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De woestijn en het dorre land 
zullen zich verblijden,

De steppe zal juichen en bloeien 
als een narcis

  Jesaja 35: 1 (NBG51)

De afgelopen zomer heeft u er misschien 
wel eens aan gedacht: ‘De dorre vlakten der 
woestijnen’. Het bekende lied van J.J. L ten 
Kate naar Jesaja 35. In de volksmond ook 
wel de ‘woestijnpolka’ genoemd. 
Niet dat wij in de verste verten werkelijk 
zouden weten wat een woestijn is en wat 
het woestijnleven inhoudt. Want al zorg-
de die tijdelijk lange droogteperiode voor 
ongemak, schade zelfs, al moesten er hier 
en daar vervelende maatregelen geno-
men worden: na de eerste fikse regenbuien 
knapte de natuur zienderogen op, al was 
daar niet alle leed mee geleden. 
Want een treurige gezicht was het wel 
in de droogte; bloemen en planten in de 
tuin verdroogden, verschillende gewas-
sen groeiden niet of slecht, het gras was 
geel als hooi, de koeien moesten met win-
tervoer bijgevoerd worden omdat de wei 
geen voedsel meer voor ze had, en het blad 
viel al rijkelijk van de bomen. 
Wij, mensen schuilden in de schaduw van 
boom of parasol, deden alles een tandje 
rustiger ( niet eens zo verkeerd) dronken 
veel water en fris en gingen wat vaker on-
der de douche. Je sliep wat minder goed 
door de warme nachten en helaas…. de 
waterijsjes waren overal uitverkocht. 
Maar om dat een woestijn te noemen? Dat 
was in de tijd van Jesaja wel anders. De 
hoofdstukken voor Jesaja 35 gaan over een 
tijd vol dreiging voor Juda en Jeruzalem. Je 
zou kunnen zeggen dat stad en land in de 
woestijn woonden. Letterlijk en figuurlijk. 
En al is het letterlijke gedeelte niet op ons 
van toepassing, wij leven niet in een woes-
tijn, het figuurlijke kunnen wij ons maar al 
te goed voorstellen. Perioden van moede-
loosheid, van eenzaamheid en verdriet zijn 
dor en droog. De pit is er uit. De handen 
zijn slap geworden, geen kracht meer, de 
knieën knikken, te bang om nog een stap 

te verzetten. Dorstig en hunkerend naar 
elke vorm van medeleven en bemoediging. 
Hunkerend ook naar een teken van God. 
De mensen in Jesaja kregen te horen dat er 
weer leven in de brouwerij zou komen. Het 
is de komst van de Heer die verandering te 
weeg zal brengen. Een totale omwenteling 
vindt plaats. Als God aanwezig is komt alles 
tot bloei, dan krijgt alles een ander gezicht.
‘De woestijn en het dorre land zullen zich 
verblijden, De steppe zal juichen en bloei-
en als een narcis’ 
De contouren van de uittocht uit Egyp-
te worden weer zichtbaar. De God die zijn 
volk nimmer in de steek zal laten. 
Deze woorden van Jesaja kunnen in aller-
lei situaties weer waar worden en hoop bie-
den. Het geeft zicht op een nieuwe Schep-
ping, maar daardoor ook  perspectief in het 
hier en nu. 

Omdat we weten van de waterstromen die 
de dorre vlakten zullen doorsnijden, kun-
nen we het beter uithouden in de dorre 
fasen in ons bestaan. Kunnen we ook een 
weldaad zijn voor hen die het moeilijk heb-
ben. Waar mensen elkaar ondersteunen en 
te drinken geven, daar is God. 
En waar God is, zie je een glimp van het pa-
radijs, daar zie je de woestijnroos.
Het leert ons ook om onze verantwoording 
te nemen voor de Schepping. Al hebben 
wij als nietige mensen, niet alles in de hand. 
Ook de droogte van de afgelopen tijd niet. 
Toen de mens nog geen enkele invloed op 
het milieu had, waren er ook tropische en 
ijstijden die elkaar afwisselden. Dat ont-
slaat ons niet van ons rentmeesterschap, 
maar laat ook onze kwetsbaarheid zien. 
Onderstaand gebed, geschreven door Ds. 
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KERKDIENSTEN  Tjerkgaast - Idskenhuizen - Sint Nicolaasga

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

Zondag 9 september - groen, bevestiging ambtsdrager
09.30 uur  Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e JOP jeugdwerk (PKN), 2e kerk

Zondag 16 september - groen, vredesweek
09.30 uur  Tjerkgaast - ds. S. Baaijen-Op ’t Land, 
 Oosterzee
Collecte 1e vredesweek, 2e kerk

Zondag 23 september - groen, startzondag
09.30 uur Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer en 
 pastor Anneke Adema
Collecte 1e project diaconie
 2e jeugdwerk eigen gemeente

Zondag 30 september - groen
09.30 uur St. Nicolaasga  - dhr. S. de Jong, Joure
Collecte 1e bloemenfonds, 2e kerk

Zondag 7 oktober - groen, Israëlzondag
09.30 uur  Tjerkgaast - pastor Anneke Adema
Collecte 1e kerk en Israël, 2e kerk

Zondag 14 oktober - groen, Heilig Avondmaal
09.30 uur  Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e project Heilig Avondmaal, 2e kerk

Zondag 21 oktober - groen
09.30 uur  St. Nicolaasga - ds. E. v.d. Sluis, Joure
Collecte 1e wereldarmoededag, 2e kerk

Zondag 28 oktober - groen, zendings- en bijbelzondag
09.30 uur  Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e NBG, 2e kerk

Na iedere kerkdienst

KoffiedriNKeN

Saskia van Meggelen, de preses van de generale synode, 
verwoordt de zorg die er was en is in tijden van dorheid 
en droogte. Het verwoordt de zorg wij voor elkaar en het 
milieu hebben. Het is een gebed om zegen in een dorstig 
land, maar ook wordt ons vertrouwen in een Schepper 
die zijn Schepping niet loslaat uitgesproken.  
Intussen is het nog behoorlijk droog weer, maar de tem-
peraturen zijn gematigder geworden. “gewoner”. Het ‘ge-
wone’ leven herneemt zijn gang. Nu ik dit schrijf kunnen 
we nog steeds zonder jas naar buiten  en in korte broek 
rondstappen, (wat natuurlijk heel fijn is). En de waterijs-
jes liggen weer in de winkelschappen.

Pastor Anneke Adema

Gebed bij droogte

Levenbrengende God,
Aan U behoren wij toe 
in alle omstandigheden van het leven.
Nu hitte en droogte ons land teisteren 
wenden we ons tot U met onze zorg om de 
gewassen die staan te verpieteren op het land,
met onze angst dat wie oud en zwak zijn 
het niet gaan redden,
met onze bezorgdheid 
om een veranderend klimaat, 
om een kwetsbare Schepping.
Zie om naar ons land, o God,
wil voorzien in wat wij nodig hebben.
Laat uw zegen neerdalen 
en onze gronden vruchtbaar maken.
Laat ons niet blijvend dorsten.
Houd ons bijeen in onze zorg om elkaar, 
dat we oog houden 
voor wat een ieder nodig heeft
deze dag en de dagen die komen. 
Levenbrengende God,
in deze moeitevolle omstandigheden 
vertrouwen we onszelf aan U toe.
Amen.

Diensten Doniahiem
 Datum Verzorgd door Voorganger
 13 september Op ‘e Noed Pastor A. Adema 
 27 september Op ‘e Noed Pastor A. Adema 
 11 oktober Op ‘e Noed Da. G. Keijzer
 25 oktober Op ‘e Noed Pastor A. Adema
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TERUGBLIK OP DE DIENSTEN

Overstapdienst groep 8

Op 8 juli stapten vijf Bart van 
der Wal, Klaske van der Molen, 
Daan Spoelstra, Gosse Nauta 
en Pytrik Boonstra over van de 
Kindernevendienst naar het 
jeugdwerk voor 12 jaar en ou-
der. Het thema van de dienst 
was ‘Goede reis!’. De kinderen 
kregen een rugtas mee met al-
lerlei dingen die ze onderweg 
nodig kunnen hebben. Ze kre-
gen ook de zegen mee. Toen 
stapten ze onder de boog 

door die de overstap symboliseerde. Achter de boog stond 
jeugdouderling Jannie van Koten hen op te wachten met 
nóg een cadeau voor in de rugzak en een uitnodiging om 
in het najaar mee te doen met Rock Steady, de jongeren-
catechese. 
In deze dienst lazen we Psalm 121, een pelgrimslied voor 
jong en oud. Want iedereen moet telkens weer overstap-
pen maken van de ene naar de andere levensfase. In de 
psalm hebben we gelezen dat God bij ons zal zijn, telkens 
als we een nieuwe fase ingaan. Hij laat ons niet alleen. 

Doopdienst

Op 29 juli vierden we de doop van Lieke, de dochter van 
Siebren Reijenga en Ylona Veenje. Een aantal van de neef-
jes en nichtjes vulde het doopvont.  

De doop van een kindje is telkens weer een ontroerende 
gebeurtenis. Ieder mens is een kind van God, ook zij die 
niet gedoopt zijn. Maar in de kerk laten we het teken van 
dit verbond tussen God en mensen zien door het water 
dat over het hoofdje van de dopeling stroomt. 
Een goed begin!

Huwelijksvieringen
Twee huwelijken werden ingezegend. In juni trouwden 
Klaas Rienstra en Froukje Jellema, Burg. G.H. Mulierstraat 
37 in Sloten. Hun huwelijk werd ingezegend in de kerk van 
Idskenhuizen door ds. Arnold Vriend van Ouwsterhaule / 
Scharsterbrug.
Op 6 juli trouwden Hette Hettinga en Alice Reijenga, Wiel-
wei 47 in Doniaga. Zij trouwden op een prachtige zomer-
dag in de kerk van Terkaple. 
Beide bruidsparen wensen we alle goeds toe! 

STARTZONDAG 2018

Yn petear

Op ’e Noed

protestantse
  gem

eente

Startzondag 23 september

PKN Op ’e Noed

09.30 uur

Idskenhuizen

See you 

We zitten weer vol ideeën en activiteiten voor het nieuwe seizoen 
in Op ‘e Noed. Daarvan zult u wel lezen in het nieuwe Jaarprogram-
ma (voorheen de ‘Winterbrief’). Maar het startschot voor onze acti-
viteiten is zoals vanouds de dienst op Startzondag. 
Op 23 september is deze bijzondere dienst gepland in de kerk van 
Idskenhuizen. 
Het jaarthema ‘Yn petear’ passen we meteen toe op deze dienst. 
Een gesprek hebben kan op verschillende manieren. Dat wordt 
ons tijdens de dienst wel duidelijk in de vele vormen van gesprek 
die mogelijk zijn. ‘Mei elkoar yn petear komme’ is geen eenrich-
tingsverkeer, maar moet van twee kanten komen. Wie wil mag 
zich volop laten horen in deze dienst. Maar ook luisteraars zijn van 
harte welkom! 
Voor kinderen is natuurlijk een bijzondere taak weggelegd in de 
dienst en na de dienst is er voor hen een speurtocht. 
Na die tijd drinken we wat met elkaar en praten we nog wat na, 
want we zijn blij en dankbaar met onszelf als gemeente, een groep 
mensen die het gesprek met elkaar willen aangaan op allerlei vlak-
ken. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in elkaar en dat is een belang-
rijke voorwaarde voor gemeente-zijn. 
Rond half één is het programma afgerond. Uiteraard kunt u ook 
direct na de dienst naar huis gaan, maar liever zien we u en jij ook 
na de dienst nog even voor  ‘in goed petear’ !

De voorbereidingsgroep Startzondag 
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VAN DE KERKENRAAD

Gemeenteavond
Op donderdag 25 oktober staat de gemeenteavond ge-
pland. In deze vergadering willen we uw mening graag 
horen over een enkele belangrijke zaken zoals:
Het pastoraat. Hoe vullen we dit in? 
Het gezamenlijke kerkblad met Langweer in oktober. Is 
het proefnummer u bevallen? We horen graag uw mening 
en uw suggesties!
De kerkrentmeesters zijn bezig met een 5 jaren begroting. 
Hoe kunnen we een levende gemeente zijn met minder 
inkomsten uit de vrijwillige bijdragen?
Natuurlijk is er voldoende  ruimte voor uw vragen en op-
merkingen. We hopen op een grote opkomst. 
Aanvang 19.45 uur in de kerk van Idskenhuizen. U bent 
van harte welkom!

Verslag van de KKR-vergadering van 12 juni 2018
Voorzitter Jan de Jong wenst de ons allen van harte wel-
kom en leest uit “Diep Water” van Hille Vlasman het stukje 
over de Schepping. “Het werd avond en het werd morgen.”  
Een verhaal van chaos naar licht. Voor ons betekent dit dat 
elke dag nieuwe kansen en perspectief biedt. De voorzit-
ter gaat ons voor in gebed.

De verbintenis met pastor Anneke Adema loopt af op 31 
december 2018. Dat betekent een flinke taakverzwaring 
voor ds. Gerda Keijzer en de ouderlingen wat betreft het 
pastoraat. 
Anneke heeft aangeboden om als vrijwilliger een aantal 
taken te willen uitvoeren voor onze gemeente. Dit wordt 
door de vergadering positief ontvangen. In de GKR van 
september is dit een agendapunt. 
Per 1 september gaat Anneke, twee dagen per week, pas-
torale werkzaamheden verrichten in de gemeente Molk-

werum –Warns wegens het vertrek van ds. Wim Beekman. 
In een gezamenlijke vergadering tussen afvaardigingen 
de PG’s van Langweer en Op ‘e Noed spreken we af dat het 
oktober nummer van onze kerkbladen een gezamenlijke 
proefuitgave wordt. Het krijgt een algemeen deel, een 
deel voor Langweer en een deel voor Op ‘e Noed. Eind ok-
tober wordt het plan voor een gezamenlijk kerkblad aan 
de beide gemeentes voorgesteld. 
Het jaarprogramma voor vorming, toerusting, activiteiten 
en ontmoeting is goed bevallen en leverde nieuw elan op. 
We gaan hier mee door! 

Het idee om een aantal mailadressen van Op ‘e Noed aan 
de functie te koppelen wordt goed ontvangen. Wim van 
der Wal zal nog onderzoeken hoe de ontvanger bericht 
krijgt als een mail via web-mail verstuurd is.

De gemeenteavond wordt vastgesteld op donderdag 25 
oktober. Onderwerpen zijn o.a. het gezamenlijk kerkblad, 
het pastoraat in 2019, en de meer-jaren begroting van Op 
‘e Noed

De kerkrentmeesters: De rondgang langs de kerken en 
begraafplaatsen is geweest. Er moet hier en daar flink wat 
onderhoud plaatsvinden.

Jeugdouderling Jannie van Koten meldt dat de afsluiting 
van de jongste catechesegroep een groot succes was. Dat 
geldt ook voor de jeugddienst van 10 juni. Ook de “Nacht 
zonder dak” is goed verlopen. De totale opbrengst is maar 
liefst € 3000,- !!

Jan de Jong sluit de vergadering en wenst ons allen wel-
thuis.

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 Collectes
17-06-2018 €   85,76
01-07-2018 €   82,65
08-07-2018 € 123,60 
15-07-2018 € 105,85
22-07-2018 € 104,94
29-07-2018 € 123.81
05-08-2018 €   83,65

Huwelijkscollecte
Bij de Kerkrentmeesters is de opbrengst van een huwe-
lijkscollecte (06-07-2018) binnengekomen van € 158,45.

Wijkkerkrentmeesters
Wijk 1  Douwe Smit (1a) en Theunis van der Molen (1b) 
Wijk 2  Pieter Dijkstra (2a) en Johannes de Jong (2b) 
Wijk 3  Sint de Boer (3a) en Sieta Zijlstra (3b) 
Wijk 4  Anita Spijksma (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

Via onze website kunt u de kerkdiensten terugluisteren. Ga naar www.pkn-openoed.nl. 
Hieronder ziet u hoe de site er uitziet. Ga naar KERKDIENSTEN TERUGLUISTEREN.
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VAN DE DIACONIE

Collectes

Datum Plaats Doel collecte Opbrengst
 8   april St. Nicolaasga gez. diaconieën/caritas  €  90,75 
 15   april Idskenhuizen doel door Paedwizer  €  296,28 
 22   april Tjerkgaast eredienst/kerkmuz.  €  91,30 
 29   april St. Nicolaasga H.A. project  €  197,85 
 6   mei Idskenhuizen Diaconie  €  164,05 
 10   mei Tjerkgaast Diaconie  €  57,05 
 13   mei Idskenhuizen Diaconie/weeshuis  €  156,40 
 20   mei St. Nicolaasga Project Diaconie  €  179,55 
 27   mei St. Nicolaasga Diaconie  €  130,57 
 10   juni Idskenhuizen Werelddiaconaat  €  84,25 
 17  juni St. Nicolaasga World Vision  €  91,60 
 1   juli Idskenhuizen gez. diaconieën/caritas  €  106,50 
 8   juli St. Nicolaasga diaconie  €  149,20 
 15   juli Tjerkgaast Diaconie  €  127,65 
   
Datum Plaats Doel collecte Opbrengst
 12   april Doniahiem Wilde Ganzen  €  21,94 
 26   april Doniahiem Wilde Ganzen  €  20,20 
 17   mei Doniahiem Wilde Ganzen  €  22,35 
 31   mei Doniahiem Wilde Ganzen  €  24,45 
 14   juni Doniahiem Wilde Ganzen  €  25,25 
 28   juni Doniahiem Wilde Ganzen  €  18,48 
 12   juli Doniahiem Wilde Ganzen  €  32,65 

VAN DE LITURGIECOMMISSIE

Als liturgiecommissie zoeken wij naar vormen die een 
kerkdienst ten goede kunnen ondersteunen.
Om een kerkdienst te verlevigenden of de beleving met 
elkaar als gemeente te intensiveren. 
Voorbeelden zijn: het lied van de maand, de inzet van lec-
toren, de gedachtenishoek met de witte stenen. 

Om een klein stukje interactie van voorganger en ge-
meenteleden te krijgen, willen wij voorstellen een gezon-
gen Heer ontferm U in te voeren na het Kyrie gebed.
In het kyriegebed, of smeekgebed roepen wij God aan 
voor de nood van de wereld. Een wereld die ons allen aan-
gaat. En dat is het goed om ook allemaal als gemeente le-
den het Ontferm U te laten klinken. 

Na het kyriegebed, aan het eind of aan het einde van een 
intentie, zegt de voorganger: ’Zo bidden wij samen’ en de 
gemeente zingt dan: ‘Here God ontferm U, Christus ont-
ferm U, Here God ontferm U.’  Er zal ook aan de gastvoor-
gangers worden gevraagd om deze vorm te gebruiken .

Uiteraard zullen we het eerst oefenen met elkaar, maar het 
is een heel makkelijke melodie. (zie onder de noten van 
deze acclamatie). Wij hopen dat het een stukje toegevoeg-
de waarde is aan de eredienst. 

De liturgiecommissie 
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VANAF KAMPEREILAND

Regen
Regen. Wat kun je daar naar verlangen na zoveel weken 
droogte. De planten in de tuin leken nog het meest op ver-
lepte slaplanten, de dieren stonden loom in de schaduw te 
wachten op een verkoelend windje, de bomen lieten mas-
saal hun bladeren vallen (het leek wel herfst) en de airco’s 
en ventilatoren waren uitverkocht. 
Er kwam een beregeningsverbod vanwege de dalende 
waterstanden en er was een groot risico op (natuur-)bran-
den. Dat het zó droog zou kunnen worden in Nederland 
hadden we niet kunnen denken.  

Er komt een klein wolkje 
uit zee opzetten, 
niet groter dan een 
handpalm. 
(1 Koningen 18: 44)

In Israël is het eens bijna drie jaar achtereen droog. Dat 
is de straf voor koning Achab die zich nog ernstiger mis-
draagt dan zijn voorgangers. Zijn ergste fout is dat hij de 
afgod Baäl dient in plaats van de Heer, de God van Israël. 
De profeet Elia zegt hem zijn straf aan: er zal de eerstvol-
gende geen regen vallen. Het gevolg is een hongersnood 
die zijn weerga niet kende. 

Uiteindelijk komt het tot een confrontatie tussen vierhon-
derd profeten van Baäl en Elia. Ze doen een test waaruit zal 
blijken wie de ware God vereert. Uiteraard hebben de pro-
feten van Baäl het nakijken. In een felle strijd komen zij om.  

Diezelfde dag geeft Elia zijn knecht opdracht om over de 
zee uit te kijken of er al wolken te zien zijn. Na zeven keer 
turen ziet de knecht een wolkje dat niet groter is dan een 
handpalm. Maar binnen zeer korte tijd werd de hemel ver-
duisterd door de wolken en barstte er een enorme regen-
bui los. 

Aan dit verhaal moest ik denken toen ik de getergde na-
tuur om me heen zag. Voor Israël was de droogte een straf 
van God. Zij moesten voortaan anders gaan leven. Als ze 
zich zouden houden aan de leefregels van de Heer zou 
hen dit niet meer overkomen. 

Wij denken niet dat de droogte een straf van God is, 
maar het zette wel aan tot denken. Ten eerste drong het 
tot ons door dat we toch wel erg afhankelijk zijn van het 
weer. Kennelijk hebben we een verminderde waterdruk 
op de waterleiding en een verbod op sproeien nodig om 
ons dat te doen beseffen. Maar tegelijkertijd beseffen we 
ook dat het klimaat echt verandert en dat ook wij anders 
moeten gaan leven om de grilligheid van het klimaat in de 
toekomst nog een beetje in de hand te kunnen houden. 
We moeten duurzamer gaan leven. Minder verre vakantie-
reizen boeken waar we met het vliegtuig naar toe gaan. 
Minder sperzieboontjes uit Marokko laten komen, maar 
gewoon onze eigen sla en worteltjes eten. Zonnecollec-
toren op het dak voor duurzame elektriciteit helpen ook 
al enorm. En onze auto’s met vervuilende benzine- en die-
selmotoren gaan we op den duur vervangen door elektri-

sche auto’s. We zijn immers rentmeesters over een goede 
schepping. Daar hoort gepast gedrag bij. 

Mijn eigen vervuilende dieselauto staat dik onder het stof 
voor het raam van mijn werkkamer. Auto wassen doe ik 
even niet. Ik zie uit naar de regen, maar alles wat ik zie is 
een wolkeloze hemel. Wat kan een mens verlangen naar 
de eerste regendruppels! 

Toch heeft het me aan het denken gezet. Ik hoop dat de 
eerste regen de conclusies van dat denken niet meteen 
weer wegspoelt. 

Ds. Gerda Keijzer

I’m singing in the rain
Het is zaterdag 28 juli. Na twee snoeihete dagen en weken 
van droogte kwamen er wolken aandrijven waaruit het 
zachtjes begon te regenen. Wat een verademing!! Maar 
eh… wat is dat nou? Mijn was hangt aan de lijn! Een vol-
gende zit in de machine en de derde ligt al klaar om in 
de trommel gestopt te worden. Hmmm, merk ik nou een 
beetje wrevel in mezelf? Is het zo lang droog, gaat het net 
regenen als je volop was hebt om te drogen…

Dan denk ik aan Die arme man had zwaar te lijden gehad 
van de droogte. Hij moest zich verschuilen voor Achab 
en Izebel en vond veiligheid bij een beek, waar de raven 
hem voedsel brachten. Maar de beek droogde op. Moet je 
voorstellen hoe dat voelde: telkens minder water. Toen Elia 
de ruzie tussen hem en Achab beslechtte door zijn wed-
denschap met de profeten van Baäl kwam er weer regen. 
Er staat dat toen koning Achab van de berg Karmel weer 
terugreed naar zijn paleis in Jizreël, Elia met opgetrokken 
mantel voor de wagen van de koning uitrende, helemaal 
tot in Jizreël. Elia was uitgelaten over de regen die het land 
en de bevolking zo nodig had. 

Wij hebben nog maar een aantal maanden droogte. Hoe 
zal het zijn als je drie jaar droogte hebt?!? Verschrikkelijk 
gewoon! Wie zeurt er dan over een was aan de lijn!! Ik loop 
lachend de nog natte was weer binnen te halen. De regen-
druppels voelen lauw aan. Het voelt als zegen die regel-
recht uit de hemel komt. Ik zing vals en hard een vrolijk 
lied en de vogels beginnen zowaar mee te kwetteren. Er 
komt weer geur aan het gras en de bomen en planten. 
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 VANUIT JOURE

Maansverduistering 
27 juli was het dan zo ver. Die nacht zou er een totale 
maansverduistering zijn die wel twee uur zou duren. En 
een mooie bloedrode maan zou opleveren. 
Ik had vakantie, zat op de camping in mijn 5 standenstoel, 
met vrij uitzicht voor mij en op de lucht boven mij. Dus 
ik besloot die maansverduistering nu eens goed gade te 
slaan. Nu zagen we vanuit onze caravan de maan elke 
avond wel, geflankeerd door miljoenen sterren, want het 
was elke dag stralend onbewolkt weer. Maar toch, dit wil-
de ik wel zien. Ik had toch de tijd.
Vanuit half tien zou je iets kunnen zien, stond er in de 
krant. Dus vanaf die tijd zat ik klaar. Nu zaten wij daar elke 
avond, maar nu was het oog omhoog gericht. 
Nog niets te zien natuurlijk. Mijn man merkte fijntjes op 
dat de zon toch echt eerst onder moest gaan voordat wij 
iets zouden kunnen zien. Daar had hij natuurlijk gelijk in, 
maar toch hield ik het stukje van de lucht, waar wij elke 
avond de maan zagen, goed in de gaten. Dat was geen 
opgave met een stukje kaas en een glas wijn bij de hand. 
Het werd donkerder. Nog geen maan te zien. Nu is geduld 
niet mijn grootste kwaliteit, dus ik vermande mij ( of is het 
vervrouwde ) om rustig af te wachten. Dat deed ik. Het was 
nu vrijwel helemaal donker. En nog geen maan. 
En op zo’n stille zomeravond krijg je soms geweldige in-
vallen, maar het kunnen ook vreemde gedachtenspinsels 
zijn. Hé, nog geen maan. Andere dagen was hij er toch 
altijd wel om deze tijd. Of niet? Nooit zo op de tijd gelet 
eigenlijk. Dat hoeft niet op vakantie op de camping. Maar 
het duurt nu toch wel heel lang. 
Toch wel heel gek: Je weet dat de maan komt, maar toch 
vraag je je af waar hij blijft. Te zot om los te lopen natuur-
lijk, maar het sluipt toch je gedachten binnen.

Ik bedacht me opeens dat dat in het dagelijks leven ook 
gebeurde. Als je op iets gaat zitten wachten, lijkt het veel 
langer te duren. Als je voor een uitje opgehaald wordt en 
je zit al een uur van tevoren klaar, weegt elke minuut na de 
afgesproken tijd zwaar. Ze zou toch wel komen? Ofschoon 
je weet dat dat natuurlijk het geval is. Of je wacht op een 
belletje van een van de kinderen, die altijd op een bepaal-
de tijd bellen. Of je komt in het zaaltje waar een bijeen-
komst is en er is nog niemand. Het zou toch niet…
En misschien is dat ook wel eens hoe wij op God wachten 
en wat wij verwachten. Nu heb ik U nodig, Heer. En natuur-
lijk weten we dat Hij er is en ons niet in de steek laat, vaak 
zien we dat later pas, maar de twijfel kruipt omhoog in ons 
hart.
Ik ben wel ver afgedwaald van mijn maansverduistering. 
Want intussen verschijnt daar inderdaad de maan.  
Een beetje rozer, maar niet spectaculair. Als ik niet gehoord 
had over de maansverduistering had ik niet eens het ver-
schil opgemerkt, denk ik. Ik kijk  naar het verschijnsel tot 
de maan weer ‘gewoon’ is. En ik bemerkt bij mijzelf dat ik 
toch onder de indruk van dit natuurverschijnsel ben. 
Al heb ik er dan ook even op moeten wachten. En mis-
schien wel daarom!

Pastor Anneke Adema 

Waterdruppels glijden over de bladeren en mijn frambo-
zenstruiken krijgen eindelijk weer vocht. De schapen, die 
ruimt twee maanden in een stoffige weide hebben gelo-
pen, regenen weer een beetje schoon. De natuur en wij-
zelf halen opgelucht adem. Al zal het niet veel zijn dat er 
valt vandaag, dit hebben we toch maar weer. En de was… 
die droogt ook wel binnen op een rekje. 

Ds. Gerda Keijzer 

THEOLOGIE VOOR LIEFHEBBERS

Back to basics
In de 14e eeuw kwam er binnen de katholieke kerk een 
hervormingsbeweging op gang met de naam Moderne 
Devotie. Moderne toewijding, betekent dat. De beweging 
werd in het leven geroepen door mensen die terug wilden 
naar de basis van de kerkelijke gemeenschappen: sober-
heid, trouw, gemeenschap, toewijding en navolging van 
Christus. De uiterlijkheden van de kerk stootte hen af en 
hield hen af van de kern van het geloof. 
In ons land was Geert Groote één van de initiatiefnemers. 
Zijn beroemde leerling Thomas a Kempis schreef een 
boekje dat ‘De Navolging van Christus’ heet en door de 

eeuwen heen op z’n minst net zo vaak is gedrukt als de 
Bijbel. Wereldwijd lieten mensen zich inspireren door de 
woorden van Thomas, bij voorbeeld Dag Hammarskjöld, 
Etty Hillesum, Mahatma Gandhi, Dietrich Bonhoeffer en 
Bill Clinton. De basis voor een modern devoot leven is: een 
persoonlijke band met God opbouwen door het gebed, 
oog hebben voor de samenleving, je kwetsbaar op durven 
stellen, bijbel lezen. 

Overal in Europa werden broeder- en zusterhuizen van de 
Moderne Devotie gesticht.  De Bijbel was de bron voor de 
spiritualiteit van de leden van de leefgemeenschappen 
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van de Moderne Devotie. Het ging erom je zo te verdie-
pen in de persoon van Jezus, dat je gevoelig werd voor 
de Geest die Hem van binnenuit bewoog. Op die manier 
kreeg de gezindheid, de innerlijke overtuiging van Jezus 
vat op het leven van de Moderne Devoten. 

Vandaag de dag is er weer oog en oor voor de Moderne 
Devotie. In 55 steden in ons land is men bezig met het ge-
loofsgoed van de Moderne Devotie. Maar ook in andere 
landen bloeien nieuwe initiatieven die de gelovige mens 
terug willen brengen bij de basis. 
Zo is er de bekende Franse geloofsgemeenschap in Taizé, 
die jaarlijks duizenden jongeren trekt. Op het Schotse ei-
landje Iona is ook een nieuwe geloofsgemeenschap ge-
sticht. De ruïnes van het 6e -eeuwse  klooster en kerk zijn 
daartoe opgeknapt (zie foto). Iona heeft evenals Taizé ook 
eigen liederen. De Iona-liedbundels zijn ook hier in Neder-
land verkrijgbaar en een aantal van deze liederen is opge-
nomen in ons Liedboek.  

Niet alleen binnen kerkelijke gemeenschappen is het ver-
langen om terug te gaan naar de basis merkbaar. In pop-
songs horen we ook van dat verlangen. Bij voorbeeld in 
het nummer ‘The Scientist’ van Coldplay, waarin we horen 
van twee mensen die langs elkaar heen zijn gaan leven als 
gevolg van het loslaten van de basis. Die basis is luisteren 
naar de stem van je hart. Dit verlies herkennen we allemaal 
wel. We houden van het moderne leven, maar we zien ook 
waar het ons doet ontsporen en waar we onszelf en elkaar 
kwijtraken. 
Wat kunnen we doen om Modern Devoot te leven, dus 
vernieuwd in ons geloof en met toewijding voor geloof en 
wereld? Eén van de dingen die je kunt doen is gaan Bij-
bellezen. Niet zo vluchtig, en ook niet van die hele kleine 

stukjes, maar aandachtig en consequent stukje bij beetje 
Bijbelboeken uitlezen. Zo kom je dingen op het spoor die 
aan je eigen leven raken. Iets anders is om toegewijd te 
leven aan de wereld om je heen. Zowel aan de mensen 
als aan de natuur. Duurzaamheid past heel goed in dat 
plaatje. Zorg dragen voor de mensen waar je mee werkt 
en leeft is een heel belangrijke stelregel voor modern de-
voot leven. Maar ook het afzien van bepaalde luxe die je 
eerder onrustig en hebberig maakt dan dat het je leven 
aangenamer maakt. 

Wil je meer weten over de 14e -eeuwse Moderne Devotie 
en de hedendaagse initiatieven van mensen die hun leven 
meer verdieping willen geven? Google dan op Moderne 
Devotie, en je vindt een schat aan informatie. 

Ds. Gerda Keijzer
(Voor deze bijdrage werd gebruik gemaakt van een the-
manummer van het Ouderlingenblad)

VISITEKAARTJE

In augustus werd bekend dat meer dan duizend kinderen 
in de Verenigde Staten tientallen jaren door driehonderd 
Rooms-katholieke priesters zijn misbruikt. Een schokkend 
bericht dat jammer genoeg niet op zichzelf staat. Amerika, 
Australië, Europa, Nederland, overal komt het misbruik 
aan het licht. Beslist geen visitekaartje voor de kerk. 

Dat de misstanden na zo’n lange tijd aan het licht komen is 
alleen maar goed. De jonge slachtoffers waren destijds op 
geen enkele manier in staat een weerwoord te bieden aan 
het adres van de misbruikers. De geestelijkheid stond op 
een hoog voetstuk en de daders waren jaren ouder dan zij. 
Het is een verschrikkelijk idee dat deze kinderen tientallen 
jaren met deze ervaringen hebben rondgelopen. Gehei-
men die hen voor hun leven tekenden. 

Het leed dat de slachtoffers is aangedaan is vreselijk. Daar 
moet op z’n minst excuses voor komen. Maar ik hoop dat 
de beerput die de laatste jaren is losgetrokken de RK-kerk 
ook aan het denken zet over haar eigen organisatie, met 
name over het verplichte celibaat. Is het niet onnatuurlijk 
om van mensen te verlangen dat zij hun leven lang zon-
der partner leven? Werk je daarmee de misstanden niet 

in de hand? Bovendien, wat ontzeg je mannen (en vrou-
wen) niet aan geluk door hen te verplichten ongetrouwd 
te laten blijven? Dat Paulus ooit zei dat mensen er goed 
aan deden om niet te trouwen (1 Korintiërs 7) heeft een 
tijdgebonden oorzaak: Paulus dacht dat Jezus snel weer 
terug zou komen. Waarom dan nog moeite doen om te 
trouwen? Maar dat kan nu niet meer de reden zijn voor het 
celibaat. Een andere reden die vaak is aangevoerd is dat 
ongetrouwde geestelijken meer aandacht aan hun werk 
kunnen geven dan getrouwde. Dat is absoluut waar. Als 
ik de bergen sokken en spijkerbroeken van de manschap-
pen hier thuis niet zou hoeven te wassen, dan scheelde 
dat behoorlijk in tijd. Maar een gezin kan je ook vormen 
als geestelijke. Dat is de andere kant die ik voor geen goud 
zou willen missen.  

Nu wil ik met dit epistel de RK-kerk geen ‘draai om de oren’ 
geven. Onze hervormde en gereformeerde huisvaders en 
-moeders hebben op hun eigen manier ook leed aange-
richt. De dwang en de strakke regels waarmee zij dachten 
jongeren in het gareel te moeten houden was soms ook 
ongezond en kwetsend. Met als gevolg dat deze jongeren 
– eenmaal volwassen – de kerk voorgoed  vaarwel zeiden. 
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ACTIVITEITEN OP ‘E NOED

Tsjerkepaad 2018
Gedurende de zomermaanden waren de kerkgebouwen 
van St. Nicolaasga en Tjerkgaast elke zaterdagmiddag ge-
opend voor bezichtiging. Tijdens de openstelling hebben 
we een groot aantal gasten mogen begroeten. Er hebben 
interessante ontmoetingen en gesprekken plaatsgevon-
den. Veel positieve reacties op onze goed onderhouden 
kerkgebouwen. Een groot aantal gemeenteleden hebben 
als gastheer en mevrouw deze bezoekers mogen begroe-
ten en verwelkomen. Zij hebben de bezoekers, naast het 
aanbieden van koffie, thee e.d., ook iets mogen vertelleen 
over de gebouwen en onze gemeente. Heel veel dank vrij-
willigers voor jullie bijdrage, tijd en inzet voor het slagen 
van Tsjerkepaad 2018!

Wat ik zo jammer vind is dat niet-kerkelijke mensen na de 
schokkende berichten uit de media over RK-priesters de 
hele RK-kerk en alle andere kerken aankijken op misbruik 
en andere misstanden. Daar kun je niet zo bijster veel te-
genin brengen. Het helpt niet om te zeggen dat het me-
rendeel van de priesters wèl betrouwbaar was en is. En het 
verschil tussen de RK kerk en onze protestantse kerken 
uitleggen aan niet-kerkelijke mensen is ook nog niet zo 
gemakkelijk. 

Hoe te handelen? Zwijgen over je kerk en je geloof is geen 
optie. Daarom kies ik voor andere ‘tactiek’: kom er maar 
voor uit dat je gelooft en laat zien wat voor jou de kern van 
je geloof is. Geen macht of intimidatie, geen dwang, geen 
duistere praktijken, maar bescheiden het werk doen dat 
Jezus zelf deed, namelijk dienstbaar zijn aan anderen. En 
laat het zien! Dát is een visitekaartje dat je met trots kunt 
afgeven. 

Gerda Keijzer

Wie zijn of haar kin-
deren of kleinkin-
deren wil voorlezen 
uit een kinderbijbel 
heeft veel keus. 
Stap een evange-
lische boekwinkel 
binnen en je weet 
niet wat je ziet. 
Maar er is veel ver-
schil in kwaliteit. 
Hier zie je twee 
afbeeldingen van 
kwalitatief goede 
kinderbijbels. De 
eerste is de Pren-

tenbijbel van Marijke ten Cate. De Friese uit-
gave heet Bernebibel. De Nederlandse uitgave is er in vier 
soorten: Alleen het Oude of Nieuwe Testament, een bun-
del met verhalen uit de beide Testamenten en de Friese 
versie. Ze zijn ook te koop in losse deeltjes, dus per verhaal 
een deeltje, met DVD! Een aanrader! 

In 2015 kwam de Sa-
menleesbijbel uit voor 
kinderen van 8-12 jaar. 
Nu is er de Samenlees-
bijbel Junior voor kin-
deren van 4-7 jaar. In 
dertig verhalen wordt 
de kern van de Bijbel-
se boodschap verteld. 
Verhalen uit het oude 
en het nieuwe Testa-
ment komen aan de 
orde, van de bekende 
verhalen over Noach tot de 
minder bekende verhalen over Jesaja of over 
Paulus. De verhalen blijven dicht bij het oorspronkelijke 
verhaal uit de Bijbel. Maar je vindt er ook hervertellingen, 
liedjes, vragen en doe-opdrachten. 

Laat je verleiden om één van deze mooie kinderbijbels 
te kopen voor je kinderen of kleinkinderen. Ze zullen het 
prachtig vinden. En ondertussen wordt je eigen Bijbelken-
nis ook weer uitgebreid. Een win-winsituatie. 

KINDERBIJBELS

Startzondag 23 september
na de dienst voor de kinderen

 in Idskenhuizen
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ACTIVITEITEN VAN BUITEN ONZE GEMEENTE

Fryske Lieteboek sjongmiddei yn Ljouwert
Op snein 30 septimber 2018 wurdt yn de Lutherske tsjerke 
fan Ljouwert de jierlikse sjongmiddei fan de YKFE hâlden. 
De YKFE is in kommisje dy ’t him ynset foar it brûken fan it 
Frysk yn de earetsjinst. De lieten  dy ‘t der songen wurde 

komme út it nije Lieteboek en dan dizze kear benammen 
út de Psalmen. Dêrom is de titel fan de middei ek:   “ Út de 
Psalmen wei ” .
Meiwurking wurdt ferliend troch in gelegenheidskoar ûn-
der lieding fan Geke Bruining-Visser. It oargel wurdt be-
spile troch Geart van der Heide. De algehele lieding is yn 
hannen fan de foarsitter fan de YKFE: Lútsen Kooistra.
De middei is yn de Evangelysk Lutherske Tsjerke, Nieuwe 
Oosterstraat 28 te Ljouwert. 
It begjint om 15.00 oere. De tagong is fergees. Der is in kol-
lekte bij it útgean. 

Graach oant sjen
Mei freonlike groetnis,

Anna Marike Dijkstra-v.d.Woude ( skriuwster YKFE)

OMTINKERS

Omtinkers!!
Vanaf de startzondag, eind september, 
hebben we omtinkers in onze gemeen-
te,  eerst alleen nog in Idskenhuizen.      
Omtinkers zijn mensen die een tiental 
adressen onder hun hoede nemen. 
Niet zozeer om regelmatig te bezoe-
ken, zoals vroeger een contactpersoon 

wel deed, maar om het lief en leed te signaleren en door te 
geven aan de pastores. 
Omdat we minder ouderlingen en contactpersonen heb-
ben dan voorheen,  wordt het steeds moeilijker om op de 
hoogte te blijven van het wel en wee van de gemeentele-
den. Omtinkers, het woord zegt het eigenlijk al, hebben 
dus een signaalfunctie. En dat is heel belangrijk in een ge-
loofsgemeenchap waar we er voor elkaar willen zijn. 
Omtinkers hebben adressen vlak bij hen in de buurt. Op 
die manier zijn de lijnen naar elkaar toe heel kort. Maar als 
mensen weinig of geen behoefte hebben aan kerkelijke 
belangstelling, ook al zijn ze lid, wordt dat natuurlijk ge-
respecteerd.

De insteek is een positieve. Als kerkgemeenschap willen 
wij als gelovigen samen optrekken en voelen wij ons ver-
antwoordelijk voor elkaar. We denken met de omtinkers 
daar een heel goede vorm voor gevonden te hebben. 

We gaan eerst van start in Idskenhuizen, omdat Idskenhui-
zen op dit moment geen ouderling heeft.  Over een jaar 
gaan we kijken of de omtinkers van toegevoegde waarde 
zijn voor het kerkenwerk. Als dat zo is, worden er wellicht 
ook omtinkers in Sint Nicolaasga en Tjerkgaast gezocht. 
Het was heel fijn dat we het omtinkersteam van Idskenhui-
zen in een ommezien bij elkaar hadden:
De omtinkers van Idskenhuizen zijn: Tine v.d. Goot, Antje 
Koenen, Anne Mirjam Hoekstra, Henk Sijbesma, Fenny de 
Jong, Alie Langeraap, Renny Kuperus, Trienke Hoekstra en 
Corrie Hoekstra
Wij hopen van harte dat het omtinkerswerk onze gemeen-
te ten goede komt. 

Namens alle omtinkers,
Pastores Gerda Keijzer en 

Anneke Adema

ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN

Gemeenteleden elders
Mevrouw W. ter Heide – Groenhof, Bramerstraat 44 Idsken-
huizen, verblijft in de Flecke.
Mevr. T. Wierda – v.d. Heide, ( Doniahiem) Zorgcentrum de 
Werf , Sluisdijk 30 -1, Kamer 8  8501BZ Joure
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7 VRAGEN AAN... FEMMy LANDMAN

1.   Wat betekent Op ‘e Noed voor jou?

De gemeente Op ‘e Noed betekent voor mij dat ik mij er 
thuis voel. Ik ervaar het als een warme gemeenschap.

2.  Noem één ding dat je meteen zou veranderen 
 aan  onze gemeente?

Ik zou niets aan de gemeente willen veranderen, maar ik 
heb wel een wens. 
Ik hoop en wens dat de Kerkenraad weer voltallig wordt. 
We hebben 2 hardwerkende pastores, heb zelf 22 jaar ker-
kenwerk gedaan (diaconaat en pastoraat) en ben nu nog 
als taakdrager werkzaam: wat is dit kerkenwerk een ver-
rijking van mijn leven geweest!
Dus gemeenteleden, denk er nog eens over na!!!

3.  Welke persoon uit de Bijbel past wel een beetje bij   
 jou en waarom?

Als ik mij vergelijk met een persoon uit de bijbel zou ik, 
denk ik, passen bij Martha en Maria. Ik denk het meeste bij 
Martha (60 %) en dan Maria (40 %). Het zorgen en verzor-
gen zit in mijn genen (Martha), maar ook de aandacht voor 
een ander hebben (Maria).

4.  Wie/wat zou je wel eens een dag willen zijn
 en waarom?

Ik zou wel één dag Koningin Maxima willen zijn, om te voe-

len wat het is, dat er altijd iemand 
achter je loopt ter bescherming en 
je niet vrij bent in je gedrag en uit-
latingen.

5.  Wat doe je het liefst in je   
 vrije tijd?

In mijn vrije tijd mag ik graag fietsen, tuinieren, sport be-
oefenen (badminton) en passief sport kijken, woordzoe-
kers oplossen en lezen. Heb ook de musical ‘Soldaat van 
Oranje’ gezien, wat heel indrukwekkend was. 

6.  Welk boek, welke film, welk voorval, welke tekst of  
 welke persoon geeft jou inspiratie?

Mijn overleden zus (63 jaar geworden) heeft mij inspiratie 
gegeven om zoveel mogelijk van het leven te genieten. Ik 
heb heel veel bewondering voor haar gehad, hoe zij op be-
wonderenswaardige wijze met haar ziekte is omgegaan.
Ik heb het voorrecht gehad dat ik haar de laatste maanden 
mocht verzorgen. Die maanden zijn heel waardevol voor 
mij geweest.

7.  Wat betekent voor jou ‘geloven’?

Er zijn twee liederen, ‘Wat de toekomst brengen moge’ en 
‘Abba Vader’, en het gedicht ‘Voetstappen in het zand’ die 
mij veel steun en vertrouwen in mijn geloof geven, zodat 
ik weet dat er een God is waar ik terecht kan.

Lena Pierkjen van Houten-Quartel ( Lene)
*  Sint Nyk, 28 maart 1927  †  Sint Nyk, 19 juni 2018

Hja witte it,
De leeftiid is der nei
Mar dochs……

Dat stond boven de rouwbrief van Lene Van Houten. En het klopt dat Lene van Houten oud geworden is: 
91 jaar. Mar dochs… Het is toch een schok, een verdriet als je mem er niet meer is. Tot dan toe is zij altijd 
onderdeel geweest van de geschiedenis van haar kinderen en kleinkinderen en mensen die haar hebben 
meegemaakt. 
Lene van Houten heeft een bewogen leven gehad. Zij was de oudste van een gezin van vijf, het gezin Quar-
tel. Opgegroeid op De Heide, St. Nyk. Toen zij 13 was overleed haar moeder. En veel kwam toen neer op de 
schouders van de jonge Lene. “Ik wie altyd oan it wurk”, zei ze er later zelf over. Zij ontmoette Jan van Houten 
uit Idskenhuizen. Zij trouwden en het jonge stel ging wonen aan de Bramerstraat. Anneke, Tietsje en Sietske 
werden geboren. En mem had het druk. Zij was een goede huisvrouw en zorgde dat de kinderen er netjes 
bij liepen. Daarin uitte zich de liefde voor haar kinderen. Het was jammer dat zij het moeilijk vond om haar 
gevoelens om te zetten in warme woorden of een knuffel. Die natuurlijke spontaniteit miste ze. 
Wel was ze ijverig. Naast de huishouding hielp ze heit, die ook koster was in de toenmalige kerk, wat nu de 
zeilschool is. En ze was graag in de tuin. De kinderen moesten helpen bij het verwerken van de oogst daarvan. 
Jan van Houten stierf in 1966. Ze was nog geen 40 en bleef met 3 kinderen achter.  Ze pakte de draad op. Ze 
was heel handig, niet bang en niet voor een kleintje vervaard. Ze pakte alles aan. Wel moesten de kinderen, 
zeker de oudste, helpen om de eindjes aan elkaar te knopen.  Mem heeft ook nog een poos gebakerd. En Dat 
vond ze geweldig om te doen. Bijzonder was dat ze toneelspeelde. De introverte Lene voelde zich op een of 

WIJ GEDENKEN...
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Albertje Oenema
* Doniaga, 8 juli 2019       † Sneek, 30 juni 2018

Een bijzondere vrouw, Albertje Oenema. Een vrouw die hield van gesprekken met inhoud, en minder goed 
was in koetjes en kalfjes. Onderwijzeres wilde ze worden. En gelukkig mocht deze dochter van Oene Oenema 
en Aukje Gietema dat. Ze ging in Sneek naar de kweekschool, zoals dat toen nog heette, en kwam in Wijckel 
aan school te staan. Daar woonde ze ook. Haar ouders stierven jong.  Haar mem stierf in hetzelfde jaar dat 
zij haar onderwijzersdiploma haalde en heit was al eerder overleden. De oudste zus ging in huis in Wijckel 
wonen en zo konden Albertje en haar zusje Joukje daar bij blijven wonen. 
Albertje was een vrouw die wist wat ze wilde. Mentaal sterk. Ze leek soms wat onbuigzaam, maar er schuilde 
den meelevend en betrokken hart in haar. Zij steunde vele goede doelen, royaal met donaties en vrijwilliger 
bij het Rode Kruis. Zij had een hekel aan ruzie, maar zij voer toch haar eigen koers. Zo ging zij naar een school 
in Raalte. Mooi met het Openbaar Vervoer bereikbaar. Zij paste zich aan en voelde zich er snel thuis. Zij kwam 
daar in de kost en dat vond zij wel makkelijk. Het waren goede jaren in Raalte. Zij is er vrijwel haar hele verdere 
leven gebleven. Aan dezelfde school, in hetzelfde huis: Vertrouwd.
Een grote hobby van haar was reizen. In en buiten Europa  De voorbereiding, de reis zelf, het inplakken van 
de foto;s en de beschrijvingen daarbij, ze genoot daar met volle teugen van. Met enige regelmaat kwam ze 
naar Friesland, naar familie eerst naar haar zussen, later naar haar neven en nichten op bezoek. Liefst waar 
een auto beschikbaar was. Tante Albertje is nooit getrouwd geweest, maar ze had een vol en rijk leven, en dat 
vond zijzelf ook. Over haar geloof sprak ze niet veel, maar werd weerspiegeld in de teksten en liederen die ze 
voor haar uitvaart uitgezocht had. Dat had ze heel zorgvuldig gedaan, net zoals ze alles met precisie deed. 
Als nicht Fimke op bezoek kwam, lag het draaiboek voor de middag al klaar. Kennissen in Raalte en de nich-
ten werden steeds belangrijker voor haar, want haar gezondheid ging achteruit. Zij vond het vreselijk om de 
regie stukje bij beetje uit handen te geven, maar was aan de andere kant dankbaar dat er mensen waren die 
naar haar omzagen. Na een val kwam zij uiteindelijk in Doniahiem. Terug naar haar geboortegrond, Friesland. 
Daar heeft zij maar drie maanden mogen wonen. Na een korte ziekte is zij overleden. In het crematorium in 
Nieuweschoot hebben wij afscheid van haar genomen. Boven de rouwbrief stond de tekst die zij zelf uitge-
zocht had. “Als God mijn God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen.” Wij hebben uit Romeinen 8 gelezen, 
die  bemoedigende woorden van Paulus, waar ook tantje Albertje troost en bemoediging in heeft gevonden 
En zo konden wij in dankbaarheid en in vertrouwen Albertje Oenema toevertrouwen in de handen van de 
levende God. Dat mogen de neven en nichten, en allen die van haar gehouden hebben, tot troost zijn.

Pastor Anneke Adema 

andere manier vrij op het toneel. Daar kwam een andere Lene tevoorschijn.
Maatschappelijk heeft zij haar paadjes wel schoongeveegd. Zij breide dekens voor ontwikkelingslanden, re-
pareerde en vermaakte uniformen van het muziekkorps en maakte en herstelde kleren voor het toneel. En 
dat jaren lang. Zij, de noeste werker op de achtergrond, heeft er een lintje voor gekregen, en dat is mooi!
Mem zocht de aandacht van de kinderen. En het was jammer dat ze daarbij niet altijd maat wist te houden. 
Later, toen ze wat meer met vriendinnen optrok, veelal op de fiets erop uit trok, is dat wat beter geworden.  
Ze hield veel van haar kleinkinderen. Als beppe was ze losser en toegankelijker dan ze als mem geweest was.
Mem heeft nog een goede tijd gehad in de Scharleijen. Ze deed mee aan activiteiten in Doniahiem en ging 
naar de kerkdiensten daar. Maar haar lichamelijke en geestelijke gezondheid ging achteruit. En op 19 juni is zij 
overleden. In de afscheidsdienst in Doniahiem mochten we horen over en God die zijn mensenkinderen tot in 
het diepste van hun ziel kent.  In dat vertrouwen hebben wij Lene Pierkjen van Houten – Quartel uit handen 
gegeven. Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen de troost van de Eeuwige .

Pastor Anneke Adema 

Oeds van der Goot
*   Sloten, 14 september 1940     †   St. Nyk, 1 juli 2018 

Vrijwel het hele leven van Oeds van der Goot speelde zich af in Sloten. Iedereen kende groenteboer van der 
Goot en zijn kinderen. En natuurlijk ook de eeneiige tweeling, Appie en Oeds, ook wel Oekie genaamd. De 
letters op hun bloesje moest duidelijk maken wie wie was. En als je een van de twee moest hebben en je wist 
niet wie je voor je had zei je maar ‘Appoekie,’ dan zat je altijd goed. Oeds was geen leerder. Hij kwam direct na 
zijn schooltijd thuis helpen in de groentezaak, en dat lag hem wel. Oeds leefde volop in het hier en nu en hij 
genoot ervan. Even een praatje maken, naar de biljartclub, de damclub en hij was altijd paraat als de feest-
commissie hem nodig had. Dat vond hij prachtig. En thuis had hij zijn postzegelverzameling en zij  konijnen 
en kippen. Zijn leven speelde zich in en rondom Sloten af en Oeds vond dat prima. Alleen voor vakanties ging 
hij verder met zijn maten. En natuurlijk was hij vaak present bij de Europese of wereldkam[ioenschappen 
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Wiepkje Neef-van Houten
* 14 juni 1938          † 10 juli 2018

Een zorgzame mem, zo omschreven haar kinderen Wiep Neef. Altijd was ze thuis. Ze was op en top mem. Zelf 
had ze haar moeder nauwelijks gekend. Toen ze acht jaar was, stierf haar moeder. Toen ze zelf moeder werd, 
was ze in haar element. Een gezin van zeven kinderen kregen zij en haar man Jan. Ze genoot ervan. Maar ze 
maakte zich wel snel zorgen om hen toen ze op eigen benen gingen staan.
Ze hield van gezelligheid. Winkelen met haar vriendin Tine en ook met haar dochters, het was haar lust en 
haar leven. Ze hield er van om mooi gekleed te gaan. Alles moest tot in de puntjes verzorgd zijn. 
Wiep had een vrolijk karakter. Maar toen ze ouder werd moest ze tegenslagen incasseren die haar heel moei-
lijk vielen. Het overlijden van Jan en Sibbele maakte haar opstandig, zoals ze zelf zei. Dat ze haar man moest 
verliezen kon ze accepteren. Maar dat Sibbele moest sterven, dat maakte haar verbitterd. Maar toch was er 
elke dag ook weer genoeg om dankbaar voor te zijn. Ze waardeerde het dat haar kinderen zo goed voor haar 
zorgden en ze genoot van de kleinkinderen die bij haar langs kwamen. 
Het was bijzonder zwaar voor haar om te weten dat Wiebren ernstig ziek was. Dat was te veel voor haar. Toen 
ze zelf werd opgenomen in het ziekenhuis gaf ze daarom ook aan dat ze het niet erg zou vinden als ze zou 
gaan sterven. De last van het leven werd te zwaar voor haar. 
Met haar kinderen en kleinkinderen vierde ze nog haar 80e verjaardag, maar daarna verloor ze haar energie 
en haar moed en gaf ze zich over aan het sterven. Ze vertrouwde daarbij op God, die haar zou beschermen en 
bewaren, dwars door de dood heen naar het nieuwe leven dat Hij voor ons zal scheppen. 
Omringd door haar kinderen is Wiepkje Neef gestorven. Op een prachtige zomerdag hebben we voor haar 
leven gedankt in de kerk van St. Nyk.  Het was een emotionele dienst, omdat er kinderen misten en de zorg 
om de gezondheid van Wiebren onverminderd groot was. Na de dienst deed een grote groep familieleden, 
vrienden en gemeenteleden haar uitgeleide naar de algemene begraafplaats waar zij nu rust naar haar man. 
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen kracht en sterkte toe en troost uit de vele goede herinneringen die 
zij met zich meedragen aan hun men en beppe. 

Ds. Gerda Keijzer

schaatsen, waar dat dan ook maar was. Oeds is nooit getrouwd geweest, had geen kinderen maar kon heel 
goed opschieten met zijn neefjes en nichtjes. Hij maakte de indruk gelukkig te zijn. Hij was “altyd op ‘e trie’.
Nadat broer Johannes de groentezaak overnam ging Oeds werken in de fabriek. Hij vond de drieploegen-
dienst wel fijn. Veel vrije tijd overdag. Door een reorganisatie is hij op een nare manier uit het werk geraakt. 
Oeds heeft lang in het ouderlijk huis gewoond. Ook toen heit en mem naar Talma Hiem gingen. Hij kon zich 
behoorlijk redden in de huishouding. Tweelingbroer Appie overleed. En daar heeft Oeds veel verdriet van ge-
had, ofschoon de twee karakters zeker wel eens botsten. Oeds zijn gezondheid ging achteruit. Hij had nogal 
wat kwalen, longen, nieren, suikerziekte. Hij was er de man niet naar om de medicijn voorschriften stipt op 
te volgen. En zijn rokertje was hem heilig. Hij kwam in het ziekenhuis terecht en uiteindelijk in Doniahiem. 
Dichtbij zijn geliefde Sloten. Het is een goede tijd geweest in Doniahiem. Hij genoot van de goede verzor-
ging, ging naar de activiteiten die hij leuk vond en was vaak present bij de kerkdiensten. Zijn familie bezocht 
hem trouw en dat vond hij heel fijn. Zijn broze gezondheid bracht hem af ten toe in het ziekenhuis.
Maar dat belette hem niet zich enorm te verheugen op de bootreis van juni. In december had hij het daar al 
over. En die bootreis is onvergetelijk voor hem geweest. Een geweldig fijne week in zijn leven, die ook zijn 
laatste bleek te zijn. Twee dagen na de reis is hij overleden. De afscheidsdienst was in de Grutte Tsjerke in zijn 
geliefde Sloten. Wij mochten dankbaar terug kijken op het leven van Oeds van der Goot. Wij geloven dat de 
God die zich ontfermt over de vogels in de lucht, en de bloemen op het veld, zich ook heeft ontfermd over 
Oeds van der Goot. Wij bidden zijn dierbaren Gods nabijheid toe.

Pastor Anneke Adema  

Johannes Kuperus
*Idskenhuizen, 11 oktober 1924 † St. Nyk, 30 juli 2018

Een markante verschijning, met zijn ietwat ruige baard. Op en top een natuurmens, veelal te vinden aan de 
waterkant of op het water. Johannes werd geboren in Idskenhuizen als oudste van 5 kinderen in het gezin 
van kapper en postkantoorhouder Kuperus. Hij had een prachtige jeugd, vond hij zelf. Midden tussen de 
‘fjilden’en de ‘greiden’. Na de schooltijd leerde hij het timmermansvak bij Jelle Kampen. Hij is daar altijd geble-
ven, ook bij diens opvolger, Wielinga. Na de oorlog kreeg hij verkereing met Wytske Haven, van ‘bij de molen’ 
tussen Idskenhuizen en de Dijken. ZIj trouwden in 1948 en de gingen wonen in een arkje dat naar Teroele ge-
sleept werd. Dat arkje zijn zijn ze vrijwel hun hele leven trouw gebleven. Wel werd er eens wat vertimmerd en 
aangebouwd, maar voor Johannes en Wytske was het echt hun thuis. En ook voor de kinderen Anno, Baukje, 
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Mink Zijlstra
* 17 januari 1938        † 6 augustus 2018

Mink Zijlstra werd geboren in Legemeer. Met zijn ouders woonde hij in verschillende dorpen, totdat het gezin 
zich settelde in Tjerkgaast. Ze woonden in de voormalige pastorie tegenover de kerk. Mink ging naar school 
in Sloten. De jongemannen uit Tjerkgaast trokken veel op met meisjes uit Doniaga. Eén van die meisjes was 
Sjoukje Landman. Met haar trouwde Mink in 1967. 
Het werd een gelukkig huwelijk dat duurde tot het overlijden van Sjoukje, ruim tien jaar geleden. Ze waren 
heel verschillend. Zo hartelijke en spontaan als Sjoukje was, zo introvert en op zichzelf was Mink. Hij zocht 
zijn gezelschap heel zorgvuldig uit. Wie behoorde tot de kring van zijn familie of vrienden leerde hem kennen 
als een vriendelijke man met oprechte belangstelling voor het leven van anderen. Hij hield ervan dingen uit 
te zoeken voor anderen en hen met advies te dienen als zij daarom vroegen. Maar hij hield ook van de stilte. 
Eindeloos kon hij wandelen in de bossen om St. Nyk. 
Het overlijden van Sjoukje was een zware slag voor Mink. Hij kon eigenlijk geen afscheid van haar nemen. Ze 
betekende zoveel voor hem: de structuur in zijn dag, de lach in zijn leven, de zorgende hand van een vrouw 
in de dagelijkse dingen, de liefde van zijn leven. Veel steun heeft hij daarna gehad aan zijn schoonzuster Fem-
mie die dagelijks even bij hem kwam. 
Veel liefde bestond er tussen hem en zijn kinderen Ingrid en Ronald en zijn  kleinkinderen. Zijn schoonzoon 
Wolfgang en schoondochter Jolanda waren hem dierbaar. Die liefde was wederzijds. Toen Mink in maart van 
dit jaar in het verpleeghuis werd opgenomen kwam Ingrid zeer vaak over vanuit Duitsland en Ronald bezocht 
zijn vader elke avond. 
Een bijzondere ervaring had Mink Zijlstra toen hij als jonge man tijdens een auto-ongeluk een bijna-dood-er-
varing had. Hij zag toen dingen die onbeschrijflijk mooi waren. Hijzelf omschreef deze ervaring als ‘opnieuw 
geboren worden’.  Het zette zijn leven in een nieuw licht. 
Ook de manier waarop hij met zijn ziekte en zijn naderende sterven omging waren een gevolg van deze 
bijzondere ervaring. Hij was nooit bang. Hij wilde dolgraag nog een tijdje bij zijn familie zijn kinderen en 
kleinkinderen blijven, maar als hij zou sterven, dan was het goed. Dáár was het immers goed!?! Op de dag 
van zijn begrafenis hebben we met respect en met liefde zijn leven herdacht en ervoor  gedankt. Kinderen en 
kleinkinderen hadden ieder een taak in de dienst en zwager Bernard Landman speelde een prachtig lied voor 
ons op de gitaar. Het was fijn en goed om op deze manier samen afscheid te nemen van Mink Zijlstra. Dat zijn 
(klein)kinderen en familie getroost zullen worden door de herinneringen die met hen mee gaan. 

Ds. Gerda Keijzer

Jakob, Hennie en Tettje. Mem was de motor in het gezin, zij regelde alles. Heit was veel van huis. Hij was op de 
timmerplaats, maar hij was ook ‘fisker’: hij zette zijn netten en fuiken. Dat was niet alleen bijverdienste, maar 
ook zijn passie. Aisykjen vond hij ook prachtig. Later kwam daar het onderhoud van de vakantiehuisjes bij. 
Een initiatief van mem, met hulp van oom Klaas. Heit en mem waren ijverige mensen. 
Johannes was ook maatschappelijk actief. Hij voetbalde in zijn jonge jaren, hij zat bij de Oranjevereniging, 
was voorzitter van de damclub, speelde jeu de boules. Ook in het kerkenwerk was hij actief. Jarenlang in de 
kerkenraad en leider van de zondagschool. Ook dat vond hij belangrijk. 
Heel verdrietig was het overlijden van dochter Tettje, nog maar 41 jaar oud. Natuurlijk in de eerste plaats 
voor haar kinderen, maar ook een klap voor Johannes. In 2010 overleed mem. Ze woonden toen al in de 
Bramerstraat. Hij heeft zijn vrouw, die van karakter zo anders was dan hij, erg gemist. Ze hebben elkaar toch 
vastgehouden in een huwelijk van meer dan 60 jaar. Na zijn pensionering bleef het vissen wel. Vaak ging hij  
erop uit met Anno om te ‘ snoekjen’
Heit woonde toen in de Oergong, en het ritje naar Teroele hield de glans nog wat in het leven. En toen over-
leed Anno. Voor Jikke en de kinderen, maar ook voor Johannes  een groot gemis. De gouden rand van het 
leven was bijna niet meer zichtbaar. Maar toch besefte hij dat er nog mooie dingen waren. Zijn kinderen en 
kleinkinderen, en de bezoeken van goede vrienden als Pieter Dijkstra, die als ‘oudste broer’zo met de familie 
verweven is. Het gezamenlijk eten van een visje op woensdag. Een traditie waar Johannes alijd naar uit keek. 
In Doniahiem heeft hij het nog goed gehad, toen hij eenmaal gewend was. 
De kerkdiensten bezocht hij trouw totdat zijn gehoor hem in de steek liet. Zijn gezondheid werd brozer. 
Johannes Kuperus vond dat hij een goed leven gehad had, ook als was het laatste stukje niet makkelijk. Hij 
vergat de mooie jaren niet.
De kinderen  hebben heit in zijn laatste dagen omringt met liefde en hij is te midden van zijn dierbaren heen-
gegaan. In de kerk van Idskenhuizen hebben wij afscheid van hem genomen. Daar mochten de woorden 
klinken van een Schepper die zijn Schepping en zijn mensenkinderen niet vergeet. Dat allen die Johannes 
Kuperus zullen missen, dat als troost mogen meedragen. 

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.

Foto’s en privacy
Tijdens de kerkdiensten worden in bijzondere diensten foto’s gemaakt. 
Deze foto’s worden op de website geplaatst of gebruikt voor het kerkblad. 
Mocht u/jij hier bezwaar tegen hebben geef dit dan aan bij de redactie van 
het kerkblad. De foto’s waar u/jij op staat worden dan niet op de website 
gebruikt of in het kerkblad.
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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


