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Onderweg naar Pasen
De veertigdagentijd is de tijd waarin we
onderweg zijn naar Pasen. Het is een indringende tijd omdat we weten wat er
lang geleden met Jezus gebeurde.
Jezus vertrok op enig moment met zijn
vrienden vanuit Galilea naar Jeruzalem,
om daar het Paasfeest te vieren. Het werd
een tocht vol uitersten. Onderweg genas
Jezus mensen, hun lichaam of hun geest,
en maakte dat ze weer verder konden. De
mensen droegen Hem daarom op handen.
Maar er waren ook anderen die Hem liever
zagen gaan dan komen. Dat waren de Romeinen en de Joodse leiders. Ze trokken
fel van leer tegen zijn uitspraken over het
Koninkrijk van God dat dichtbij zou zijn.
Dat paste niet in hun straatje. Zijn populariteit benauwde hen. Uiteindelijk groeit
de wrijving tussen hen en Jezus uit tot een
conflict en het eindigt ermee dat Jezus
wordt opgepakt en terechtgesteld.
Hoe kon het, vraag ik mij dikwijls af, dat Hij
met open ogen het gevaar tegemoet trad?
Hij merkte het toch wel? Hij had ook kunnen omkeren en het Paasfeest in Galilea
kunnen vieren. Maar Hij koos ervoor om
door te gaan en uiteindelijk in eigen persoon ‘slacht-offer’ te worden.
Jezus is niet de enige die zo radicaal voor
zijn principes stond. Ik blader in deze tijd
graag door een boekje van Etty Hillesum.
Het heet In duizend zachte armen. Gedachten bij elke dag van het jaar.
Etty Hillesum was en jonge Joodse vrouw.
Ze woonde in Amsterdam. In 1939 studeerde ze af in rechten. In 1942 ging ze
als vrijwilliger naar Kamp Westerbork. Wat
een gevaar! Ze was immers zelf Joods. Bij
tijd en wijle ging ze weer even terug naar
Amsterdam, om dan na een korte tijd weer
in Westerbork te gaan werken. Zag ze het
gevaar niet? Na verloop van tijd werd ze
van vrijwilliger gevangene, samen met
haar familie.
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Op 7 september 1943 werd ze met haar
ouders en broer naar Auschwitz gedeporteerd, waar ze omkomt.
Ik geef een aantal citaten waaruit blijkt
hoe zij omging met het gevaar dat haar
bedreigde. “De ene keer is het een Hitler en
de andere keer voor mijn part Iwan de Verschrikkelijke, en de ene eeuw is het de Inquisitie en een andere keer oorlogen, of de
pest en aardbevingen en hongersnood. Het
gaat er in laatste instantie om, hoe men het
lijden, dat toch essentieel aan dit leven is
draagt en verdraagt en verwerkt en dat men
een stukje van z’n ziel ongeschonden bewaren kan door alles heen”. Met andere woorden: je moet dapper zijn en vooral dicht bij
jezelf blijven, trouw zijn aan je idealen en
je zwakheden en je kracht kennen.
“En het gekke is: ik voel me niet in hun klauwen. Niet als ik blijf en niet als ik weggetransporteerd word. Ik voel me in niemands klauwen, ik voel me alleen maar in Gods armen,
om het nu eens beeldschoon te zeggen en of
dat nu hier aan dit bureau is, of in een kale
kamer in de Jodenbuurt of misschien in een
arbeidskamp onder S.S.-bewaking, in Gods
armen zal ik me geloof ik altijd voelen”.
Over geloofsvertrouwen gesproken….

“Ik zit middenin een volle goederenwagen op m’n rugzak.
Vader, moeder en Mischa zitten enige wagens verder. Het
vertrek kwam toch nog vrij onverwachts. Plotseling bevel
voor ons speciaal uit Den Haag. We hebben zingende dit
kamp verlaten….”

Etty heeft een intieme relatie met God. Dat komt tot
uiting in haar gebeden: “Mijn God, hoe zal het met me
gaan. Nee, ik zal het U niet vooruit vragen, ieder ogenblik,
zoals het komt, ook het onvoorstelbaarste, zal ik dragen en
als U eens in me valt, zal ik U weer oprapen. Ik hoop er samen met U doorheen te komen”.
Het is geen blind vertrouwen dat uit dit gebed spreekt.
Etty is niet naïef, of goedgelovig. Maar ze weet: hoe het
ook zal gaan, het zal goed komen. Ontroerend is dat zij
God zal oprapen als Hij valt onder het geweld en de dreiging. Alsof ze weet heeft van het verdriet van God. De een
zal de ander steunen en samen zullen ze er door komen.

In deze veertigdagentijd zijn we onderweg naar Pasen.
Feest van licht en opstanding en nieuw leven. Voor Etty
Hillesum en zoveel anderen eindigde het leven in een
concentratiekamp. In koelen bloede vermoord.
Voor ons allemaal zal het leven een keer eindigen. De
één aanvaardt dat lot moediger of bewuster dan de ander. De één vindt meer rust en troost bij God dan de ander. Maar we hebben wel weet van Pasen. Dat maakt alles anders. Want Pasen maakt alles in één klap nieuw!

“Eens op een keer midden in de nacht. God en ik zijn nu alleen nog achtergebleven. Er is niemand anders meer, die
met helpen kan…. Het geeft me helemaal geen verarmd
gevoel, eerder een rijk en rustig: God en ik zijn nu eenmaal
alleen achtergebleven. Goede nacht”.
Als God bij haar is, kan ze rustig slapen, hoe de toekomst ook zal zijn. Ik moest bij dit citaat denken aan het
slot van psalm 121: ‘De Heer behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven, de Heer houdt de wacht over je
gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid’.

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer.
Het kan geen kwaad om eens per jaar een periode na te
denken over het doel van onze levensreis, onze principes en over Hem die ons draagt. Ik wens ons allen een
goede Veertigdagentijd toe.
Ds. Gerda Keijzer

KERKDIENSTEN Tjerkgaast - Idskenhuizen - Sint Nicolaasga
Zondag 18 februari - paars - 1e zondag 40 dagentijd
09.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
Collecte
1e project 40 dagentijd, 2e kerk

19.30 uur

Dinsdag 27 maart - paars - Vesper
St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema en 		
mevr. Riekie Witteveen

Zondag 25 februari - paars - 2e zondag 40 dagentijd
09.30 uur Idskenhuizen - ds. P. Nijssen, Heerenveen
Collecte
1e project 40 dagentijd, 2e kerk

19.30 uur

Woensdag 28 maart - paars - Vesper
St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema en 		
mevr. Riekie Witteveen

Zondag 4 maart - paars - 3e zondag 40 dagentijd,
zangdienst
09.30 uur St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema
1e project 40 dagentijd, 2e onderhoud orgels
Collecte

Donderdag 29 maart - wit - Witte Donderdag,
Heilig Avondmaal
19.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer en
pastor Anneke Adema
Collecte
1e project 40 dagentijd, 2e kerk

Zondag 11 maart - paars - 4e zondag 40 dagentijd
09.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
Collecte
1e project 40 dagentijd, 2e kerk

Vrijdag 30 maart - paars - Goede Vrijdag - De Kruisweg
19.30 uur Idskenhuizen - Gemeenteleden

Woensdag 14 maart - paars Biddag voor gewas en arbeid, mmv Het Nicolaaskoor
19.30 uur Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer,
Collecte
1e project 40 dagentijd, 2e kerk

Zaterdag 31 maart - paars/wit - Stille Zaterdag,
mmv koor Cantabilé
20.30 uur Tjerkgaast - pastor Anneke Adema
Zondag 1 april - wit - Pasen, Openbare Belijdenis,
mmv Wim & Rieneke van der Wal
09.30 uur Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer en Anneke 		
Adema
1e project 40 dagentijd, 2e onderh. gebouwen
Collecte

Zondag 18 maart - paars - 5e zondag 40 dagentijd
09.30 uur St. Nicolaasga - da. Y. Slik, Balk
Collecte
1e project 40 dagentijd, 2e eigen jeugdwerk
Zondag 25 maart - paars - Palmzondag,
6e zondag 40 dagentijd
09.30 uur Idskenhuizen - pastor Anneke Adema
Collecte
1e project 40 dagentijd, 2e kerk
19.30 uur

09.30 uur
Collecte

Zondag 8 april - wit - beloken pasen
St. Nicolaasga - da. M. Mink, Kollummerzwaag
1e gez.diakonieën/caritas, 2e kerk

Zondag 15 april - wit - KSG dienst met De Paedwizer
09.30 uur Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte
1e doel Paedwizer, 2e onkosten dienst

Maandag 26 maart - paars - Vesper
St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema en 		
mevr. Riekie Witteveen
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09.30 uur
Collecte

Na iedere kerkdienst

Zondag 22 april - wit
Tjerkgaast - da. S. Cnossen – Hoekzema, 		
Scharnegoutum
1e eredienst/kerkmuziek, 2e kerk

Zondag 29 april - wit - Heilig Avondmaal
09.30 uur St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte
1e H. A. project, 2e kerk

Koffiedrinken

Diensten Doniahiem
Datum
01 maart
15 maart
29 maart
12 april
26 april

Verzorgd door
Op ‘e Noed
Op ‘e Noed
Scharsterbrug/Ouwsterhaule
Op ‘e Noed
Op ‘e Noed

Voorganger
Pastor A. Adema
Pastor A. Adema
Ds. A. Vriend
Da. G. Keijzer
Pastor A. Adema

HA, Witte Donderdag
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BIJ DE DIENSTEN

Bijzonderheden

Goede Vrijdag: De Kruisweg
Op ʼe Noed
Op vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag.
Op die dag herdenken we het lijden van Jezus Christus.
Op de avond ervoor werd Hij opgepakt om politieke en
religieuze redenen. Tijdens een schijnproces werd Hij de
volgende dag veroordeeld tot de dood aan het kruis. Jezus moest zelf Zijn kruis dragen naar de plaats waar Hij terechtgesteld werd.
In de dienst op Goede Vrijdag willen we stilstaan bij de
kruisweg van Jezus aan de hand van 14 momenten van
deze lijdensweg. Commissies en gemeenteleden werden
in januari uitgenodigd om een moment van de lijdensweg
uit te beelden in een “kunstwerk”. Aan deze oproep is door
veel mensen gehoor gegeven.
Zij hebben aan de hand van een tekst een moment uit de
kruisweg uitgekozen. Op basis van deze tekst werken zij
sindsdien aan hun kunstwerk. De 14 kunstwerken staan
op Goede Vrijdag in de kerkzaal opgesteld. Voorafgaand
aan de dienst kunt u in stilte langs de kunstwerken lopen.
Daarna kunt u uw plaats innemen in de kerkzaal. De teksten en de kunstwerken staan centraal in de dienst.
Wij hopen van harte u te mogen begroeten in de dienst
van Goede Vrijdag.
Voor de mensen die op Goede Vrijdag niet in de dienst
aanwezig kunnen zijn, maar ook voor andere belangstellenden, zal de kerk op zaterdagmiddag 31 maart tussen
14.00 uur en 16.00 uur geopend zijn.
Op paasmorgen zal een 15e statie in de kerkzaal staan.
Deze is gemaakt door de leiding en de kinderen van de
kindernevendienst.
De liturgiecommissie

Kalender 40 dagentijd
Op 18 februari begint de 40 dagen tijd.
Wij lopen de weg naar Pasen. Persoonlijk en als gemeente. Een weg van bezinning. Een boekje met voor elke dag
een Bijbeltekst. Naast de Bijbeltekst is er een gedicht, een
lied, maar ook pagina’s voor de kinderen. Dit kan een mooi
hulpmiddel zijn om iedere dag even een moment stil te
staan bij de bijzondere weken voor Pasen.
Zondag, 18 februari (en ook nog een paar weken daarna)
liggen de boekjes in de kerk. Mocht u niet in de kerk kunnen komen, en u wilt toch graag zo’n boekje hebben, dan
kunt u een van de pastores even mailen of bellen.
Wij hopen dat u/jij er gebruikt van maakt en er inspiratie in
vindt. Van harte aanbevolen.
Zondag 4 maart is een zangdienst. Veel gemeentezang
met bekende liederen.
Stille week: Op maandag, 26 maart, dinsdag 27 maart en
woensdag 28 maart, het begin van de stille week, worden
er vespers gehouden in de protestantse kerk van St. Nyk.
Momenten van bezinning waarin wij ons voorbereiden op
de dagen die gaan komen.
En het is goed om dat met onze RK broeders en zusters te
doen.
Mevr. Riekie Witteveen van de RK kerk en pastor Anneke
Adema zullen in deze diensten voorgaan. De vespers beginnen om 19.30 uur

Dienst van de Paasnacht op 31 maart
Om 20.30 uur begint de dienst op Stille Zaterdag, de Paaswake, waarin wij in het symbool van de nieuwe paaskaars,
het Licht van de Opgestane Heer begroeten. Vocaal ensemble Cantabilé o.l.v. Rinny Pijpker verleent haar medewerking. Pastor Anneke Adema is de voorganger.
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TERUGBLIK OP DE DIENSTEN
Kerstmorgen
Het kerstfeest vierden we in een volle kerk. We hebben
geluisterd naar prachtige liederen van Wim & Rieneke en
we hebben ook zelf uit volle borst gezongen. Prachtig
dat er zoveel mensen waren, want het nieuws dat Jezus
is geboren willen we elk jaar opnieuw met zo veel mogelijk mensen en met hart en ziel vieren. Deze kerstmorgen
waren er ook echte baby’s in de kerk: Johannes en Aniek.
We vroegen de moeders van de baby’s, Hinke en Christien,
hoe zij het blije nieuws van de geboorte van hun kindjes
bekend hadden gemaakt aan de mensen. Ze vertelden dat
ze hun familie hadden gebeld toen de baby’s geboren waren, appjes hadden gestuurd, en geboortekaartjes hadden
verstuurd. Goed nieuws hou je niet voor jezelf.

Diaconale dienst 8 januari
‘Een blik vol liefde’ was het
thema van deze dienst. Een
liefdevolle blik kan zoveel
goed doen. Het maakt je dag
plezierig. Als je liefde voelt
voor de ander, dan leef je
fijner, dan werk je prettiger,
dan kun je meer aan dan
je vermoedt. Tijdens deze
dienst dachten we na over
dit onderwerp en deelden
we ook drie (bak)blikken vol
liefde uit. Om leeg te eten, weer vol te bakken en door te
geven aan anderen. Bij elk bakblik zit een logboekje waarin opgeschreven kan worden waarom je voor deze of gene
bakt. We hopen dat er een lange reeks van liefdevolle baksels ontstaat.

Op 28 oktober van dit jaar is er een zendingsdienst. Dan
verwachten we de bakblikken en de boekjes weer terug.
De collecte werd in stijl opgehaald en is bestemd voor het
project van Kerk in Actie in Myanmar.

Toen de kinderen uit de nevendienst terugkwamen in de
kerkzaal kregen we tot onze verrassing heerlijke geboortekoekjes uitgedeeld en hadden ze geboortekaartjes gemaakt. Zegt het voort: Jezus is in de wereld gekomen!

(In deze dienst was Trijnie Hogeterp voor het eerst koster.
Zij liet daarom een schaaltje met pepermunt door de rijen
gaan. Wij lieten het ons goed smaken).

DONIAHIEM, SCHARLIJEN & IENDRACHT
solo engel Anna Marie; herder Jaap v.d. Heide had echte
schapen meegenomen en waakte daarover met mede
herders; er waren eerbiedwaardige wijzen. Hemmo Kalteren begeleidde de samenzang. De verteller praatte de
onderdelen van het kerstspel, naar het kerstevangelie van
Lucas en Matteüs, aan elkaar Maar de hoofdrol was voor
moeder Maria Grietje en baby Jezus Lisanne. Het was een
voorbeeldige baby die alle geroezemoes, gepraat en gezang zonder een kik over zich heen liet komen.

Terugblik kerstspel
Het is al weer even geleden, maar in Doniahiem is een
kerstspel opgevoerd in de week voor kerst. Personeelsleden hadden van te voren duchtig geoefend om alles goed
te laten verlopen. Er was een prachtig engelenkoor, met
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Het was al weer een aantal jaren geleden dat er een kerstspel in Doniahiem was opgevoerd, maar het viel in heel
goede aarde. De bewoners hebben genoten, en de spelers
en zangeressen niet minder. Zeker voor herhaling vatbaar.

Door families wordt deze In Memoriam dienst erg gewaardeerd. Een waardige afsluiting van de tijd dat heit of mem
in Doniahiem woonde. Maar ook voor de bewoners is het
waardevol. Zij hebben soms jaren met elkaar in hetzelfde
huis gewoond. Ook zij missen hun mede-bewoner en ook
voor hen wordt er een periode afgesloten.
Het is mooi om te zien, dat het mensen goed doet, ondanks dat het verlies soms nog zo voelbaar is. En het is een
gastvrije gewoonte van Doniahiem om de familie soep en
broodjes na afloop aan te bieden. Kan er nog even nagepraat worden.

In Memoriam dienst
Op 24 januari was de In Memoriam dienst in Doniahiem. Op die
datum herdachten wij de bewoners die in 2017 overleden zijn.
In Doniahiem gaan we niet uit
van het kerkelijk jaar, maar van
het kalender jaar. En wonen immers mensen van alle gezindten in Doniahiem. Het thema
van het water stond centraal.
Mensen die ons voorgingen laten hun sporen na. Zij hebben
als het ware een steen in de rivier gelegd, die de loop van die
rivier verandert. En daar mochten wij in dankbaarheid op terugkijken. Aan het eind van de
dienst kregen de familieleden
een schelp mee, met daarop de
naam van hun overleden geliefde. In de dienst noemden Janny
van Wieren en Geertje Veenstra
de namen, familieleden zetten
een bloem in de vaas en staken
een kaars aan. Alie Runia zong o.a. ‘Amazing Grace’ en zong
rondom het aansteken van de kaarsen: Het lichtend vuur
dat nooit meer dooft. Hemmo Kalteren begeleidde op het
orgel. Ook de pastores Annie Schothorst en Anneke Adema
verleenden hun medewerking.

Kerstfeest in Maeykehiem
Het was een drukte van belang in Maeykehiem op 14 december. Er waren veel bewoners en veel familieleden. Dat
was prachtig.
Het restaurant was feestelijk versierd en er stonden echte
schapen in de zaal tot groot plezier van de bewoners.
Er werden kaarsen aangestoken en natuurlijk ‘Komt allen
tezamen gezongen’. De meeste rollen werden gespeeld
door de bewoners, met een glansrol voor Maria. De herders en de wijzen gingen naar de stal. En iedereen deed de
jas aan en ging mee.
Allemaal naar buiten
langs het spoor van
lichtjes. En de stal met
Jozef en Maria en het
Kindje was het eindpunt van het verhaal.
Weer binnen hebben
wij met elkaar het Ere
zij God als afsluiting
gezonden. En daarna
was er lekkere chocolademelk.
De bewoners, de familie en iedereen die
aan spel meegewerkt
heeft, hebben een
mooie avond gehad.
Volgend jaar doen we
het vast weer.
Pastor Anneke
Adema
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VAN DE KERKENRAAD
Verslag van de Kleine Kerkenraadsvergadering
van 13 november 2017

Even voorstellen: onze belijdeniscatechisanten
Hallo,
Mijn naam is Anna de Haan en woon op dit moment samen
met mijn ouders en zusje in Idskenhuizen. De bewoners
van Idskenhuizen kunnen mij kennen van de wekelijkse
bezorging van folders. Na 1,5 de opleiding beveiliging gevolgd te hebben, heb ik ervoor gekozen om nu eerst een
tussenjaar te nemen, waarbij ik heerlijk geniet en druk bezig met o.a. het werken bij de zeilschool Neptunus.
Een paar maanden geleden heb ik gekozen om mij aan te
sluiten bij uw/jullie gemeente.
Daarbij ben ik ook gelijk begonnen met de belijdenis catechisatie en mag met Pasen mijn belijdenis afleggen, waar
ik natuurlijk erg naar uit kijk.
Naar de kerk gaan is voor mij altijd al een deel van mijn
leven geweest. Dat is ook wel logisch in mijn geval, want
mijn vader is jaren koster geweest (in Amersfoort en Drachten). De kerk was in mijn kindertijd een grote speeltuin.
We zijn als gezin een aantal keren verhuisd en hierdoor
was ik zoekende, in welke gemeente zou ik mij thuis gaan
voelen? Het “thuis” voelen, voor elkaar zijn, contact met de
gemeente en met een doel uit de kerkdiensten komen.
Hier in de kerk voelt
het voor mij goed en
daarom heb ik deze
keuze gemaakt.
Ik hoop dat ik samen
met u/jullie hier een
fijne tijd mag hebben.
Anna de Haan

Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de
aanwezigen van harte welkom. Hierna leest hij 1 Petrus 1
vers 18 – 20: God heeft ons bevrijd van vreemde goden.
Vervolgens gaat hij verder met: ‘Wat ben je waard’, waarin
de waarde van de mens centraal staat. Een voetbalclub
kan miljoenen voor een voetballer betalen, maar de gewone man/vrouw kan op waarde-ring rekenen van andere
mensen en van God; Hij geeft de mens de grootste waarde
door het offer van zijn Zoon. De voorzitter sluit de opening
af met gebed.
Onze jaarrekening 2016 is door de RCCB goedgekeurd.
Het nieuwe beleidsplan is nog niet compleet. Het volledige plan zal in onze komende GKR-vergadering besproken
worden. Onze ‘Plaatselijke regeling’ wordt aangevuld met
ons besluit over het zegenen van andere levensverbintenissen dan tussen man en vrouw.
Wij wachten nog even met het definitief opstellen van
onze regeling, omdat de PKN nog kan komen met een
nieuw format voor de ‘Plaatselijke regeling’.
Het college van Kerkrentmeesters is druk bezig met de actie kerkbalans 2018, die dit jaar in november plaatsvindt.
Er is een duidelijk stuk hierover verschenen in het vorige
kerkblad. Er is nog niets bekend over het mogelijk maken
van het direct beluisteren van een kerkdienst. Reitze wil
voorlopig wel verder gaan met het beheren van de website: hij zal de opgenomen dienst (via de hem aangereikte
usb-stick) op de website plaatsen.
De ringleiding in de kerk van Idskenhuizen is inmiddels
klaar. Een goed werkende ringleiding kan veel gehoorproblemen wegnemen, maar de kerkbezoekers moeten zelf
wel de ringleiding op hun gehoorapparaat aanzetten. Bij
de ingang komt een bordje met de mededeling: ‘Ringleiding aanwezig’ of met een pictogram met dezelfde betekenis.

Foto: Anna en Fabian
Hallo,
Mijn naam is Fabian
Stoel. Ik ben 26 jaar
en woon sinds oktober samen met mijn
vriendin Marisca in
IJsselmuiden. Op 21
september van dit jaar gaan we trouwen.
Ik werk op de Middelbare Landbouwschool in Emmeloord
waar ik docent Veehouderij ben. Naast mijn werk op school
werk ik nog regelmatig op melkveebedrijven op en rond
Kampereiland, en in het oogstseizoen bij een loonwerker.
Zo lang ik me kan herinneren gaan we zondags naar de
kerk en lezen we uit de Bijbel.
Dat probeer ik zelf ook voort te zetten. Ik wil belijdenis gaan
doen omdat ik het geloof in God belangrijk vind. Daar wil
ik voor staan. Ik denk dat mijn geloof nog wel verandert
door de tijd heen, maar dat is misschien ook wel goed. Ook
de ontwikkeling van je geloof mag niet stil staan.
Mijn vriendin heeft al belijdenis gedaan in haar eigen kerk.
Ik hoor sinds ik verhuisd ben bij de kerk van IJsselmuiden.
Omdat ik daar nog niemand ken, heb ik gevraagd of ik
in de Protestantse Gemeente Op ‘e Noed belijdenis mag
doen. Daar ken ik in ieder geval de dominee.
Fabian Stoel

Het college van Kerkrentmeesters zal het soms wegvallen
van het geluid in onze kerken aanpakken. Misschien Is het
plaatsen van een richtmicrofoon in de kerk een oplossing?
Jeugdraad: de kindernevendienst heeft een vergadering
gehouden waarin het adventsproject is geëvalueerd. De
volgende vergadering is op 25 februari.
Op club waren de eerste avond 8 kinderen, afgelopen vrijdag waren er 12. De club komt maandelijks bijeen. Rock
Steady is begonnen en er zijn 30 jongeren uitgenodigd.
De 18-plusgroep komt bijeen rond het onderwerp muziek of afgoden. De eerste avond over vooroordelen was
interessant. De volgende vergadering van de Jeugdraad
is op 15 februari. De oppasdienst is nog niet bemenst. De
kerkenraad heeft een poging gedaan om een oppaspoule
samen te stellen, maar is daarin nog niet geslaagd.
Voorzitter Jan de Jong sluit de avond af met een ‘Reis troch
de tiid’. Om 21.30 uur bedankt hij iedereen voor haar of zijn
inbreng en hij wenst een ieder wel thuis.
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WERELDGEBEDSDAG 2018
Ieder jaar is het op de eerste vrijdag van maart Wereldgebedsdag. De naam zegt het
al: over de hele wereld komen christenen bij elkaar om te bidden. Dit gebeurt al sinds
1887! De viering voor dit jaar is voorbereid door vrouwen uit Suriname. Het thema
voor de viering is: En God zag dat het goed was….
Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse
doelen in Suriname ingezameld:
- Stichting Unu Pikin: biedt werk aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
- Het Parelhuis: vangt met HIV besmette jonge kinderen op waarvan de moeder of
de familie zelf niet de verzorging op zich kunnen nemen.
- Opleiding nieuwe gezondheidszorgassistenten: de gezondheidszorg in het binnenland is goede handen bij de medische zending.
U bent allen van harte welkom bij deze oecumenische dienst. Wereldgebedsdag op
vrijdag 2 maart om 19.30 uur in de kapel van Doniahiem. In Joure in de Doopsgezinde kerk. In St. Nyk is ook de Wereldwinkel aanwezig.

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
12-11-2017
19-11-2017
26-11-2017
03-12-2017
10-12-2017
17-12-2017

€
€
€
€
€
€

Opbrengst collecten
135,78
24-12-2017
90,45		
25-12-2017
188,87
31-12-2017
118,22
01-01-2018
85,56		
07-01-2018
73,25		
14-01-2018

€
€
€
€
€
€

Ontvangen gift
Bij de Kerkrentmeesters is een gift binnengekomen van
€ 1.000,-. Heel hartelijk dank hiervoor.

166,07
198,72
106,95
37,00
102,98
69,27

Wijk 1
Wijk 2
Wijk 3
Wijk 4
Wijk 5
Wijk 6
Wijk 7

Actie kerkbalans 2018
Het bedrag aan toezeggingen staat momenteel op € 82.750.
Voor alle gulle gevers en vrijwilligers die hieraan bijgedragen hebben: heel hartelijk bedankt!!

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

VAN DE DIACONIE
Stichting kinderhulp Oeganda
Als Diaconie hebben we samen met de Paedwizer besloten dat de opbrengst van het 40dagenproject 2018 dit jaar
voor Bulamu is. Twee jaar geleden hebben we als gemeente en school enthousiast aan dit project bijgedragen. Ook
dit jaar zal Roelie de Haan ons vertellen over Bulamu, op
school en in de kerk. De dienst in samenwerking met de
Paedwizer is op zondag 15 april in de kerk van Idskenhuizen. Onderstaande stuk is ons gestuurd door Frits van de
Heide uit Lemmer, voorzitter van deze organisatie:
Het gaat goed in het kinderdorp “Bulamu” in Oeganda, waar
wees- en straatkinderen worden opgevangen. Bulamu betekent “Nieuw leven” en dat is ook echt wat deze kinderen
beleven. Nadat wij u de laatste keer meldden dat we de nog
twee casco woningen af moesten bouwen, kan ik u nu vertellen dat deze twee inderdaad helemaal afgebouwd zijn.
Mede door uw steun is dit allemaal verwezenlijkt. Ze worden bewoond door meisjesgroepen, samen met een huis-

Foto: In de klas
moeder. Het is een hele verbetering om meer woonruimte
te hebben, want de kinderen sliepen erg dicht op elkaar,
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twee of drie in een bed. Drie van die casco woningen worden nu nog gebruikt als tijdelijke lagere school en het zal
prachtig zijn als er een echte lagere school gebouwd kan
worden, waar natuurlijk veel beter les in kan worden gegeven, dan in de woon- en slaap kamertje waarin dat nu gebeurt. En we gaan ook echt die lagere school bouwen!!
Er is al geld binnen, nog niet genoeg, maar we hebben
goede moed dat het gaat lukken. Dan gaan we er waarschijnlijk in juni van dit jaar met een groep vrijwilligers
heen om mee te bouwen aan die lagere school
. We zijn dan ook zeer blij dat u met het 40-dagen project
mee gaat helpen om deze school te realiseren. Want de
kinderen beseffen terdege dat goed onderwijs de weg
is naar een betere toekomst. Ook kunnen dan de huizen
van de tijdelijke school weer omgebouwd worden om als
woonhuis te fungeren. Ook moeten er dan later nog ledikanten komen, want de meisjes slapen nu nog veelal op
de grond. En voor de school moeten er schoolbanken en
lesmateriaal worden aangeschaft. We hopen dat allemaal
met hulp waar te kunnen maken.

naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft. Deze
liefde is uitgebeeld in een hart met
veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van
het hart het kruis opgenomen. De
vrouwen zien dit als een symbool
van Gods liefde voor ons.”

Een goede wens met Pasen voor gedetineerden binnen
en buiten Nederland. Stuurt u ook een kaart?

Ook wij doen als gemeente mee
aan de Paasgroetenactie. Op zondag 11 maart worden de kaarten met een paasgroet na
de dienst aan u uitgereikt.
De dubbele kaarten gaan naar gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Niet alleen de gedetineerden zelf,
maar ook hun familieleden zijn erg blij met de hartelijke
belangstelling die van deze Paasgroet uitgaat. Op de bovenste kaart kunt u een gedicht of groet aan de gevangene schrijven, en uw naam. Zonder naam is het geen hartelijke groet. Adres en/of woonplaats mag u niet vermelden.
Kaarten met adres of woonplaats en kaarten zonder naam
worden niet doorgegeven.
Een initiatief van Kerk in Actie, Epafras, Protestants Justitiepastoraat en Boekencentrum Uitgevers.
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie

De onderste kaart kan de gedetineerde zelf verzenden, dus
daar mag niets op geschreven worden. Het is wel fijn als
u daar alvast een postzegel op plakt. Dit is een foto, geen
paasgroet, zodat gedetineerden deze op elk moment van
het jaar kunnen verzenden. De gevangenispredikanten
wijzen ons steeds op het belang hiervan. Zo kunnen de gedetineerden toch ook wat contact houden met hun gezin
en familie. Dat betekent veel voor hen. Omdat het dubbele
kaarten zijn, verzendt u deze in een envelop met postzegel.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook
al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de
privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er
om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet.
Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Foto: Het 6e huis dat is gebouwd
We zullen u later nog via een fotopresentatie een en ander
over het dorp laten zien. Samen kunnen we het verschil
maken!
“Stichting Kinderhulp Oeganda” Lemmer

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

Paasgroetenactie 2018
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen
in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties
van de groetenlijst van Amnesty International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover
in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam
Datum
plaats
24-dec
Tjerkgaast
		
25-dec
Idskenhuizen
		
31-dec
St. Nicolaasga
01-jan
Idskenhuizen
07-jan
Tjerkgaast
14-jan
St. Nicolaasga
		
07-dec
Doniahiem

Paasgroetenactie 2018

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie

Opbrengst collecten
Doel
KiA kinderen in de knel,
Project: nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda
KiA kinderen in de knel,
Project: onderwijs voor werkende kinderen in Colombia
Diaconie
Diaconie
Bloemenfonds
Diaconie
Wilde ganzen

Bedrag
€ 208,14
€ 261,42
€ 117,17
€ 68,45
€ 133,14
€ 91,45
€ 65,00
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VANUIT JOURE
Nog een rondje?
Als het even kan loop ik ’s morgens even
een rondje. Zo tussen 7.00 en 8.00 uur. Ik heb
een rondje dat bij stevig doorstappen een
half uur duurt. Dus dan heb ik mijn dagelijkse noodzakelijke “beweegdosis” meteen te pakken. ( Al zou het gerust wat meer mogen zijn, maar
goed, beter wat dan niets)
Nu had ik daar een vast rondje
voor: De rondweg bij het industrieterrein, langs de fabriek van Zandstra schaatsen, de
rotonde voorbij en dan via het politiebureau, ( nou ja, daar
langs dan) weer naar huis.
In de vakantie blijft het er vaak bij, maar na de vakantie
wilde ik in september de draad weer oppakken. Het eerste
stuk ging best, totdat ik bij de rotonde kwam. Ja, daar waren ze dus stevig aan de gang vanwege al die nieuwe wegen en fly-overs in Joure. Dat wist ik natuurlijk wel, maar
ik had er niet aan gedacht dat dat consequenties zou kunnen hebben voor ‘mijn’ rondje. Ik kon niet verder. Verdorie.
Kon ik weer helemaal terug en dat deed ik dan ook, een
tikkie nijdig. Dan had ik bij elkaar toch mijn half uurtje wel,
maar dit was niet de bedoeling.
Voor de eerstkomende tijd moest ik dus noodgedwongen
een ander rondje kiezen. Ik besloot de tegenovergestelde
kant op te lopen. De woonwijk in. Horloge bij de hand om
na een kwartier te bepalen hoe ik in een kwartier weer
thuis kwam. Stukje fietspad. Kwam ik mensen tegen die
naar school of werk gingen. Of er vandaan. (van de nachtploeg van Douwe Egberts)
Even groeten natuurlijk. Ik kwam langs de school waar
onze jongens vroeger op school zaten.
In een lokaal brandde al licht. Blijkbaar een ijverige juf
of meester. De ‘concurrerende’ school ernaast was nog in
duister gehuld.
Ik kwam langs het huis van de mevrouw die altijd naar buiten kwam om het eten van tafeltje dek je ( waar mijn man
op dinsdag mee rondgaat) in ontvangst te nemen voor de
buurvrouw die niet meer bij de deur kan komen. Altijd is
ze er, en altijd goed gemutst. Gouden mens.
Ik begon mijn nieuwe rondje leuk te vinden. Eigenlijk veel

leuker dan mijn oude rondje.
Raar eigenlijk. Ik had er eerst stevig het land aan dat mijn
‘rotonderondje’ geblokkeerd was en nu was ik er blij mee.
Dat gebeurt wel vaker, bedacht ik mij, al lopend.
Ik ken mensen die door hun ontslag gedwongen waren
een andere kant op te gaan. En die zijn nu met groot plezier ZZP-er. Al realiseer ik me wel dat het niet altijd lukt
natuurlijk. Maar bij hen wel. Of mensen die voor een studie uitgeloot zijn en dan maar eerst iets anders kiezen wat
achteraf zo leuk is, dat ze daar bij blijven.
Noodgedwongen een andere kant uit moeten hoeft dus
niet rampzalig te zijn. Ik moest meteen denken aan de uitdrukking: ‘Als God een deur sluit, zet Hij een venster open’.
Vaak zie je dat pas achteraf. Als dingen niet gaan zoals je
graag wilt, of zelfs als het helemààl niet gaat, moet je soms
een andere kant uit, of juist even blijven stilstaan, jezelf resetten. En na verloop van tijd kan het gebeuren dat je weer
lucht krijgt, zicht op een ander pad krijgt.
Dat er een signaal van Boven komt, in de gedaante van
een medemens die net het goede op het juiste moment
zegt. Af en toe op een ander spoor gezet worden kan heilzaam zijn. Dat merk ik nu maar weer, nu ik een ander rondje moet lopen. Langs de, ook op dit uur al, levendige Geert
Knolweg, neem ik het paadje bij de vijver waar ik met de
beppesizzers de eendjes ging voeren, naar huis.
Voorlopig houd ik dit rondje. Het bevalt me best!
Pastor Anneke Adema

Als God ons
over rotsachtige
wegen laat gaan,
zorgt Hij ook voor
stevige schoenen!

THEOLOGIE VOOR LIEFHEBBERS
1 Korintiërs 1: 22-25

Het Kruis

voorbeeld op een kerktoren, of aan een kerkgebouw, op
een bijbel of aan een kettinkje. Maar is dat niet gek, om de
paal waar Jezus aan stierf als symbool te nemen? Je moest
namelijk wel iets heel slechts hebben gedaan om aan het
kruis te eindigen. Het kruis was zo’n beetje wat wij de elektrische stoel noemen, maar dan nog een graadje erger.

De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor
Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor
wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods
kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan
mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

Wat had Jezus eigenlijk gedaan om zo’n einde te verdienen?
Hij had gezegd dat hij Koning van de Joden was. Dat was
tegen het zere been van de Romeinen, die het land hadden bezet. Zij waren bang om hun macht te verliezen. Jezus had bovendien een hele menigte volgelingen die Hem

Jezus is aan het kruis gestorven, lezen we in de bijbel. Dat
kruis is zo belangrijk, dat het een symbool is geworden.
Wereldwijd worden christenen herkend aan dat kruis. Bij9

op handen droegen. De Romeinen waren deze onruststoker liever kwijt dan rijk. Jezus had ook gezegd dat God zijn
Vader was. Dat ging de Joodse leiders en Schriftgeleerden
veel te ver! Volgens een belangrijke uitspraak in het boek
Deuteronomium is er maar één God, en dat is de Heer (‘De
Heer is de enige. Luister, Israël: de Heer, onze God, de Heer
is de enige!’- Deuteronomium 6:4). Maar als Jezus God zijn
Vader noemde, dan had God dus een Zoon en was die zelf
ook God. Voor de Joden was de uitspraak dat God de Vader
van Jezus was regelrechte heiligschennis.

zus sterft plaatsvervangend voor onze schuld, zeggen we.
Maar wat hebben we dan gedaan?
In de levens van sommige mensen gebeuren hele erge
dingen. Ook in onze eigen levens. Wat is gebeurd is soms
(voor een deel) onze schuld. Gelukkig worden we dikwijls
vergeven door onze medemens. Maar soms blijft iets jaren
sudderen, of word je niet vergeven om de eenvoudige reden dat die ander er niet meer is (ver weg woont, niet met
je wil praten, overleden is). Hoe kom je dan weer in het
reine met jezelf?

Zowel de Romeinen als de Joodse leiders wilden van Jezus
af. Daarom sloegen ze de handen ineen en zorgden ervoor
dat Jezus ingerekend werd. Hij kreeg een soort van schijnproces en werd tot slot daarvan aan het kruis gespijkerd.
Toen de leerlingen en de apostelen na Jezus’ dood met
deze boodschap ‘langs de deur’ moesten, kregen ze nogal veel onbegrip en sarcastische opmerkingen naar hun
hoofd geslingerd. Joden vonden het aanstootgevend dat
hun medegelovigen geloofden in Jezus van Nazareth, die
de dood van een misdadiger was gestorven. Grieken vonden het te zot voor woorden, om in iemand te geloven die
in hun ogen een mislukkeling was. (Zie het citaat van Paulus uit 1 Korintiërs).

Wij geloven dat God de schuld en de zonde van ons wil
afnemen. In de kerk krijgen we elke week vergeving aangezegd als we onze schulden belijden in onze gebeden.
Maar het kruis van Goede Vrijdag is hèt grote moment van
de verzoening. Het betekent voor veel christenen dat de
schuld en de zonde die je in je leven begaan hebt, niet op
jouw hoofd terecht komt, maar op Jezus. Waar wíj eigenlijk aan zouden moeten sterven, daar is Hij aan gestorven.
Daarom is de relatie tussen God en de mensen weer hersteld.
Toch worstelen veel mensen met het idee dat God eerst
‘bloed wilde zien’ voordat Hij het weer goed wilde maken
met ons. Alsof God het kruis wilde. Alsof Hij een bloeddorstige God zou zijn.

Ook in de christelijke kerken is vanaf het begin van het
christendom heel verschillend over het kruis gedacht. Eén
mening is sterk gaan overheersen, en dat is dat Jezus aan
het kruis voor onze schuld stierf.
Mensen hebben altijd al geworsteld met schuld. Het voelt
niet goed als iets jouw schuld is. Hoe erger het is wat gebeurde, hoe meer je lijdt aan die schuld. Daar willen we
graag van af, als het even kan.

Misschien moet je het anders zien: Jezus wilde een mens
zijn zoals God de mens bedoeld had bij de schepping.
Maar jammergenoeg werd de schepping van de mensen
een teleurstelling. God werd zo teleurgesteld in de mensen dat Hij ten tijde van Noach zelfs een einde aan al het
leven wilde maken: zo viel de mens Hem tegen! Doordat
Noach zo’n goed mens is, besloot Hij het leven op aarde te
redden. Daarom was er weer een nieuw begin mogelijk na
de zondvloed.

Ook in het Jodendom kende en kent men dat verlangen.
Eén dag in het jaar is voor Joden erg belangrijk. Dat is de
Grote Verzoendag. Joodse gelovigen herstellen dan hun
relatie met God en de naaste door uit te spreken wat er
fout ging in hun leven in het afgelopen jaar.
In de bijbel lezen we over deze Verzoening tussen God en
mensen onder andere in Leviticus 16. Daar wordt verteld
dat de schuld van de mensen symbolisch op een bok werd
‘geladen’ (de zondebok). Die bok werd dan de woestijn
ingestuurd. Daar stierf het beest. Hij was het offer dat de
verzoening tussen God en de mensen bewerkstelligde. De
bok stierf plaatsvervangend voor de schuld van de mensen en God accepteerde dit offer.

Ik denk dat God nog steeds teleurgesteld raakt in de mensen. Maar doordat Jezus alles op alles zette om zo te leven
als God het wilde, doordat Hij niet toegaf aan de druk van
de Romeinen en de Schriftgeleerden en daardoor terechtgesteld werd, dáárom wilde God dat het leven van Jezus
niet voorbij zou gaan.
(Uli Winkler, ‘Kreuz’)

Ook in een ander verhaal uit het Oude Testament wordt
een offer gebracht voor het welzijn van het volk: Als Israël
uit Egypte vlucht, moeten ze in de nacht van de vlucht een
lam slachten en het bloed van het dier aan de deurposten
van het huis strijken. Als de engel van de dood die nacht
door Egypte rondtrekt en de oudste zoon van mens en
dier neemt omdat God boos is op de manier waarop men
in Egypte met medebewoners van het land omging, dan
gaat de engel aan de deur van de Israëlieten voorbij: daar
is al een dier geofferd. Er hoeft daar niet nog iemand te
sterven.
In Leviticus was de zondebok het offer waarmee de relatie tussen God en mensen hersteld werd, in Exodus het
lam dat geslacht werd, in de evangeliën is het Jezus. Je10

Omdat deze ene zo rechtvaardig was en zonder schuld en
tóch de schuld wilde dragen die mensen op zich laden, wekte God Jezus weer op uit de dood. God redde het leven van
Jezus niet door Hem vóór de dood weg te halen, maar kwam
als het ware van de andere kant van de dood naar Jezus toe
om Hem nieuw leven te geven. De opwekking van Jezus is het
teken dat God altijd weer een nieuw begin wil maken met de
mensen. Het kruis is wellicht dwaas in de ogen van mensen.
Maar het kruis en Gods antwoord daarop is wel onze redding
geworden. Daarom is Pasen één van de belangrijkste fees-

ten van de kerk. Jezus is gestorven en heeft onze schuld met
Hem mee genomen in de dood. Maar God heeft Hem nieuw
leven gegeven. Wij geloven dat het met ons ook zo zal gaan:
aan het einde van ons leven maken we de balans op van het
goede en het minder goede in ons leven. Er zal hoe dan ook
sprake van schuld zijn. Geen mens ontkomt daaraan. Maar
wij hoeven niet ten onder te gaan aan die schuld. Als we oprecht spijt hebben van wat we verkeerd hebben gedaan, dan
is er vergeving. En nieuw leven. Altijd.
Ds. Gerda Keijzer

WINTERWERK ACTIVITEITEN
Het Jabikspaad, derde wandeldag
Zaterdag 6 januari was het zover dat we weer op pad gingen met ruim 25 personen om een stuk te lopen van het
Jabikspaad. Deze keer liepen we van Winsum naar Easterwierrum.
Het werd een gedenkwaardige dag…..
We liepen al pratende richting vanaf Winsum richting Leons waarna we het oude kerkenpad volgden dat al slingerend door een vogelreservaat liep. In het routeboekje
stond wel dat het voor onbekenden niet altijd gemakkelijk was om het juiste pad te herkennen en ‘slingeren’ wil
zeggen dat niet altijd de kortste route is gekozen. Nu, dat
werd ook werkelijkheid want we liepen tot de enkels door
de modder en de klei en onze schoenen zogen vast in de
modder. We moesten om de hekken in de wei heen proberen te komen door om de dampaal heen te stappen.
Een enkeling kon het niet laten om geknield in het weiland
te belanden in de modder. Gelukkig kwam iedereen heelhuids aan in Jorwert waar we een gastvrij onthaal kregen
in de kerk door Sietske Visser.
We gebruikten hier onze meegenomen brood en kregen
van de gastgemeente koffie en thee aangeboden. Sietske
vertelde ons wat er allemaal wordt georganiseerd in de
kerk door de Stichting Nijkleaster. Nu, dat is een heel programma, want bijna elke dag is er wel een activiteit, waarin
Stilte, Bezinning en Verbinding drie woorden zijn waar het
allemaal om draait.

Maar het gaf ook wel saamhorigheidsgevoel. We hielpen
elkaar door elkaar vast te houden zodat we niet uitgleden of bij de hekken in de sloot belandden. We liepen
verspreid door het land om de geulen en waterplassen te
ontlopen waardoor een buitenstaander misschien dacht
dat we aan het eieren zoeken waren.

Nijkleaster heeft heel veel vrijwilligers die helpen om dit
allemaal te realiseren. Er worden vieringen gehouden op
elke woensdag, waar veel mensen op afkomen, die overal
11

vandaan komen. Bovendien is er een plan om vlakbij een
‘klooster’ te bouwen waar ook gasten kunnen logeren en
waar mensen tot rust en bezinning kunnen komen. Dit is
een heel groot project en het was heel bijzonder om te horen met hoeveel enthousiasme en gedrevenheid Sietske
dit vertelde. Ze sloot dit af met een prachtig gedicht.
Daarna was het Wico Koolstra die ons een prachtig gedicht
voorlas ter bezinning. En toen was het tijd geworden om
onze tocht te vervolgen.

Hierna vertelde Bernard over de behandelmogelijkheden
binnen de klinieken en hoe verminderde vruchtbaarheid
wordt ervaren door de paren, die hier mee te maken hebben.
In Nij Geertgen worden sinds kort ook IVF behandelingen
uitgevoerd. In Nij Barrahûs wordt hier binnenkort mee gestart. Bij alles wat er binnen de klinieken gebeurt staat het
belang van het toekomstige kind voorop. Bernard Wind
wil de beste zorg leveren, dit moet goed en zorgvuldig
gebeuren. Zijn kompas hierbij is het christelijk geloof. Vragen/overwegingen, die een rol spelen, zijn:
God is de HEER van de schepping. Gebruik ik de schepping
zorgvuldig?
Voorkoming van uitputting en overproductie (cryo embryo’s)?Winst is een levensmiddel geen levensdoel. Verhef
je nimmer boven de ander. Breng offers aan God, niet aan
de zakelijke carrière.

Het tweede gedeelte van onze tocht liep van Jorwert naar
Easterwierrum.
We kwamen al snel op een betonweg die uitkwam bij een
boerderij. Daar moesten we door een hek om onze weg te
vervolgen en ja hoor, het werd weer even modder trappen.
Maar al snel kwam Mantgum in zicht en vanaf daar liepen
we richting de twaalfde eeuwse toren van de afgebroken
St. Nicolaaskerk waar de route wederom door het veld liep.
Maar nu deerde ons dit niet meer, vies waren we toch al.

Na de pauze werden er twee gevalsbeschrijvingen besproken. De deelnemers aan deze avond konden met behulp
van een kleurenkaart aangeven of ze het eens, oneens waren met de stelling of geen mening hadden. Tijdens het
bespreken van deze gevalsbeschrijvingen ontstond er
een levendige discussie. Wat is nog verantwoord? Hoever
mogen wij mensen gaan bij het vervullen van een kinderwens? Vertrouwen op God?! Welke ontwikkelingen zijn
voor ons als christen nog acceptabel en welke niet.

Al snel kwam Easterwierrum in zicht en kwamen we weer
bij onze auto’s. Iedereen heeft het toch ervaren als een
hele fijne tocht, waarbij we ook erg op elkaar waren aangewezen, iets wat we allemaal als positief ervaren hebben.
Anna Martha Reitsma
Spirit & Business
Op vrijdag 26 januari werd er door ruim 35 aanwezigen
geluisterd naar Bernard Wind. Hij is mede-eigenaar en oprichter van twee vruchtbaarheidsklinieken. Deze klinieken
zijn gesitueerd in Friesland: Nij Barrahûs(2012) en in het
zuiden van ons land: Nij Geertgen (2014). Beide klinieken
staan voor een betrokken en persoonlijke begeleiding
voor mensen met een kinderwens. In 2013 en in 2016 werden de klinieken met de Freya Award onderscheiden. Dit is
een prijs voor de meest patiëntgerichte vruchtbaarheidskliniek.
In de Bijbel zijn er op diverse plekken voorbeelden te vinden van verminderde vruchtbaarheid. De bekendste zijn
wel die van Sara in het oude testament en Elisabeth in het
nieuwe testament. Over adoptie is er weinig te vinden in
de bijbel. Het verhaal van Mozes is hier een voorbeeld van.

Na dit geanimeerde gesprek werd de avond rond half tien
afgesloten. Iedere aanwezige kreeg als attentie een groeipapier met vergeet-mij-nietjes aangeboden.
Tineke Stamm
Voltooid leven
Op woensdag 31 januari kwam een grote groep mensen
bij elkaar om met elkaar te praten over het vraagstuk van
het “Voltooide leven”. We luisterden naar een inleiding van
de pastores en daarna gingen we met gespreksvragen in
kleine groepen aan de slag. De meeste deelnemers vonden dat de vraag of een ‘voltooid leven’ beëindigd zou mogen worden een zeer persoonlijke vraag was. Je kunt er
niet zo veel over zeggen omdat het je nog niet aangaat.
We zijn allemaal nog fit en kunnen veel dingen zelf doen.
Maar het kan anders worden als je totaal afhankelijk wordt
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Bibliodrama
Op 30 januari werd voor de tweede keer ‘bibliodrama’ gehouden in ‘De Hoeksteen’ te Langweer. Aanwezig waren
Aart Veldhuizen en 6 gemeenteleden.
Na een ‘bakje’ gingen we in een kring zitten en las ds. Veldhuizen uit Genesis 12 vers 1 t/m 9: “De Heer zei tegen Abraham: trek uit je land, verlaat je familie en ga naar het land
dat ik je wijs. Ik zal je tot een groot volk maken.” Abraham,
zijn vrouw Sarai, Lot de zoon van zijn broer, slaven en slavinnen gingen op reis naar Kanaän.
Na de lezing waren we stil om het verhaal op ons in te laten werken en mochten we een persoon uit het verhaal
kiezen. We moesten ons inleven in die persoon. De ‘personen’ waren: de stem van God, een slavin, Abraham, Abrahams vrouw Sarai, Lot, en een Kanaäniet. Als een interviewer ging dominee bij de verschillende personages langs.
Een ieder vertelde hoe hij de rol persoonlijk beleefde. Zo
vond de Kanaäniet het moeilijk dat er zomaar een vreemd
volk over zijn land trok waarvan het vee zijn gras opvrat.
Hij raakte hij daarover in gesprek met Abraham. Dat draaide uiteindelijk uit op een gezamenlijke maaltijd. Lot wist
niet meer of hij wel verder wilde trekken om dat het volk
van de Kanaänieten hem wel aantrok. Iedereen ging op in
zijn rol. Het voelde dat je (een beetje) die persoon was.
Deze avond sprak ons allemaal bijzonder aan en het zette
aan tot nader nadenken met God in onze gedachten.
Manna Hana-de Bruin

van anderen. Of eenzaam.
We vonden wel dat in de media te gemakkelijk wordt gesproken over het beëindigen van een leven. Is het wel zo
gemakkelijk als het ons wordt voorgespiegeld? Hoe ga je
je kinderen of je familie vertellen dat je je leven wilt beëindigen? Hoe bepaal je het moment?
Een andere opmerking was: We laten ons misschien wel
teveel beïnvloeden door de media die ons voorhoudt dat
waardig sterven op je eigen tijd moet kunnen. En dat je
tot zo’n besluit komt als je het gevoel hebt geen zinvolle
bijdrage meer te kunnen leveren aan de samenleving. Wij
vroegen ons af: Mag je ook nog gewoon oud worden, met
alle gebreken die daarbij horen? Hoe erg is het eigenlijk
om afhankelijk te zijn? En:
Als je zelf geen zinvolle bijdrage meer kunt leveren
aan de samenleving, kan
een leven dan ook zinvol
worden door de liefde die
door anderen aan je besteed wordt?
Wie geïnteresseerd is in het
onderwerp kan het boekje
van Els van Wijngaarden
aanschaffen: Voltooid Leven. Over leven en willen
sterven. Het is een zeer
toegankelijk en informatief
boek.

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE
Bedankt
In januari verbleef ik 8 dagen in het ziekenhuis in Sneek
waar ik een spoedoperatie onderging. Nu eerst herstellen
en het gaat goed verder. In maart volgt er een 2e operatie!
Ik ontving heel veel kaarten met lieve woorden, bezoek,
bloemen, telefoontjes en appjes.
Voor al dit medeleven wil ik een ieder heel erg bedanken!
Dat doet je zo goed! Ook namens Jelle: BEDANKT!!
Hartelijke Groeten van
Alie Langeraap-de Boer,
de Greiden 5, Idskenhuizen

Wereldgebedsdag

vrijdag 2 maart, 19.30 uur
kapel van Doniahiem

Lichte muziek in de kerk

Zaterdag 10 maart, 13.30 uur
St. Franciscuskerk,
Lycklama weg 6 Wolvega,

Muzikale middag

Zaterdag 10 maart, 14.00 uur
De Hoeksteen, Middelwyk 148,
Drachten
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BERICHTEN VAN BUITEN DE GEMEENTE
De Edwinstichting
HET EDWIN HUIS IN LANGWEER IS VEEL MEER DAN EEN
VAKANTIEHUIS VOOR ELEKTRISCHE ROLSTOELERS
Langweer ligt midden in het Friese merengebied.
Aan de rand van het dorp ligt het vakantiehuis van de
Edwin Stichting. Van uit de huiskamer kijk je zo op een
van de haventjes van het dorp. Je kunt er het gaan en komen van de boten mee beleven. Wanneer je zin hebt kun
je zelfs onder begeleiding van een vrijwillige schipper het
water op. Er hoort namelijk een open SK Vlet bij het huis
die voorzien is van een hefplateau. Je kunt er zo met je
rolstoel op rijden en onderweg weer aanleggen bij een
andere kade.

Vakantie vieren met je familie. Je broers en je zussen, je pa
en je ma . Het huis is groot genoeg om visite te ontvangen.
Je voelt je er even gewoon mens Je bent er met zijn allen even zonder de stress van de ziekte. De grote keuken
vraagt er om heerlijke happen klaar te maken. Veel bagage
hoef je niet mee te nemen want alles kan gewassen worden in de grote wasmachine met droogtrommel.
Intussen hebben velen al gebruik gemaakt van het Edwin
Huis, het staat er al sinds 1993!! In het gastenboek kun je
lezen waarom men het er zo fijn had. Je voelt je er eindelijk
eens niet zo belemmerd. Je ouders, je broers en zussen, je
vrienden ze kunnen alles met gemak bedienen en de kosten zijn laag heel laag. Want dat is waar het bestuur van de
stichting met man en macht voor vecht: lage huurkosten!
En zo is het Edwin Huis veel meer geworden dan een vakantiehuis. Het is uit gegroeid tot een soort baken dat
wijst naar mogelijkheden voor een menswaardige ontwikkeling voor mensen met een lichamelijke beperking en
hun familie en vrienden.
Maar het huis bestaat al weer sinds 1993 dus dit jaar 25
jaar en u begrijpt het nodige moet vervangen worden. De
deuren vanaf de slaapkamer naar het terras, en de douche
dient een opknapbeurt te krijgen, dit willen we volgend
jaar graag doen.
Buiten moet er weer geverfd worden, dus zijn we altijd
dankbaar voor de mooie initiatieven die ons huis willen
steunen.
Namens het Bestuur Edwin Stichting
Carla de Vries-Stoker voorzitter

De Edwin Stichting werd opgericht door de ouders en
vrienden van Edwin een jongen met een ongeneeslijke
spierziekte. Men wist uit eigen ervaring hoe zeer het gehele leven van allen die bij een dergelijke patiënt betrokken zijn beïnvloed wordt. Alles, werkelijk alles moet veranderen, moet aangepast worden. Ieder dag wint de ziekte
meer terrein Voor de kwaliteit van het leven is gaandeweg
steeds minder aandacht. Alles gaat draaien om de stadia
waarin de ziekte voortschrijdt. Van vakantie houden kan
niets komen omdat het vervoer, maar ook de voorzieningen niet of nauwelijks aanwezig zijn op de uitgekozen vakantiebestemming.
Met veel idealisme, veel inzet van allerlei vrijwilligers en
vooral ook met veel financiële steun van instellingen en
bedrijven is er een vakantiehuis ontstaan waar gewoon alles is om er als gehandicapte een fijne vakantie te maken.
Nu eindelijk geen gezeur over een tillift bij het bed. Speciale bedden waar de beddenspecialist van zou dromen
geven je de nachtrust die hoort bij fijne tochten op het
water. Er is een uitgebreide doucheruimte waar je heerlijk met doucheschuim kunt flodderen voordat je naar het
terras gaat van de kroeg die een eindje verder op aan het
water ligt.
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Themamiddag: Lichte muziek in de kerk

De letters staan
voor Kerken & Mensen met een Verstandelijke Handicap. De KMVH wil
verbindingen leggen tussen kerken
en mensen met een
beperking. En dat
doet de KMVH in de
overtuiging dat zij
over en weer veel
voor elkaar kunnen
betekenen. Kerken hebben veel te bieden en dat geldt ook
voor mensen met beperkingen. Ook zij zijn mensen met
gaven, waar kerken van mogen leren.
Muziek hoort daar helemaal bij. Daarom wordt deze middag georganiseerd om mensen met elkaar in contact te
brengen. En wie weet, wat daaruit voortkomt! Misschien
groeit bij u of jou het idee om daar iets mee te doen in een
kerkdienst of in een andere bijeenkomst.
Vandaar dat we bij deze uitnodiging ook denken aan kerkenraadsleden, aan diaconale en pastorale werkers, aan
gemeenteleden en andere belangstellenden en natuurlijk
aan de mensen met een beperking.

Zaterdag 10 maart 2018
aanvang 13.30 uur
locatie: St. Franciscuskerk,
Wolvega, Lycklamaweg 6
M.m.v.: Koor Spirit of Joy (RK-parochie Wolvega)en Johan
Klein Nibbelink, kerkmusicus, pop-cantor te Winterswijk
Het doel van de studiemiddag is ontdekken en leren hoe
je op een zinvolle manier lichte muziek kunt integreren in
vieringen en deze muziek met goede kwaliteit kunt uitvoeren. Johan Klein Nibbelink zal vertellen over zijn werk
als pop-cantor en zijn vele initiatieven op het terrein van
liturgie en lichte muziek. Het (parochie)koor Spirit of Joy
zal de lezing muzikaal illustreren met een aantal composities die het koor regelmatig in eucharistievieringen zingt.
Dirigent en theoloog Ulbe Tjallingii zal een inleiding houden over de plaats van lichte muziek in parochievieringen.
Deze kerkmuziekmiddag wordt georganiseerd door de
Beraadgroep Liturgie en Kerkmuziek van de Protestantse
Kerk in Fryslân. Wilt u info over deze middag dan kunt u
contact leggen met Ulbe Tjallingii via: orgelspel@hotmail.
com| 06-14859557.
Muzikale middag

Misschien kent u iemand met een beperking en kunt u
samen met hem of haar komen? Wat u ook kunt doen, is
andere mensen op deze middag wijzen. Misschien weet
u plekken en tehuizen, waar posters opgehangen kunnen
worden. Posters kunt u per mail aanvragen bij de secretaris.
Iedereen is van harte welkom op:
Zaterdag 10 maart 2018 in De Hoeksteen
aan de Middelwyk 148 te Drachten
Aanvang: 14.00 uur
Sluiting: 16.30 uur
Kom en geef je vóór 24 februari op bij de secretaris:
E-mail: piethulshof@kmvhfriesland.nl
Tel. 0516 – 842078
Namens de KMVH-Friesland,
Elske Veldhorst, voorzitter

De KMVH-Friesland nodigt u en jou van harte uit voor een
muzikale middag. De muziek wordt gemaakt door mensen met en zonder een beperking en is bedoeld voor iedereen. Muziek verbindt en dat is ook precies het doel van
de KMVH.
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ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN
Gemeenteleden elders

Bloemengroet

Mevrouw W. ter Heide – Groenhof, Bramerstraat 44 Idskenhuizen, verblijft in de Flecke.

De bloemen uit de diensten gingen afgelopen zondagen
als groet, als blijk van medeleven of van verbondenheid
namens de Protestantse Gemeente Op ‘e Noed naar:

Verjaardagen van 80-pussers uit onze gemeente
04-02
13-02
20-02
20-02
20-02
24-02
24-02
07-03
10-03
17-03
23-03
28-03

17 december: Mevr. Wielinga,
		
de Oergong 31, St. Nyk
24 december: Mevr. Jeltsje. van der Meer,
		
Heide 1, St. Nyk
31 december: Mevr. Huitema- Drijfhout,
		
Schwartzenbergstraat 9, St. Nyk
		Mevr. Lieneke Wouda,
		Gaastdyk 47, Tjerkgaast
7 januari:
Mevr. D. Bouma,
		
Stationsstraat 55, St. Nyk
14 januari:
Mevr. Linda Wind,
		
Lytse Brekken 1, Follega
21 januari:
Vanuit de Oecumenische Dienst
		
in de RK Kerk te St. Nyk.
		Idskenhuizen:
		
Mevr. M. Boschloo, Bramerstraat 61
		
Sint Nicolaasga:
		
Mevr. Kooistra- Boone, Rengerstraat 10,
		Tjerkgaast:
		
Mevr. K. Woudstra-Halsema, Gaestdyk 18
28 januari:
Mevr. A. Langeraap,
		
De Greiden 5 te Idskenhuizen
4 februari:
Dhr. J. Kuperus,
		
Lytse Buorren 12, Idskenhuizen

Mevr. S.G. Taconis - Mink
Lemmerweg 24, 8521 JN Sint Nicolaasga
Mevr. A. Koenen
Bramerstraat 13, 8523 NE Idskenhuizen
Dhr. T. Woudstra
Riensleat 2, 8522 MJ Tjerkgaast
Mevr. S. Hazenberg - Boelsma
Kempenaerlaan 4, 8521 KS Sint Nicolaasga
Mevr. K. Doedel - Ferdinands
Stripedyk 11, 8523 NB Idskenhuizen
Dhr. P. Jaarsma
It Bled 17, 8521 PL
Mevr. E. de Goede - Stakelbeek
Stationsstraat 41, 8521 JT Sint Nicolaasga
Mevr. T. Wierda - van der Heide
Stationsstraat 1-K45, 8521 JT Sint Nicolaasga
Dhr. K. Steenbeek
Neptunuslaan 26, 8521 LH Sint Nicolaasga
Mevr. B. Fraterman - Beijert
Stationsstraat 1-K12, 8521 JT Sint Nicolaasga
Mevr. A. Boonstra - Brinksma
It Sein 16a, 8521 DN Sint Nicolaasga
Mevr. L.P. van Houten - Quartel
Stationsstraat 7, 8521 JT Sint Nicolaasga

MUTATIES SEPTEMBER / OKTOBER 2017
Vanuit Rotsterhaule:
Vanuit Langweer:
Vanuit Groningen:
Vanuit Joure:
Vanuit Joure:
Vanuit Lemmer:

Binnengekomen:
Mevr. J. Veenstra, Dwarsryd 27 , 8523 NS IDSKENHUIZEN
Mevr. C.M. Boersma, De Rijlst 8 , 8521 NH SINT NICOLAASGA
Mevr. L.M. Otter, Jhr F J J v Eijsingastr 10 , 8521 JG SINT NICOLAASGA
Dhr. G. de Jong, Stationsstraat 1, 8521 JT SINT NICOLAASGA
Mevr. G.F. Mantel - van der Zwaag en Wessel Hendrik en Hidde,
Langwarderdyk 14 0122, 8521 NE SINT NICOLAASGA
Dhr. G.J. Nijenhuis, De Buffer 6 , 8521 DL SINT NICOLAASGA

Binnenverhuizing:
Dhr. en Mevr. Hiemstra, Heide 25 naar It Sein 3, 8521 DM SINT NICOLAASGA
Verhuisd naar elders:
Mevr. G. Bijlsma, Gaestdyk 35 naar Oude Arnhemse Bovenweg 3a , 3941 XM DOORN
Dhr. en Mevr. Buma, Langwarderdyk 14 0121 naar De Ulekamp 42, 8501 NR JOURE
Mevr. A.I. Elzinga – Spijksma, De Rijlst 28 naar de Kerkstraat 22
PKN Joure:

Overgeschreven vanuit:
Mevr. P. Visser, Dr. G.A. Wumkesstraat 8, 8501 DM JOURE

Uitgeschreven:
Mevr. S.G. Hielkema, Heemstrastraat 1 , 8521 KG SINT NICOLAASGA
Dhr. W. Neef, Heemstrastraat 18 , 8521 KH SINT NICOLAASGA
Dhr. F.B. Brouwer, Schwartzenbergstraat 15 , 8521 KW SINT NICOLAASGA
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MUTATIES DECEMBER 2017 / JANUARI 2018
Vanuit Joure:
Vanuit Rohel:

Binnengekomen:
Dhr. H. Sikkes, Kerkstraat 7 , 8521 JV SINT NICOLAASGA
Mevr. A.I. Elzinga – Spijksma, Kerkstraat 22 , 8521 JZ SINT NICOLAASGA

Binnenverhuizing:
Mevr. G.J. de Jong, Lytse Buorren 25 naar Kerklaan 42 , 8521 KL SINT NICOLAASGA
Dhr. A.J. Boonstra en Mevr. J. Attema, Molewei 16 naar It Bled 21 , 8521 PL SINT NICOLAASGA
Verhuisd naar elders:
Dhr. P.D. Dijkstra, Gaastweg 55 naar Naritaweg 4C 3, 1043 BX AMSTERDAM
Mevr. L.M. Otter, Jhr F J J v Eijsingastr 10 naar Steenhouwerskade 3a 12, 9718 DA GRONINGEN
Dhr. J. Noordmans, Mastersein 10 naar Houtvaartweg 2 , 8525 DL LANGWEER
Overgeschreven vanuit:
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Amersfoort: Mevr. A.G. de Haan, Lytse Buorren 20, 8523 NL IDSKENHUIZEN

Ogen en oren gevraagd!
Tot nu toe is het niet gelukt om alle pastorale ouderling posities
bezet te krijgen. Mede door de inspanning van de zittende ouderlingen en taakdrager hebben we dat tot nu toe aardig op weten
te vangen. Helaas zijn er op dit moment twee ouderlingen wegens
ziekte langere tijd uit de roulatie. U begrijpt dat het dan heel lastig
wordt om het pastoraat op een verantwoord niveau te houden.
Met alle ouderlingen en taakdrager is afgesproken zullen we proberen dat toch te doen. En wij roepen daarvoor uw hulp in. Als u weet dat iemand ziek is, of dat iemand, waardoor dan ook, wel wat aandacht van de
kerk kan gebruiken, wilt u dat dan doorgeven? M.a.w.: Ogen en oren gevraagd om als gemeenteleden naar elkaar om
te zien. U kunt het doorgeven aan pastores en ouderlingen. Met elkaar zijn wij gemeente van Christus en met elkaar
dragen wij de verantwoordelijkheid voor de gemeente en voor elkaar. En met zoveel oren en ogen in de gemeente
zou dat toch moeten lukken!!
Pastores Gerda Keijzer en Anneke Adema

Deze prachtige foto’s
van onze kerk in Tjerkgaast zijn gemaakt door
Diana Nieuwold van
Kerkfotografie.
www.kerkfotografie.nl
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Wij gedenken

Martje Wiarda-de Vries
* Ypecolsga, 19 mei 1916					

† Sint Nicolaasga, 16 december 2017

Een zeer hoge leeftijd heeft Martje Wiarda bereikt. 101 jaar. En in die ruim 100 jaar heeft zij veel meegemaakt.
Persoonlijk, maar ook in de maatschappij. Die veranderde in de afgelopen eeuw zeer op alle denkbare gebieden. En daarin moest Martje Wiarda een weg zien te vinden. Zij werd geboren in het gezin van boer de Vries
in Ypecolsga.
Ondanks haar vlugge verstand mocht zij niet doorleren. Dat was een groot verdriet voor haar.
Zij ontmoette Hijlke Wiarda. Ze waren heel verschillend, maar ze waagden het met elkaar en trouwden in
1938. Het huwelijk werd gezegend met 5 kinderen, Sybren, Jan, Hyltsje en Afke en Margriet.
Mem had de touwtjes van huishouden en opvoeding strak in handen. Zij stimuleerde de kinderen om te studeren. Wat haar niet gegund was, mochten haar kinderen wel. En die deden dat dan ook, en daar was zij trots
op. Graag had zij maatschappelijk ook een grotere rol gespeeld, net als haar man, al had zij wel een behoorlijk
sociaal netwerk.
Met de geboorte van Afke kwam er een nieuwe fase in haar leven. Een kind dat anders was. Een kind met het
syndroom van Down. Na een aarzelend begin is Afke door heit en mem, de broers en zeker ook haar zus met
liefde omarmt. Mem Martje was rationeel ingesteld. Wilde dingen weten, stelde vragen. Ook in haar geloofsleven. Twijfelen, nadenken over de essentie van het bestaan, dat heeft ze haar leven lang gedaan. Maar Afke
riep andere gevoelens in haar wakker. Mem heeft een ontroerend boekje geschreven over “Us sinnestriel” Dat
laat een liefdevolle betrokken mem zien. Een liefde die er ook voor de andere kinderen was, maar niet altijd
op de plaats van bestemming gekomen is.
Heit Hijlke overleed toen hij 53 was. De boerderij in Nylan werd verkocht. Mem, Afke en Margriet kwamen
in Sneek wonen. En mem ging een opleiding doen. Ambulante Zwakzinnigenzorg. Ze was met haar 50 jaar
ruimschoots de oudste leerling, maar ook een hele goede. Zij werd uiteindelijk directrice van het Zaluwnest
in Sneek. Met veel voldoening heeft zij daar tot haar pensioen gewerkt. Mem verhuisde naar Woudsend, en
later naar Joure. Actief op de bridgeclub en op gespreksgroepen. Afke woonde intussen in Franeker en kwam
eens per 14 dagen thuis. Het verdriet was groot toen Afke overleed.
Na verloop van tijd kwam mem in Doniahiem. En ook hier deed zij aan alles mee, ging overal naar toe met
de scootmobiel. Maar het leven werd moeizaam. Zoon Jan overleed, een hele klap voor haar. En de gezondheid werd broos. Slecht horen en zien. De communicatie, die voor haar zo belangrijk was, werd zeer beperkt.
Dochter Margriet was en bleef een grote steun voor haar. De regie uit handen geven viel mem zwaar en in
haar machteloosheid was ze soms veeleisend. Dat wist ze zelf ook wel.
Dankbaar was ze voor de aandacht van de kinderen en mensen om haar heen. Het geloof heeft zij, ondanks
haar twijfels vast kunnen houden. Zij geloofde zeker in de liefde van God.
Bij het afscheid in de kerk van Boazum stond het slot van I Kor. 13 centraal. De tekst over de liefde, die Martje
Wiarda zelf uitgezocht had. En zo hebben wij het leven van Martje Wiarda los kunnen laten.
Dat de kinderen de goede herinneringen aan haar in dankbaarheid meedragen.
Pastor Anneke Adema
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ALGEMENE INFORMATIE

COLOFON

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 zaterdagavond bellen naar Linda Wind: 0513-431415.
Kerkelijke adressen
In de Schakels staan elke keer de kerkelijke adressen vermeld. Als er veranderingen 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 aangepast en geactualiseerd.
Het kerkblad de Schakels is natuurlijk nog steeds on-line te lezen. Dat betekent dat u, wanneer u een computer met internet verbinding heeft de
mogelijkheid bezit om het kerkblad op uw beeldscherm te lezen. Iedereen, 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 gemeente. 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 geschonken. Soms realiseren gemeenteleden zich niet, bij alle geboorte- en
huwelijkskaarten die verstuurd worden, ook een exemplaar naar de predikant of het kerkelijk bureau te sturen. In zo’n geval weet de kerk (wijkouderling of predikant) dan ook vaak niet van de gebeurtenis en valt de kerk
dus niets te verwijten. Omdat we graag op de hoogte gehouden willen
worden van mutaties in de gemeente, ook om daar op passende wijze op
te kunnen reageren, dus het verzoek om in voorkomende gevallen ook
een kennisgeving naar de kerk te sturen.
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ADRESSEN PKN GEMEENTE OP ’E NOED
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
Idskenhuizen

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

College van
Kerkrentmeesters

Voorzitter: Douwe Smit, De Spoarbyls 2, 8521 DK Sint Nicolaasga
(0513) 43 44 20, douwe.smit1606@gmail.com
Boekhouder: Ben de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39C,
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
begraafplaatsen

Marieke de Velde Harsenhorst-Zier, Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga
(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
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