeld begrafenissen kunnen dan door fami-
lieleden over de hele wereld te zien/horen zijn. De meest 
eenvoudige oplossing is via een ruimtemicrofoon in de 
kerk de dienst op te nemen en die uit te zenden via onze 
website. Mensen zonder internet kunnen de dienst via de 
eerder genoemde ‘kastjes’ volgen. De kerkenraad gaat er-
van uit, dat de belangstelling gaat groeien als het eenmaal 
goed werkt. Het College is ermee bezig, maar wil het voor 
de toekomst goed regelen en het wil ervoor zorgen dat 
het betaalbaar blijft.

De voorzitter gaat met de jeugdouderling(en)/de leiding 
van het jeugdwerk in gesprek om de contacten tussen ker-
kenraad, predikanten en jeugdraad te intensiveren.

Gerda Keijzer sluit de vergadering af met ‘Brandend 
braambos’ van Huub Oosterhuis.     
Om 21.30 uur bedankt de voorzitter iedereen voor haar of 
zijn inbreng en hij wenst een ieder wel thuis.

Oproep t.b.v. het bijhouden van de website
 en facebookpagina

Reitze Sybesma, heeft afscheid genomen van de kerken-
raad. Zijn taken zijn overgedragen aan de nieuwe scriba, 
Roel Kok. Alle taken, met uitzondering van het bijhouden 
van onze website. We zoeken daarom naar iemand die dit 
op zich wil nemen. Lijkt het je leuk om met enige regel-
maat berichtjes en foto’s te plaatsen en zo nu en dan zelf 
een tekstje te schrijven meld je dan aan. Het is niet echt 
moeilijk, maar het vraagt wel enige discipline om alles ac-
tueel te houden. 

We hebben ook een facebookpagina, hier gebeurt op dit 
moment echter vrij weinig mee. Dus ook hiervoor zoeken 
we iemand die deze pagina wil beheren. Beide taken kun-
nen door een en dezelfde persoon uitgevoerd worden, 
maar meerdere personen is uiteraard ook mogelijk, en 
misschien zelfs wel wenselijk. 
Meer informatie en/of aanmelden? 
Neem dan contact op met Reitze Sybesma op 06-51249180 
of via reitze777@gmail.com 

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

Schakels
Voor degenen die hebben aangegeven dat het abonne-
mentsgeld voor de Schakels niet via een automatische 
incasso mag worden afgeschreven is een acceptgiro ge-
voegd voor de abonnementskosten van de Schakels over 
2017. 
Er is een aantal mensen die het abonnement over 2016 
nog niet voldaan hebben. Wellicht is dit aan uw aandacht 
ontglipt. Wilt u het even nakijken?

Opbrengst Collecten
30-4-2017           €   94,08
07-5-2017           € 117,59
17-5-2017           € 132,47
21-5-2017           €   88,27
25-5-2017           €   80,50
28-5-2017           €   76,45
04-6-2017           €   90,38
11-6-2017           €   78,10
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Nr. 2-2017  

jaargang 29

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
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Bootocht 2017
Op vrijdag 23 juni was er een bootreis van 55-plussers 
uit onze gemeente, georganiseerd door de diaconie. 
Om ongeveer 9.15 uur werden de mensen (47 perso-
nen) in Joure verwacht.
De deelnemers, of je nu in een rolstoel zat, met een 
rollator liep, goed of minder goed ter been was, kwa-
men allemaal aan boord van “De Simmerwille”. De 
schipper zorgde ervoor dat alles goed verliep.
Half tien gingen we van wal. Nadat Marieke iedereen 
welkom had geheten, werden we door de dames van 
de bemanning van koffie/ thee en oranjekoek voor-
zien. 
Samen op reis, vanuit Joure over de Langweerder 
Wielen, de Koevoet en Jeltesloot richting Woudsend.
Het weer was goed: niet te warm en niet te koud! 
Wie dat wilde ging naar het bovendek, waar je lek-
ker kon uitwaaien. Anderen genoten binnen van het 
mooie uitzicht. Wat is er veel te zien onderweg: gan-
zen, meerkoeten, futen, enz. En dan nog: Wie woont 
daar? Wat een mooie huizen! Voor sommigen herin-
neringen van vroeger, voor anderen alsof je op vakan-
tie was in een ander land! En natuurlijk samen praten, 
echt gemeenschapszin! Iedereen genoot op zijn/haar 
eigen manier.
In Woudsend mochten we een uur passagieren. Wer-
kelijk een mooi dorp met oude huizen en nauwe 
steegjes. Ook hier voor de een het feest van herken-
ning, voor een ander nieuwe ontdekkingen. 
Toen we weer aan boord kwamen stond er een keu-
rig verzorgde koffietafel voor ons klaar. De reis ging 
verder via Heeg-Osingahuizen, door Ijlst en Sneek en 
een rondje over de Snitsermar. Ook ’s middags wer-
den we voorzien van koffie/ thee of andere drankjes 
naar keuze. 
Om ongeveer 16.30 uur stapten we weer van boord 
in Joure. Iedereen ging met een tevreden gevoel naar 
huis. Het was een prachtige dag!
Diaconie: Bedankt!!!

Jan van de Meer

VAN DE DIACONIE

Gift
Binnengekomen schenking voor onderhoud Kerken 
€ 1.000,00, hartelijk dank hiervoor.

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 Hemmo Kalteren

Oplossing bijbelquiz: 
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De uitspraak: “Wie oren heeft die hore” is van Jezus. 
 

Dank U voor deze mooie vrijdag,
Dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen,
Bij U komen mag.

Dank U voor deze goede maaltijd,
Dank U voor deze fijne dag.
Dank U dat ik met zoveel mensen,
Dit beleven mag.

Denk Heer ook aan de zieke mensen,
Zij zijn vandaag niet mee aan boord,
Schenk Heer Uw Kracht en Zegeningen,
Sterk hen met Uw Woord.

Dank U voor alle mooie klanken,
Al wat ik zie en horen kan.
Dank U – O God – ik wil U danken,
Dat ik danken kan.
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VANUIT JOURE
Barmhartige Samaritanen 

cq Brave Hendriken

Een aantal weken geleden zou-
den wij (man, zoon en ik) voor 
het eerst gaan varen met ons 
nieuwe sloepje. Koek en zopie 
aan boord, de tank nog ruim 
halfvol, de zon scheen, wat kan 
een mens nog meer verlangen. 
Wij zetten koers naar Sneek. 

Halverwege het Sneekermeer, niet ver van het starteiland, 
hield de motor er mee op. We keken elkaar aan. Het leek 
wel of de tank leeg was. (opnieuw starten kon niet, iets 
met ontluchting of zo, wist mijn zoon) . Blijkbaar deugde 
de brandstofmeter niet. Daar dreven we stuurloos rond. 
Op het starteiland was een pomp wisten we. Maar ja, hoe 
kom je daar. 
Nu was het aardig druk op het meer. Wij hebben vaak ge-
noeg iemand op sleeptouw gehad, dus het moest geen 
probleem zijn om iemand te krijgen die ons even naar het 
starteiland wilde slepen. Dat was het wel! Wij zwaaiden, 
wij riepen dat de motor uitgevallen was. Maar iedereen 
voer langs ons heen en deden alsof ze ons niet hoorden 
en zagen. Eén riep terug dat hij geen tijd had. Pfff… Geen 
tijd!. Op een vrije zondagmiddag aan het spelevaren en 
dan geen tijd! Wanneer dan wel, dacht ik een beetje nijdig 
bij mezelf. En ik dacht ook aan de gelijkenis van de barm-
hartige Samaritaan. Waar twee mensen, een priester en 
een Leviet, net deden of hun neus bloedde. Zo voelt dat 
dus, en nu waren wij niet eens gewond. 
Na enige tijd kwam er een klein bootje langs varen.  Het 
was duidelijk geen nieuw bootje. Bevolkt door 4 jonge 
mensen,  waarschijnlijk twee stelletjes. Het bootje was de 
helft kleiner dan onze sloep en er zat een bescheiden bui-
tenboordmotortje achter. Pech? Ja. Sleepje ? ‘Ja graag. Op 
het starteiland kunnen we tanken’. 
We keken allemaal wel wat bedenkelijk gezien het ver-
schillende formaat van onze boten en de aanwezige mo-
torcapaciteit, maar de jongens vonden dat we het in ieder 
geval konden proberen. 

De boten werden naast elkaar gebonden. En toen viel 
mijn oog pas op de naam van de boot. De Brave Hendrik. 
Ik vond het net zo mooi klinken als de Barmhartige Sama-
ritaan!
Het motortje haperde af te toe. Maar dat deed hij al de 
hele tijd, stelden ze ons gerust?! 
We konden niet in een rechte lijn naar het starteiland va-
ren, daarvoor was onze boot te zwaar. 
Dus werden er enkele grote ‘lussen’ gevaren, en zo gingen 
we langzaam maar zeker vooruit.
Het kostte de jongelui zeker drie kwartier om ons op het 
starteiland te krijgen. Onderweg kregen we van de vrou-
welijke bemanningsleden stukjes droge worst.  (Betaalde 
de Samaritaan ook niet voor kost en inwoning aan de her-
bergier?) 
Geen spoor van irritatie dat hun vaarmiddag op deze ma-
nier onderbroken werd. 
Zij wilden ons zelfs nog verder helpen toen we bij het 
Starteiland aankwamen en het bleek dat de pomp buiten 
bedrijf was. Maar zó barmhartig hoefden deze Samarita-
nen nu ook weer niet te zijn. We hebben onder dankzeg-
ging en wat benzinegeld de Brave Hendrik uitgezwaaid en 
weer het meer op gestuurd. 
En op het starteiland was er weer een Samaritaan. Die van 
het kleine beetje diesel wat hij zelf voor zijn boot had, 5 
liter aan ons heeft gegeven zodat wij weer verder konden.
Wat is het toch geweldig als mensen moeite willen doen 
om iemand anders even te helpen. Jezus had het wel goed 
gezien: jij bent de naaste van die ander. Ik neem mij voor 
om te proberen mijn gevoelsantennes beter te gebruiken. 
Als je naaste wilt zijn, dan zal dat moeten. 
Wij kunnen weer verder. En heel in de verte zie ik nog de 
contouren van de Brave Hendrik, onze Barmhartige Sama-
ritaan. Dank je wel, lieve bemanning van de Brave Hendrik

(Achteraf was het niet een lege tank, maar een hapering 
in de brandstoftoevoer. De  brandstofmeter deugde wel. 
Intussen varen we weer) 

Pastor Anneke Adema 

Collecten

Datum Plaats Doel Bedrag
30-04-17 Tjerkg Diaconie € 105,25 
07-05-17 St. Nic. KiA missionair werk en 
  kerkgroei € 122,05 
14-05-17 Idsk doel Paedwizer € 219,35 
25-05-17 Idsk Diaconie €   71,83 
28-05-17 Tjerkg Weeshuis van Ria Fennema 
  in Kenia € 115,45 

	  

THEOLOGIE VOOR LIEFHEBBERS

We hebben de grote christelijke feesten weer achter de 
rug. Kerstfeest, Pasen en Pinksteren. Mooie feesten, maar 
soms ook moeilijke feesten als het gaat om de betekenis 
ervan. Bij Kerst en Pasen kunnen we ons wel wat voorstel-

len: een kind in een kribbe en een man aan het kruis en 
een open graf. Maar Pinksteren, dat is best lastig. De Geest 
van God is toen op de aarde gekomen. Samen met de Va-
der en de Zoon vormt de geest de Drie- eenheid, wordt al-
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tijd gezegd Maar hoe moeten we ons dat nou voorstellen? 

De drie ‘gezichten’ van God
We kunnen ons God niet voorstellen. God laat zich niet 
zien aan mensen. Hij is er, dat geloven wij. Maar tegelij-
kertijd hebben we geen beeld van God. Hij is te groot voor 
ons denken en is altijd méér dan we kunnen denken. 

Er is een verhaal over een aantal blinde mensen die voor 
het eerst een olifant ‘zien’. Ze betasten de olifant en bren-
gen elkaar verslag uit van wat ze ‘zien’. De eerste zegt: de 
olifant is een enorm beest, groter dan welk ander beest 
ook en heeft een leerachtige huid. Het is één groot mas-
sief beest.  Welnee, zegt een ander: De olifant is zacht en 
beweeglijk, maar wel heel lang, wel meer dan een meter. 
De derde zie: De olifant is heel dun, met een bosje haar aan 
het uiteinde. Ieder hadden ze een ander kenmerk van de 
olifant genoemd.  Ze hadden allemaal gelijk, maar hadden 
tegelijkertijd maar één deel van de waarheid ontdekt. 

Zo is het met de Drie-eenheid ook. Drie-eenheid wil zeg-
gen dat God één is, maar zich laat kennen in drie personen:

Als je aan God de Vader denkt, dan denk je – zoals in je 
kindertijd – vaak aan een oude man met een lange baard. 
Maar je kunt God ook zien in de schepping om je heen. Hij 
heeft alles immers gemáákt. De wereld is zijn ‘handteke-
ning’. Zo is Hij tastbaar om ons heen aanwezig. Hij ia het 
eerste ‘gezicht’ van God.  

Over Jezus hebben we verhalen. Van zijn geboorte, zijn 
trektocht met zijn vrienden naar Jeruzalem en alles wat Hij 
hen op die tocht vertelde. 
We kennen de verhalen over hoe Hij mensen heel maakte 
naar lichaam en geest, en hoe Hij eigenzinnig zijn weg 
ging, ook toen het gevaarlijk voor Hem werd in Jeruzalem. 
Hij was een mens met principes die zich alleen maar liet 
leiden door zijn liefde voor God en voor de mensen. Hij 
noemde God zijn Vader en God noemde Jezus zijn Zoon. 
Jezus is het andere ‘gezicht’ van God. 
Toen Jezus niet meer op de wereld was kwam de Geest 
van God bij ons. De Geest is iets ongrijpbaars, want je ziet 
het niet. En toch is het er. De Geest werkt als de wind: een 
onzichtbare stroom van energie zet een molen in bewe-
ging. Zo gaat dat bij ons ook. 

Zo af en toe merk je de Geest in jezelf aan het werk: als je 
moediger bent dan je van jezelf gedacht had, of juist ge-
duldiger en begripvoller. Of als je aan iets begint dat waar-
devol is maar dat je altijd voor je uit hebt geschoven als 
iets dat jij niet kunt. Of als je zo maar ineens ‘de geest’ krijgt 
om iets goeds te doen.  

De Geest is een steuntje in je rug, of een hand op je schou-
der, een wind die het vuur in jezelf aanwakkert, of soms 
een stok achter de deur. De Geest hebben is de wind mee 
hebben. De Geest maakt dat je telkens weer opnieuw kunt 
beginnen. De Geest is het derde ‘gezicht’ van God.

Een mens kan meerdere gezichten hebben. Als zoon of 
dochter ben je anders dan hoe je bent als vader en moeder 
voor je eigen kinderen. Op je werk heb je een andere ‘rol’ 
dan in je familie, en tussen je vrienden doe je anders dan 
op voetbaltraining. Zo heeft God ook andere gezichten: 
Als Vader en Schepper, als Zoon en Verlosser, als Geest en 
Herschepper.  Op al die manieren wil God bij ons zijn. En 
Vader, Zoon en Geest samen zijn God. 

Ds. Gerda Keijzer

CATECHESE

Catecheseseizoen jongeren boven de 18 jaar
Het winterwerk is weer afgelopen en zo is ook de cateche-
se weer tot een eind gekomen. Afgelopen jaar hebben we 
met 8 jongeren boven de 18 jaar regelmatige bijeenkom-
sten gehad waarin verschillende onderwerpen langsgeko-
men zijn. Van november tot juni hebben we onderwerpen 
besproken die ons persoonlijke geloof verbreedde en ver-
diepte. 
Onderwerpen zoals kerst, Mozes, talenten en waarom zou 
ik geloven? zijn voorbij gekomen. Verschillende werkvor-
men zoals tekenen, discussiëren, filmpjes kijken en Kahoot 
(quiz) kwamen langs. Deze onderwerpen werden daarna 
verdiept door een kijkje te nemen in de Bijbel. Hoe denk ik 
er zelf over? Wat zegt de Bijbel? Hoe kunnen we dat van-
daag de dag gebruiken? Ook hebben we met deze groep 
de winterbriefactiviteit “In gesprek met…..” georganiseerd. 
Deze avond met 7 jongeren en 7 “ouderen” was zeer ge-
slaagd. Het thema van deze avond was het persoonlijke 
Godsbeeld. Door middel van gesprek hebben we met el-
kaar uitgewisseld hoe wij God zien.

Het was een geslaagd seizoen wat we hebben afgesloten 
met een gezellige barbecue. Zo zijn alle vakantieplannen 
en studieontwikkelingen nog besproken.
We hopen na de zomer de draad weer op te mogen pak-
ken met onze catechese avonden, ben jij er dan ook bij?

Groeten, Gerdien van Koten, Lianne Hoogeveen, 
Froukje de Glee, Erica van Es, Jannie van Koten, 

Theae Woudstra, Fettsje Sybesma, Pytsje Sybesma.
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DONIAHIEM, SCHARLIJEN & IENDRACHT
4 mei

Op 4 mei hadden wij in en om Doniahiem een 
bijeenkomst over 4 en 5 mei. Zoals we de laatste 
jaren gewend zijn. De oorlogsdagen en de bevrij-
dingsdag staan een groot deel van de bewoners 
nog haarscherp voor de geest. Al was de bevrij-

ding hier al op 15 april en niet op 5 mei. Het is goed om 
bij het herdenken van 4 mei en het vieren van 5 mei stil te 
staan. Er werden liederen gezongen uit Valerius’ Gedenck-
klank onder begeleiding van Hemmo Kalteren. Lammert 
Mink bracht met zijn trekzak enkele mooie liederen ten ge-
hore die pasten in de sfeer van de bijeenkomst. Hij speelt 
ook trompet en hij blies het bekende Tap Toe. De laatste 
klanken voor de 2 minuten stilte. Kaarsen werden ontsto-
ken, een meditatie uitgesproken. De heer Theo Rijpkema 
nam ons mee naar zijn herinnering van o.a. de bevrijdings-
dag. Herkenbare verhalen uit de eigen omgeving.  Het zin-
gen van het Wilhelmus was de afsluiting. Altijd weer ont-
roerend. En tijdens en na de bijeenkomst  komt een gevoel 
van dankbaarheid naar boven voor de vrijheid waarin wij 
mogen leven.

Zomerlezingen

 In de serie zomerlezingen was er ditmaal aandacht voor 
de Islam. De Islam en de moslims houden de gemoede-
ren in de wereld van nu bezig. Ondanks het mooie weer, 
was de zaal goed gevuld deze middag. In deze lezing werd 
verteld over het ontstaan van de Islam. Deze heeft raak-
vlakken met het Jodendom en Christendom. Allen zijn 
monoteistisch,  d.w.z. zij geloven in 1 God, en alle drie heb-
ben Abraham als aartsvader. Het leven van Mohammed, 
de stichter van deze godsdienst 
kwam voorbij. En natuurlijk ook 
de Koran, het heilige boek van de 
moslims kwam ter sprake en de 
godsdienstige voorschriften en 
gebruiken.  De 5 zuilen: de belij-
denis, het gebed, aalmoezen ge-
ven, de bedevaart, de ramadan.
De vastentijd de ramadan valt net 
in deze weken. Het afsluitende 
Suikerfeest werd deze middag 
gestalte gegeven in de versnape-
ringen bij de thee: dadels, vijgen 
en nog wat andere zoetigheden. 
De woorden werden onder-
steund door de foto’s via Power 
point. Aan de reacties te horen 
was het een welbestede middag. 
Gelukkig maar. 

Pastor Anneke Adema 

 ACTIVITEITENCOMMISSIE
Activiteiten brief

Een commissie, bestaande uit 
Jannie van Koten, Trijn v.d. Heide, 
Froukje Jellema, Nel Pit, Rauke de 
Hoop, Hendriekje Sybesma, Aart 
Veldhuizen, Rinny Pijpker v.d. 
Spoel, Gerda Keijzer en Anneke 
Adema buigt zich op dit moment 
over de kerkelijke activiteiten in 

het komende seizoen. 
Wij doen dat dit jaar voor het eerste in samenwerking met 
onze buurgemeente Langweer. 
En het is een heel plezierige samenwerking!
Er zijn al heel veel zaken ingevuld en het streven is om 
rond de startzondag de activiteitenbrief aan iedereen toe 
te sturen. We zijn met enthousiasme bezig om voor  u/jou 
een mooi programma samen te stellen.

De Commissie Activiteitenbrief

 Handwerk(st)ers

Aan de mensen die wat kunnen handwerken en er plezier 
aan hebben om iets met elkaar te maken vragen wij: Wie 
wil er meewerken aan een wandkleed voor de koffiezaal in 
Idskenhuizen . 
Wij hebben Mevr. Loes Bosveld bereid gevonden om het 
project te begeleiden. Loes  Bosveld is is op handwerkge-
bied van vele markten thuis. Zij kan ons een aardig eind op 
weg helpen. 
Het is de bedoeling dat we in september/oktober starten. 
Opgeven kan bij Trienke Hoekstra ( 0513 431133) en An-
neke Adema (0650 868890). 
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7 VRAGEN AAN...   PAUL DIRKSEN

1.  Wat betekent Op ‘e Noed voor jou?
Hierbij denk ik niet in de eerste plaats aan het begrip kerk 
als onderdeel van de PKN, maar meer aan onze gemeen-
schap, waarmee ik met anderen mag samenkomen, luiste-
ren, ook naar elkaar en om iedere keer wat meer van God 
te mogen ontdekken.

2.  Noem één ding dat je meteen zou veranderen aan   
 onze gemeente?
Eigenlijk helemaal niets. Gezien de voorgeschiedenis van 
onze gemeente, de grote historische verschillen in geloof 
beleven en belijden mag het een Godswonder heten dat 
het nu zo voortreffelijk gaat. Ja natuurlijk zijn er altijd wat 
kleinigheden, dat zie ik ook wel, maar om daar een punt 
van te maken? Nee, elke verandering hoeft persé geen ver-
betering te zijn.

3.  Welke persoon uit de Bijbel past wel een beetje bij   
 jou en waarom?
Ik denk dat Petrus en ik wel een paar eigenschappen ge-
meen hebben, misschien een beetje koppig en eigenge-
reid maar wel enthousiast en bereid om voor bepaalde 
dingen op te komen. Ik zou best wel eens een dagje met 
hem hebben willen vissen.

4.  Wie/wat zou je wel eens een dag willen zijn en 
 waarom?
Astronaut, maar dan zonder start en landing, dit zou trou-
wens in één dag ook niet mogelijk zijn. Het lijkt me zo’n 
enorme ervaring om vanuit een heel ander perspectief 
dan vanaf de fiets, onze aarde met alle zeeën, steden, bos-
sen en landerijen te kunnen bekijken.

5.  Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Heerlijk in de natuur bezig te zijn, tuinieren, fietsen, kam-
peren, en wild beheer, waar jagen (wat je misschien niet 

van een dierenarts zou verwach-
ten) ook bij hoort. Bovendien pro-
beer ik de liefde voor de natuur 
met heel veel plezier ook aan ons 
kleinzoontje over te brengen.

6.  Welk boek, welke film, welk  
 voorval, welke tekst, of welke   
 persoon geeft jou inspiratie?
Omi, zo noemden wij onze grootmoeder. Omi was de 
vrouw van de bakker, een vrouw die van wanten wist, een 
trochsetster en een zakenvrouw. In de oorlog speelde ze 
het klaar om mensen uit het verzet, die door de Duitsers 
waren opgepakt en in het Burmaniahuis vastzaten, weer 
vrij te krijgen. Dit deed ze door het uit handelen met bo-
ter, waar de Duitsers gek op waren. Ook was zij een heel 
gelovige vrouw waar wij, toen onze moeder op heel jonge 
leeftijd overleed, altijd terecht konden en mij ook geleerd 
heeft wat dankbaarheid is.

7.  Wat betekent voor jou ‘geloven’?
In de letterlijke zin betekend geloven iets aannemen 
waarvan je eigenlijk niet zeker weet of het wel bestaat of 
bestaan heeft. Het is dus eigenlijk iets abstracts.
In die zin geloof ik niet, ik “geloof” dan ook niet alles let-
terlijk zoals dat in de bijbel beschreven staat. 
Daar heb ik het al in mijn studententijd met mijn vader ook 
over gehad. Daar zijn we het nooit eens over geworden.
Hij zei: “Laat mij maar geloven als een kind” en dat heb 
ik altijd gerespecteerd. Waar ik wel “heilig” van overtuigd 
ben, is het bestaan van God en zijn zoon Jezus, bij wie je 
met al je zorgen en dankbaarheid altijd terecht kan. Die 
wetenschap stelt mij gerust. Hij heeft de schepping en mij 
geschapen. Op welke wijze, dat doet er mijns inziens niet 
toe. Ik heb er alle vertrouwen in dat Hij mij, als zijn kind, 
eens weer bij Zich wil hebben.

MAEYKEHIEM

Dromen! Daar gingen we het over heb-
ben op de bijbelclub in Maeykehiem. De 
grote tafels zaten helemaal gezellig vol. 

We zongen een welkomstlied om elkaar welkom te heten. 
Janke Bron begeleidde op de gitaar. 
Dromen kun je niet echt zien, alleen in je hoofd. En dat is 
met de wind ook zo. Die kun je wel voelen maar niet zien. 
En op het Pinksterfeest was de wind van de Heilige Geest 
er. We gingen de wind even voelen en met de wind spe-
len. Met blaasvoetbal, een wedstrijdje kaarsen uitblazen 
en iedereen kreeg de wind van voren met de föhn. Daarna 
lazen we het pinksterverhaal uit de bijbel van Sjirk Hofstra. 
En toen kwam het verhaal van Zacheus. Die had ook een 
droom. Een droom om Jezus te zien en een droom dat de 

mensen hem weer aardig zouden gaan vinden. Op het 
bord werd met magneetfiguren het verhaal verteld. Ge-
lukkkig liep het goed af 
Na de lekkere limonade en een “luchtige” negerzoen was 
het tijd om de handen uit de mouwen te steken. 
Er werden dromenvangers gemaakt. Aan de draden en 
veertjes van de dromenvanger blijven de goede dromen 
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hangen. En elke keer als je naar 
de dromenvanger kijkt, denk 
je weer aan een goede droom. 
Het resultaat was geweldig.  We 
hebben nog gezongen en sa-
men het Onze Vader gebeden. 
Het was weer een fijne middag. 

Pastor Anneke Adema 

NIEUWS VAN DE GENERALE SYNODE
Impressie van de vergadering van de 

Generale Synode 20 – 21 april 2017 te Lunteren

De jaarlijkse april vergadering van de Generale Synode 
van de Protestantse Kerk Nederland vond op 20 en 21 april 
plaats in het congrescentrum De Werelt te Lunteren.
Namens de classis Heerenveen nam ondergetekende als 
primus deel aan de vergadering, terwijl Johannes Bakker 
als secundus aanwezig was op de publieke tribune en bij 
de boekenstand. Twee intensieve, maar tegelijkertijd ook 
inspirerende dagen waarin actuele kerkelijke aangelegen-
heden intensief besproken werden. De notulen van de 
vergadering (de zg Handelingen) zullen pas over een be-
hoorlijk aantal maanden beschikbaar zijn. Daarom nu een 
impressie van belangrijke thema’s die in de vergadering 
aan de orde kwamen.

Centraal in het gehele project ‘Kerk 2025’ staat het thema 
“Back to basics”, terug naar de kern van ons geloven. 
In dat kader werd het boek: “Back to basics, zeven cruciale 
vragen rond missionair kerk-zijn”  gepresenteerd en toe-
gelicht. In groepjes van vier à vijf personen bespraken we 
thema’s als: - betekent ‘missionair’: werven of zieltjes win-
nen?, - is de christelijke traditie remmend of is deze juist 
van belang voor het behoud van de kerk?, - hoe zou de 
kerk zich op een spirituele beurs kunnen presenteren?, - 
ervaart u een zekere mate van leiding vanuit het Evangelie 
of door God zelf in uw leven?

De beweging van missionair pionieren is de laatste tijd in 
een stroomversnelling gekomen. Zowel het landelijk team 
pionieren als vele synodeleden ervaren het pionieren als 
de Geest die aan het werk is in de kerk. Deze nieuwe vorm 
van kerkzijn richt zich met name op subculturen in onze 
samenleving die zich minder of niet bij de traditionele kerk 
betrokken voelen. Naast mensen uit andere kanten van de 
samenleving, allochtonen met christelijke affiniteit, medi-
tatie- en rustzoekers, zijn er ook pioniersplekken die zich 
specifiek op mensen met een hoog cognitief vermogen 
richten. Vieringen en maaltijden vormen met 68 resp. 67 
% de belangrijkste activiteiten, gevolgd door diaconale en 
kunstzinnige (48 resp. 45 %) aandacht.  
Met een aandacht van 33 % blijkt monastiek pionieren ook 
een wezenlijke leemte te vullen in onze jachtige wereld. 
Onlangs is de honderdste pioniersplek ingericht, namelijk 
in Zutphen, waar een verband gelegd wordt met het an-
troposofische gedachtengoed, centraal staat daar de Lec-
tio Divina.

Aspecten uit Kerk 2025 op het gebied van gemeente en 
kerkenraad zijn tot kerkordewijziging voorgesteld. Een 
aantal belangrijke aspecten daaruit zijn: - Kleine gemeen-
ten kunnen met een iets kleinere kerkenraad functioneren; 
- Bij langdurige vacatures behoort de (nieuw te vormen)
classis ondersteuning te bieden; - Binnen een gemeente 
kunnen huisgemeentes worden gevormd; - De kerken-
raad kan aanvullend stemrecht verlenen aan doopleden, 
niet-gedoopten, gastleden (uit kerken met een landelijke 
overeenkomst) en vrienden (PKN elders /  overige kerk-
gemeenschappen / geen kwalificatie); - Doopleden kun-
nen als ambtsdrager bevestigd worden; - De diaconie kan 
zich laten ondersteunen door “diaconale rentmeesters” 
die geen ambtsdrager zijn; - Indien een woonplaats geen 
PKN gemeente meer heeft (witte vlek) zal bij een postco-
devraag op de web-site van de PKN wel een gemeente 
aangegeven worden; - In geval van perforeren is geen 
toestemming van de oorspronkelijke kerkenraad meer 
nodig; - Wisselen van wijkgemeente kan geheel zonder 
instemming van een wijkkerkenraad. De voorgaande op-
somming is bij lange na niet volledig, bovendien staat het 
er in telegramstijl, waardoor essentiële randvoorwaarden 
niet vermeld konden worden. Deze wijzigingen van de 
kerkorde zullen ter consideratie worden voorgelegd aan 
kerkenraden en classes.

Vanuit de Diensten Organisatie is aangegeven dat de help-
desk door de week tot 21.00 u bereikbaar is. Er is nog wei-
nig gebruik van gemaakt. De helpdesk is bereikbaar op nr. 
030-8801880 en via info@protestantsekerk.nl. Op de web-
site zijn aparte telefoonnummers / mailadressen voor Kerk 
in Actie en Leden Registratie vermeld.

Als ethische bezinning presenteerde prof. dr. Beatrice de 
Graaf een samenvatting van haar komende boek over vei-
ligheid in christelijk perspectief. Op basis van Micha 6 vers 
8 roept zij eigenlijk op tot een “heilige strijd”: - niet anders 
dan recht doen, - trouw te betrachten en - nederig de weg 
te gaan. De kerk behoort te getuigen van de aanwezig-
heid van het kwaad, tegelijkertijd de absurditeit ervan te 
onderstrepen. Deze korte notie doet natuurlijk geen recht 
aan het doorwrochte betoog dat zij heeft gehouden. Die 
genoemde “heilige strijd” is iets heel anders dan de heilige 
strijd die momenteel als jihad angstaanjagende gedach-
ten brengt. Aanbevolen wordt om haar boek te lezen dat 
in de loop van dit jaar zal verschijnen.

Zowel het vinden van een nieuwe predikant door een ge-
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NIEUWS, UITNODINGEN & INFORMATIE

Orgelconcerten Langweer 2017
Ook dit jaar verzorgd de Orgelcommissie Langweer  een 
viertal concerten in de N.H .Kerk te Langweer .Ook nu zijn 
er weer vier goede vakorganisten uitgenodigd die hun 
beste beentje voorzetten, met muziek die goed bij het 
beroemde van Dam orgel past. Naar wij gehoord hebben 
is door de restauratie van de kerk de akoestiek verbeterd 
waardoor de orgelklank nog beter tot zijn recht komt.
U kunt volop genieten van de uitgebreide klankmogelijk-
heden die het orgel heeft, wij kunnen u zeggen, dat de 
organisten die een concert verzorgt hebben meer DAN 
GRAAG nog eens terugkomen, sommigen zelfs met ALLEEN 
een reiskosten vergoeding !!!, volgens ons zegt dit genoeg. 
Leden van KOREN, maar ook ORGANISTEN, PIANISTEN en 
andere amateur MUSICI zouden er goed aan doen een 
v.d. concerten bij te wonen, al was het maar om de eigen 
muziekbeleving/ervaring uit te breiden of te intensiveren. 
Voor belangstellenden die mogelijk geïnteresseerd zijn in 
het Orgel of Orgelspel is dit een prachtige gelegenheid 
eens kennis te maken met Orgelmuziek. De kosten zijn bij-
zonder laag, bovendien bestaat de gelegenheid het Orgel 
en de Speeltafel van dichtbij te bekijken. Zelfs kun je een 
praatje maken met de uitvoerende Organist.
Dit jaar zijn de concerten op: 
12 en 26 juli , 2 en 16 augustus 2017, zoals waarschijnlijk 
bekend altijd op woensdagavond, aanvang 20.00 uur, ter-
wijl de kosten maar 6,00 euro bedragen.

De organisten zijn: J.Podt uit Nijmegen-G.Mourik uit Gou-
da-D.S.Donker uit Sneek en het slotconcert wordt verzorgd 
door A.Weegenaar uit Kampen.
De organisten hebben zich zondermeer bewezen in diver-
se Concertseries in Binnen- en Buitenland.
Wij  REKENEN op u, want zoals bekend wordt de Culturele 
activiteit, ook in onze Gemeente meer dan behoorlijk be-
knot, dus uw bezoek wordt meer dan op prijs gesteld !!!

Orgelcommissie Langweer

Extra Activiteiten Tsjerkepaad 2017

Luther in de R.K.Kerk 
van Sint Nicolaasga
In 2017 is het thema van Tsjerkepaad:
 “Rome en de Reformatie”. 
De Rooms Katholieke Nicolaaskerk in Sint Nicolaasga heeft 
in dit kader dit jaar een tentoonstelling over Luther ge-

maakt om aan te sluiten bij het thema van Tsjerkepaad.
Dit jaar is het Lutherjaar, omdat het 500 jaar geleden is 
(1517) dat de Reformatie is begonnen. Overal in Neder-
land, maar ook in Duitsland wordt hier aandacht aan be-
steed. Het is heel bijzonder dat een RK Kerk een tentoon-
stelling houdt over de protestantse Luther. Het geheel is 
bescheiden van opzet, maar geeft wel veel informatie over 
Luther en zijn 95 stellingen. Ook worden er 95 “nieuwe 
stellingen” getoond. De openingstijden zijn van 13.30 – 
17.00 u op alle zaterdagen vanaf 27 mei t/m 2 september 
en op de woensdagmiddagen in juli en augustus. 

Tochten samen met gasten uit Ost-Friesland!
Zaterdag 8 juli: Fietsroute (43,5 km) of wandelroute (18 km). 
Ds. Adri Terlouw heeft voor deze dag zowel een fietstocht 
als ook een wandeltocht uitgezet. Verloop van de dag: 
9.30 uur: Ontvangst met koffie in de Salviuskerk van Dron-
ryp (Tsjerkebuorren 17) , gevolgd door een Morgengebed 
(gezamenlijk).
10.00 uur: Vertrek (wandelaars en fietsers gaan uit elkaar).
De fietsers gaan via de kerken van Menaldum en Berlikum, 
langs het oude klooster Anjum, naar de kerken van Ried 
en Peins. In de theetuin even buiten Peins gebruiken we 
de lunch. Vervolgens fietsen we via Schalsum naar Frane-
ker waar we een rondleiding krijgen in de Sint Martinikerk. 
Vandaar fietsen we via de kerken van Hitzum, Tzum, Wels-
ryp en Baaium terug naar de Alde Wite van Dronryp, waar 
een afsluitende vesper is.
Na 10.00 uur lopen de wandelaars via de kerken van Schin-
gen en Slappeterp naar de kerk van Peins. Even buiten 
Peins ligt een prachtige theetuin waar we de lunch ge-
bruiken. Na de lunch lopen we via de kerk van Schalsum 
naar de Martinikerk in Franeker waar we een rondleiding 
krijgen. Uit Franeker gaat het richting Keimpetille. Daar 
steken we met het pontje het Van Harinxmakanaal over 
en lopen we via Hatzum en de RK kerk van Dronryp terug 
naar de Alde Wite (Salviuskerk). Daar is een gezamenlijke 
vesper met de fietsers. 
17.00 uur: Afsluitende vesper (gezamenlijk). 
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 9,00 pp. Zelf een 
lunchpakket meenemen
Opgave bij Jan van der Meer, e-mail jjvdmeer@hetnet.nl , 
tel 0513 431817 (aangeven fietstocht of wandelroute en  
graag voor 5 juli). Voor beide tochten geldt maximaal 50 
personen. Voor deze fiets- / wandeltocht worden ook gas-
ten uit Ost-Friesland (Duitsland) uitgenodigd!  

meente als het vinden van een nieuwe gemeente voor een 
predikant verloopt nogal eens moeizaam. Bij de bespre-
king van het rapport: “Naar een cultuur van Mobiliteit” zijn 
o.a. de volgende aanbevelingen gedaan: - De nieuwe clas-
sispredikant zal mobiliteit actief ondersteunen en begelei-
den, - Samenwerking tussen nabij gelegen gemeenten die 
deeltijd verbintenissen aanbieden wordt gestimuleerd, - Er 
kunnen financiële compensaties komen bij noodzakelijke 
werktijdvermindering, - De mogelijkheden voor tijdelijke 
dienst / ambulante predikant worden verruimd, - Ambts-
woning of reiskosten wordt nader geregeld.
De vermeende verplichting na 12 jaren te moeten verkas-

sen is door het moderamen in een geheel ander daglicht 
gesteld. De essentie is dat predikant en kerkenraad vanaf 
het begin van de verbintenis in goed wederzijds contact 
met elkaar dienen te staan. Uit dit contact kan na enige tijd 
voortkomen dat, zonder dat er van een problematische si-
tuatie sprake behoeft te zijn, het wenselijk zou zijn om uit 
te zien naar een andere standplaats.
Op de volgende synodevergadering zal een financiële on-
derbouwing gegeven worden.

Wim Kleijne
Classis Heerenveen

Ouderling wijk Trinitas Heerenveen
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Kirchturm-tour 
(fietstocht in Ost-Friesland)
 
Zaterdag 2 september
Fietstocht langs kerken in Ost-Friesland in de regio Krum-
mhörn ten noorden van Emden). Deze tocht is 65 km en 
voert langs een 20-tal prachtige kerken. Het is ook moge-
lijk om een gedeelte van de route te volgen, indien men 
de tijd wil nemen om de kerken aandachtig te bezichtigen.  
De start voor ons als gasten uit het Nederlandse Friesland 
is om 9.30 uur bij de kerk in Jennelt ( Knyphausenstrasse, 
26736 Krummhörn Jennelt).
Indicatie afstand: Joure – Jennelt is 180 km. 
Opgave bij Jan van der Meer, e-mail  jjvdmeer@hetnet.nl 
, tel 0513 431817 (tot 31 augustus). Meer informatie is te 
vinden op www.tsjerkepaad.nl , of bij ds. Siek Postma, Wes-
terfennenweg 1, D – 26736 Jennelt. Tel. +49 (0)4923/7426

Openstelling Tsjerkepaad-kerkgebouwen Op ‘e Noed
Ook de deuren van de kerkgebouwen van de Prot. Gem. Op 
‘e Noed in St. Nicolaasga en Tjerkgaast staan in deze peri-
ode weer open. U kunt dan vrijelijk binnenlopen, rondkij-
ken, even mediteren, een kaarsje aansteken, naar muziek 
luisteren. U kunt vragen stellen aan de altijd aanwezige 
gastvrouw of gastheer. Zij kunnen u vertellen over de bij-
zonderheden en de geschiedenis van de kerkgebouwen.

Van 1 juli t/m 9 september 2017 zijn de kerken in St. 
Nicolaasga en Tjerkgaast geopend op zaterdagmiddag 
van 13.30 – 17.00 uur. Met uitzondering van 9 september, 
dan is er in het kerkgebouw van St. Nicolaasga geen open 
kerk i.v.m. de St. Nykstermerke. 

U bent van harte welkom in de kerken! 
De promotiebrochure is ook op onze eigen website 
www.pkn-openoed.nl te vinden onder ‘Actueel’

RAAD VAN KERKEN “DONIAWERSTAL”
Praatje over de heg

Als Raad van Kerken ‘Doniawerstal’ willen we elkaar op de 
hoogte houden van het reilen en zeilen van onze geloofs-
gemeenschappen. Deze keer een bericht van katholieke 
zijde.

Sinds januari 2015 is Sint Nicolaasga geen zelfstandige 
parochie meer maar zijn we geloofsgemeenschap Heilige 
Nicolaas binnen de parochie Heilige Christoffel. De andere 
geloofsgemeenschappen zijn: Sloten, Woudsend, Balk, 
Bakhuizen, Lemmer en Joure. Samen met Sloten vormen 
we een zogenaamde locatie. 
Een heel groot gebied met een lage personele bezetting 
nu we in mei afscheid hebben genomen van pastor L. 
Foekema. Hij is nu werkzaam in de St. Antonius van Padua 
parochie (omgeving Sneek). Blijven over priestercollega’s 
P. Huiting en H. Nota en ondergetekende. Opvolging van 
pastor Foekema is vooralsnog niet in zicht. Door bepaalde 
maatregelen en de inzet van veel vrijwilligers proberen we 
zo goed mogelijk alles gaande te houden. 
Een van de maatregelen is dat iedere locatie één keer in 
de zes weken geen viering heeft of een viering met eigen 
invulling. Afgezien van Sloten waar nu al niet ieder week-
end gevierd wordt, maar een keer in de zes weken wel. Een 
viering met eigen invulling houdt in dat parochianen een 
woord- en gebedsdienst mogen houden. Nu gaan er ook 
al parochianen voor, maar voor de eigen invulling moet 

een beroep gedaan worden op andere mensen. Op mo-
ment van dit schrijven hebben we in Sint Nyk nog geen 
groep mensen die hier eens creatief mee aan de slag kan 
gaan. Je kunt het zien als een mooie uitdaging eens een 
heel ander soortige viering te maken.
Wat zou een geloofsgemeenschap zijn zonder vrijwilli-
gers? We hebben er heel wat en net als bij andere kerken 
kun je voor de ene groep makkelijker iemand vinden dan 
voor de andere. 
Dit jaar hebben we twee keer een vormselviering. Een van 
onze zeven sacramenten waarbij we specifiek bidden om 
de kracht van de heilige Geest. De jongeren worden de 
handen opgelegd en gezalfd met olie. In juni ontvingen 
16 jongeren het vormsel en in november worden 11 jon-
geren gevormd. Door gebrek aan menskracht is er helaas 
nog geen nieuwe groep opgestart.
Op Hemelvaartsdag is een kleine tentoonstelling in onze 
kerk geopend over Luther. Dit jaar is het thema van Tsjer-
kepaad: Rome en de Reformatie. In het kader daarvan is 
er een tentoonstelling gemaakt over Luther. Het geheel is 
bescheiden van opzet, maar geeft wel veel informatie over 
Luther en zijn 95 stellingen. Ook worden er 95 ‘nieuwe stel-
lingen’ getoond. De openingstijden zijn van 13.30 – 17.00 
u op alle zaterdagen t/m 2 september en op de woensdag-
middagen in juli en augustus.
U bent van harte welkom!

Pastor Annie Schothorst-Vos

ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN
Bedankje

Het heeft mij goed gedaan te merken dat zoveel mensen 
om mij heen stonden tijdens mijn verblijf in de ziekenhui-
zen en “De Flecke” in Joure. Bedankt voor de warme be-
langstelling van kaarten en telefoontjes. Ben nu weer thuis 
in Teroele, maar ik blijf ziek. Het gaat op dit moment erg 
goed met mij. Bedankt voor de bloemen en de fruitman-
den bij mijn thuiskomst. En voor de bezoekjes.

Pieter Dijkstra, Teroele

✿ ✿ ✿
Bij dezen wil ik een ieder hartelijk bedanken voor het me-
deleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis als ook bij 
mijn thuiskomst in welke vorm dan ook, via kaarten, tele-
foontjes, bloemen en wat al niet meer.
Het was hartverwarmend en ik was er dan ook erg ont-
roerd door. Nogmaals hartelijk dank.

Vriendelijke groet,
Henny Sybesma - Kooistra
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MUTATIES MEI/JUNI/JULI 2017

 Geboren
Op 1 mei is Johannes de Vries geboren, zoon van Christien 
en Meinte de Vries, Groenendal 9, 8521 LG St. Nicolaasga.

 Binnengekomen
Vanuit Leiden: Mevr. A. Wijnia, Schonegevelstraat 22, 
8521 LC St. Nicolaasga
Vanuit Joure: Dhr. J. Poepjes, Stationsstraat 1 K55, 
8521 JT St. Nicolaasga
Vanuit Balk: Mevr. A. Nijhof, Bramerstraat 24 , 
8523 NG Idskenhuizen
Vanuit Leeuwarden i.v.m. opheffen voorkeurslid aldaar: 
Dhr. K. Bonsma, De Trochreed 15, 8522 MH Tjerkgaast

 Binnenverhuizing
Mevr. C.P. Dijkstra, Gaastweg 55 naar Lemmerweg 15, 
8521 JL St. Nicolaasga
Dhr. T.J. de Boer, Aldedyk 5 naar Aldedyk 1, 
8522 MR Tjerkgaast
Mevr. W.A. ter Heide-Groenhof, Bramerstraat 44 naar 
Midstraat 10, 8501 AP Joure
Dhr. J. Faber, It Boerein 24 naar Lemmerweg 22A, 
8521 JN St. Nicolaasga
Fam. van Es, Sietze Hepkemalaan 3 naar Voermanstraat 28, 
8521 LA St. Nicolaasga

Fam. M. Kuipers, Kempenaerlaan 31 naar 
Sietze Hepkemalaan 3 , 8521 DH St. Nicolaasga
Fam. J. Hoekstra, It Bled 2 naar Dwarsryd 10, 
8523 NT Idskenuizen

Verhuisd naar elders
Dhr. F.S. Attema, Tsjukemarwei 20b naar Twijnstraat 62 BS, 
3511 ZM Utrecht
Mevr. M. Bijlsma, Gaestdyk 35 naar Tsjerkegreft 23, 
8771 SJ Nijland
Naar Langweer: Mevr. H.A. Postma, De Rijlst 40 naar 
Troelstraweg 15 , 8524 DK Teroele
Naar Langweer: Mevr. A. Wijnia, Schonegevelstraat 22 naar 
Buorren 44 , 8525 ED Langweer
Naar PKN gemeente Heerenveen: Mevr. Y.S. de Vries-
Bouma, Weegbree 26, 8446 SB Heerenveen

Uitgeschreven
Fam. Van Netten, De Trochreed 8 a, 8522 MH Tjerkgaast
Mevr. E.C. Sijbesma, Legemeersterweg 1, 
8527 DS Legemeer
Dhr. K. Qualm, De Rijlst 81, 8521 NK St. Nicolaasga
Mevr. K.G. van der Werf-Postma, De Rijlst 2 0002, 
8521 NH St. Nicolaasga
Dhr. C. IJntema, De Greiden 11, 8523 NR Idskenhuizen
Dhr. S.J. Bouma, Heemstrastraat 4, 8521 KH St. Nicolaasga

Verjaardagen  van 80-plussers uit onze gemeente
1 juli Mevr. L. Oppedijk - Atsma 

Stationsstraat 43, 8521 JT Sint Nicolaasga
2 juli Mevr. K. Keulen - Hoekstra 

De Rijlst 2e, 8521 NH  Sint Nicolaasga
5 juli Mevr. P. Plantinga - de Vries 

Stationsstraat 1- K22, 8521 JT Sint Nicolaasga
12 juli Mevr. W.T. Kuijper - ten Hoeve 

Kempenaerlaan 18, 8521 KS Sint Nicolaasga
16 juli Mevr. M. de Jong - Bles 

Stationsstraat 1 - K49, 8521 JT Sint Nicolaasga
17 juli Dhr. J.L. Weststrate 

Stationsstraat 1- K59, 8521 JT Sint Nicolaasga
25 juli Mevr. A.W. Bosma - Boschma 

Noed 15, 8521 NR  Sint Nicolaasga
26 juli Dhr. W.J. Bijlsma 

Gaestdyk 35a, 8522 MX Tjerkgaast
 27 juli Dhr. S. Schotanus 

De Rijlst 51a, 8521 NH Sint Nicolaasga
 3 aug. Mevr. K.H. Bos 

Jhr F J J v Eijsingastr 32, 8521 JH Sint Nicolaasga
 4 aug. Dhr. B. Tuiten 

Stationsstraat 1 - K40, 8521 JT Sint Nicolaasga
 8 aug. Mevr. S. de Vries - Plantinga 

Stationsstraat 19, 8521 JT Sint Nicolaasga
 11 aug. Mevr. P. Bijlsma - Nieuwenhuis 

Stationsstraat 1 - K09, 8521 JT Sint Nicolaasga
 27 aug. Dhr. A. Wijnja 

Huisterheide 32, 8521 ND Sint Nicolaasga

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

Bloemengroet
  7 mei:  fam. J. Postma, Stripedyk 19, Idskenhuizen
14 mei:  Gerlof Haarsma, Trochreed 1, Tjerkgaast
21 mei:  mevr. Wiarda-de Vries, Doniahiem, kamer 20
28 mei:  fam. G. Samplonius-Waterlander, Groenendal 16,  
 St.Nicolaasga
4 juni:  mevr. H. Sybesma-Kooistra, De Greiden 22, 
 Idskenhuizen, dhr. P. Dijkstra, 
 mevr. A. Postma-Klompmaker.
11 juni:  mevr. N. Hoekstra, Stripedyk 4, Idskenhuizen
              mevr. J.W. Wouda-Borst, Gaestdyk 47
18 juni:  de heer P. Hoekstra, Wielwei 37, Doniaga.
              dhr. A. Hoogkamp, Tsjerkewei 2, Idskenhuizen
              dhr. P. Breimer -Gaastdyk 4, Tjerkgaast
25 juni:  Jan Schotanus, de Rijlst 18, St. Nicolaasga
  2 juli :  mevr. Tine van der Goot, Dwarsryd 17, 
 Idskenhuizen

Gemeenteleden elders  
Mevr. W. ter Heide - Groenhof, Bramerstraat 44, Idskenhui-
zen, verblijft in de Flecke.

Huwelijksjubileum
Het echtpaar Cornelis Booij en Antje Booij-Bakker, De 
Oergong 57, 8521 KA St. Nicolaasga, heeft 8 mei jl. een 
wel heel bijzonder jubileum gevierd. De heer en mevrouw 
Booij waren op die dag namelijk 65 jaar getrouwd; een 
briljanten huwelijksjubileum dus!
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Wij gedenken 

Anne Hoogland
* Legemar, 9 februari 1926      † St. Nyk, 25 mei 2017

Anne Hoogland werd geboren in Legemar, als tweede kind in een gezin van vijf. Als jonge man ging hij als soldaat 
naar Indië. Bijna 55 jaar geleden trouwde hij met Fim Vogel en betrokken zij een kleine boerderij in de Vegelinsbos-
sen. Daar hebben zij dertien jaar gewoond. Hun drie kinderen Gerrit, Jan en Ymkje zijn daar geboren. Het was voor de 
jongens een prachtige tijd: altijd was er wat te beleven en te doen in het bos. 

Verdriet en zorg was er om Ymkje. Ze kreeg leukemie. Ze overleed toen ze bijna drie jaar was. Het was verschrikkelijk 
voor Anne en Fim om afscheid van haar te moeten nemen. 
De boerderij werd groter en de familie verhuisde naar Huisterheide. Nog weer later werd een grotere boerderij in 
Doniaga gekocht waar Gerrit en zijn vrouw Selma nu wonen en werken. Jan trouwde met Grietje en zij kregen drie 
kinderen. Groot was het verdriet toen hun jongste dochter Femke ziek werd en stierf op tienjarige leeftijd. 

Het getuigt van veel kracht en moed om na zoveel verliezen weer verder te gaan. Het verdriet om de beide meisjes 
bleef altijd aanwezig, maar er was ook dankbaarheid voor al het goede dat hen overkwam: het mooie huis aan het 
Groenendal waar ze nog steeds konden blijven wonen met z’n tweeën, de fijne buurt, de goede relatie met hun 
kinderen en kleinkinderen. Maar het belangrijkste was de liefde die zij beiden hadden voor elkaar. In moeilijke tijden 
trokken ze elkaar er door.   

Sinds eind vorig jaar wist Anne Hoogland dat hij ziek was en niet meer beter kon worden. Hij droeg dat op een manier 
die zo kenmerkend voor hem was: bedachtzaam en met kalmte. Hij toonde wel zijn verdriet, maar ook dan was het 
beheerst en kalm. De dankbaarheid voerde steeds de boventoon. 

Anne Hoogland was een gelovig mens. Hij kerkte zo lang hij kon in St. Nyk. Zijn Bijbelkennis was groot. Toch sprak hij 
niet veel over zijn geloof. Het was iets dat op een heel natuurlijke wijze bij zijn leven hoorde: geloof in God die onze 
hulp is en die ons veilige huis is, wat er ook gebeurt. 

Op de morgen van Hemelvaartsdag was daar plotseling het einde van zijn leven. In alle rust, precies zoals hij geleefd 
had, is hij naar zijn Vader in de hemel gegaan. 

In dat geloof hebben wij op 30 mei zijn leven herdacht in de kerk van St. Nyk. We zongen liederen die hem dierbaar 
waren en er klonken persoonlijke woorden van de familie. Daarna hebben wij Anne Hoogland naar de begraafplaats 
van Legemar gebracht. De cirkel was rond. 

Wij wensen de familie de troost toe van ontelbare herinneringen aan een goede man, een fijne vader, een trotse opa, 
een man om lief te hebben. 

Ds. Gerda Keijzer

IN MEMORIAM
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Wij gedenken 

Willem Postma
* De Noed, St. Nicolaasga, 13 november 1944            † Idskenhuizen, 10 mei 2017

Maandagmiddag 15 mei hebben we in de kerk van Idskenhuizen afscheid genomen van Willem Postma. 
Na een mooi leven van ruim 72 jaar is Willem Postma, onze broer, zwager en oom woensdagmorgen 10 mei na een ernstige 
ziekte rustig ingeslapen.
Met Jan, de broer die onder hem kwam, heeft hij meer dan 45 jaar samen gewerkt op het loonbedrijf aan de Troel-
strawei. Jan trouwde met Rennie en zij woonden bij het bedrijf. Willem hoorde erbij. Omkesizzers zijn met zijn werk 
doorgegaan. Willem kon altijd een beroep doen op zijn naaste familie. Jan en Rennie hebben hem een week voor zijn 
overlijden een plekje gegeven in hun woonkamer aan de Stripedyk en hem liefdevol verzorgd.   
Jan heeft tijdens het afscheid het volgende over zijn broer verteld: “Willem is 13 nov.1944 geboren op de Noed. Waar 
hij op groeide met drie zusters en drie broers. Na de lagere school op De Noed ging hij naar de landbouwschool in St. Ni-
colaasga. Voor en na schooltijd ging hij zomers eerst de schapen melken bij boer Van Rijs, waar hij na het behalen van zijn 
diploma van de landbouwschool als lyts feint aan het werk ging. Het boerenwerk vond hij prachtig.  Ook hield hij van konij-
nen, daar fokte hij mee, en verkocht ze dan weer. Totdat de konijnenziekte toesloeg. Na zijn militaire dienst in Kampen wou 
hij wel iets voor zichzelf beginnen. Tractoren en kranen vond hij prachtig. 12 mei 1968 is hij met het loonbedrijf begonnen.  
Hij kocht toen een tractor, ladewagen  en een pers. Twee jaar later zijn wij samen verder gegaan met het bedrijf. Het bedrijf 
groeide en al snel kwam er personeel bij. Er was niet genoeg ruimte meer op de Noed voor al het materiaal. Er werd grond 
gekocht voor een loods en woning in Idskenhuizen. Willem zat op de kraan, deed de boekhouding en zomerdag perste hij 
kleine pakjes op zijn Fiat 450. Het was altijd hard werken. Maar hij genoot ook van vele andere dingen. De biljardclub avon-
den: meestal was hij degene die de deuren moest sluiten. Samen zijn we vaak op zakenreisjes geweest in het buitenland.  In 
de winter ging hij met het ballonteam Haven naar Gassouw om daar te ballonvaren en de après-ski te bezoeken.
Anderhalf jaar geleden kreeg hij te horen dat hij een ernstige ziekte had. Maar hij ging niet bij de pakken neer zitten en bleef 
altijd positief. Hij ging veel weg met de scout mobiel: dat was zijn gouden koets, veel ritjes heeft hij daar mee gemaakt o.a.  
naar Spannenburg en de loods. De laatste weken had hij nog weinig energie, maar hij klaagde nooit. Hij bleef positief en 
genoot nog zichtbaar vorige week maandag toen hij de nieuwe wikkelaar voor het raam vanaf zijn bed zag.  Woensdag-
morgen is hij rustig ingeslapen, het was goed zo.”

Willem Postma is 8 jaar dienstbaar geweest als diaken. We waren vaak samen aanwezig bij een afscheidsdienst. Toen 
hij begin vorige week een beroep op mij deed met de vraag of ik zijn afscheidsdienst wilde leiden, heb ik daar ja op 
gezegd. Boven de kaart stonden de woorden De Heer is mijn Herder.    
Een man die zijn leven lang op het land heeft gewerkt en velden vol groen gras heeft gemaaid om ze later te ver-
werken tot veevoer voor de winter, herkend zich in deze woorden uit psalm 23. Meer dan 2500 jaar geleden was er 
een dichter die vanuit een vast vertrouwen enthousiast uiting heeft gegeven van iets waar zijn hart vol van was. Het 
lied is voor velen een levenslied geworden. Willem hield van levensliederen. Het lied is ook een belijdenis dat een 
diep, haast intiem vertrouwen op God uitdrukt.  En zo voelen die woorden nog voor velen. Ze hebben een dragende 
Kracht. Jezus noemt zich later zelf de goede Herder.  En dat beeld klinkt ook door in Jezus afscheidswoorden aan zijn 
vrienden: Wees niet ongerust, Sit net yn Noed, maar vertrouw op mij en op mijn Vader. Het waren troostwoorden. 

Als je hoort dat een dierbare ongeneeslijk ziek is, dan ben je als naasten van slag. Afscheid nemen komt dan heel 
dichtbij. Maar door de onderlinge band, gebeurt er iets bijzonders. Je zegt tegen elkaar: we gaan er voor. De zieke 
voelt zich niet alleen. Hij wordt daardoor getroost en geholpen om verder te leven, van dag tot dag, van week tot 
week, tot het einde daar is. Zoiets is er ook gebeurd toen Willem hoorde dat hij ernstig ziek was. Wees niet ongerust, 
wij zullen ervoor je zijn. Als naasten, als vrienden, dorpsgenoten, als kerkgemeenschap waren jullie er op gezette 
tijden om zijn leven inhoud en vorm te geven. Hem te verzorgen. Vertrouwen laat zich zien in liefde die doet wat ge-
daan moet worden. Jezus heeft het in zijn afscheidsrede ook over kamers: In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. 
Ik maak een plaats voor jullie gereed en als ik terug kom, neem ik jullie mee. Met deze woorden kunnen Jezus vrienden 
verder. Alles is niet duidelijk, maar ze blijven Jezus trouw. De vraag van Filippus Heer, laat ons de Vader zien, meer ver-
langen wij niet, bleef bij mijn hangen. Ineens gaat het hier over verlangen. Verlangen om de Vader te zien. Dat bete-
kent verlangen om je als volwassene, als oudere, nog eens kind te mogen voelen. Kind van de hemelse Vader die jou 
accepteert zoals je bent: met je mooie, maar ook met je minder mooie kanten. Die van je houd om wie je bent. Bij zo’n 
Vader voel je je thuis. Wij mogen geloven dat Willem heengegaan is naar zijn hemelse Vader. Geborgen in Zijn liefde. 
Na de dienst hebben we Willem zijn lichaam toevertrouwd aan de aarde op de begraafplaats naast de kerk in St. 
Nicolaasga. Ik hoop dat zijn naaste familie en allen die Willem Postma missen de liefde van God mogen ervaren zoals 
Willem die heeft ervaren. 

Ds. Siena Cnossen-Hoekzema
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ALGEMENE INFORMATIE

Autodienst 
Wanneer u gebruik wilt maken van de autodienst voor de diensten in 
Tjerkgaast, St. Nicolaasga of Idskenhuizen graag bellen de avond voor de 
dienst tussen 19.00 en 20.00 met: Marieke de Velde Harsenhorst  tel. 0513 – 
853131 of Dini Wijnia, tel 0513-432518. Belt u gerust als u naar de kerk wilt. 
De autodienst is er voor u!

Kinderoppas
Tijdens de ochtenddiensten is het mogelijk uw kinderen naar de oppas te 
brengen. Wilt u gebruik maken van de oppas, dan graag voor zaterdag-
avond bellen naar Linda Wind: 0513-431415.

Kerkelijke adressen
In de Schakels staan elke keer de kerkelijke adressen vermeld. Als er ver-
anderingen zijn of als er fouten in staan, wilt u dat dan doorgeven via de 
redactie van de “Schakels”?

Koffiedrinken
Na iedere kerkdienst is er gelegenheid tot koffiedrinken.

www.pkn-openoed.nl
Dit is het web adres van onze gemeente. De website wordt regelmatig aan-
gepast en geactualiseerd. 
Het kerkblad de Schakels is natuurlijk nog steeds  on-line te lezen. Dat be-
tekent dat u, wanneer u een computer met internet verbinding heeft de 
mogelijkheid bezit om het kerkblad op uw beeldscherm te lezen. Ieder-
een, bijvoorbeeld oud gemeenteleden die verhuisd zijn kunnen op deze 
manier toch nog op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen onze 
gemeente. U kunt het één en ander bekijken op de website van onze ge-
meente. Het adres is : www.pkn-openoed.nl  klik dan op de knop [schakels]

Zondagse ontmoeting
U kunt mededelingen, berichten etc. doorgeven aan Alie Runia
Het is mogelijk de ’zondagse ontmoeting’ digitaal aan gemeenteleden te 
verzenden.
Hebt u hier belang bij? Geef dan uw e-mail adres door aan Alie Runia, Lytse 
Buorren 19, Idskenhuizen, tel. 0513- 43 24 98. e-mail: alie.runia@ziggo.nl

Kennisgeving
Het komt wel eens voor dat gevraagd wordt waarom er door de kerk geen 
aandacht aan een bepaalde gebeurtenis, geboorte of huwelijk etc., is ge-
schonken. Soms realiseren gemeenteleden zich niet, bij alle geboorte- en 
huwelijkskaarten die verstuurd worden, ook een exemplaar naar de predi-
kant of het kerkelijk bureau te sturen. In zo’n geval weet de kerk (wijkou-
derling of predikant) dan ook vaak niet van de gebeurtenis en valt de kerk 
dus niets te verwijten. Omdat we graag op de hoogte gehouden willen 
worden van mutaties in de gemeente, ook om daar op passende wijze op 
te kunnen reageren, dus het verzoek om in voorkomende gevallen ook 
een kennisgeving naar de kerk te sturen.
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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 - 826 949 98, stoel-keijzer@planet.nl

Pastor  Anneke Adema, Túnkerij 58, 8501 TK Joure 
 06 - 508 688 90, annekeadema@hotmail.com

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

Scriba  Roel Kok, De Spoarbyls 8, 8521 DK St. Nicolaasga 
 (0513) 43 13 53, roel-kok@hetnet.nl

Kerkelijk Bureau  (voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
 Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga
 (0513) 43 10 89, pdirksen@kpnmail.nl

Kosters Idskenhuizen: contactpersoon: Wico Koolstra, 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: Douwe Smit, De Spoarbyls 2, 8521 DK St. Nicolaasga
Kerkrentmeesters (0513) 43 21 55, douwe.smit1606@gmail.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: Klaas Postma, De Greiden 5, 8522 MH Tjerkgaast
 (0514) 53 12 82, postmaklaas@gmail.com

Diaconie Voorzitter: Dini Wijnia, Schonegevelstraat 22, 8521 LC, St. Nicolaasga
 (0513) 43 25 18, d.d.wijnia@gmail.com
 Penningmeester: Auke Nauta, It Sein 21, 8521 DM St. 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: Froukje Jellema, Burgemeester G.H. Mulierstraat 37, Sloten
 06 - 311 648 98, froukje-jellema@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 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

Beamteam Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga
 06 - 212 843 56. alexvdwal@ziggo.nl

ADRESSEN PKN GEMEENTE OP ’E NOED


