
Boer zoekt vrouw is weer begonnen. Ik beken meteen 
maar: ik ben een liefhebber. Ik zwijmel mee met al 
of niet ontstane romances en bekijk op internet soms 
zelfs filmfragmenten die op televisie niet werden uitge-
zonden. Ik ben ook fan van Yvon Jaspers, de vrouw die 
elke boer zonder vrouw natuurlijk het liefst zou willen 
trouwen. En menig boer met vrouw misschien ook wel. 
En menig boerin wellicht ook. Ik las in de krant dat ze 
onder vuur ligt omdat ze mogelijk sluikreclame maakt 
in één van haar televisieprogramma’s. Maar ondertus-
sen is ze toch maar mooi getrouwd vanuit de kerk van 
Langweer. Zo! En alsof dat nog niet genoeg is: ze is een 
erg goed om zelfs stille boeren tot spreken te krijgen. 
In trainingen over gespreksvoering geef ik vaak de op-
dracht om te kijken hoe zij in Boer zoekt vrouw gesprek-
ken voert. Daar valt van te leren. Ooit schreef ik er een 
heel artikel over, maar dat is niet geschikt voor deze 
pagina. 

Yvon Jaspers heeft Boer zoekt vrouw niet zelf bedacht. 
De opzet is een paar duizend jaar ouder en is te vinden 
in de oorsprong van het Jodendom en dus ook van het 
Christendom. Je kunt zelfs zeggen dat het hele verhaal 
van God en de mensen begonnen is met een Boer die 
zijn vrouw zoekt. En het loopt er telkens ook weer op 
uit, daarover straks meer.
Die eerste versie van Boer zoekt vrouw 
gaat over Abraham, de reizende vee-
houder. Abraham kreeg een stem, 
een ingeving, een droom of wat 
dan ook maar. Hij erkende die als 
de stem van God. “Ga, ga jij, naar het 
land dat ik je wijzen zal.” Een volk, een 
land en een zegen zou hij worden. En 
hij ging. Mogelijk uit onvrede met 
het bestaande. Want daarom gaan 
mensen op reis. Vanuit een ver-
langen dat het elders beter is. 
Beloofd land. “Sara, we gaan. 
Ik heb gedroomd, of  een stem ge-
hoord. Van God. Volgens mij. We 
moeten van hier gaan. Naar het be-
loofde land. Er bestaat namelijk een 
beloofd land. En we zullen daar tot 
een groot volk worden. En tot ze-
gen zijn. Jij en ik.” 
Het is onvoorstelbaar dat Sara 
meeging die met Abraham al in 

Doniahiem had kunnen wonen. Zij had die stem van 
God niet gehoord. Maar ze ging toch mee. Ik zou thuis 
blijven. Hun min of meer geadopteerde neef Lot gaat 
ook mee. Verder hebben ze geen kinderen. Lot zal vast 
degene zijn die een groot volk zou worden met wie het 
familieverhaal verder gaat. 
Als ze in het beloofde land aankomen, blijkt daar hon-
gersnood te zijn. Het doet me denken aan die overvolle 
kampen in Griekenland waar vluchtelingen, die einde-
lijk het gedroomde Europa hebben bereikt, in een uit-
zichtloze situatie vast zitten. Abraham en Sara reizen 
door naar Egypte. Egypte is het land dat symbool staat 
voor de dood. Daar verspeelt Abraham bijna Sara door 
haar min of meer uit te huwelijken aan de farao, wat 
hij daarna nog bij twee gelegenheden zal doen. Als dat 
doorgegaan was, was het einde 
verhaal geweest. Dan hadden 
we maar een bijbeltje gehad tot 
halverwege Genesis 12, met al-
tijd dezelfde preken van de dominees: “je kunt dromen 
wat je wilt, je kunt stemmen horen die je aan God toe 
schrijft, maar het eindigt toch met een fiasco”. Ik weet 
niet of ik dan nog naar de kerk zou gaan.
Het wordt nog uitzichtlozer. Lot blijkt de belofte van 
een volk, een land en een zegen niet te kunnen dragen. 
Er wordt daarom een kind verwekt bij de slavin Hagar, 
maar ook die weg loopt dood. Als Sara dan uiteindelijk 

op hoge leeftijd alsnog een kind krijgt, Iza-
ak, kind van de lach, krijgt Abraham 

de bizarre opdracht hem te doden. 
Op wonderlijke wijze gaat dat niet 
door, maar opnieuw hangt het 
hele latere bestaan van het volk 

Israël aan een zijden draadje. En dan 
sterft Sara. Ook dat nog. Nu zijn alleen 
Abraham en Izaäk nog over. Het graf 

van Sara is hun enige grondbezit. En 
boer Izaäk heeft geen vrouw. Hoe 
gaat dat verder met die belofte 
van God over een land, een volk 
en een zegen? Het is de vraag 
van alle tijden. 
Dan roept Abraham zijn knecht 

bij zich. Abraham vertelt zijn 
knecht dat hij een vrouw moet gaan 
zoeken voor zijn zoon Izaäk. Deze 
vrouw zal niet alleen vrouw voor 
zijn zoon zijn en ook niet alleen 
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boerin in het boerenbedrijf, al heeft ze wel iets met die-
ren. Ze moet één van de oermoeders worden van het ver-
haal van God en mensen. Op wonderlijke wijze vertelt de 
verteller in Genesis 24 hoe boer Izaäk aan zijn vrouw Re-
becca komt. Aan de gesprekken die daar rond de put in 
het verre Mesopetamië plaatsvinden, kan zelfs Yvon Jas-
pers nog een puntje zuigen. Zo komt boer Izaäk aan zijn 
vrouw. Zeker, het gaat niet altijd lekker in dat huwelijk. 
Rebecca krijgt twee jongens die al in haar schoot mot met 
elkaar hebben. Izaäk geeft om Ezau en Rebecca om Ja-
kob. En Rebecca laat Jakob zelfs vader Izaäk op zijn sterf-
bed bedriegen. 

Het leidt allemaal tot een hoop gedoe. Het blijkt maar 
weer dat in Bijbelverhalen nog veel meer gebeurt dan op 
de televisie, ze zijn puur als het echte leven. En ze zijn 
ons overgeleverd met een doel met het oog op vandaag: 
ook als de weg dood lijkt te lopen, gaat het toch door. Er 
is telkens weer een nieuw begin. Het wordt wat met die 
familie van Abraham ondanks al dat geploeter. Het wordt 
wat met dat volk ondanks alles wat er mis gaat. Het wordt 
wat met Jezus ondanks het kruis waaraan Hij gespijkerd 
wordt. En het wordt wat met zijn volgelingen. En daar-

mee zegt het ons vandaag hetzelfde: het wordt wat met 
ons, met mij, met jou, met ons dorp, met de kerk, met 
ons land, met de wereld. Het leven loopt niet dood. Want 
telkens weer vindt de boer zijn vrouw. En samen zijn ze, 
ondanks alle lek en brek, tot zegen. 

En daarmee komt het grote patroon achter alle Bijbelver-
halen verhalen in beeld. De mensheid is de bruid. En God 
is als die boer die ons telkens weer als zijn vrouw zoekt. 
Telkens weer weet Hij ons als zijn vrouw te vinden 
en zorgt Hij er zo voor dat de 
weg niet doodloopt, maar 
open is. Open naar de 
toekomst, naar een 
land van melk en ho-
ning. Ondanks alles.

Aart Veldhuizen

KerKdiensten tjerKgaast - idsKenhuizen - st. nicolaasga

zondag  14 oktober - groen - Heilig Avondmaal
09.30 uur Idskenhuizen, ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: project Heilig Avondmaal
 2e collecte: kerk

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

zondag  28 oktober - groen - zendings- en bijbelzondag
09.30 uur  Idskenhuizen, ds. Gerda Keijzer, 
 mmv. Gospelband Ichthus
 1e collecte: NBG
 2e collecte: kerk

zondag  4 november - groen - jeugddienst
10.30 uur  Idskenhuizen, ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: Werelddiaconaat
 2e collecte: onkosten dienst

Woensdag  7 november - groen 
 Dankdag voor gewas en arbeid
19.30 uur Tjerkgaast, mevr. W. Marskamp, Dronten
 1e collecte: Voedselbank
 2e collecte: 2e kerk

zondag  11 november - groen - Maeykehiemdienst
10.30 uur St. Nicolaasga, pastor Anneke Adema
 1e collecte: vrienden van Maeykehiem, 
 2e collecte: kerk

zondag  18 november - groen
09.30 uur Tjerkgaast, ds. M. C. Mook, Sneek
 1e collecte: jeugdwerk eigen gemeente, 
 2e collecte: ond. gebouwen

zondag  25 november- wit - eeuwigheidszondag
9.30 uur Idskenhuizen, ds. Gerda Keijzer en 
 pastor Anneke Adema
 1e collecte: diaconie
 2e collecte: kerk

zondag  2 december - paars - 1e advent
09.30 uur St. Nicolaasga, ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: project diaconie
 2e collecte: kerk

19.30 uur ds. Aart Veldhuizen 
 oecumenische vesper R. v. K.

zondag  9 december - paars - 2e advent
09.30 uur  Tjerkgaast, ds. A. C. Veldhuizen, Langweer
 1e collecte: pastoraat
 2e collecte: kerk

zondag  16 december - paars - 3e advent
09.30 uur  Idskenhuizen, ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: Schuldhulpmaatje 
 2e collecte: 2e kerk

2Ge
za

m
en

lij
k



3 Ge
za

m
en

lij
k

KerKdiensten langWeer

zondag  14 oktober
09.30 uur ds. H. Steinvoort uit Cothen
 m.m.v. het Fries Mannenensemble uit Sneek 
 Collecte: rondgang: diaconie  
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 21 oktober  
09.30 uur ds. J.K. Bolt uit Drachten
 Collecte rondgang: diaconie  
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 28 oktober  
09.30 uur ds. S. Cnossen - Hoekzema uit Scharnegoutum 
 Collecte rondgang: diaconie  
 Deurcollecte: eigen gemeente
 

zondag 4 november - Viering Heilig Avondmaal
09.30 uur ds. Aart Veldhuizen 
 Collecte rondgang: diaconie  
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 11 november   
09.30 uur dhr. S. de Jong uit Joure
 Collecte rondgang: diaconie  
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 18 november   
09.30 uur ds. S. v.d. Meer uit Haarlem
 Collecte rondgang: diaconie  
 Deurcollecte: eigen gemeente

Kerkdienst gemist? Dan kunt u kijken  www.kerkdienstgemist.nl

KerKdiensten doniahiem

datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheden

25 oktober Op ’e Noed Pastor A. Adema 
08 november Langweer Ds. A. Veldhuizen  HA 
22 november Op ’e Noed Pastor A. Adema 
06 december Geen dienst  

Van de KerKenraden Van Pg langWeer en Pg oP ’e noed

Geachte lezer,
Voor u ligt uw kerkblad en het ziet er anders uit dan 
anders. Op initiatief van de kerkenraden van de PG 
Langweer en de PG Op ’e Noed is er besloten om 
een proefnummer te maken voor een gezamenlijke 
kerkblad. 

Een reden hiervoor is dat er steeds meer activiteiten geza-
menlijk zijn. In een vergadering van beide redacties is de 
vorm en inhoud besproken. Deze keer is het Geschakeld 
genoemd. Er is gekozen voor een voorkant die uitnodigt 
om te lezen. Het eerste stuk bestaat uit de meditatie en de 
vermelding van de kerkdiensten. Dan komen de gezamen-
lijke berichten zoals de activiteiten van het jaarprogramma. 
Daarna volgen de afzonderlijke gedeeltes van Langweer en 
Op ‘e Noed. Het proefnummer heeft een oplage van maar 
liefst 860 exemplaren!!

We hopen dat u “Geschakeld” met plezier zult lezen. Op de 
gemeenteavond van uw kerk kunt u vertellen wat u er van 
vindt. Dit eerste nummer is een proef.Natuurlijk kunnen er 
wat betreft vormgeving en inhoud nog zaken worden aange-
past. Maar eerst moeten beide gemeenten akkoord gaan om 
samen een kerkblad te hebben.

(De gemeenteavond van Langweer is op dinsdag 24 okto-
ber en die van Op ‘e Noed op woensdag 25 oktober!)

Namens beide kerkenraden en redacties,
Roel Kok, scriba Op ’e Noed
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leesrooster

oKtoBer
vr 12 Deuteronom. 14:1-21 Heilig dieet
za 13 Deuteronom.14:22-29 Tien procent
zo 14 Deuteronom. 15:1-11 Armoedebestrijding
ma 15 Deuteronom. 15:12-23 Oormerk
di 16 Deuteronom. 16:1-17 Feestregels
wo 17 Rechters 13:1-14 Geboorteaankondiging
do 18 Rechters 13:15-25 Vertrouwen op de belofte
vr 19 Rechters 14:1-20 Raadselachtig huwelijk
za 20 Rechters 15:1-20 Bot geweld
zo 21 Marcus 10:32-45 Niet heersen, maar dienen
ma 22 Marcus 10:46-52 Uitzicht
di 23 Rechters 16:1-3 Open poorten
wo 24 Rechters 16:4-22 Femme fatale
do 25 Rechters 16:23-31 Wie bespot wie?
vr 26 Openbaring 1:1-8 Vrede van a tot z
za 27 Openbaring 1:9-20 Visioen op zondag
zo 28 Openbaring 2:1-7 Terug naar de bron
ma 29 Openbaring 2:8-11 Door de verdrukking heen
di 30 Openbaring 2:12-17 Goede naam
wo 31 Openbaring 2:18-29 Sterkte-zwakteanalyse

noVemBer
do 1 Openbaring 3:1-6 Schone schijn
vr 2 Openbaring 3:7-13 Weinig invloed, 
   grote kracht
za 3 Openbaring 3:14-22 Lauwheid
zo 4 Openbaring 4:1-11 Open deur
ma 5 Psalm 21 Koningslied
di 6 Marcus 11:27-33 Legitimatie
wo 7 Marcus 12:1-12 Gelijkenis begrepen
do 8 Marcus 12:13-17 Ieder het zijne
vr 9 Marcus 12:18-27 Onderschatting van Gods   
   macht
za 10 Marcus 12:28-34 Dicht bij Gods nieuwe   
   wereld
zo 11 Openbaring 5:1-14 Wie verbreekt de zegels?
ma 12 Openbaring 6:1-8 Vier paarden
di 13 Openbaring 6:9-17 Hoe lang nog?
wo 14 Openbaring 7:1-17 Ontelbaar
do 15 Rechters 17:1-13 Godsdienstwaanbeeld
vr 16 Rechters 18:1-10 God wil het?
za 17 Rechters 18:11-31 Roofoverval

6e sint maartendag - zie je mij?! 
10 november 2018, 10.00 - 15.00 uur

Bonifatiuskerk en titus Brandsma huis
Bonifatiusplein 20 leeuwarden

Op zaterdag 10 november wordt de 6e Sint Maartendag ge-
houden. Omdat Leeuwarden dit jaar de Culturele Hoofdstad 
is, met als motto ‘Iepen Mienskip’ (open samenleving) vindt 
de dag plaats in Leeuwarden. De dag gaat over kwetsbaar-
heid van mens en samenleving. Er is een programma met 
sprekers, workshops, diaconale activiteiten, muziek en the-
ater. De Iepen Mienskip staat daarbij centraal. 

De mantel van naastenliefde en solidariteit 
in de Culturele Hoofdstad van Iepen Mienskip.

De Sint Maartendag is een tweejaarlijkse diaconale ontmoe-
tingsdag voor alle parochies, PCI’s, diaconiegroepen, pas-
tores en ieder ander met passie voor diaconie. Het thema 
van de 6e Sint Maartendag. Daar komen Sint Maarten en 
Leeuwarden bij elkaar tijdens een inspirerend program-
ma. Er gaat heel veel goed als het gaat om omzien naar de 
kwetsbare ander. Juist in dit jaar is het goed om onder de 
aandacht te brengen wat er speelt en wie zich inzetten voor 
kwetsbare groepen. Daarom is het van belang om tegen het 
einde van dit prachtige jaar deze Sint Maartendag te hou-

den. Om het enthousiasme vast te houden en te verbinden 
naar de toekomst.

Programma
09:30 Zaal open
10:00 Welkom door Jan Bosman van 
Solidair Friesland. 
Welkom door dagvoorzitter Janny van der 
Molen schrijver, spreker en theoloog. 
Inleidingen, afgewisseld met muziek
Mgr. Ron van den Hout, bisschop van het 
bisdom Groningen-Leeuwarden: Paqad – 
omzien. Over de gevarieerde rijkdom van 
het joodse begrip voor ‘omzien’.
Dr. Guus Timmerman, wetenschappelijk 
medewerker stichting Presentie: Precariteit 
en presentie. Hoe kan een gemeenschap 
geborgenheid bieden zonder mensen te 
‘pamperen’ en ook nog open staan voor wie 
niet mee (kan) doen of van buiten komt?
12:00-13:30 lunch, ontmoeting, infor-
matiemarkt, workshops en excursies.
13:45 Tjerk Ridder speelt uit Bonne Route
Als een moderne Sint Maarten maakte 
Tjerk Ridder met zijn ezeltje Lodewijk 
deze zomer een voetreis van Parijs naar 
Groningen. Hij heeft over zijn belevenis-
sen de theatervoorstelling ‘Bonne Route’ 
gemaakt, waarin het gaat over het delen 
van tijd, aandacht, ruimte en vrede. 
14:30 Toespraak door commissaris van 
de koning, drs. Arno Brok: De bijdrage 
van levensbeschouwelijke organisaties 
aan de Iepen Mienskip van de toekomst.
15:00  Einde
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elkaar ontmoeten
Er is gedurende de lunch ruimte om elkaar te ontmoeten, 
projecten te bezoeken en te leren van elkaar. O.a. de Kle-
dingbus, de Dream Karavaan, het Odensehuis, moskeebe-
zoek, de Stadswerf, workshop suïcidepreventie en nazorg, 
workshop kleding en identiteit, New@Home, maatjesproject 
ex-gedetineerden, excursie naar de boer en nog veel meer. 
Informatie en aanmelding.

U kunt zich aanmelden via www.sintmaartendag.nl. 
informatie: Solidair Friesland. Bonifatiusplein 21a, 
058-2130046
organisatie: Solidair Friesland, Solidair Groningen & 
Drenthe, Stichting de KIM 

de doop (1)

Al voordat Jezus zijn leerlingen de opdracht gaf om men-
sen te dopen (Matteüs 8:19) werd er gedoopt. Johannes de 
Doper doopte grote groepen mensen. Hij doopte mensen 
die tot inkeer waren gekomen. Dus mensen die zich bewust 
waren geworden van het feit dat zij hun leven anders moes-
ten gaan leven. Zij wilden zich omkeren / bekeren op hun 
levensweg. Deze omwenteling in hun bestaan werd door Jo-
hannes gemarkeerd door hen te dopen. Hij dompelde hen 
helemaal onder in de Jordaan. Hun oude leven stroomde 
weg in het water en ze kwamen als nieuwe mensen weer uit 
het water omhoog. 

Voor Johannes en zijn tijdgenoten betekende de doop het 
afwassen van de zonde en zo is het eeuwenlang gebleven. 
Nog steeds zijn er kerken waar deze gedachtegang gedeeld 
wordt. In onze kerken hebben wij daar echter vragen bij. Bij 
ons worden vooral kinderen gedoopt. Wij hebben er moeite 
mee om te geloven dat deze kinderen al zonde dragen. Na-
tuurlijk, de mensheid is als geheel ‘besmet’ met de zonde. 
Maar we willen de doop graag positiever opvatten dan het 
afwassen van de zonde. Wel is het van belang om telkens 
weer te weten dat een mens nooit gebukt hoeft te gaan on-
der zonden die hij of zij begaan heeft: bij God is een nieuw 
begin. Altijd. Johannes de Doper getuigt daarvan.

Vandaag de dag leggen wij in onze kerken bij de doop sterk 
de nadruk op het verbond tussen God en mensen. Daarvan 

is de doop het teken. Ieder mens is kostbaar in Gods ogen. 
Daarom verbindt Hij zich met mensen. Hij verbindt zich al 
met een mensenkind als het nog gevormd wordt in de buik 
van de moeder. Dit verbond is krachtig en levenslang. 

Niet de doophandeling op zich maakt dat het kind opgeno-
men wordt in het verbond. Immers, Gods verbondenheid 
was er al veel eerder, al vóór wij wisten van het bestaan van 
het kindje in de baarmoeder. In de kerkdienst zien we het 
teken van dat verbond in de doop. Iedere doopdienst op-
nieuw vieren we de verbondenheid tussen God en de men-
sen. 

Nog een andere manier om naar de doop te kijken is door 
de aandacht te vestigen op het water. Overal in de Bijbel 
waar sprake is van gevaar wordt verteld van water. Noach 
overleeft het water van de grote vloed in de ark. Het volk 
Israël trekt door het water van de Rode Zee uit de slavernij 
weg en trekt door het water van de Jordaan het beloofde 
land binnen. Dat waren gevaarlijke tochten. Maar ze komen 
er door. Jona belandt in het water als hij niet luistert naar 
God. Maar ook hij wordt gered. 

Jezus loopt over het water van het meer. Je kunt dit letterlijk 
opvatten. Daarnaast kun je het beeld van Jezus op het water 
ook opvatten als Jezus die het gevaar (het water) onder de 
knie heeft. Hij staat er letterlijk boven. Als je met Jezus op 
weg gaat, dan zul je niet in het water wegzinken. Dan zul je 
niet omkomen in het gevaar. En zink je wel, dan zal hij je 
hand pakken, net zoals Hij Petrus’ hand vastpakt wanneer 
hij ook over het water wil lopen.. 

Water als symbool voor gevaar komt in veel Bijbelboeken 
voor. Bij voorbeeld in het toekomstvisioen in Openbaring 
15:2. Maar daar is het water van de zee veranderd in glas. 
Als God zijn Koninkrijk zal vestigen is het gevaar als het ware 
‘gestold’ en kan zonder gevaar betreden worden.

De doop laat zien dat je als mens door het water heen gaat, 
maar er goed doorheen komt. Je gaat figuurlijk door het ge-
vaar heen een nieuw leven tegemoet. 

Ds. Gerda Keijzer

theologie Voor gemeenteleden
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Het doel van de stichting is het helpen van mensen die fi-
nancieel in de knel zitten; ‘helpen waar geen helper is´. Bij 
het bieden van hulp spelen geloof en nationaliteit geen rol. 
De diaconie wil bij u/jou onder de aandacht brengen dat So-
lidair Skasterlân, naast de voedselbank, kledingbank, com-
puterhulp, kerstpakkettenactie ook stille hulp geeft.

Stille hulp is acute hulp in de vorm van gift, lening, levens-
middelen, kleding, witgoed of meubilair. Deze vorm van 
hulp wordt gegeven in overleg met Miks Welzijn.

stille hulP

maeyKehiem

Het is een poosje stil geweest rond Maeykehiem. Verschil-
lende leden van het management team daar zijn wegge-
gaan. En daardoor liep de communicatie tussen Maeyke-
hiem en ons als pastores van PKN Op ‘e Noed niet zoals de 
bedoeling was. 

Per 1 oktober is er een nieuwe directeur, Mevr. Trijn v.d. 
Meulen. Wij hopen op een goede samenwerking met haar. 
Wij willen heel graag de Maeykehiemviering en de kerstvie-
ring in Maeykehiem voortzetten. En voor volgend jaar weer 
bijbelclubs of eventueel vieringen in Mayekehiem doen.  In 
ieder geval wensen wij de nieuwe directeur van Maeyke-
hiem een goede en vruchtbare tijd toe. 
Wij houden u op de hoogte

Pastores Gerda Keijzer en Anneke Adema

inlia

moussa uit guinee herenigd met zijn kinderen 
met steun van inlia en Kerk in actie

“We willen geen cadeaus, papa, alleen jou”

Mousa was een van de eerste gasten in de nieuwe bbb+ 
opvang van INLIA in Groningen. Moussa komt uit Guinee, 
een van de armste landen ter wereld en het natste land van 
West-Afrika. Reizigers wordt afgeraden het land te bezoe-
ken, vanwege de grote sociale onrust en de corruptie. Mous-
sa vluchtte er weg omdat hij zijn leven er niet zeker was, als 
lid van een minderheidsgroepering. In maart 2015 kwam hij 
in de opvang bij INLIA. Gedesillusioneerd omdat zijn asiel-
verzoek was afgewezen. De droom om hier een nieuw leven 
op te bouwen en zijn kinderen over te laten komen, leek 
steeds verder weg.

In het voormalige Formule 1 Hotel doodde hij de tijd met 
sport; het meubilair op zijn kamer werd ingezet als fitnessap-
paratuur. Dansen was een andere hobby waar hij zijn ener-
gie in kwijt kon. Salsa bijvoorbeeld. Als de beste. Zie hem 
wiegen met die heupen. Een manier om een zakcentje bij te 
verdienen om zijn kinderen in Guinee cadeautjes te kunnen 
sturen, lag dan ook voor de hand: Mousa gaf les op een dans-
school. Daar verwierf hij ook een Nederlandse vriendenclub. 
En geld om zoon en dochter extraatjes te sturen.

Niet lang geleden vroeg hij zijn kinderen wat ze dit keer 
graag wilden hebben. “We willen geen cadeaus, papa, alleen 
jou”, was het antwoord. Binnen een maand was Mousa’s 

vertrek geregeld. Al was hij nog steeds bang, hij was vastbe-
sloten terug te keren naar zijn kinderen. En hij had ook al 
bedacht hoe hij daar in hun onderhoud zou voorzien. Een 
manier die veel te maken had met een van zijn favoriete 
gerechten: Mousa wil een kippenrestaurant beginnen. Des-
noods in Senegal, als het leven in Guinee toch te gevaarlijk 
bleef.
De perspectiefmedewerkers van NLIA hielpen hem met alle 
voorbereidingen; samen legden ze contacten met instanties, 
zorgden ze ervoor dat zijn paspoort overkwam en regelden 
ze alles voor de reis en zijn nieuwe start daar. De gasten 
in de bbb+ en zijn vrienden zagen hem node vertrekken, 
ze gingen hem missen. Al waren ze blij voor hem dat hij 
weer bij zijn kinderen zou zijn en een nieuwe toekomst op 
ging bouwen. Met een startkapitaal van € 1500,- voor het 
kippenrestaurant, beschikbaar gesteld door Kerk in Actie via 
het zogeheten Transithuis-project. INLIA bracht hem naar 
Schiphol.
En daar ging Mousa, opnieuw vol goede moed. In Guinee 
aangekomen werd hij bij het vliegveld opgehaald door Di-
allo, een oude bekende van Mousa. Uit Groningen wel te 
verstaan! Ze kennen elkaar van de bbb+. Diallo is ook met 
hulp van INLIA teruggekeerd en taxichauffeur geworden in 
Guinee. Hij bracht Mousa naar huis, waar zijn zoon en doch-
ter dolblij waren herenigd te zijn.
 
Hoe het verder zal gaan? Dat weten we natuurlijk niet. Maar 
we houden contact. En wie weet eten we ooit in een kippen-
restaurant in Guinee een heerlijke kippenpoot met Diallo, 
Mousa, de kinderen en andere oude en nieuwe bekenden.
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1. Wat betekent Op ´e Noed 
voor jou?

Een geliefd en warm nest 
waar het goed toeven is. We 
steane noed foar elkoar en 
dat is geweldich.

2.  Noem één ding dat je 
meteen zou veranderen aan 

onze gemeente ?
Ik zou zo graag zien dat weer 

meer kinderen bij de diensten be-
trokken zouden zijn, maar hoe kun je dat 

weer nieuw leven inblazen.

3. Welke persoon uit de Bijbel past wel een beetje bij jou 
en waarom ? 
Ik wil graag drie personen noemen, nl. Mozes omdat hij een 
heetgebakerde man was en ondanks dat zich toch gezegend 
wist, David had bloed aan zijn handen was een liefhebber 
van vrouwelijk schoon en toch een man naar Gods hart en 
Elia die ondanks maatschappelijke druk en wars van uiter-
lijk vertoon zijn boodschap bleef uitdragen.

4. Wie/wat zou je wel eens een dag willen zijn en waarom?
Ik hoef niet zo nodig een ander te zijn, maar om toch op de 
vraag te antwoorden zou ik weleens een dag een vrouw wil-
len zijn omdat ik niet begrijp wat een vrouw aan een man 
vindt.

5. Wat doe je het liefst in je vrije tijd ?
Lekker piele en mijn hobby´s beleven. Tuinieren , voor scha-
penboer spelen, kweken van verschillende vogels, kippen en 
het hebben van konijnen, het bezoeken van tentoonstellin-
gen, markten en voetbalwedstrijden.

6. Welk boek, welke film, welk voorval, welke tekst of 
welke persoon geeft jou inspiratie ?
Toen Albert, onze jongste, vorig jaar promoveerde en zijn 
Mem het eerste exemplaar van zijn dissertatie in ontvangst 
mocht nemen, was ik met trots en dankbaarheid vervuld. 
Toen ik ´s avonds het voorwoord las was ik diep geroerd 
door wat hij daar schreef nl; “I remember my father coming 
up the stairs and finding me in tears. I asked him the same 
questions. ‘Why are we here?’ 
‘I don´t know Albert. But my father used to say to me - to 
be there for each other- . And nobody ever has been able to 
give me a better answer than that!’

7. Wat betekent voor jou ‘geloven’?
Geloven is voor mij vertrouwen, ook al ga ik door een dal van 
diepe duisternis, ik vrees geen kwaad want Gij zijt bij mij.
Ik sta ook altijd versteld van het omgekeerde in de bijbel. Wij 
houden ons bezig met de Quote 500 terwijl in de bijbel de 
rijke man zelfs geen naam heeft maar de arme Lazarus wel.
Israëls meest machtige koning is Achab geweest, maar hij 
deed wat kwaad was in de ogen des Heren. De machtigen 
dezer aarde mogen zich veelal spiegelen aan Achab, maar 
vergeten dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven.

7 Vragen aan... jaPPie Van der heide
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PG LANGWEER
informatie oVer een Paar Van de Komende KerKdiensten

fries mannenensemble op zondagmorgen 
14 oktober in de dorpskerk in langweer

Het Fries mannenensemble 
bestaat uit een groep ge-
schoolde mannenstemmen 
die toegankelijk en warm 
muziek maakt. Ze hebben 
een druk programma en 
treden veel op met bekende 
muzikanten. Kijk voor meer 

informatie maar eens op www.friesmannenensemble.nl. 
De schoonvader van onze oudste zoon zingt er in (en neemt 
ook veel soli voor zijn rekening). Het leek ons mooi om hen 
een keer uit te nodigen in Langweer om mee te werken aan 
een kerkdienst waarin ik voor zou gaan. Aldus werd 14 okto-
ber vastgelegd in hun overvolle agenda. En toen bleek een 
half jaar later dat we dan naar Zuid-Afrika zouden gaan. In 

overleg besloten we het gewoon door te laten gaan en we 
vonden ds. Henk van Steinvoort uit Cothen, één van onze 
vaste gasten in Boornzwaag, bereid om de dienst voor te 
gaan. 
Het zal ongetwijfeld een bijzondere dienst te worden met 
veel warme muziek. Van harte aanbevolen en neem ieder-
een maar mee!

dankdienst met viering van de maaltijd

Op zondag 4 november ga ik (pas) weer in uw midden voor. 
We staan dan stil bij de oogst. Bij de oogst neem je de balans 
op. Wat heb je in je handen? Wat is je aandeel daarin en wat 
heb je ontvangen? Ik combineer dat deze zondag met Psalm 
146. Het Psalmenproject gaat dus nog even door en u kunt 
als u een lievelingspsalm heeft me die alsnog aanreiken. 
Het loopt uit op delen. En dat doen we dan ook, voor in de 
kerk in de kring als we de Maaltijd van de Heer vieren. 
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laatste zondag van het kerkelijk jaar

Als altijd noemen we de namen van allen die in ons dorp het 
afgelopen jaar zijn overleden. Ieder die een verlies geleden 
heeft, ontvangt een uitnodiging. 
Muzikale medewerking wordt verzorgd door een speciaal 
samengesteld kwartet: Hinke Versnel sopraan, Rinny Pijp-
ker alt, Luilf van Dam, tenor en Ben Hogeterp, bas. Opnieuw 
wil ik een Psalm als uitgangspunt nemen. Wie reikt me een 
passende Psalm aan? 

autorijdienst

Mocht u autovervoer naar de kerk nodig hebben, dan kunt 
u dhr. Henk de Vries even bellen en het wordt geregeld! Hij 
is zondagsmorgens tot 08.45 uur bereikbaar op tel. 499669.

agenda

24 oktober   Gemeenteavond, aanvang 20.00 uur
31 oktober  Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur

(nu nog) Vanuit ‘it Bûtlân’

Als je dit leest, reis ik Zuid-Afrika door. Maar dat is niet ‘it 
Bûtlân’. Ik ben inmiddels al jaren Friestalig genoeg om te 
weten dat ‘it Bûtlân’ het buitendijkse, of de uiterwaarden 
betekent. En daar woon ik nu nog. Tenminste, in die straat 
die zo heet. De enige straatnaam in Nederland met twee van 
die accentdakkies. Op de zolder heb ik daar een gerieflijke 
werkkamer, vanwaar ik uitzie over de ringweg heen. 
Ik geniet ervan om weer volop aan het werk te zijn in Lang-
weer. De studieverlofperiode is voorgoed achter de rug en er 
ligt een prachtig activiteitenprogramma om met elkaar ‘yn 
petear’ te gaan. Het is wel een drukte van belang in Huize 
Veldhuizen als ik dit schrijf. Bij Patyna ben ik momenteel 
bij heel vele dingen betrokken en de vakantie nadert met 
rasse schreden. Daarbij lijkt het er op het moment dat ik dit 
schrijf op dat ik in november druk met schilderen en ver-
huizen zal zijn en dat deze rubriek in het volgende kerkblad 
‘vanaf  de Legebuorren’ zal heten. Daarom moet ik nog even 
bezien of ik alle geplande activiteiten door laat gaan, of er 
toch een paar zal doorschuiven. Dat zal in de kerkdiensten 
verder worden gecommuniceerd. We zien er naar uit om da-
delijk ook echt in Langweer te wonen!
Op 28 september vliegen we eerst naar Zuid-Afrika en in 
de nacht van 19 op 20 oktober vliegen we weer terug. Ik 
heb nooit willen vliegen, maar het feit dat onze dochter in 
Zuid-Afrika studeert, is natuurlijk ‘overmacht’. Wat fijn dat 
er actie gevoerd is voor de school waar ze onderzoek doet, 
dank voor ieders bijdrage! Het ziet er naar uit dat er een 
paar computers en/of tablets voor worden gekocht. 
Tijdens mijn vakantie staan de collega’s van Op ‘e Noed 
standby voor wie een voorganger nodig heeft. Al het goede 
toegewenst!

Denk je er even aan om je aan te melden 
voor de activiteiten? Er is genoeg te doen!

meeleven

Een speciaal woord van medeleven aan mevrouw Dijk en de 
heren Mulder en De Groot en allen die om hen heen staan. 
Kwetsbaar en afhankelijk zijn is niet eenvoudig. We leven in 
een cultuur waar voorop staat dat je van betekenis moet zijn 
en waarin een groot appèl wordt gedaan op je eigen ver-
antwoordelijkheid en je eigen bijdrage aan de samenleving. 
Gezondheid en vitaal zijn is blijkbaar de norm. En ziekte? 
Het valt niet mee om in te moeten leveren en te leren om-
gaan met je beperkingen. Het lijkt ook wel dat ons dat niet 
geleerd wordt. Ik zou tenminste niet weten hoe ik dat zelf 
zou moeten doen, al zie ik vol verwondering hoe anderen 

daar wel toe in staat zijn. Het is belangrijk dat we om elkaar 
heen staan. Dat geeft kracht. Waar mensen werkelijk naar 
elkaar omzien, daar is God in het spel.

Aart Veldhuizen

gemeenteleden en blijkgevers in 
onze gemeente die 80 jaar of ouder worden

Mevr. J. A. Driebergen-Brinks  viert op 2 november de hoge 
leeftijd van 96 jaar. Appelhof  35, 8525 GJ  Langweer.

Met een gedicht van Hans Bouma willen we de jarige geluk-
wensen.

Verwondering.

Mensen
die mens zijn voor elkaar,

mensen elkaar tooiend
in verwondering,

mensen elkaar verkwikkend
met aandacht,

mensen elkaar zegenend
met vrijheid,

mensen die mens zijn
voor elkaar,

een kwestie van vriendschap,
genegenheid, liefde
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Afwezig met kennisgeving: diaken Henk Westra.
Opening: Voorzitter Wimke Kampen opent de vergadering 
en wenst allen een goede vergadering toe. Ds. leest uit het 
Johannesevangelie. Verder  vertelt hij erg gegrepen te zijn 
door het boek ’Leerschool’ van Tara Westover, waarin de 
schrijfster, die zonder scholing opgroeide in een  Mormoons 
gezin vertelt hoe zij zich daaraan ontworstelde. Ds. spreekt 
daarna een gebed uit.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Ingekomen: Uitnodiging Tsjûkemargemeentes: ds. gaat 
naar de  bijeenkomst op 26 mei in Joure en zal daar een 
presentatie geven van onze gemeente.  
Notulen kerkenraadsvergadering 11 april 2018: Deze 
worden goedgekeurd en ondertekend.
Notulen gemeenteavond 18 april 2018: Deze worden goed-
gekeurd. N.a.v.: De reacties van de gemeente op de plannen 
voor een gezamenlijk kerkblad waren overwegend positief, 
zo wordt vastgesteld. De kerkenraad staat achter een geza-
menlijk kerkblad, wel eerst een proefexemplaar in oktober 
en dan op de gemeenteavond daarna de reacties peilen.
Vooruitblik diensten: Tijdens de Pinksterdienst zal de be-
vestiging van de nieuwe ouderling Helma van Tongeren 
plaatsvinden. Diaken Westra zal in de zomermaanden nog 
actief blijven en in september afscheid nemen. 
Ouderlingen: Startzondag is op 30 september, wordt ‘ge-
meentezondag’ en Rosalie van Katwijk zal voorgaan en sa-
men met de ouderlingen de dienst voorbereiden.
Na de ‘Krystkuier’ op kerstavond in Langweer was de be-
langstelling minimaal op kerstmorgen. Mede naar aanlei-
ding van de reacties op de gemeenteavond wordt  besloten 
dat als er een ‘Krystkuier’ georganiseerd wordt in Langweer 
er op Kersmorgen geen dienst is.
Diakenen: Diaken Westra neemt binnenkort afscheid, er 
wordt binnen het college bekeken hoe de taken secretariaat 
en penningmeesterschap verdeeld gaan worden.
Diakenen hebben met ds. afspraken gemaakt over de avond-
maalsviering. In de zomermaand wordt het een lopende 
viering. Bij het uitdelen is er naast de wijn ook druivensap. 
Op Witte Donderdag gaat men aan tafel. In de wintermaan-
den wordt  een kring gemaakt. De jaarrekening 2017 wordt 
toegelicht, de rekening wordt vastgesteld. 
Kerkrentmeesters: De luidsprekers zijn wel in orde, zo is 
vastgesteld. De kijkers hebben waarschijnlijk een te hoge 
verwachting van het geluidsniveau. De nieuwe privacywet-
geving heeft de aandacht. 
Verkiezing moderamen: Pieter Brinksma en Geertje Min-
nee stellen zich herkiesbaar. Zij worden herkozen. Rinny 
Pijpker treedt af als voorzitter. Het voorzitterschap zal nader 
bekeken worden.  

Nieuwe ambtsdragers: enkele kandidaten zijn benaderd, 
maar zonder resultaat. 
Agendapunten bijeenkomst met Op `e Noed op 30 mei 
worden vastgesteld: Kerkblad - Ruilen voorgangers - Vor-
ming en toerusting. 
Vorming en toerusting: Ds. en diaken de Jong zijn naar de 
vergadering  geweest met Op `e Noed voor het nieuwe pro-
gramma voor 2018/2019. Er zijn veel ideeën. 
Rooster kerkenraadsvergadering: wo. 12 sept -  31 okt -  12 
dec-  30 januari  worden vastgesteld.  Koffiedrinken na de 
dienst op 22 juli en 19 augustus.
Sluiting: Wimke Kampen sluit met de overdenking ‘Genie-
ten’ van Phil Bosman en spreekt daarna het vernieuwde 
gebed  ‘Het Onze vader’ uit. Zij bedankt allen voor de aan-
wezigheid een inbreng.

Verslag Van de KerKenraadsVergadering oP 16 mei 2018 

U I T N O D I G I N G
voor alle leden en betrokkenen 

van de PG Langweer voor de 

GE M E E NT EA VO N D
woensdag 24 oktober 2018 in ‘de Hoekstien’

Aanvang 20.00 uur
Agenda 
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Mededelingen en ingekomen stukken
4 Verslag ouderlingen 
5 Verslag diakenen / Jaarrekening 2017 en 
 begroting 2019
6 Verslag kerkrentmeesters  / Jaarrekening 2017 
 en begroting 2019
7 Pauze
8 Gezamenlijk kerkblad
9 Diaconieproject  Zuid- Afrika 
 Toelichting: ds. Aart Veldhuizen zal  vertellen over 

zijn vakantie in Zuid-Afrika en het diaconieproject 
t.b.v. het schooltje aldaar waar zijn dochter 

 Annemarie stage loopt.
10  Rondvraag
11  Sluiting

Namens de kerkenraad,
Geertje Minnee-Schalkers, scriba
Email: scriba@kerklangweer.nl

Van het college Van KerKrentmeesters

collecten augustus  2018
Bonnen   €       50,00
Contanten         €     391,15

mutaties 
Binnengekomen:
Dhr. S.van der Wal, Appelhof 6 vanuit Leeuwarden
Mevr. S.van den Hazel, Appelhof 6 vanuit Engwierum
Mevr. J. de Vries-Pars, Wielenlaan 33 Boornzwaag vanuit 
Maarssen
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inkomsten van de diaconie in augustus € 455,55

collecte afkondiging 
 7 oktober: Israëlzondag: Collecte Kerk en Israël  
14 oktober:  Wereld diaconaat
21 oktober: Diaconie    
28 oktober:   Hervorming dag
.4 november: Voedselbank    
11 november:  Zending Brazilië 

7 oktober: israëlzondag
het gesprek houdt nooit op!

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essen-
tieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortge-
komen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onder-
streept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk 
niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen 
thema’s als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke ge-
meenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek 
met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspi-
ratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen 
plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg 
dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw 
steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. 
Opdat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden.

14 oktober: Wereldvoedseldag: 
collecte Kerk in actie (Werelddiaconaat)
leven van vis en ecotoerisme in nepal

De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert 
maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% 
van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. 
Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie 
de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in 
en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN on-
dersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van 
boot- en (water)fietstochten en het creëren van picknick- en 
overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij 
het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 
mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door vol-
doende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldag collecte 
ondersteunt u dit vernieuwende project!

28 oktober: collecte Kerk in actie (hervormingsdag)
de kerk als goede buur

In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de eco-
nomische crisis en het militaire conflict in het oosten van 
het land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder 
dan €50 euro per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en 
door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in 
de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in 
de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt 
de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale 
initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor kin-

deren uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge 
predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie 
enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van 
deze Hervormingsdag collecte wordt gebruikt om 120 vrij-
willigers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieu-
wing te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.

4 november: collecte Voedselbank 

Doel van de stichting Solidair Skarsterlân is het helpen van 
mensen die financieel in de knel zitten; ‘helpen waar geen 
helper is´. Bij het bieden van hulp spelen geloof en natio-
naliteit geen rol. Om dit doel te realiseren heeft de stichting 
een aantal activiteiten ontwikkeld w.o. De Voedselbank De 
Utjouwer.

De stichting is onder andere afhankelijk van giften en de 
diaconie wil de collecte van deze dankdag voor gewas en 
arbeid aan de voedselbank doneren.

11 november: collecte Kerk in actie 
(Binnenlands diaconaat)

Perspectief voor (ex)gedetineerden

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de 
criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit 
geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt 
in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-
gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op 
te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met 
aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer 
dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken 
in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenis-
sen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in 
detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedeti-
neerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Collecteert 
u mee om (ex)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of 
na hun gevangenschap? 

Van het college Van diaKenen
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BelangrijKe data

Noteer alvast de volgende data:

Woensdag  17  oktober 
gaan wij eten en op 

het menu staat: Spaghetti

Woensdag 28 november
sinterklaasfeest

De bijdrage voor het eten hebben we dit jaar nog op €  7.50 
vastgesteld. Consumpties zijn NIET bij de prijs inbegrepen.
Vanaf 17.00 uur bent u alvast van harte welkom  in de Hoek-
stien.
Wij hebben er weer zin in ! Tot ziens

Voor deelname graag 5 dagen 
van tevoren opgeven!

Rinny Pijpker     499307
Wimmie Snijder    499581
Jose Kok     499223

adressen

Predikant: Ds. A. C. Veldhuizen, It Butlan10, 8604 VH Sneek,  06 - 1070 2165
  aart.c.veldhuizen@gmail.com
Ouderling scriba: Mevr. G. Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer,  (0513) 499 248
  scriba@kerklangweer.nl   
Overige ouderlingen: Mevr. R. Pijpker-van der Spoel,  (0513) 499 307
  Mevr. G. Plantinga - Huisman,  (0513) 499 131
  Mevr. H. van Tongeren,  06 - 1109 2317
Diaconie administratie: Mevr. W. Kampen-Kuindersma, Buorren 2, 8525 EB Langweer,  (0513) 499 547
  Banknummer: NL07.RABO.0334.7030.85
  diaconie@kerklangweer.nl
  Project Gez. Diac. en Caritas: “Stichting Hart voor Moldavië”, 
  Banknummer: NL93.RABO.0370.6020.1
Overige diakenen: Mevr. J. de Jong-Beuckens,  (0513) 499 738
  Dhr. P. Brinksma, (0513) 499 310
Kerkrentmeesters: Voorzitter: Dhr. P. Boer, (0513) 435 987
  Administratie: Dhr. F. Hoekstra, Houtvaartweg 3, 8526 GC Langweer,  (0513) 498 232
  Penningmeester/ledenadministratie: Mevr. G. de Boer-Faber, 
  Langwarderdijk 7, 8525 DP Langweer,  (0513) 499 449
  Banknummer: NL67.RABO.0334.7007.44
  beheer@kerklangweer.nl 
De Hoekstien: Beheerder: Mevr. P. wildschut-v.d. Meulen, Lyts Dykje 34, 8525 GC Langweer,  06 - 1295 6947 
  pietiewildschut@hotmail.com
Kosterpoule: coördinatie: Dhr. M.K. Brinksma,  06 - 1085 0222
Redactie kerkblad: Mevr. A. de Jong-de Jong, It Boerein 2,   8523 NX Idskenhuizen,  (0513) 853 637
  kerkblad@kerklangweer.nl  
  Mevr. G. Minnee-Schalkers,  (0513) 499 248
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PG OP ’E NOEDOp ’e Noed

protestantse
  gem

eente

Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

startzondag

Op 23 september vierden we het begin van het wintersei-
zoen in onze startdienst. Het thema van de dienst was Yn 
petear.  Dit thema liep als een rode draad door de dienst. 

Zelfs het liturgisch bloemstuk 
beeldde een gesprek uit. Yn pe-
tear is ook het thema van het 
winterwerk. 
Aan het begin van de dienst 
leerden we een nieuw en vrolijk 
lied en later zongen we een ca-
non in vier groepen. (Wat heeft 
onze gemeente veel muzikaal 
talent!) 

In de dienst wilden we met elkaar in gesprek zijn. Nou, dat 
is gelukt! De kinderen draaiden aan het ‘Rad van Gesprek’ 
en daar kwam telkens een vraag uit die betrekking had op 
samenleving en kerk. 

Daar kwamen 
reacties op van 
jong en oud. Bo-
vendien kregen 
gemeenteleden 
de kans om hun 
reactie te geven 
op de dienst in de 
‘Speakers Corner’.  

En, getuige hun reacties ‘smaakte het naar meer’  De cello 
en dwarsfluiten van de muzikanten van ‘Musique entre les 
Lacs’ gingen muzikaal met elkaar ‘yn petear’

De preek was in de vorm 
van een tweegesprek 

Tijdens de pauze konden 
we met elkaar in gesprek 
raken (ook buiten!) onder 
het genot van een kop kof-
fie of thee met een klets-
kop. 
En op de verschillende ta-
fels stond kletspotjes in de vorm van glazen met kaartjes 

waarop een stelling of 
een vraag stond. In ieder 
geval iets waar over van 
gedachten gewisseld kon 
worden .

Ook de kinderen lieten 
ons genieten van vier 
prachtige gesprekken die 

ze hadden met buren, ooms of pakes. De gesprekken waren 
gefilmd op locatie en tijdens de dienst konden we het resul-
taat zien. We hebben ervan genoten!! Super gedaan! 
 
Na de dienst konden we napraten 
met een drankje en een hapje. 
Wie naar huis ging, kreeg een 
‘Kletspotje’ mee, gevuld met on-
der andere een boterbabbelaar, 
een koffieleutje, een theezakje 
met een vraag of spreuk,  en nog 

Het was een mooie start van het nieuwe seizoen. 
Wij hopen dat we tijdens de vele activiteiten die beschreven 
staan in het Jaarprogramma nog heel vaak met elkaar in yn 
petear zullen zijn!!
 

De voorbereidingsgroep Startzondag

terugBliK oP de diensten
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zendings- en Bijbelzondag op 28 okt. 2018 
om 09.30 uur in de kerk van idskenhuizen 

Georganiseerd door Werkgroep Kerk in Actie, Nederlands 
Bijbelgenootschap en voorganger ds. Gerda Keijzer.

Thema: 
Door een andere bril

Optreden door 
Gospelband Ichtus

Tijdens de dienst in januari hebben we een blik vol liefde 
uitgedeeld. Graag zouden wij de logboekjes die het afgelo-

pen jaar met de bakblikken meegegaan zijn in deze dienst 
terug willen hebben. We zijn benieuwd wat de ervaringen 
zijn.

In het kerkblad staat vermeld dat deze dienst in Tjerkgaast 
zal plaats vinden. Maar omdat we voor deze dienst de Gos-
pelband Ichtus hebben uitgenodigd en we veel bezoekers 
verwachten hebben we er voor gekozen deze dienst in Ids-
kenhuizen te houden. 

Bij de diensten

Van de KerKenraad

gemeenteavond

op donderdag 25 oktober 
staat de gemeenteavond gepland. 

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 in-
komsten 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 grote kerkenraad van 19 september

Voorzitter Jan de Jong heet iedereen welkom op de verga-
dering en hij heeft een speciaal welkom voor de nieuwe 
ambtsdragers in ons midden: Gretha van der Meer en Jetty 
Koolstra. Afgelopen zondag is de voorzitter van de nieuwe 
Classis Fryslân, ds. Wim Beekman, bevestigd en n.a.v. ar-
tikelen hierover in de Leeuwarder Courant en het Friesch 
Dagblad  opent de voorzitter met het Bijbelgedeelte daar 
gelezen: Samuel 3: De Heer roept Samuel. Samuel wordt 
drie keer ’s nachts door de Heer geroepen en bij de derde 
keer antwoordt hij op advies van priester Eli: ‘Spreek Heer, 

ik luister”. Hierna leest de voorzitter een gedeelte van het 
artikel uit de LC, w.o.’ De lofzang moet gaande gehouden 
worden’. Hij sluit de opening af met gebed.

De voorzitter feliciteert onze pastor Anneke Adema met het 
door haar verkregen werk  in de gemeente Warns/Molkwar, 
Jetty Koolstra overhandigt haar namens ons allen een bos 
bloemen. 
Froukje Jellema heeft aangegeven in het voorjaar te stoppen 
met haar werk als jeugdouderling. 
Vanaf eind oktober is onze voorzitter Jan de Jong enige tijd 
afwezig i.v.m. een operatie.
 
In Idskenhuizen is gestart met de nieuwe geleding Omtin-
kers. Deze negen Omtinkers zijn in hun wijk de ogen en 
oren van de gemeente. We beginnen hiermee in Idskenhui-
zen, omdat daar dit jaar geen ouderling is. Ev. gaan we het 
later ook in Tjerkgaast doen. De organisatiestructuur in Ids-
kenhuizen is nu: pastor; ouderling; omtinkers. Nieuw inge-
komenen worden door de ouderling bezocht.
In de Activiteitenbrief is te lezen dat Langweer volgend jaar 
op Goede Vrijdag de Passion wil opvoeren en wij worden 
uitgenodigd hieraan mee te doen. Echter, een aantal ker-
kenraadsleden wil de eigen Goede Vrijdagdienst  behouden 
en de vergadering besluit daarom dat iedereen weliswaar 
vrij is om naar de Passion in Langweer te gaan, maar dat wij 
op die avond ook een dienst houden voor de ‘thuisblijvers’.
De dienst op 28 oktober is traditioneel de Bijbelzondag en 
de zondag van Zending/Kerk in Actie. De Diaconie heeft 
voor deze zondag al afspraken gemaakt. De groep ‘Ichtus’ 
zal bijvoorbeeld optreden en die groep heeft ruimte nodig. 
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De dienst staat gepland in Tjerkgaast, maar daar is de ruim-
te te krap en daardoor kan het niet anders dan dat er één 
keer een dienst in Tjerkgaast wordt overgeslagen. 
In oktober verschijnt het eerste gezamenlijke kerkblad van 
Langweer en Op ‘e Noed, genaamd: ‘Geschakeld’. De medi-
tatie begint al op het voorblad, gevolgd door het gezamen-
lijk nieuws. Daarna begint er informatie per gemeente en 
aan de kleur is te zien welke informatie bij welke gemeente 
hoort. Op de gemeenteavond houden we een eerste evalu-
atie en ook Langweer doet dat op die avond. 
De kosten voor een eigen vast mailadres blijken minimaal en 
dus gaat onze kerk gebruik maken van dit gemak: het mail-
adres hoeft dan niet gewijzigd te worden bij ‘wisseling van 
de wacht’ en een ‘oud’-ambtsdrager krijgt zo geen post meer.
Op 25 oktober houden wij een gemeenteavond en op die 
avond hebben we de volgende agendapunten: pastoraat 
2019; gezamenlijk kerkblad; de financiën en de wet Privacy. 
Pastor Anneke Adema wil en gaat vanaf 1 januari (na beëin-
diging van haar dienstverband) als vrijwilliger enkele taken 
op zich nemen.

Penningmeester Nauta legt uit dat de financiën van de Dia-
conie gezond zijn en dat er zelfs een klein kapitaal is, zodat 
de Diaconie de komende tijd gaat bespreken of ze het geld 
gaat besteden of gaat beleggen. De jaarrekening is extern 
gecontroleerd  en ook de vergadering gaat ermee akkoord, 
waardoor deze vastgesteld en ondertekend wordt.

De jaarrekening van de kerk geeft een minder rooskleurig 
beeld: de inkomsten worden minder; de rente op het kapi-
taal is laag en er zijn wel onderhoudskosten. Positief zijn de 

inkomsten uit de begraafplaatsen. Hier is speciaal aandacht 
aan geschonken en dat heeft het nodige opgeleverd. De ex-
terne controle heeft een positief signaal afgegeven, maar 
heeft de handtekening nog niet kunnen zetten. De vergade-
ring is akkoord en zodra deze extern getekend is, zal zij ook 
door de kerkenraad getekend worden.

De Kerkrentmeesters hebben een  meerjarenrekening op-
gesteld en daarin zien we dat de inkomsten van onze kerk 
structureel achteruit gaan. Op den duur houden wij dat zo 
niet vol. Er zal dus in de komende jaren iets moeten ge-
beuren. Of wij zullen acties moeten bedenken om geld te 
genereren of wij zullen minder kunnen bezitten. We zullen 
de komende jaren hier aandacht aan blijven schenken.

Door de nieuwe wet op de Privacy is het zomaar plaatsen 
van gegevens van mensen op de website zonder hun toe-
stemming niet meer mogelijk. Van elk van de leden moeten 
we toestemming hebben gegevens van hen te mogen plaat-
sen. Dat willen we doen door tegelijk met de actie Kerkba-
lans hun te vragen een handtekening te zetten op het ‘pri-
vacy-briefje’. Zij geven zo toestemming voor publicatie van 
gegevens, foto’s van henzelf. 

Jetty Koolstra sluit de vergadering af met het verhaal ‘De 
Regenboog’ met als laatste zin: “De Heer verlaat de aarde 
niet”.            

Kerk in actie

opbrengst inzamelingsacties 2017: € 31.533!
Ook in 2017 zijn er weer dozen vol postzegels en ansicht- 
en geboortekaarten ingezameld in plaatselijke gemeenten. 
Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesor-
teerd om het materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen op 
beurzen voor verzamelaars en aan handelaren. Onze dank 
hiervoor is groot. De opbrengst in 2017 is totaal € 31.533,- . 
Een heel mooi bedrag!
We weten dat er heel veel uren aandacht door u is besteed 
aan al die dozen vol met materiaal. Er is gesjouwd, er is mee 
rondgereden, er is uitgezocht … We doen het allemaal met 
plezier en gericht op een mooie opbrengst voor Kerk in Actie 
en de GZB. Met deze opbrengst kunnen beide organisaties 
mensen ondersteunen hun leven waardevol te leven. Wij 
merken dat het steeds moeilijker wordt om waardevol ma-
teriaal te ontvangen. We hebben nog redenen genoeg om 
door te blijven gaan met de inzameling. Zolang er mensen 
zijn die met energie zich inzetten, zolang er kopers zijn en 
zolang er voldoende opbrengst is, gaan we door met onze 
activiteiten .Wij hopen dat we nog lang van uw inzet gebruik 
mogen maken. Heel hartelijk dank daarvoor!

Namens Kerk in Actie,
met vriendelijke groet,

Marjan Lolkema van Vuren

collectes

Datum Plaats Doel collecte Opbrengst
22 jul Idskenh. bloemenfonds  € 168,73 
29 jul St. Nic. diaconie  € 123,81 
05 aug Tj.gaast diaconie  €   90,60 
12 aug Idskenh. diaconie  € 100,25 
19 aug St. Nic. Stichting Edwin te Langweer   € 103,75 
26 aug Tj.gaast diaconie  €   91,51 
02 sep St. Nic. gez. diaconieën / caritas  € 233,35 
09 sep Idskenh. JOP jeugdwerk PKN  € 149,70 
16 sep Tj.gaast Vredeswerk  € 101,32 
23 sep Idskenh. Rijstboeren van Myanmar  € 223,79 
   
Datum Plaats Doel collecte Opbrengst
26 jul Doniahiem Wilde Ganzen  €   14,90 
09 aug Doniahiem Wilde Ganzen  €   22,55 
23 sep Doniahiem Wilde Ganzen  €   27,10

Van de diaconie
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meerjarenbegroting 2018-2023

3-7-2018		Vs.	2

Meerjarenbegroting	2018-	2023

Begroting	2018 Begroting	2019 Begroting	2020 Begroting	2021 Begroting	2022 Begroting	2023
€ € € € € €

Baten
Baten	onroerende	goederen 1.500,00															 1.500,00															 1.500,00															 1.500,00															 1.500,00															 1.500,00															
Rente-	en	dividentbaten 5.800,00															 3.000,00															 3.025,00															 3.050,00															 3.075,00															 3.090,00															 3%	groei	2023	verwacht
Bijdragen	levend	geld 98.100,00												 95.000,00												 92.000,00												 89.000,00												 86.000,00												 83.000,00												
Subsidies	en	bijdragen 5.800,00															 6.250,00															 6.250,00															 6.250,00															 6.250,00															 -																								
Opbrengsten	stichtingen,	kassen	en	fondsen -																								 -																								 -																								 -																								 -																								 -																								

Totaal	baten 111.200,00										 105.750,00										 102.775,00										 99.800,00												 96.825,00												 87.590,00												 603.940,00					

Lasten
lasten	kerkelijke	gebouwen 13.430,00												 15.750,00												 15.750,00												 15.750,00												 15.750,00												 4.000,00															
Lasten	overige	eigendommen	en	inventarissen 250,00																		 280,00																		 310,00																		 340,00																		 370,00																		 400,00																		
Pastoraat	(incl.	reiskosten) 88.000,00												 72.000,00												 72.540,00												 73.080,00												 73.620,00												 74.160,00												 groei	3%	2019	t/m	2023
Lasten	kerkdiensten,	catechese	etc. 12.950,00												 13.260,00												 13.570,00												 13.880,00												 14.190,00												 14.500,00												
Verplichtingen,	bijdragen	andere	organen 8.475,00															 8.610,00															 8.745,00															 8.880,00															 9.015,00															 9.150,00															
Salarissen	+	vergoedingen 5.450,00															 5.560,00															 5.670,00															 5.780,00															 5.890,00															 6.000,00															
Kosten	beheer	en	administratie 6.600,00															 6.730,00															 6.860,00															 6.990,00															 7.120,00															 7.250,00															
Rentelasten	en	bankkosten 750,00																		 760,00																		 770,00																		 780,00																		 790,00																		 800,00																		 groei	ca.	5%	2018	t/m	2023

Totaal	lasten 135.905,00										 122.950,00										 124.215,00										 125.480,00										 126.745,00										 116.260,00										 751.555,00					

Saldo	baten	-	lasten -24.705,00											 -17.200,00											 -21.440,00											 -25.680,00											 -29.920,00											 -28.670,00											 -147.615,00				

Van de KerKrentmeesters

algemeen

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 kerk-
gebouwen en de kosten van het houden van kerkdiensten. 
Mocht(en) u/jullie vragen hebben of is er iets niet duidelijk: 
vraag het ons! 

ruimen graven
Vorig jaar juli zijn er bij een aantal graven op onze begraaf-
plaatsen ruimingsborden geplaatst. Dit betrof graven waar 
jarenlang geen algemene onderhoudskosten begraafplaats 
(voorheen grafrechten) voor werd betaald. Recht- of belang-
hebbenden die bezwaar tegen het ruimen hebben, kunnen 
contact opnemen met de administratie van de begraafplaat-
sen. Dit is in sommige gevallen al gebeurd. Binnenkort ver-
schijnt er een advertentie in de Jouster Courant waarin het 
ruimen wordt gemeld en er komt een bijgewerkte lijst op 
onze website (www.pkn-openoed.nl). In de gevallen waar 
we niets vernemen van eventuele recht- of belanghebben-
den kunnen we per 1 januari 2019 overgaan tot het ruimen 
van de graven. Binnenkort verschijnt de plattegrond van de 
begraafplaatsen op de website. Daarop staan alle grafnum-
mers vermeld en wordt ook vermeld of de graven vrij, gere-
serveerd of uitgeven zijn.

overzicht collectes 
12-8-2018 €  103,33
19-8-2018 €    82,36
26-8-2018 €    82,77
  2-9-2018 €    96,30
  9-9-2018 €  126,85
16-9-2018 €    65,85
23-9-2018 €  169,77

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

Kaarsenleed       

Thuis heb ik een huis-
paaskaars. Die staat 
op een stukje van een 
landbouwwerktuig . 
Zo’n ouderwetse eg 
met tanden. Daar is 
een kaarsenstandaard 
van gemaakt. En op 
zo’n tand zit mijn huis-

paaskaars. U begrijpt het is een heel stevige en zware stan-
daard.
Het vreemde is, dat ondanks de sterke standaard, de paas-
kaars toch de neiging heeft om te wiebelen. Het ene jaar 
meer dan het andere jaar ( want meestal komt er elk jaar 
een nieuwe), maar wiebelen doet hij (of zij??) haast altijd. 
Soms slijp ik een stukje vlak aan de onderkant. En met een 
pleister maak ik de priktand wat dikker. Het komt er meestal 
op neer dat ik een stukje karton onder de ene kant van de 
kaars leg. Zo onzichtbaar mogelijk natuurlijk, maar dat is 
lastig. In ieder geval staat hij dan wel stevig.
Ik vroeg mij af een wiebelende paaskaars nu alleen bij mij 
het geval is of dat meer mensen daar last van hebben. Of 
meer kerken! Ik ben er eens op gaan letten. Nu kom ik in 
heel wat kerken en er wordt wat afgeworsteld met paaskaar-
sen heb ik ontdekt. 
Soms is ‘t ie een beetje krom. Ik heb mij eens door een 
kerkenraadslid laten vertellen, vlak voor de dienst waar ik 
gastvoorganger was, dat een kaars door het zonlicht krom 
was gebogen. Met de bankschroef en een ijzeren bandje er 
omheen is hij weer enigszins in het gareel gebracht. 
En wat ik op nogal wat plaatsen ontwaarde (dat krijg je er-
van als je ergens je antenne voor uit hebt staan), was dat er 

een stukje karton onder de ene kant van de kaars lag. Dat 
kwam mij bekend voor.
Eigenlijk raar toch, dat de paaskaars, teken van het Licht 
van Christus, de ondersteuning van een stukje karton nodig 
heeft om mooi recht te kunnen staan. Met kunst- en vlieg-
werk zou je ook kunnen zeggen. 
Het lijkt misschien wel een beetje op gemeentewerk. Veel 
mensen zijn druk in de weer om de lofzang gaande, en de 
lamp, (lees kaars) brandend te houden. En daar zitten veel 
goede bedoelingen achter, maar stukwerk blijft ons pogen. 
Er gaat veel goed, maar ook weleens wat mis en dan krijg je 
kromme en wiebelende kaarsen. Wiebelende kaarsen van 
onbegrip, soms van onwil, of van onmacht. Gelukkig vaak 
wel met oprechte pogingen om het weer goed te krijgen. 
Een stukje karton eronder. Het is behelpen, maar zonder 
kunst- en vliegwerk lukt het ons niet. 
Maar de paaskaars blijft wel branden. Al dan niet met een 
ijzeren bandje, een pleister of een stukje karton. Het Licht 
blijft. Waar dan ook, hoe dan ook. En dat is wonderlijk mooi
Een stukje karton is dus niet zo erg. Ergens houdt het ons bij 
de les.
Onze pogingen zijn 
niet tevergeefs. Met 
genoegen kijk ik naar 
mijn paaskaars, die 
nu weer fier rechtop 
staat. En als het weer 
tegen Pasen loopt, 
koop ik een nieuwe 
paaskaars. En ik houd 
vast een stukje karton 
achter de hand. 
                                                                                                 

Pastor Anneke Adema

Vanaf het KamPereiland

“Vier uw vierdagen”

Onze jongste zoon gaat trouwen. Hij is de eerste van ons 
gezin die deze bijzondere stap gaat maken. Op het moment 
dat ik dit schrijf zitten we tot over onze oren in de voorberei-
dingen. Nooit geweten dat er zoveel bij kwam kijken. Het erf 
moet schoon, want de gasten vertrekken van ons adres naar 
de trouwlocatie. Bladeren vegen dus. Het gazon en de tuin 
maken we piekfijn (en juist nu is er een onkruidexplosie), 
de heggen worden geknipt en de schuur geverfd. De spin-
nen, die altijd onder het rieten dak huizen, worden resoluut 
verjaagd. Pfff, we werken ons een slag in de rondte!! Is dit 
nog wel leuk?!?

Maar, bedenk ik me als ik met een bakje koffie zit uit te puf-
fen na al het gepoets, we hebben ook een hele hoop lol en 
voorpret. We oefenen als gezin in het grootste geheim een 
‘stukje’ voor de bruiloft. 
Wat ik ook een hele belevenis vond: Ik mocht met vier man-
nen mee winkelen en zag de nogal vale spijkerbroeken en t-
shirts verwisseld worden door keurige pakken. Zelfs de eeu-

wige sneakers aan hun voeten (met losse veters!) verdwenen 
en daarvoor in de plaats kwamen keurige leren schoenen. 
De aanstaande bruidegom loopt het liefst op klompen. 
Maar ook hij werd van top tot teen omgevormd tot heer. 
Omgetoverd kan ik beter zeggen. Wow, ik wist niet wat ik 
zag! (Een goede verkoopster is wat waard!) 
Het is nu bijna zover en ik krijg er ongelooflijk veel zin in. 
Wat fijn is het om zo af en toe met z’n allen iets te kunnen 
vieren. 
“Vier uw vierdagen” staat er plechtig in de Statenvertaling 
van het bijbelboekje Nahum. In moderner Nederlands: Als 
je een gedenkwaardige dag hebt, maak er dan een feest van! 
Een goed advies dat we zeker gaan opvolgen. Als de bezems 
eenmaal in de schuur staan en we ons hebben aangekleed 
voor het feest, dan gáán we d’r voor. Dankjewel Nahum! 

Ds. Gerda Keijzer



17 PG
 O

p 
’e

 N
oe

d

zandsculPturen – elBurg

Aan de Havenkade in Elburg staat een loodsencomplex waar 
van 4000 m³ zand prachtige bijbelse taferelen zijn gemaakt. 
Het begint bij de schepping en gaat door de hele bijbelse 
geschiedenis heen. Het is een belevenis om tussen de grote 
zandsculpturen en olijfbomen te lopen. 

Een aantal gemeenteleden van Op ‘e Noed heeft de ‘Zand-
verhalen’ al gezien. Ze waren zeer onder de indruk. Dus: van 
harte aanbevolen! 

Kijk ook eens op www.zandverhalen.nl

dorPsKerKendag

op 24 september j.l. was het de eerste 
dorpskerkendag in maarn

Een dag voor iedereen die hart heeft voor dorp en kerk, spe-
ciaal voor mensen die werkzaam zijn in de kerk in een dorp. 
De positie van de kerken in dorpsgemeenschappen mag zich 
in toenemende aandacht verheugen. 
Dat was ook te zien in het aantal deelnemers aan deze dag. 
Want de bijeenkomst was helemaal volgeboekt. Een tweede 
dag zou voor 75% gevuld zijn als die er was geweest. Een 
duidelijk teken dat de dorpskerk in de belangstelling staat 
en springlevend is!!
Prof Dr. Todd Weir, directeur van het Centrum voor Religie 
en Erfgoed, vertelde in zijn lezing dat Nederland een secu-
lier (‘werelds’) land is. Maar dat betekent niet dat kerken 
allemaal verdwijnen. 
In dorpskerken, die deze dag centraal stonden, ligt een kans 
in het zoeken van verbinding met het dorp. Present zijn bij 
activiteiten van het dorp, andere vormen van kerkzijn uit-
proberen. Een andere kans is het bewaren van de dorps-
kerk als gebouw. Immers: in een stad kun je historische 
kerkgebouwen negeren, maar in een dorp is de kerk altijd 
het middelpunt van de gemeenschap geweest. Ook van niet-
kerkelijken. Al was het alleen maar omdat het meestal een 
beeldbepalende gebouw is in het dorp. 
Als er kerken verkocht worden, probeert men niet alleen het 
gebouw te behouden (In Friesland de Stichting Alde Fryske 
Tsjerken.) maar ook nieuwe toepassingen te vinden. Zodat 
kerken ‘bakens van betekenis’ blijven. 
Er worden steeds meer initiatieven ontplooid om de kerk 
een plaats te geven in de seculiere maatschappij. En dat is 
vaak lang niet zo ingewikkeld als wij denken. 
Ds. Wim Beekman kwam met het voorbeeld van de breiclub 
van oma. Zij breide het hele jaar sokken, samen met een 

groep (meestal dames) voor de kerkbazar. Iedereen mocht 
meedoen. En in zo’n jaar leerde men elkaar kennen en er 
werd lief en leed gedeeld. Door kerkelijke en niet-kerkelijke 
dorpsgenoten. In onze dorpen kennen kerkmensen en niet-
kerkmensen elkaar vaak wel. En dat is een groot voordeel. 
Natuurlijk moet de kerk altijd blijven doen waartoe zij ge-
roepen is: Getuige zijn van de grote daden van de Heer, en 
de erediensten houden waarin wij vieren, leren en dienen. 
Maar ook mogen wij zoeken naar manieren om present te 
zijn in de seculiere maatschappij. En die mogelijkheden zien 
we al wat terug in ons jaarprogramma. 
Deze dorpskerkendag heeft ons geleerd dat de positie van 
de kerken anders geworden is. Bescheidener. Dat we met 
een open blik naar de dorpsgemeenschap om ons heen 
moeten kijken. Maar ook dat het potentieel om als dorps-
kerk te blijven bestaan er zeker is. De Bron van ons geloven, 
blijft onverkort de grond waarop wij staan. En die grond is 
steviger dan wij misschien zouden denken. Met goede moed 
mogen wij de toekomst in.

Pastores Gerda Keijzer en Anneke Adema
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elKaar oP de hoogte houden

gemeenteleden elders

Mevrouw W. ter Heide-Groenhof, Bramerstraat 44 Idsken-
huizen, verblijft in de Flecke.
Mevrouw T. Wierda-van der Heide, Doniahiem, verblijft in 
Zorgcentrum de Werf, Sluisdijk 30-1, Kamer 8, 8501 BZ Joure

Bloemengroet

Bloemengroet vanaf 17 juni 2018
17-6 Durk Hoekstra, Alie Langeraap, Van Houten-Quartel,  
 mevr. Posthumus-Tenkink
24-6 Tsjukemardienst
1-7 Jannie van Koten,  dhr. J.de Lang
 en mevr. Van Hoeven-Zwitink
8-7  Maaike van der Cingel
15-7 Pieter Dijkstra
22-7 Echtpaar Tuiten-Plantinga
29-7 Johan en Hitsje Portena en Hiltje Portena-Hoekstra
5-8 Neeltje Hoekstra-de Jager en Ebel Kuiper
12-8 Mevr. Van Veen Bandstra en Koosje Vervat
19-8 Dhr. V.d. Meulen
26-8 Aukje Visser
2-9 Rinske Zwaga
9-9 Mevr. Minke Homma
 Greta vd Meer - liturgisch bloemstuk
16-9 Mevr.Teatske Brinksma
23-9 Mevr. Akke Boonstra-Brinksma
30-9 Dhr. E. Kuiper, Mevr. Ymkje Smit, Hinke Ferdinands

Bedankt

4 mei 2017 was voor ons een angstige dag: Freddy raakte 
ineens geheel verlamd en kon niet meer zelfstandig ademen 
en praten.
Zoals jullie weten, volgde er een zware en moeilijke tijd, ook 
voor mij…… 

Maar begin november zou ik dan toch eindelijk naar huis 
kunnen. Helaas kreeg ik toen een herseninfarct en moest 
worden opgenomen in het Isala ziekenhuis in Zwolle. Na 3 
weken kwam ik in Bloemkamp in Bolsward terecht. Hoewel 
het niet makkelijk is geweest, zijn er enorme stappen gezet;
Op donderdag 2 augustus 2018 wapperde de vlag op de Stri-
pedyk; Ik ben weer thuis, samen met Freddy! 
De Thuiszorg komt dagelijks en veel dingen gaan niet meer 
zoals vroeger, maar we zijn beiden enorm blij en dankbaar 
dat we zo ver weer zijn gekomen.
Zonder jullie was dit vast zo niet gelukt, want:
Wat een steun, medeleven en hulp hebben Freddy en ik bei-
den gekregen. Lieve mensen, het was ongelooflijk! Héél veel 
mooie kaarten, bossen bloemen, manden met lekkers en de 
vele bezoekjes; het was HARTVERWARMEND!
Iedereen die op wat voor manier dan ook aan ons gedacht 
heeft na 4 mei 2017: dank jullie wel! 

Een hartelijke groet van Neeltje, Freddy en kinderen

g g g

Hjirby wolle wy eltsenien tanksizze foar it meilibjen nei it 
ferstjerren fan us heit, pake en âlde pake 

Johannes Kuperus

Bern, pake- en âlde pakesizzers

g g g

Voor het medeleven dat wij mochten ontvangen na het 
overlijden van onze tante 

Albertje Oenema 

willen wij u hartelijk dank zeggen.
Neven en nichten

tsjerKePaad 2018

Gedurende de zomermaanden waren onze kerkgebouwen 
van St. Nicolaasga en Tjerkgaast tijdens Tsjerkepaad weer 
geopend. 

Een vrij groot aantal bezoekers hebben we mogen verwelko-
men. Er hebben veel interessante ontmoetingen en gesprek-
ken plaatsgevonden. 
Positieve reacties op de goed onderhouden kerkgebouwen. 
Een aantal bezoekers hebben gebruik gemaakt van de mo-
gelijkheid om het kerkorgel te bespelen. 
Een groot aantal gemeenteleden hebben als gastvrouw en 
gastheer deze bezoekers mogen verwelkomen. Zij hebben 
de bezoekers, naast het aanbieden van koffie of thee e.d., 
ook iets mogen vertellen over de gebouwen én onze ge-
meente.

Heel veel dank vrijwilligers voor jullie bijdrage, 
tijd en inzet voor het slagen van Tsjerkepaad 2018!
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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 op-
pas, dan graag voor zaterdagavond bellen naar Linda Wind: 
0513-431415.

Kerkelijke adressen

In de Schakels staan elke keer de kerkelijke adressen ver-
meld. 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, bijvoor-
beeld 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 Ru-
nia. 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 huwelijks-
kaarten 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 pas-
sende 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 fo-
to’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.

algemene informatie

Geschakeld
Redactie:  
Anneke Adema
Mevr. A. de Jong-de Jong
Gerda Keijzer
Roel Kok
Mevr. G. Minnee-Schalkers
 
Inleveren kopij: 
Roel Kok, De Spoarbyls 8, roel-kok@hetnet.nl
Jan de Jong, Bramerstraat 25, 
jan.de.jong@kpnmail.nl
Anneke Adema, annekeadema@hotmail.com
Mevr. A. de Jong-de Jong, It Boerein 2,   
8523 NX Idskenhuizen, (0513) 853 637
Mevr. G. Minnee-Schalkers, (0513) 499 248
kerkblad@kerklangweer.nl
 
Vormgeving: Anita Spijksma

Druk: Flyer Print - Joure
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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,   (0513) 43 21 55
 De Spoarbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga , w_koolstra@hotmail.com
 St. Nicolaasga: contactpersoon: Pieter Dijkstra,   (0513) 43 11 62
 Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, 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,  (0513) 85 31 31
 8521 KS St. Nicolaasga, bdeveldeharsenhorst@gmail.com
 IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op ‘e Noed
Ouderlingenberaad Voorzitter: Klaas Postma, De Trochreed 9, 8522 MH Tjerkgaast (0514) 53 12 82
 postmaklaas@gmail.com
Diaconie Voorzitter: Dini Wijnia, Schonegevelstraat 22, 8521 LC, St. Nicolaasga (0513) 43 25 18
  d.d.wijnia@gmail.com
 Penningmeester: Auke Nauta, It Sein 21, 8521 DM 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,  06 - 311 648 98
 Burgemeester G.H. Mulierstraat 37, Sloten, 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, (0513) 85 31 31
 Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga, 
 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
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