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Open huis 

 
Gen. 18: 3 

‘Kom 

alstublieft 

met mij 

mee, u 

bent mijn 

gast’  

 
Als 
iemand in 

een ander 

of een 

nieuw huis 

gaat 
wonen, 

wordt er, 

zeker 

onder jongeren, nogal eens een feestelijk piketpaaltje geslagen met een ‘house warming party. 

Familie vrienden en kennissen worden uitgenodigd om het nieuwe huis te bezichtigen en in te 

wijden met een hapje en drankje. Men houdt ”open huis”. Enerzijds om te pronken met het 

nieuwe huis, maar anderzijds zit daar ook de gedachte achter dat je jouw blijdschap wilt delen 

met anderen.  

En dat proberen we ook in de kerk te doen.  

Open huis 

Dat is ook het thema van de startzondag dit jaar. Als je mensen wilt laten “proeven” van wat de 

kerk is en kan betekenen, dat zul je moeten beginnen met de kerkdeuren open te zetten, ook voor 

mensen die er niet of niet meer komen. Gastvrij zijn.  

In de bijbel komen wij voorbeelden van gastvrijheid tegen die wij in onze maatschappij niet zo 

meer (her)kennen. Wij ontvangen meestal gasten die wij zelf hebben uitgenodigd maar in het 

oude Nabije Oosten konden reizigers in alle omstandigheden een beroep doen op de gastvrijheid 

van anderen. In woestijngebieden was dat een levensbehoefte.  

Een prachtig beeld van gastvrijheid vinden we bij Abraham.  

Abraham ziet drie vreemdelingen en nodigt ze meteen uit: Kom alstublieft met mij mee, u bent 

mijn gast’. Hij geeft ze water, zet ze in de schaduw van een boom, en voorziet ze van een 

maaltijd.  

Abraham vindt dat geen belasting, maar juist een eer dat hij gastheer mag zijn.. Ongemerkt 

huisvestte hij de Heer met zijn boodschappers Maar dat begreep hij pas later. Hij is hier de 

perfecte gastheer.  

In de Joodse traditie bestaat nog een verhaal over Abraham en diens gastvrijheid: 

Bij zonsondergang zat Abraham voor de ingang van zijn tent. En zie, een oude man kwam 

strompelend vanuit de woestijn. Abraham stond op, ging hem tegemoet en zei: Vreemdeling, was 

uw voeten en blijf hier vannacht” .Abraham maakte een maaltijd voor hem klaar en zei: ‘Laten 

we nu de Heilige zegenen. Hij zij geprezen, de geprezen, de Schepper van hemel en aarde die 

ons verzadigt met zijn goedheid’ De oude man antwoordde: ‘Jouw God ken ik niet en zijn naam 

zegen ik niet. Ik zegen alleen de God die in mijn huis woont’ Daarop werd Abraham woedend en 

joeg de man zijn tent uit. 

De  

Kom alstublieft met 
mij mee, u bent mijn gast’ 

(Genesis 18: 3)

Als iemand in een ander of een nieuw huis 
gaat wonen, wordt er, zeker onder jonge-
ren, nogal eens een feestelijk piketpaaltje 
geslagen met een ‘house warming party. 
Familie, vrienden en kennissen worden 
uitgenodigd om het nieuwe huis te be-
zichtigen en in te wijden met een hapje en 
een drankje. Men houdt ”open huis”. Ener-
zijds om te pronken met het nieuwe huis, 
maar anderzijds zit daar ook de gedachte 
achter dat je jouw blijdschap wilt delen 
met anderen. En dat proberen we ook in 
de kerk te doen. Open huis!
Dat is ook het thema van de startzondag 
dit jaar. Als je mensen wilt laten “proeven” 
van wat de kerk is en kan betekenen, dat 
zul je moeten beginnen met de kerkdeu-
ren open te zetten, ook voor mensen die 
er niet of niet meer komen. Gastvrij zijn. 
In de bijbel komen wij voorbeelden van 
gastvrijheid tegen die wij in onze maat-
schappij niet zo meer (her)kennen. Wij ont-
vangen meestal gasten die wij zelf hebben 
uitgenodigd maar in het oude Nabije Oos-
ten konden reizigers in alle omstandighe-
den een beroep doen op de gastvrijheid 
van anderen. In woestijngebieden was dat 
een levensbehoefte. Een prachtig beeld 
van gastvrijheid vinden we bij Abraham.  
Abraham ziet drie vreemdelingen en no-
digt ze meteen uit: ‘Kom alstublieft met mij 
mee, u bent mijn gast’. Hij geeft ze water, zet 
ze in de schaduw van een boom, en voor-
ziet ze van een maaltijd. Abraham vindt 
dat geen belasting, maar juist een eer dat 
hij gastheer mag zijn.. Ongemerkt huis-
vestte hij de Heer met zijn boodschappers 
Maar dat begreep hij pas later. Hij is hier 
de perfecte gastheer. 
In de Joodse traditie bestaat nog een ver-
haal over Abraham en diens gastvrijheid:

Bij zonsondergang zat Abraham voor de 
ingang van zijn tent. En zie, een oude man 
kwam strompelend vanuit de woestijn. 
Abraham stond op, ging hem tegemoet 
en zei: “Vreemdeling, was uw voeten en 
blijf hier vannacht” . 
Abraham maakte een maaltijd voor hem 
klaar en zei: ‘Laten we nu de Heilige ze-
genen. Hij zij geprezen, de geprezen, de 
Schepper van hemel en aarde die ons ver-
zadigt met zijn goedheid’ De oude man 
antwoordde: ‘Jouw God ken ik niet en zijn 
naam zegen ik niet. Ik zegen alleen de God 
die in mijn huis woont’ Daarop werd Abra-
ham woedend en joeg de man zijn tent 
uit. De Heilige kwam tot Abraham en zei: 
Abraham, waar is de man die bij jou zou 
blijven vannacht?’ Abraham antwoord-
de: ‘Ik heb hem weggejaagd omdat hij 
Uw naam niet wilde zegenen’. Daarop zei 
de Heilige: ‘Ik trek met deze man al meer 
dan 90 jaar op. Ik heb hem voorzien van 
voedsel en kleding en jij kunt het nog niet 
eens één dag met hem uithouden?’ Abra-
ham zei: ‘Ik heb gezondigd, ik schaam mij’. 
Toen ging hij de woestijn in, op zoek naar 
de vreemdeling. 
Het is mooi dat dit verhaal ons ook overge-
leverd is. In onze tijd en onze cultuur is het 
niet altijd eenvoudig om gastvrij te zijn. 
Niet alleen voor mensen van wie wij de 
cultuur niet goed kennen, maar ook voor 
de mens die een ander spoor loopt dan 
wij, mensen die andere keuzes maken dan 
wij zouden doen. Hoe kun je dan gastvrij 
zijn? Je huis, je maaltijd, een stukje van 
je bestaan delen of in zelfde kerk zitten? 
Moet de gast zich aan jou aanpassen of jij 
aan de gast?

thouden?’ Abraham zei: ‘Ik heb gezondigd, ik schaam mij’. Toen ging hij de woestijn in, op 
zoek naar de vreemdeling. 
Het is mooi dat dit verhaal ons ook overgeleverd is. In onze tijd en onze cultuur. Het is niet altijd 
eenvoudig om gastvrij te zijn. Niet alleen voor mensen van wie wij de cultuur niet goed kennen, 
maar ook voor de mens die een ander spoor loopt dan wij, mensen die andere keuzes maken dan 
wij zouden doen. Hoe kun je dan gastvrij zijn, je huis, je maaltijd, een stukje van je bestaan delen 
of in zelfde kerk zitten? Moet de gast zich aan jou aanpassen of jij aan de gast? 
Ik denk dat dat een oneigenlijke vraag is. Als het gaat om gastvrijheid spreekt de 
bijbel klare taal: Elke fatsoenlijk mens dient zorg te dragen voor de ander, is een 
hoeder van broeder en zuster. Ook al komt het niet altijd gelegen, ook al begrijpen wij de ander 
niet altijd. Jezus spreek onomwonden over het omzien naar hongerigen, dorstigen, 
vreemdelingen, kortom mensen die op enigerlei wijze kwetsbaar zijn. ‘Kom alstublieft mee en 
wees mijn gast’ zouden we dan met Abraham moeten zeggen. Open huis houden voor mensen 
die dat nodig hebben.  
Eén van die mensen zou zo maar de Heer kunnen zijn. 
 
Pastor Anneke Adema  
 
 
1@ Kerkdiensten Tjerkgaast – Idskenhuizen - St. Nicolaasga 
 
Zondag 3 september  groen, Heilig Avondmaal 
9.30 uur. Idskenhuizen  ds. Gerda Keijzer 
Collecte   1e diaconie   2e onderhoud gebouwen 
 
Zondag 10 september  groen 
9.30 uur. St. Nicolaasga  pastor Anneke Adema   
Collecte   1e Jeugdwerk eigen gemeente 2e kerk 
 
Zondag 17 september  groen 
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KERKDIENSTEN  Tjerkgaast - Idskenhuizen - Sint Nicolaasga

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

Zondag 24 september - groen, startzondag
09.30 uur Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer en 
 pastor Anneke Adema
Collecte 1e diaconie, 2e jeugdwerk eigen gemeente

Zondag 1 oktober - groen, Israëlzondag
09.30 uur St. Nicolaasga - dhr. U. Zwaga, Goutum
Collecte 1e KIA kerk en Israël, 2e kerk

Zondag 8 oktober - groen, jeugddienst mmv DTG
10.30 uur Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e diaconie, 2e onkosten dienst

Zondag 15 oktober - groen
09.30 uur  Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e KIA werelddiaconaat, 2e kerk

Zondag 22 oktober - groen, Maeykehiemdienst
10.30 uur St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema
Collecte 1e Vrienden van Maeykehiem, 2e kerk

Zondag 29 oktober - groen, 
zendings- en bijbelzondag, mmv Interk. koor Langweer

09.30 uur  Idskenhuizen - pastor Anneke Adema
Collecte 1e Ned. Bijbelgenootschap, 2e onkosten dienst

Woensdag 1 november - groen, 
dankdag voor gewas en arbeid

19.30 uur  Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e KIA project diaconie, 
 2e onderhoud gebouwen

Zondag 5 november - groen
09.30 uur St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e bloemenfonds, 2e kerk

Zondag 12 november - groen, Heilig Avondmaal
09.30 uur  Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e H. A. project, 2e kerk

Diensten Doniahiem

 Datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheden
 31 augustus Langweer Ds. G. Keijzer 
 14 september Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. A. Vriend 
 28 september Op ‘e Noed Pastor A. Adema 
 12 oktober Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. A. Vriend 
 26 oktober Op ‘e Noed Pastor A. Adema 
 09 november Langweer Ds. G. Keijzer Heilig Avondmaal

Na iedere kerkdienst

KoffiedriNKeN

Ik denk dat dat een oneigenlijke vraag is. Als het gaat 
om gastvrijheid spreekt de bijbel klare taal: Elk fatsoen-
lijk mens dient zorg te dragen voor de ander, is een hoe-
der van broeder en zuster. Ook al komt het niet altijd 
gelegen, ook al begrijpen wij de ander niet altijd. Jezus 
spreekt onomwonden over het omzien naar hongeri-
gen, dorstigen, vreemdelingen, kortom mensen die op 

enigerlei wijze kwetsbaar zijn. ‘Kom alstublieft mee en 
wees mijn gast’ zouden we dan met Abraham moeten 
zeggen. Open huis houden voor mensen die dat nodig 
hebben. 
Eén van die mensen zou zo maar de Heer kunnen zijn.

Pastor Anneke Adema 
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BIJ DE DIENSTEN

Kerkproeverij

Zondag 24 september is het Startzondag. We beginnen 
dan het nieuwe seizoen in de kerk met een ‘Kerkproeve-
rij’ .Iedereen is van harte uitgenodigd om op die dag een 
stukje van de kerk te proeven. 

Het menu is veelzijdig. We gaan zingen, van psalmen tot 
opwekkingsliederen, van nieuwe liederen en kinderliede-
ren tot een lied uit de bundel van Johannes de Heer. We 
proeven kleine ‘preekjes’ van een paar minuten. Meer ‘tus-
sendoortjes’ eigenlijk, de één zacht van smaak, de ander 
juist pittig. 
Voor de kinderen hebben we ook een menuutje. Boven-
dien hebben de kinderen een bijzondere taak in de dienst. 

We laten je tijdens de dienst ook echt iets proeven, zodat 
je niet met een hongerig gevoel naar huis gaat. 

We sluiten de startzondag rond 12.30 af. Maar wie eerder 
naar huis wil is vrij om te gaan. 

Wat we nou heel bijzonder zouden vinden is; wanneer je 
iemand mee zou nemen naar deze dienst die al een tijdje 
niet meer in de kerk komt. Of iemand die nog nooit in de 
kerk is geweest en die je graag zou laten zien hoe wij ons 
seizoen beginnen. 
 
Hoe doe je dat, iemand uitnodigen? 
Iemand uitnodigen voor een kerkdienst is best spannend. 

Hoe vraag je dat? Hoe reageert die ander op je uitnodi-
ging? Wat doe je als ze ‘nee’ zeggen? Een paar tips:
Als je iemand vraagt, dan kun je dat het beste persoonlijk 
doen. Dat is beter dan een geschreven uitnodiging. 
Kies mensen uit die je goed kent. Dus mensen waar je een 
band mee hebt: familie, buren, vrienden. 
Hou de uitnodiging luchtig en vrijblijvend. Zo van: “Zou 
het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? 
Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is er 
voor vaste en ‘nieuwe’ gasten”
Vertel er bij dat er niets van hen verwacht wordt: 
gewoon komen en zien wat er gebeurt.

En wat nou als ze ‘nee’ zeggen? 
Dan is er geen man overboord. ‘Nee’ is ook een antwoord 
op je vraag. Bovendien, het belangrijkste is dat iemand 
zich uitgenodigd voelt en zich welkom weet in onze kring. 

Voor op het prikbord
Als je mensen persoonlijk uitnodigt is het wel handig om 
een geschreven uitnodiging te overhandigen met daarop 
de datum, plaats en tijd van de dienst op Startzondag. Die 
kunnen ze dan op hun prikbord prikken, zodat ze het niet 
vergeten. 
Op de twee zondagen voorafgaande aan de startdienst 
worden de uitnodigingen uitgedeeld. Doet u, doen jullie 
allemaal mee? 

Gerda Keijzer en Anneke Adema, pastores

Zendings- en bijbelzondag 9 oktober
Medewerking in deze dienst wordt verleend door het in-
terkerkelijk koor Langweer. I.v.m. de renovatie van de kerk 
in Langweer heeft het koor haar kerstconcert in Idsken-
huizen gegeven.  Daarom heeft het koor aangeboden om 
in een dienst bij ons te zingen. Een aanbod dat wij graag 
aanvaarden

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/jullie vragen hebben of is er iets niet duidelijk: vraag het ons

Opbrengst collecten
18-6-2017  €           84,59   
25-6-2017  €         110,27   
2-7-2017  €         122,74   
9-7-2017  €           65,50   
16-7-2017  €           75,40   
23-7-2017  €         109,90   
30-7-2017  €         109,24   
30-7-2017  €         186,60  Collecte Jeugdwerk
6-8-2017  €           80,20   
13-8-2017  €         125,53   
   

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
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World Vision
Wanneer u dit leest, ligt 25 juni al weer even achter ons.  
Tijdens de diaconale dienst van deze zondag ging ds.  
G.  Westerkamp voor.  Hij is betrokken bij de organisatie 
World Vision.  
Kinderen in armoede verdienen een leven dat helemaal 
tot bloei komt. Dat samen waarmaken is een van de mooi-
ste dingen die je kunt doen. World Vision luistert naar kin-
deren en pakt de oorzaken van armoede en onrecht aan. 
En dat doet World Vision zonder onderscheid te maken 
naar geloof, ras of politieke overtuiging.
World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden ge-
zond zijn en onderwijs krijgen. We willen dat kinderen op-
groeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren 
en doorgeven. We luisteren naar kinderen en pakken de 
oorzaken van armoede en onrecht aan. Samen met de fa-
milie en omgeving werken we aan vooruitgang die door-
gaat als World Vision weg is.
World Vision is actief in meer dan 100 landen.  
Ook wij als diaconie en  dus ook u  als gemeente steunt 
World Vision.  Wij hebben een kind geadopteerd.  En den-
ken na over een mogelijke 2e adoptie.
Uit het verhaal van ds. Westerkamp kwam naar voren dat 

kleine gebaren en daden even waardevol zijn als de grote 
daden en gebaren.  
Mocht u World Vision willen steunen of meer over de orga-
nisatie willen weten,  dan kunt u op de website van World 
Vision veel meer lezen. Het adres is: http://www.worldvi-
sion.nl. 

Collecten
Datum plaats Doel Bedrag
04-06-17 St. Nic. Diaconie project:  € 145,62
  Kerk in Actie 
  Boeren in Myanmar  
11-06-17 Idskenh. Kerk in Actie:  € 154,05
  werelddiaconaat 
  (Straatkinderen in Colombia) 
18-06-17 St. Nic. Kerk in Actie: 
  Binnenlandsdiaconaat €    83,77 
25-06-17 Tjerkg World Vision  € 162,85 
02-07-17 Idskenh. Bloemenfonds  € 118,18 
   
Datum plaats Doel Bedrag
25-mei Doniahiem Wilde ganzen  €    34,80 
08-jun Doniahiem Wilde ganzen  €    20,65 

VAN DE DIACONIE

VANAF HET KAMPEREILAND

‘Beminde gelovigen….’
Sinds kort worden op treinstations de reizigers door de 
omroepers niet meer aangesproken als ‘Dames en heren’,  
maar als ‘Beste reizigers’.  De gemeente Amsterdam schrijft 
mensen aan als ‘Inwoners’ in plaats van “Geachte heer, me-
vrouw’, en in de Londense metro klinkt het ‘Good morning 
everyone’. 

Genderneutraal noem je dat. Je wordt niet meer aange-
sproken als man of vrouw, omdat er mensen zijn die zich 
het één noch het ander voelen. In bij voorbeeld ‘Beste ie-
dereen’ kunnen alle mensen zich herkennen en welkom 
voelen.  
 
Bij ons thuis werd tijdens de koffie stevig gediscussieerd 
over dit bericht. Alle pro’s en contra’s vlogen over de tafel. 
Maar gaandeweg de discussie dacht ik opeens: Hoe doen 
we dat eigenlijk in de kerk? 

Moeten we de preek voortaan beginnen met ‘Lieve men-
sen’ of – als je het wat plechtiger wilt doen – met ‘Beminde 
gelovigen’?  Hmmmm, ik zie het mezelf nog niet doen…
.‘Broeders en zusters’ is natuurlijk helemáál uit den boze. 
En laten we eerlijk zijn; in de kerk spreken we elkaar ook 
niet meer zo vaak aan met ‘broeder’ of ‘zuster’. Maar hoe 
moet het dan wel?!?

Toen dacht ik opeens aan een woord dat we in de kerk ge-
bruiken: naaste. Jezus gebruikte dat woord al. Hij wilde er 
mee aangeven dat iedereen gelijk is, en dat we alle men-
sen moeten nemen zoals ze zijn. Man of vrouw of kind, 
ziek of gezond, rechtvaardig of ietsje minder rechtvaardig, 
arm of rijk. Iedereen is namelijk gelijk voor God. 

We kennen elkaars eigenheden en eigenaardigheden, el-
kaars sterke kanten en elkaars kwetsbaarheden. En toch is 
de één niet meer of minder dan de ander: we zijn ‘naaste’ 
voor elkaar.

Elkaars ‘naaste’ zijn, dat is echt een uitdrukking uit de kerk 
en nog genderneutraal ook. We zijn onze tijd soms ver 
vooruit! 

Ds. Gerda Keijzer

1@ Van de diaconie 
 
2@ World Vision 
Wanneer u dit leest, ligt 25 juni al weer even achter ons.  Tijdens de diaconale dienst van deze zondag 
ging ds.  G.  Westerkamp voor.  Hij is betrokken bij de organisatie World Vision.   
Kinderen in armoede verdienen een leven dat helemaal tot bloei komt. Dat samen waarmaken is een van 
de mooiste dingen die je kunt doen. World Vision luistert naar kinderen en pakt de oorzaken van armoede 
en onrecht aan. En dat doet World Vision zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke 
overtuiging. 
World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. We willen dat 
kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven. We luisteren naar 
kinderen en pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Samen met de familie en omgeving werken 
we aan vooruitgang die doorgaat als World Vision weg is. 
World Vision is actief in meer dan 100 landen.   
Ook wij als diaconie en  dus ook u  als gemeente steunt World Vision.  Wij hebben een kind geadopteerd.  
En denken na over een mogelijke 2e adoptie. 
 Uit het verhaal van ds.  Westerkamp kwam naar voren dat het kleine gebaren en daden even waardevol 
zijn als de grote daden en gebaren.   
Mocht u World Vision willen steunen of meer over de organisatie willen weten,  dan kunt u op de website 
van World Vision veel meer lezen.  Het adres is: http://www.worldvision.nl.  
 
3@Collecten 

Datum plaats Doel Bedrag 
04-06-17 St. Nic. Diaconie project: Kerk in Actie Boeren in Myanmar  € 145,62  
11-06-17 Idsk Kerk in Actie: werelddiaconaat (Straat kinderen in Colombia) € 154,05  
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THEOLOGIE VOOR LIEFHEBBERS

Het Laatste oordeel…

die zal komen om te oordelen
de levenden en de doden…

Apostolische Geloofsbelijdenis

Er zijn dingen uit onze christelijke traditie die velen van 
ons niet meer geloven, of waar ze op z’n minst grote 
moeite mee hebben. Het Laatste Oordeel is zoiets. Som-
mige mensen kunnen het niet meer meezeggen, als we 
samen dit artikel uit de Geloofsbelijdenis lezen of zingen. 
En ik denk dat als we elkaar eens diep in de ogen zouden 
kijken, zou blijken dat de meerderheid niet meer gelooft 
in een Laatste Oordeel waarbij God als Rechter de goeden 
van de kwaden scheidt en dan de ene mens leidt naar het 
eeuwige paradijs en de andere naar de … ja, waar naar toe 
eigenlijk…..de hel…. ook zoiets  moeilijks….

Wij houden er niet van, van zo’n laatste afrekening. Het is 
bedreigend. Want voor God kan de mens met z’n fouten 
en gebreken natuurlijk niet bestaan. Hoe zal je Hem onder 
ogen komen? In de loop van de geschiedenis van het chris-
tendom zijn veel (te veel) mensen gestorven met angst 
voor die confrontatie met de Rechter. Het is niet goed 
dat de ontmoeting met de Eeuwige in verband gebracht 
wordt met angst. Een theologie die aanstuurt op die angst 
moeten we van de hand wijzen. Wij richten ons veel liever 
op een barmhartige en liefdevolle God die het kwaad dat 
wij hebben gedaan resoluut aan de kant schuift.

Maar toch… als er géén laatste oordelende instantie meer 
is, hoe gaat het dan met ons? Mag je dan na je dood zo 
door naar het eeuwige leven? En zo ja, moet je om zo’n 
gemakkelijke entree in de eeuwigheid wel blij zijn?

Tijdens ons leven op aarde zijn er heel veel beoordelings-
momenten: het rapport op school, je rijexamen, een func-
tioneringsgesprek op je werk. Daar is niets mis mee, met 
die momenten: je maakt de balans op en weet weer waar 
je staat en waar je voor staat! Het maakt dat je weer ver-
der kunt. Soms een ervaring rijker, soms een illusie armer, 
maar het is altijd beter dan zó maar verder gaan, zonder 
pas op de te plaats maken. 

En wie herinnert zich niet die momenten uit je kindertijd, 
waarop je iets gedaan had wat niet mocht en je moeder of 
vader sprak je daar op aan? Niet leuk natuurlijk, om zo tot 
de orde geroepen te worden. Maar aan het eind van het 
gesprek zei je vader of moeder dan: ‘Ik vind het niet goed 
wat je gedaan hebt. Maar nu is het klaar en praten we er 
niet meer over. Het is goed zo’. Niet prettig, maar na een 
diepe zucht kon je dan wel weer verder. Het was uitgespro-
ken, opgelost, weggedaan…

In het verlengde van dit laatste voorbeeld zie ik ook het 
Laatste Oordeel. Zou het niet getuigen van zorg voor ons 
en barmhartigheid dat God in een serieus gesprek met 
ons de balans op wil maken, als we over die grens zijn ge-
komen naar dat nieuwe leven? Niet veroordelend, maar 
oordelend. Een soort hemels functioneringsgesprek. Een 
moment waarop gekeken wordt naar wat je allemaal voor 
goeds tot stand hebt gebracht. Wie je vooruit hebt gehol-
pen, misschien wel zonder het te beseffen, waar je goed 
hebt gedaan, en ook waar je niet zulke goede beslissingen 
hebt genomen en weinig heilzame dingen hebt gedaan 
en gezegd. En dat laatste dan niet om je met hel en ver-
doemenis te dreigen, maar om je de kans te geven schoon 
schip te maken. Een moment waarop het nog één keer be-
noemd wordt en dan mag je het achter je laten. Voorgoed. 

We hebben ons dat oordeel altijd zo vreselijk eng en zwaar 
voorgesteld in de schilderkunst, in boeken en in de chris-
telijke traditie. We hebben het zo negatief ingekleurd. 
Jammer. Is het niet eerder een daad van barmhartigheid 
dan iets om ons mee te kwellen? Na de dood leven we toe 
op het Laatste Oordelen van God, niet het Laatste veroor-
delen. 

Het Laatste Oordeel. Ik heb het meer dan eens als ouder-
wets en niet ter zake doende terzijde geschoven. Inmid-
dels ben ik het anders gaan bekijken en gaan herwaarde-
ren als iets goeds. Daar kan ik wel mee leven….. en sterven!

Ds. Gerda Keijzer
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VANUIT JOURE

Aankomst/Arrivals
Enkele weken geleden stond ik op Schiphol. Daar kom ik 
de laatste tijd wel vaker, meestal om zelf weg te gaan. Maar 
nu was ik er om iemand af te halen. En niet met anderen, 
(dan kun je er mooi achteraan hobbelen), maar alleen. En 
dat had ik nog nooit gedaan. 
Dus: goed op tijd weg ( u kent mij onderhand) en van te 
voren bestuderen waar ik moest zijn en vooral waar ik kon 
parkeren. Parkeren 1 of 2 had ik in mijn geheugen opge-
slagen. Dat bleek lastig en ik kwam in parkeren 6 terecht. 
Maar gelukkig wel bij de grote aankomst- en vertrekhal. 
Nadat ik mijn parkeerplaats, (row 3, een beetje links), goed 
had ingeprent liep ik de hal in. 
Op zoek naar het bord arrivals, aankomst. Ik zag wel een 
heel groot bord departures, vertrek, 
maar ja, daar had ik niets aan. Hoe ik ook 
keek, ik zag geen ander bord. Dus maar 
even gevraagd aan een van de mensen 
met zo’n lichtgevend hesje. ‘Arrivals? Dat 
staat aan de andere kant van het bord 
departures’. Ik voelde mij een enorme 
sukkel, maar de man zei vriendelijk: ‘Ja, 
dat moet je net maar weten he? ‘

Ik had al snel de gate gevonden waar 
de beoogde reiziger, in dit geval onze 
zoon, zou aankomen.  Tijd zat dus en ik 
nestelde mij in het koffietentje er tegen-
over en zat met een kop koffie op de uit-
kijk. Ik keek rond. Allemaal mensen die 
op andere mensen stonden te wachten. 
Met bloemen, met een ballon welkom 
thuis erop, een enkel spandoek, maar 
de meesten in stilzwijgende afwach-
ting. Telkens op het info bord kijken. 

Een bepaalde spanning was van het gezicht af te lezen. 
Ik merkte dat de smartphones, die anders onafgebroken 
het onderwerp van belangstelling zijn, nu alleen af en toe 
kort werden gecheckt. De blikken waren gericht op de 
deuren waardoor de passagiers naar buiten stromen. En ik 
realiseerde met ineens hoe mooi dat was. Mensen die op 
andere mensen wachten. Die ze welkom willen heten. Die 
willen laten weten dat ze blij zijn dat je er bent. De arrival 
wordt zo niet alleen een aankomst, maar een thuiskomst. 
Je ziet de gezichten van blijdschap open springen als de 
verwachte reiziger door de schuifdeuren komt. Zwaaien, 
roepen, lachen, knuffelen. Vragen afvurend die op dat mo-
ment niet beantwoord kunnen worden maar ook niet be-
antwoord hoeven worden. Welnee. Je bent er! En dat telt.

Natuurlijk, het is ook fijn al je bij ver-
trek wordt uitgezwaaid, als je het 
beste gegund wordt voor een lang of 
kort verblijf elders, maar de vreugde 
van thuiskomen is toch groter, denk 
ik. Uiteraard hoef je niet naar Schiphol 
of naar het buitenland om iemand te 
laten weten dat je blij bent dat hij of 
zij er is. Dat kan op talloze manieren, 
elke dag zelfs. Eigenlijk zou je daar wat 
meer aandacht voor moeten hebben. 
Er is niets fijners dan dat je weet dat je 
er toe doet. 
Een groet, een telefoontje, een ballon 
met welkom thuis, een welgemeende 
handdruk. Zo’n moment van warmte: 
onbetaalbaar!
De deuren zwaaien open. Ik kijk in 
een bekend, breed lachend, gezicht. Ik 
roep en zwaai: Welkom thuis!

Pastor Anneke Adema 

 ACTIVITEITENCOMMISSIE

Van de activiteitencommissie
In het derde nummer van de Schakels hebben we jullie 
geïnformeerd over een vrijwilligersavond.
We hebben toen uitgelegd wat  wij onder vrijwilligers ver-
staan:

Een ieder die zich op welke wijze dan ook voor de kerk 
inzet welkom is op deze vrijwilligersavond!

We hebben besloten een verrassingsavond te organiseren.
We zouden het leuk vinden om veel mensen te mogen 
ontmoeten op deze avond:

Vrijdag 29 september in Idskenhuizen. 
We hopen om acht uur te beginnen.

Om toch een inschatting te kunnen maken hoeveel men-
sen we kunnen verwachten, vragen wij u/jullie op te ge-
ven bij de volgende personen :  

  Sjoerd de Vries
 tel: 850 830, famsjdevries@hotmail.com

  Jouke Kloosterman
 tel: 432 441, jpkloosterman@hetnet.nl

  Jaap vd Heide
 tel: 431278, javanderheide@planet.nl

  Marieke de Velde Harsenhorst-Zier
 tel: 853 131,bdeveldeharsenhorst@gmail.com

6
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7 VRAGEN AAN...  JOLANDA LOLKEMA

1.  Wat betekent Op ‘e Noed voor jou?
Een kerk en gemeenschap waar de deur altijd voor mij 
openstaat.

2.  Noem één ding dat je meteen zou veranderen aan   
 onze gemeente?
Dan zou ik weer een Zondagsschool willen waar iedereen 
welkom is. Ik heb dit in mijn jeugd als zeer leerzaam en 
waardevol gevonden. Mede door de enthousiaste leiding, 
mooie verhalen en herkenbare liedjes. Doordat dit op een 
andere locatie was dan de kerk was dit erg laagdrempelig 
en waren er ook altijd veel kinderen

3.  Welke persoon uit de Bijbel past wel een beetje bij   
 jou en waarom?
Een enkele persoon vind ik moeilijk. Ik ken ze niet allemaal 
evengoed. Ik voel me meestal wel verbonden met de me-
nigte zoals bij de mensen die kwamen luisteren naar de 
verhalen van Jezus. Dit voelde ik ook  tijdens de Passion in 
Leeuwarden. Toen wij als menigte moesten roepen “krui-
sigt hem” werd mij duidelijk dat ik er in die tijd  zo tussen 
die mensen had kunnen staan. 

4.  Wie/wat zou je wel eens een dag willen zijn 
 en waarom?
Als ik nou eens een dag heel mooi zou kunnen zingen en 
dan meedoen aan een optreden waardoor mensen ge-
raakt en vooral ook blij van worden….. ja dat zou ik wel 
willen. 

5.  Wat doe je het liefst in je vrije 
tijd?
Ik mag graag lezen en doe aan bad-
minton. Daarnaast ga ik ook graag 
naar de volleybalwedstrijden kijken 
van onze dochters. 
Maar onze grootste hobby is de wa-
tersport. Wanneer we vrij zijn gooien 
we de trossen los en zeilen dan graag op het Tjeukemeer, 
maar als we langer vrij zijn gaan we graag naar het wad en 
laten ons daar leiden door de wind en het tij. Het is elke 
keer weer bijzonder om de kracht en het mooie van de na-
tuur te ervaren.

6.  Welk boek, welke film, welk voorval, welke tekst
 of welke persoon geeft jou inspiratie?
Ik krijg altijd veel inspiratie van muziek en de mooie tek-
sten bij de liederen. Ik kan geraakt en geïnspireerd worden 
door een groot koor, een vlotte band of soms door een 
klein breekbaar (kinder)liedje.

7.  Wat betekent voor jou ‘geloven’?
Geloven betekent voor mij dat er altijd iemand voor mij is 
waar ik altijd mijn zorgen en dankbaarheid kan neerleg-
gen. Ook is het een manier van leven, zoals Jezus ons ver-
teld en geleerd heeft, liefde aan je medemens te geven, 
het goede te doen en er voor een ieder te zijn. Al struikel ik 
hierin ook regelmatig. Maar dan is het goed te weten dat 
er altijd God is die je fouten wil vergeven.

OPENSTELLING TSJERKEPAAD-KERKGEBOUWEN OP ‘E NOED

Nog 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. Nico-
laasga 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’
        

Terugblik op Tsjerkepaad 2017
Gedurende de zomermaanden waren de kerkgebouwen 
van St. Nicolaasga en Tjerkgaast tijdens Tsjerkepaad weer 
geopend. Een redelijk groot aantal bezoekers hebben we 
kunnen verwelkomen. Er hebben  interessante ontmoe-
tingen en gesprekken plaatsgevonden. Veel positieve 
reacties op de goed onderhouden kerkgebouwen. In de 
kerk van Tjerkgaast waren de schilderijen van gemeente-
lid Booy en de door hem ontworpen glas-in-lood ramen 
te bewonderen. Een aantal bezoekers hebben gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid om het kerkorgel te bespelen. 
Tijdens de openstelling van de kerken heeft er een ten-
toonstelling plaatsgevonden met het thema  “De zondag-
school van toen”. Na een oproep in het kerkblad hebben 
we prachtig materiaal hierover kunnen tentoonstellen: 
liedboekjes, leesboekjes (sommigen erg oud), notulen en 
foto’s van kinderen die nu volwassen zijn. Hartelijk dank 

gemeenteleden dat we dit materiaal in bruikleen van jullie 
kregen!
Een groot aantal gemeenteleden hebben als gastvrouw 
en gastheer deze bezoekers mogen begroeten en verwel-
komen. Zij hebben de bezoekers, naast het aanbieden van 
koffie of thee e.d., ook iets mogen vertellen over de ge-
bouwen én onze gemeente.
Heel veel dank vrijwilligers voor jullie bijdrage, tijd en inzet 
voor het slagen van Tsjerkepaad 2017!
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ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN

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

Verjaardagen  van 80-plussers uit onze gemeente
8 sept. Mevr. S. Hofman - Schippers 
 De Oergong 51, 8521 GA Sint Nicolaasga
12 sept. Mevr. A. Booy - Bakker 
 De Oergong 57, 8521 GA Sint Nicolaasga
12 sept. Dhr. D. Bokma 
 It Perron 17, 8521 DP Sint Nicolaasga
14 sept. Mevr. C.W. Osinga - Eppinga 
 De Greiden 2, 8523 NM Idskenhuizen
26 sept. Mevr. G. Bijlsma - Groenewoud 
 Gaestdyk 35a, 8522 MX  Tjerkgaast
1 okt. Mevr. E. Hoekstra - Jelsma 
 Voermanstraat 3, 8521 KZ Sint Nicolaasga 
1 okt. Mevr. D. Folkertsma - Abma 
 Stationsstraat 23, 8521 JT Sint Nicolaasga 
4 okt. Dhr. C.J. de Vries 
 Bouwen 15, 8521 KN Sint Nicolaasga 
6 okt. Dhr. T. Bijl 
 De Trochreed 3, 8522 MH   Tjerkgaast
9 okt. Mevr. G. Haga - Boomsma 
 Stationsstraat 1 - K05, 8521 JT Sint Nicolaasga 
10 okt. Mevr. I.D. Waterlander 
 Bramerstraat 18, 8523 NG Idskenhuizen 
11 okt. Dhr. A. Zeilstra
 Stationsstraat 39, 8521 JT Sint Nicolaasga
11 okt. Mevr. B. Tuiten - Plantinga 
 Stationsstraat 1 - K40, 8521 JT Sint Nicolaasga

11 okt. Dhr. J. Kuperus 
 Stationsstraat 1 - K46, 8521 JT Sint Nicolaasga
12 okt. Mevr. S. de Vries - Schrale 
 It Sein 50, 8521 DN Sint Nicolaasga 
13 okt. Mevr. M. de Hoop - de Vries 
 Stationsstraat 17, 8521 JT Sint Nicolaasga 
14 okt. Mevr. I. de Vries - Broekema 
 Bouwen 15, 8521 KN Sint Nicolaasga 
16 okt. Mevr. A. Smit - de Jong 
 Stationsstraat 1 - K51, 8521 JT Sint Nicolaasga 
25 okt. Mevr. T. de Glee - Douma 
 Vegilinstraat 24, 8521 KV Sint Nicolaasga
28 okt. Mevr. J. Brinksma - IJpma
 De Oergong 29, 8521 GA Sint Nicolaasga

Bloemengroet
9 juli: Mevr. Neef-van Houten, St. Nicolaasga
 Dhr. T. de Groot, St. Nicolaasga
16 juli: Greta van der Meer, St. Nicolaasga
 Ds. Gerda Keijzer, Kampen
23 juli: Jetske Wildschut, St. Nicolaasga
30 juli Dopeling Johannes de Vries, St. Nicolaasga
 Mevr. Doedel, Idskenhuizen
 Rauke Hoekstra, Idskenhuizen
 Echtpaar Posthuma-vd Boomgaard, Idskenhuizen
6  aug : Echtpaar Steenbeek, St. Nicolaasga
13 aug: Ouders baby Aniek Jetske Wijnja, Tjerkgaast
 Echtpaar De Hoop-de Vries, St.Nicolaasga
  Echtpaar Bijlsma-Groenewoud, Tjerkgaast

t/m 9 sept.
Tsjerkepaad

24 sept.
Startzondag

29 sept.
Vri jwilligersavond
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Wij gedenken 

Wolter Tuiten
*  Sint Nicolaasga, 3 juni 1926 † Sint Nicolaasga, 7 juli 2017

Ruim een jaar na het overlijden van zijn vrouw, is ook Wolter Tuiten ons ontvallen. 

Tot kort voor zijn overlijden is hij in goede gezondheid geweest, maar het verlies van zijn vrouw deed de gouden 
rand van het leven verbleken en de levensvreugde afnemen.

Wolter Tuiten is geboren en getogen, heeft geleefd en is gestorven in Sint Nicolaasga. De jonge Wolter moest al heel 
jong meehelpen om de kost te verdienen, door het werken bij een boer. Later werd hij vrachtwagenchauffeur bij 
Brinksma. Het was zijn lust en zijn leven. Hij genoot van het rijden, de vrijheid. Ook al waren het hele lange dagen. 
Hij maakte veel mee en hij vertelde er graag over. Toen kwam Jikje Wijnia in zijn leven. Zij trouwden en zij kwamen, 
na een korte tijd in Tjerkgaast, in Sint Nicolaasga wonen. Dochter Akke was in Tjerkgaast geboren en Geeske en An-
nemien volgden. Heit was bijna nooit thuis, altijd onderweg met de vrachtwagen. Dat werd beter toen hij molkrider 
werd. Ook al had hij daar nog een baantjes en ‘putsjes’naast. IJver kon je heit niet ontzeggen. 

De kinderen mochten af en toe mee op de molkwein of op de brommer. Goede herinneringen!  Ook aan de vakan-
ties met oom Bart en tante Beitske. Zelfs heeft Wolter Tuiten veel plezier beleefd aan auto’s en motoren. Het sleute-
len eraan, maar ook het erin rijden. Hij heeft zeker zo’n 30 auto’s gehad. 
Heit ging werken bij Rijkswaterstaat. Ans werd geboren. Een nagekomen geschenk. Heit was wat meer ontspannen. 
De ‘hurde kop’, die hij zeker had, was zachter en milder geworden. Samen hebben Wolter en Jikje Tuiten goede pen-
sioenjaren gekend. Veel er op uit, naar de camping.

Heit vond het moeilijk om te accepteren dat de gezondheid van mem achteruit ging. Vooral met haar geestelijke 
achteruitgang. Toen mem thuis op bed kwam te liggen heeft hij haar, samen met de kinderen, met alle zorg om-
ringd. 
De niet aflatende zorg die de kinderen voor heit en mem hadden, bleef onverminderd toen heit alleen was. En 
Wolter Tuiten was er heel dankbaar voor. Hij hervond het laatste stukje van zijn leven de kracht die het geloof kan 
bieden. Hij vertrouwde op de God van Ps. 121 

Die psalm stond centraal toen wij afscheid namen in het crematorium in Sneek. In het vertrouwen dat Wolter Tuiten 
thuisgekomen is bij zijn Hemelse Vader, hebben wij hem uit handen gegeven. 

Op het in memoriamkaartje stond:
Bezige handen

gevouwen en stil.
Een leven vol ijver

dat was je wil.
Nu heb je rust

met lichaam en geest
Vaak zullen we denken

aan wat is geweest  

Wij wensen de kinderen en klein- en achterkleinkinderen sterkte toe. 
Pastor Anneke Adema

IN MEMORIAM
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Wij gedenken 

Martje Mink-Veldman
*Ruigahuizen, 28 maart 1914 † Sint Nicolaasga, 4 augustus 2017

Martje Mink- Veldman was het oudste lid van onze gemeente. Ruim 103 jaar oud. 
En zij was niet de enige in het gezin Veldman die een hoge leeftijd bereikte. Haar zussen waren 90, 96, 100 en 103 
jaar. Een sterk geslacht dus, het gezin van boer Veldman uit Ruigahuizen / Sondel. Samen met de zussen en nog een 
broer groeide Martje op. Zoals gebruikelijk in die tijd moest er ook al jong flink aangepakt worden. Eerst thuis, later 
bij de boer. 

Jacob Mink uit Idskenhuizen kruiste haar levenspad. Vlak na het uitbreken van de oorlog, op 6 juni 1940 trouwden 
zij. Jacob hoefde niet naar Duitsland, want hij werkte bij de gemeente. Idskenhuizen werd de woonplaats van het 
jonge stel. En Idskenhuizen zou ook bijna 60 jaar hun woonplaats blijven. Anske werd geboren en Johannes en 
Coby. Mem had stevig de touwtjes van de huishouding en de opvoeding in handen. Er heerste orde en regelmaat 
en mem slaagde erin om alle financiële eindjes aan elkaar te knopen. 

Voor de kinderen een stabiel thuis. Uit haar zorgzaamheid kon je haar liefde voor de kinderen lezen. Mem was niet 
van de opsmuk en de extraatjes. In de gewone wereld van alledag was ze op haar best. Een uitspraak van haar was 
dan ook: “Rjocht en Sljocht en geen poppekast”.. Mem ten voeten uit. Zij vond het lastig als die vaste patronen 
en structuren doorbroken werden. De kinderen de deur uit, partners van de kinderen, kleinkinderen. Zij vond het 
moeilijk om haar diepste gevoelens te laten zien. En dat is wel eens jammer geweest. 

Na de pensionering van heit hebben zij genoten. Op stap met de Honda, de busreizen naar het buitenland en het 
bootje. Daar hebben zij veel plezier aan gehad. Mem kon genieten van heel gewone dingen.

Heit kreeg longemfyseem en Martje en Jacob verhuisden naar de Scharleijen in Sint Nioclaasga. In 2002 overleed 
heit. Martje pakte de levensdraad goed op. Zij wilde niet “als een treurwilg” op een stoel blijven zitten, zoals zij zelf 
zei. Zij deed mee aan activiteiten en zo lang het kon ging zij naar de kapel voor de erediensten. 

Heel veel verdriet is er geweest om het overlijden van Geja. Haar schoondochter, de vrouw van Anske, mem van 
Jacob en Jelle Jan en hun vrouwen Joan en Neeltje en hun kinderen. Mem was graag in haar plaats gegaan. Zij was 
immers “oan it ein fan ‘e ikker” zoals zij het zelf omschreef. Toch zou zij nog enkele jaren onder ons blijven.

Dankbaar was ze voor haar helderheid; Ik bin noch by myn sûp-en-bôltsje, zei ze, en dat was waar. Zij is haar leven 
lang uitzonderlijk helder gebleven. Een lang ziekbed is haar bespaard gebleven. In vrede is zij op 4 augustus heen-
gegaan. In de afscheidsdienst in de kerk van Sint Nicolaasga mochten wij het leven van mem gedenken in het licht 
van de God die haar door en door kende, de God van psalm 139. De Heer heeft zich over haar ontfermd. 
Wij bidden de kinderen, klein- en achterkleinkinderen de nabijheid van de Heer toe.

Pastor Anneke Adema 
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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.

COLOFON
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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 Sint Nicolaasga
Kerkrentmeesters (0513) 43 44 20, 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: Alie Langeraap, De Greiden 5, 8523 NR Idskenhuizen
 (0513) 43 20 09, j.a.langeraap@ziggo.nl

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: 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


