
S
C

H
A

K
E

LS
P r ot e s ta n t s e  g e m e e n t e

Op ’e Noed
T j e r k g a a s T  -  s T .  N i c o l a a s g a  -  i d s k e N h u i z e N

protestantse 
  gem

eente

december 2018

Het ontroert me altijd, als ik hoor dat een 
vrouw in verwachting is. Als het bericht 
komt is er meestal nog geen buikje te zien, 
maar je weet dat het de komende maanden 
alleen maar zal groeien. Hoe zal die tijd zijn 
voor de moeder, en voor de vader?, vraag 
je je af. Zal het kindje goed groeien? Wordt 
het een meisje of een jongetje? En wat voor 
leven zal dat kleintje later hebben? Wat zal 
er voor persoon uit hem of haar groeien? 

Als we weten dat een vrouw 
een kind verwacht, dan lichten 
onze ogen op: er is weer iets om 
naar toe te leven. Er komt weer 
nieuw leven, en met elk leven 
zijn we blij. Aanstaande beppes, 
oerbeppes, tantes en buurvrou-
wen gaan breien, naaien of bor-
duren voor de nieuwe wereld-
burger. De mannen sloven zich 
uit om het kamertje te sausen, 
de wieg op te knappen of een 
laminaatvloer in de babykamer 
te leggen. Ja, op het bericht van 
de zwangerschap komen hele 
volkstammen in beweging, al-
lemaal in verwachting van wat 
komen zal.  En van elk nieuw 
kind dat geboren geldt: het ver-
andert ons. Elk kind laat indruk 
achter. Het vertedert ons en 
geeft ons plezier. 

Zo is Maria ook toegeleefd naar de geboor-
te van haar kind. Haar moeder heeft haar 
vast  meegeholpen met de babyuitzet. En 
het bedje maken, ja, dat was Jozef wel toe-
vertrouwd. Maar Maria leefde wel op een 
heel bijzondere manier naar de geboorte 
van haar zoon toe. Maria zong. Ze zong een 
rebels lied. Over dingen die zouden ver-
anderen. Over machtige heersers die van 
hun troon gestoten zouden worden, en 
dat mensen die zich meer wanen dan an-
deren geen kans meer zullen krijgen voor 

hun wangedrag. Ze zong over bescheiden 
mensen die aan bod zullen komen, honge-
rigen die te eten zullen krijgen en rijken die 
met lege handen zullen staan. 

Het is om de drommel geen zoetsappig 
lied. Het veegt de vloer aan met mannen 
en vrouwen met macht, met mensen die 
zich beter voelen dan anderen en met de 
rijken op deze wereld die niet willen delen. 

Haar zoon aardde naar zijn moe-
der. Hij was op z’n minst zo rebels 
als zijn moeder. Bij hem telde sta-
tus ab-so-luut niet. Alleen wat je 
deed voor anderen maakte een 
mens belangrijk voor Hem. Hij 
keek niemand naar de ogen. Maar 
wie arm was, had bij Hem een 
streepje voor. Maria snapte waar-
om Hij zo leefde. En misschien be-
greep ze ook wel waarom Hij later 
zo moest sterven. Maria had het 
misschien al wel een beetje ver-
wacht. 

Het is Advent. Een ontroerende 
tijd. Een tijd van verwachten. En 
als gelovige mensen verwach-
ten wij meer dan een kerstdiner 
en kadootjes onder de boom. Ad-
vent is stug blijven geloven in de 
mogelijkheid dat mensen naar el-
kaar omkijken, dat de rijken de ar-

men verder helpen, dat heersers hun gro-
te ‘ego’s’ laten varen en bescheiden op zoek 
gaan naar een goede manier van regeren. 

Advent is in verwachting zijn. Niet een paar 
keer in een mensenleven, maar elk jaar op-
nieuw. Elk jaar wordt Hij opnieuw geboren 
in ons hart. En als het goed is verandert Hij 
ons. Wij worden mensen naar zijn beeld, 
levenslang in verwachting van de nieuwe 
wereldorde waarvan Maria al zong. 

Ds. Gerda Keijzer

In verwachting
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KERKDIENSTEN  Tjerkgaast - Idskenhuizen - Sint Nicolaasga

Zondag 9 december - paars, 2e advent
9.30 uur  Tjerkgaast - ds. A. C. Veldhuizen, Langweer
Collecte 1e pastoraat, 2e kerk

Zondag 16 december - paars, 3e advent
9.30 uur  Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e schuldhulpmaatje, 2e kerk

Zondag 23 december- 4e advent
9.30 uur  St. Nicolaasga - dhr. S. de Jong, Joure
Collecte 1e diaconie , 2e onderhoud gebouwen

Maandag 24 december - paars / wit, Kerstnachtdienst
20.30 uur  Tjerkgaast - pastor Anneke Adema
Collecte 1e kinderen in de knel, 2e kerk

Dinsdag 25 december - wit, Kerst
9.30 uur  Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e kinderen in de knel, 2e onkosten dienst

Zondag 30 december - wit
9.30 uur  St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e diaconie , 2e kerk

Maandag 31 december - wit, oudjaarsdienst
19.30 uur  Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e diaconie , 2e kerk

Dinsdag 1 januari - wit, nieuwjaarsdienst
10.00 uur  Doniahiem   - pastor Anneke Adema
collecte 1e diaconie , 2e kerk

Zondag 6 januari - wit, afscheid pastor Anneke Adema
9.30 uur  Idskenhuizen - pastor Anneke Adema
Collecte 1e bloemenfonds, 2e kerk

Zondag 13 januari - groen, oecumenische dienst
10.00 uur  R. K. kerk St. Nicolaasga - pastor A.    
 Schothorst en ds. Gerda Keijzer m.m.v.   
 Dedicated to God uit Emmeloord
Collecte 1e doel oec. dienst com. 

Zondag 20 januari - groen, ruildienst met Langweer
9.30 uur  St. Nyk - ds. A. Veldhuizen, Langweer
Collecte 1e diaconie , 2e onderhoud gebouwen

Zondag 27 januari - groen, diakonale dienst  
9.30 uur  Tjerkgaast - Dhr. U.  Zwaga, Mantgum
Collecte 1e project diaconie, 2e kerk

Zondag 3 februari - groen, Heilig Avondmaal
9.30 uur Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e project H. A. , 2e kerk

Na iedere kerkdienst

KoffiedriNKeN

Diensten Doniahiem
 Datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheden
   3 januari Op ‘e Noed Pastor A. Adema
 17 januari Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. Wiebenga
 31 januari  Langweer Ds. A. C. Veldhuizen
 14 februari Op ‘e Noed Pastor  A. Adema

TERUGBLIK OP DE DIENSTEN

Bijbelzondag

Op zondag 28 oktober was het Bijbelzondag  / Zendings-
zondag. Het thema van de dienst was ‘Door een andere bril’. 
Daarmee wilden we duidelijk maken dat je telkens ‘met an-
dere ogen’ naar een verhaal uit de Bijbel kunt kijken. Elke 
keer heeft het je weer iets nieuws te zeggen. 
We lazen op deze zondag over de blinde Bartimeüs die na 
de ontmoeting met Jezus weer kon zien. 
De kinderen kregen in de nevendienst werkbladen over 
het thema, die door het Nederlands Bijbelgenootschap 
beschikbaar waren gesteld. 
In de kerkzaal genoten we van de muziek van “Ichthus” uit 
Franeker. 

Tijdens de voor-
beden konden we 
onze gebedsinten-
ties opschrijven en 
de briefjes in de ge-
bedsmuur stoppen. 
Een andere vorm van 
bidden, waar veel 
mensen gebruik van 
maakten. 
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Jeugddienst

Het thema van de jeugddienst op 4 november was #Me-
Too, de wereldwijde beweging die (seksueel) misbruik aan 
de orde stelt. Het was verrassend dat de hedendaagse ver-
halen over seksueel misbruik haast naadloos aansluiten bij 
het verhaal van Amnon en Tamar dat we lazen uit 2 Samuël 
13. Ook toen al… Je kunt ook zeggen: Nu nog steeds…. 
We keken naar informatieve Youtubefilmpjes over dit on-
derwerp die uitgezocht waren door Jannie, Linda en Ma-
rian (Jeugddienstcommissie). 

Maeykehiem dienst   

Het was mooi dat de Maeykehiem dienst op 11 november 
viel. De dag van St. Maarten. 
En dat viel heel goed in te passen in de dienst. Want St. 
Maarten lijkt wel een beetje op de Barmhartige Samari-
taan. En daarover werd uit de bijbel gelezen ( van een van 
de bewoners van Maeykehiem) en aan de hand van beel-
den op de beamer het verhaal verteld. En daar tussendoor 
werd veel gezongen natuurlijk. En met de muziekinstru-
menten van Maeykehiem klonk het allemaal veel mooier. 
En toen kwam St. Maarten binnen. (Reitze Sybesma) Op 
zijn (stok)paard, die echt kon hinniken. Statig in zijn rode 
mantel. En daar was ook een arme bedelaar. (Roel Kok)  Die 
was er zo erg aan toe dat mensen verschrikt dachten dat 
er echt iets ergs aan de hand was. Maar dat viel mee. De 
arme man had het alleen maar koud. En prompt scheurde 
St. Maarten zijn mantel in tweeën om de helft aan de arme 
man te geven.
Hetgeen één van de aanwezigen: ‘Oohh wat zonde’ ont-
lokte. Maar de bedelaar was blij. En wij houden St Maarten 
nog in ere.  Dat konden we zien aan de lampionnen. En 
iedereen wist wel van het snoep dat opgehaald werd. 
De gasten van Maeykehiem, en de overige kerkgangers 
ook trouwens, kenden wel wat St. Maarten liedjes. En die 
hebben we toen  gezongen. En natuurlijk waren er lekkere 
snoepjes bij de uitgang. 

We hopen dat de bewoners van Maeykehiem het een 
mooie dienst hebben gevonden. Wij, als gemeente van 
Op  ‘e Noed vonden het in ieder geval heel fijn dat jullie er 
waren. Heel graag tot volgend jaar.

De hele gemeente van Op ‘e Noed

Eeuwigheidszondag

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we 
de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn gestor-
ven. Dit jaar lagen 17 stenen met daarop de namen van 
de overledenen op de avondmaalstafel. Terwijl hun na-
men werden opgelezen, konden familieleden naar voren 
komen om een kaars aan te steken en die bij de steen te 
zetten. Daarna kon iedereen die wilde naar voren komen 
om een lichtje te ontsteken.
Herinneringen komen boven. Weemoed om wie gestor-
ven zijn en dankbaarheid om wie zij voor ons waren wis-
selen elkaar af. 
Prachtig waren de liederen die gezongen en gespeeld 
werden door Wim en Rieneke van der Wal en Mark de 
Lange. De prachtige teksten van de liederen en het gevoel 
waarmee ze gezongen werden, maakten veel in ons los.  
Het doet ons goed om de doden in op Eeuwigheidszon-
dag te gedenken. Zo blijven zij bij ons. Bovendien  geloven 
wij dat hun namen staan geschreven in de palm van Gods 
hand en dat Hij zich over hen heeft ontfermd toen wij hen 
moesten loslaten. 
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De kerstviering in Maeykehiem is op maandag, 17 decem-
ber om 19.00 uur in Maeykehiem.
Intussen is er een plezierig gesprek geweest met de nieu-
we directeur van Maeykehiem, Mevr. v.d. Meuelen  en de 
coordinator, Martine Zijlstra. In het nieuwe jaar wordt na-
gedacht over het pastoraat en evt. vieringen in Maeyke-
hiem. Als kerk willen wij ook aanwezig zijn in Maeykehiem. 
En het is goed om daar over na te denken  

Doniahiem

Elke 14 dagen, op donderdagmorgen, is er een eredienst 
in de kapel van Doniahiem. Voorgangers van de gemeente 
Op ‘e Noed, Langweer, Scharsterbrug/Ouwsterhaule ver-
zorgen deze diensten.  De bewoners in en om Doniahiem 
zijn er blij mee. Want niet iedereen kan meer in de ‘regu-
liere’ kerkdienst komen. Het zijn diensten met een eigen, 
warme en ontspannen sfeer. 
Het is fijn dat er een mooie kapel is. En een aantal weken 
geleden mochten wij daar nog iets aan toevoegen. Wij 
hadden enige tijd terug van Mevr. Janneke de Jong al  een 
glas-in-lood raam aangeboden gekregen. Gemaakt door 
haar op 46-jarige leeftijd overleden dochter Gitte Manon 
gemaakt. Maar nu moest het nog geplaatst worden. 
Technische man Rudy heeft daar een prachtig raamwerk 
om heen gemaakt en op 25 oktober hebben we dat tij-
dens een kerkdienst onthuld. 
Het koor Spirit heeft enkele mooie liederen gezongen met 

Mevr. de Jong heeft het raam onthuld. Het is een voorstel-
ling van de Goede Herder, en daar is ook over gepreekt 
die morgen. En iedereen was het erover eens dat het een 
prachtige aanvulling voor de kapel is. 
Hartelijk dank Mevr. De Jong, en hartelijk dank Rudy. 

En om even aan te haken bij de diensten in Doniahiem. 
Op 22 november was het de laatste keer dat ik als pastor 
van Op ‘e Noed daar voorging. 

Nietsvermoedend ging ik vooraf een kopje koffie drinken 
zoals altijd.  Ik kreeg er wat lekkers bij, want dat was na-
mens mij, werd mij verteld. En Tinie van Lingen pakte de 
microfoon om even stil te staan bij het feit dat het de laat-
ste keer was dat ik ‘in functie’ voor zou gaan in een kerk-
dienst in Doniaheim. En daarna zei ze allemaal nog heel 
aardige dingen die mij deden blozen. 

Een prachtig cadeau vergezelde haar woorden. Een beeld 
dat ‘verbondenheid’ uitdrukt. En dat precies zoals ik het 
altijd gevoeld had en nog 
voel in en om Doniahiem. 
En direct na de kerkdienst 
had Femmie Landman 
nog ontroerend mooie 
woorden namens Sjoukje 
Dickhoff, Pieter Dijkstra en 
de kerkgangers in en om 
Doniahiem. Vergezeld van 
een prachtige bos bloe-
men.  Allemaal verrassin-
gen, die een mens heel 
warm doen worden van 
binnen!!

Agenda Doniahiem

Op woensdag, 19 december is er een kerstviering in Do-
niahiem.  En het koor de ‘Brûzenije’ doet mee. 
En dan weten we dat het een echt feestelijke dienst gaat 
worden. 

Op 1 januari is er een korte kerkdienst in de grote zaal van 
Doniahiem. Bestemd voor alle gemeenteleden van Op ‘e 
Noed en alle bewoners in en om Doniahiem. 
We draaien het dus een keer om. Bewoners hoeven niet 
naar de kerk te komen, maar de kerk komt naar Donia-
hiem.Na de korte dienst kunnen wij elkaar dan een goed 
Nieuwjaar toewensen. 
Wij hopen velen van u daar te zien. Van harte uitgenodigd. 

Op 30 januari is er een  in memoriam bijeenkomst voor 
de mensen die in 2018 in Doniahiem zijn overleden. Het 
is altijd ‘gedenkwaardige’ bijeenkomst. Het is goed dat de 
namen van hen die ons voor gingen  genoemd worden en 
dat familie en bewoners de periode  dat hun geliefde of 
medebewoner in Doniahiem was, kunnen afsluiten. 
Ds. Gerda Keijzer en pastor Annie Schothorst zullen deze 
bijeenkomst begeleiden. 

Verder:
Vergeet elkaar niet, in deze dagen. Al zijn er veel leuke 
dingen in december, al is alles mooi versierd, het zijn voor 
sommige mensen ook dagen van gedenken en gemis. En 
dan zijn de dagen ook figuurlijk inderdaad kort en valt het 
duister snel in. Wat  begrip en een opbeurend woord kun-
nen dan zo goed doen. 
Wat een zegen dat wij met Kerstmis mogen weten van het 
uitzicht dat God biedt. Door de komst van Jezus is de he-
mel opgegegaan: Immanuel: God met ons. Een hoopvolle 
belofte!
Moge het Licht van Kerstmis uw harten verwarmen. 

Pastor Anneke Adema 
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AFSCHEID

Lieve mensen,
6 januari komt met rasse schreden nader. De dag dat ik, als 
pastor van onze gemeente, afscheid zal nemen. Ik ben dan 
66 en ik ga met pensioen. 
Ik hoef u/jou niet te vertellen hoezeer ik het hier naar mijn 
zin heb gehad en nog heb. Dat weet  u/je hopelijk wel. 
Gemeente-zijn doe je samen. Ik heb veel krediet van jullie 
gekregen, ik heb veel bereidwilligheid ondervonden. Ook 
al sloeg ik plank wel eens mis, en een ander ook wel eens. 
Maar samen kwamen we er altijd uit. 
Dankbaar ben ik voor mijn collega-uit-duizenden: Ds. 
Gerda Keijzer. En ook dat hoef ik jullie niet te vertellen, dat 
hebben jullie wel gemerkt. Nemen jullie van mij aan dat 
jullie een geweldige herder en leraar hebben. Vergezel 
haar met jullie steun en vooral met jullie gebeden!

Want wij mogen en willen gemeente van Christus 
zijn, in zijn spoor lopen.

U/jij en ik hebben de afgelopen jaren een stukje van het 
pelgrimspad samen mogen lopen. En dat vervult mij met 
grote dankbaarheid. 

Pastor Anneke Adema

PS. Ik mag nog wat dingen voor de gemeente blijven 
doen, en dat doe ik graag, maar zeer nadrukkelijk achter 
de schermen. 

VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de Grote Kerkenraadsvergadering 
van 19 september 2018

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/Mol-
kwar, Jetty Koolstra overhandigt haar namens ons allen 
een bos bloemen. 
Froukje Jellema heeft aangegeven in het voorjaar te stop-
pen 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 Idsken-
huizen, omdat daar dit jaar geen ouderling is. Ev. gaan we 
het later ook in Tjerkgaast doen. De organisatiestructuur 
in Idskenhuizen is nu: pastor; ouderling; omtinkers. Nieuw 
ingekomenen worden door de ouderling bezocht.
In de Activiteitenbrief is te lezen dat Langweer volgend 
jaar op Goede Vrijdag de Passion wil opvoeren en wij wor-
den uitgenodigd hieraan mee te doen. Echter, een aantal 
kerkenraadsleden wil de eigen Goede Vrijdagdienst  be-
houden 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 no-
dig. De dienst staat gepland in Tjerkgaast, maar daar is de 
ruimte 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 me-
ditatie begint al op het voorblad, gevolgd door het geza-
menlijk nieuws. Daarna begint er informatie per gemeente 
en aan de kleur is te zien welke informatie bij welke ge-
meente hoort. Op de gemeenteavond houden we een 
eerste evaluatie 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 
mailadres hoeft dan niet gewijzigd te worden bij ‘wisse-
ling 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 Pri-
vacy. 
Pastor Anneke Adema wil en gaat vanaf 1 januari (na be-
eindiging van haar dienstverband) als vrijwilliger in onze 
gemeente werken in het pastoraat.

Penningmeester Nauta legt uit dat de financiën van de 
Diaconie 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 er-
mee akkoord, waardoor deze vastgesteld en ondertekend 
wordt.

De jaarrekening van de kerk geeft een minder rooskleu-
rig beeld: de inkomsten worden minder; de rente op het 
kapitaal is laag en er zijn wel onderhoudskosten. Positief 
zijn de inkomsten uit de begraafplaatsen. Hier is speciaal 
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aandacht aan geschonken en dat heeft het nodige opge-
leverd. De externe controle heeft een positief signaal af-
gegeven, maar heeft de handtekening nog niet kunnen 
zetten. De vergadering is akkoord en zodra deze extern 
getekend is, zal zij ook door de kerkenraad getekend wor-
den.

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 moe-
ten we toestemming hebben gegevens van hen te mogen 
plaatsen. Dat willen we doen door tegelijk met de actie 
Kerkbalans hun te vragen een handtekening te zetten op 
het ‘privacy-briefje’. Zij geven zo toestemming voor publi-
catie van gegevens, foto’s van henzelf. 

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

Verslag van de Kleine Kerkenraadsvergadering 
van 18 oktober 2018

Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de 
aanwezigen van harte welkom. Hij leest hierna Daniël 6, 
vanaf vers 11: Daniël bad tot God. In vervolg hierop uit: 
“Varen naar diep water” van Hille Vlasman: het is goed om 
Stille Tijd te houden: tot rust komen en tijd vrij maken om 
contact te zoeken met God. Ook in het Nieuwe testament 
gaat bijv. Jezus naar een eenzame plek om te bidden, om 
met Hem alleen te zijn. De voorzitter sluit de opening af 
met gebed.

Onze pastor Anneke Adema gaat in januari een draaiboek 
maken voor die diensten, waarin er geen predikant aan-
wezig is. Door het draaiboek kan iedere betrokkene daar-
na weten wat hij/zij moet doen. 
Jannie van Koten heeft het beheer van de website overge-
nomen van Reitze Sybesma.
Per oktober verschijnt ons eerste gezamenlijke (Langweer/
Op ’e Noed) kerkblad met als naam ‘Geschakeld’. Het druk-
ken en de voorbereiding daarop heeft deze eerste keer 
langer geduurd, waardoor  het blad later bezorgd wordt.   

Op initiatief van de liturgiecommissie gaan we regelmatig 
in de dienst een Fryske Bibellêzing  houden, zo om de 4/5 
weken, als de eigen predikanten voorgaan. 
De liturgiecommissie komt ook met het voorstel om, in 
plaats van de kerstnachtdienst een kerstkuier in Idsken-
huizen te houden. De dienst verschuift dan van Tjerkgaast 
naar Idskenhuizen, omdat daar een rondgang gehouden 
kan worden. Als er zich te weinig deelnemers aanmelden, 
gaat de kerstavonddienst gewoon door in Tjerkgaast.
De Eeuwigheidszondag is op 25 november. Alle overlede-
nen in onze gemeente tussen 1 november 2017 en 1 no-
vember 2018 zullen we in die dienst gedenken.

Er zijn per jaar tien kleine kerkenraadsvergaderingen en 
vier grote. Het voorstel is (als gevolg van vergaderdrukte) 
volgend jaar maar twee grote kerkenraadsvergaderingen 
te houden, één in het voorjaar (februari) en één in het na-
jaar (september). Alleen in geval van noodzaak gaan de 
vergaderingen in april en november door. 
Gedurende het jaar zijn er verschillende bijeenkomsten 
van ‘Tsjûkemargemeenten: van moderamina, ouderlin-
gen, diaconieën, kerkrentmeesters. Daar bespreken ze de 
gezamenlijke problematiek en vormen van samenwer-
king; wij kunnen van elkaar leren.

Er zijn goede contacten met school en met het verzor-
gingstehuis Maeykehiem. 
De kas van de jeugdraad is na controle in orde bevonden.
Scriba Roel Kok is bezig met de privacywetgeving. Brieven 
voor wel of geen toestemming geven voor bijv. foto´s op 
de website komen bij de opgave Kerkbalans in november.
Er wordt gewerkt aan het herstel van de klokophanging in 
de kerk van St.Nyk.
De KRM is ook bezig met verbetering van de geluidsinstal-
latie. 
Het baarhuisje op de begraafplaats in Doniaga wordt her-
steld.   
De kindernevendienst heeft afspraken gemaakt over het 
komend adventsproject. De startzondagspeurtocht was 
een groot succes. De startavond van groep 7 t/m klas 2 
middelbaar verliep ook prima: 34 kinderen hebben aan 
het Bijbelsmokkelspel door Idskenhuizen meegedaan. 
Club start weer vanaf november en dan op de eerste vrij-
dag van de maand. Rock Steady (klas 1 en 2 middelbaar) is 
opgestart met een gezellige avond. Stay Steady is niet ge-
slaagd, er was te weinig deelname.  De organisatie van de 
jeugddienst van 4 november is in volle gang. De jeugdou-
derlingen Tsjûkemar vergaderen volgende maand over  ev. 
gezamenlijke afsluitende activiteiten voor de zomer 2019. 
Ook sinterklaas- en kerstideeën worden uitgewisseld.

Roel Kok eindigt de vergadering met een Bijbelse Minia-
tuur van Carel ter Linden, genaamd ‘Je Naaste’,  naar de ge-
lijkenis van de barmhartige Samaritaan.   
Om 21.30 uur bedankt de voorzitter iedereen voor haar of 
zijn inbreng en hij wenst een ieder wel thuis.

Verslag van de Gemeenteavond van Op ‘e Noed 
op woensdag 25 oktober 2018

Opening: Voorzitter Jan de Jong heet om 19.45 uur de 
ongeveer vijftig aanwezigen van harte  welkom op de ge-
meenteavond. Hij opent met Psalm 31 uit ‘Geloof dat maar’ 
van Arie van der Veer. Koning David was een groot mens, 
hij had vijanden verslagen, maar hij had ook een andere 
kant. Ondanks zijn negatieve ervaringen zei hij: “Mijn tij-
den zijn in uw hand”. Zo is het ook met ons: veel leed kan 
ons treffen, maar wij zijn niet aan ons zelf overgeleverd, 
maar in Gods hand. Hij sluit de opening af met gebed.

Pastoraat: Het pastoraat is als volgt bemenst: afgelopen 
jaar zijn twee ouderlingen bevestigd. Hierdoor zijn er 
geen vacatures in St.Nyk en Tjerkgaast. Wel in Idskenhui-
zen, maar daar zijn nu negen ‘omtinkers’ geïnstalleerd. Per 
1 januari gaat onze pastor Anneke Adema met pensioen. 
Echter, zij is bereid na die datum voor onbepaalde tijd in 
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onze gemeente te willen blijven werken als vrijwilliger. De 
kerkenraad is hier zeer blij mee en de aanwezige gemeen-
teleden begroeten dit initiatie met (unaniem) applaus. Er 
is dus  geen bezwaar en wij danken Anneke voor haar aan-
bod. Zij zal dat bij ons werken tegen een vrijwilligersver-
goeding. 
Er is in de gemeente zorg om voldoende pastoraat, ook 
vanwege een steeds groter aandeel van de ouderen, waar-
door een aantal aanwezigen pleit voor meer betaalde 
kracht. Ds. Gerda Keijzer werkt bij ons voor 75%. Een aantal 
leden vraagt om een aanvulling in het pastoraat tot 100%. 

Gezamenlijk kerkblad: Deze week heeft iedereen het 
nieuwe kerkblad ‘Geschakeld’ ontvangen. Het heeft een 
nieuw format; je kunt aan de kleur zien welke informatie 
bij welke gemeente hoort: oranje is Langweer en blauw 
Op ’e Noed. De kleur groen is het algemeen gedeelte. De 
reacties op het proefnummer van het kerkblad zijn zeer 
positief en de aanwezigen willen er graag mee verder. 
Begin 2019 gaat ‘Geschakeld’ echt van start. Er moeten 
nog enkele zaken worden geregeld, zoals de frequentie 
van verschijnen, de jeugdpagina. Als enig verbeterpuntje 
wordt genoemd: de achtergrond op de voorpagina; de 
tekst wordt daardoor voor vooral ouderen moeilijker lees-
baar.

Privacywetgeving: Als gevolg van een nieuwe Europese 
wet moet iedere organisatie een goede privacyregeling 
hebben. Onze scriba heeft gewerkt aan een privacyverkla-
ring, een boekwerk. Daarnaast moeten de mensen (leden 
en gasten) toestemming geven om  hun persoonlijke ge-
gevens op de website te mogen plaatsen. Het kerkblad en 
Z.O. staan er ook op). De kerkenraad stelt voor tegelijk met 
de actie kerkbalans een toestemmingsbrief bij de leden 
te bezorgen, die getekend weer opgehaald wordt. Voor 
gasten geldt dat er in de Zondagse Ontmoeting een regel 
opgenomen wordt, waarin staat dat zij hun bezwaar bij de 
koster kenbaar kunnen maken. 
Er wordt een lijst aangelegd  met mensen die bezwaar 
hebben. 
Ter vergadering wordt nog het idee geopperd een deel 
van de website weg te laten, dat dan via een wachtwoord 
te bekijken is.

Financiën Diaconie 2017: Financieel staat de diaconie er 
goed voor. Er is zelfs een klein kapitaal dat voor een deel 
belegd wordt en voor een deel uitgegeven wordt aan pro-
jecten, bijv. microkrediet. 
Op de balans staat wel een negatief saldo, maar dat is het 
gevolg van een legaat dat op die manier boekhoudkundig 
verwerkt wordt.

Financiën kerk 2017 en meerjarenbegroting: Financieel 
gaat de kerk er langzaam op achteruit en dan met name 
door het elk jaar lagere aandeel van het ‘levende’ geld: in-
komsten uit kerkbalans en collectes. De meerjarenbegro-
ting laat dit beeld ook zien. Door het vertrek van pastor 
Anneke Adema (per 1 januari) zullen de pastoraatkosten 
wel lager worden. Vanuit de PKN geldt de regel dat een 
dominee uit het ‘levend’ geld betaald dient te worden. 
Voor een pastoraal werker geldt dit niet. Omdat wij er nu 
beter voorstaan dan wij vijf jaar geleden dachten, vinden 
meerdere aanwezigen dat wij meer moeten en kunnen in-

vesteren in het pastoraat, eventueel zonder toestemming 
van de PKN. De kerkenraad zal onderzoeken wat de moge-
lijkheden zijn. 
Positief nieuws: als gevolg van een nieuwe en verbeterde 
administratie hebben de financiën van de begraafplaatsen 
een positief saldo. Negatief: door de lage rente levert een 
legaat vanaf heden veel minder op.

Rondvraag: Er is een verzoek het fraaie wandkleed een 
plaats te geven in de kerk. Echter, de inrichtingscommissie 
heeft eerder bepaald dat de kerkruimte er uit moet zien 
zoals deze er nu uitziet. (Een eerder verzoek om schilde-
rijen op te mogen hangen is ook niet gehonoreerd.) 
Vervolgens is er een pleidooi om deze mooie kerk (Idsken-
huizen) volgend jaar aan ‘It Tsjerkepaed’ mee te laten doen. 
Er zijn dan vrijwilligers nodig die het een en ander over de 
kerk kunnen vertellen.
Er is overleg geweest met de wijkbeheerder van de burger-
lijke gemeente om wat te doen aan de begroeiing naast de 
paden rond de kerk. 

Sluiting: Ds. Gerda Keijzer sluit de avond af met een klein 
versje van Toon Hermans: ‘Het Wonder’, waarna we samen 
zingen: Lied 245, vers 1 en 2. Om 21.30 uur bedankt voor-
zitter De Jong iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng 
en hij wenst een ieder een wel thuis.

Verslag van de KKR-vergadering 
van maandag 12 november 2018

Bij afwezigheid van preses Jan de Jong is scriba Roel Kok 
de voorzitter van deze KKR-vergadering. Hij opent de 
vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom, 
waarna hij leest uit de brief van Paulus aan de Galaten: 
hoofdstuk  6, vers 1 t/m 5: draag elkanders lasten én een 
ieder moet zijn eigen last dragen. Hierop aansluitend leest 
hij onder de titel “Lastig” een gedeelte met een verwijzing 
naar de Generale Synode, waarop de boodschap klonk el-
kander vast te houden. Ondanks de verschillen binnen de 
kerk, waarbij ieder toch ook zijn eigen last moet torsen, is 
het van belang dat wij samen als pelgrims onderweg het 
moeten uithouden en elkaar tot steun moeten zijn.

Op 6 januari is het afscheid van onze pastor Anneke 
Adema. Zij is bereid gevonden daarna voor ongeveer 8 
uur per week vrijwilligerswerk te doen in onze gemeente. 
Hiervoor is een taakomschrijving opgemaakt. Wij moeten 
wel bedenken dat er na 1 januari  minder tijd is voor het 
pastoraat! 
De voorbereiding van de zondagsdienst op 25 november, 
waarin we onze overledenen in het afgelopen jaar ge-
denken, is aan de gang. Muzikale medewerking aan deze 
dienst wordt verleend door Van der Wal c.s.
In het vergaderrooster voor volgend jaar staan twee ge-
zamenlijke KKR/GKR-vergaderingen gepland in februari en 
september. Er is die vergaderavond eerst een korte KKR/
vergadering die gevolgd wordt door een GKR-vergade-
ring. De GKR-vergaderingen van november en april gaan 
alleen door als er belangrijke zaken te bespreken zijn. 

Op de gemeenteavonden van Langweer en Op ‘e Noed wa-
ren de aanwezigen zeer tevreden over het proefnummer 
van het nieuwe gezamenlijke kerkblad. Wij gaan er dus 
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mee door en vanaf januari/februari zal het gemeenschap-
pelijke kerkblad blijvend verschijnen. Begin december is er 
nog overleg over enkele zaken zoals: de verschijningsdata  
en de naam. Tot het verschijnen van het gezamenlijke blad 
zal nog één keer ons kerkblad ‘Schakels’ verschijnen.
Er is een gesprek geweest met de nieuwe directeur en een 
contactpersoon van Maeykehiem over de pastorale zorg 
vanuit onze kerk. Het contact was positief. 
Vanaf januari wil Anneke Adema onze contactpersoon zijn 
richting het verzorgingstehuis. 

Om te voldoen aan de privacywetgeving rijst de vraag 
of onze leden actief of passief moeten instemmen. Onze 
scriba heeft een voorstel in een brief verwoord, die onze 
leden tegelijk met de actie kerkbalans zullen ontvangen. 
Een ieder is het met deze formulering eens, zodat wij deze 
brief over twee weken voor kunnen leggen aan de GKR/
vergadering. 
Nieuw ingekomen leden krijgen bij hun eerste bezoek van 
een ouderling o.a. ons kerkblad. Bij het tweede bezoek  
kunnen zij aangeven of ze zich willen abonneren op het 

kerkblad.

De kerkrentmeesters zijn bezig met de voorbereiding van 
Kerkbalans 2018. Het thema is: ‘Gééf om je kerk, gééf voor 
je kerk’. Er zijn drie versies van de folder: voor de oudere 
generatie, de middengeneratie en de jongere generatie 
elk één. 
Na storingen van de kerkklok van St. Nyk heeft een des-
kundige een rapport opgemaakt, waarin te lezen is dat er 
onderhoud nodig is, vooral aan de ophanging van de klok-
ken. 
De torenspits van de kerk van Tjerkgaast wordt binnenkort 
hersteld. De toren is in bezit van de Stichting Beheer Rijks-
monumenten. Hij komt in de steigers, maar de kerkdien-
sten kunnen gewoon doorgaan. 

Klaas Postma eindigt de vergadering met een dankgebed: 
‘Tank foar de Heer, myn Skepper’.    

Om 21.30 uur bedankt de voorzitter iedereen voor haar of 
zijn inbreng en hij wenst een ieder wel thuis.

NIEUWS UIT DE CLASSICALE VERGADERING

Eén van de onderwerpen waarover de Classicale Vergade-
ring op 10 oktober vergaderde was de rol van de nieuwe 
Classispredikant. In de Classis Fryslân is dat ds. Wim Beek-
man. 
De Classispredikant is de dominee van de Classis Fryslân, 
zoals een gemeentepredikant dominee is van zijn of haar 
gemeente. De Classispredikant bezoekt de gemeenten zo-
als een gemeentepredikant gemeenteleden bezoekt. Hij is 
er om raad en advies te geven, gevraagd en ongevraagd. 
Maar hij is er ook om te helpen knopen door te hakken. 
De Classispredikant is ‘het gezicht’ van de classis en het 
aanspreekpunt van de gemeenten. Toen er nog zeven clas-
ses waren in Friesland, was het gemakkelijk om een vraag 

te stellen aan de Classicale Vergadering. Iedere gemeente 
had immers twee afgevaardigden naar de Classis. Maar nu 
er maar één Classis is in Fryslân, met vier afgevaardigden 
uit de oude classis, is het directe contact tussen gemeen-
ten en classis verdwenen. De func-
tioneren van de Classispredikant 
kan dit tekort opheffen. 
De Classispredikant heeft een 
schakelfunctie om datgene wat er 
leeft op het grondvlak van de ge-
meenten bij meerdere vergade-
ringen (classis, generale synode) 
te brengen, en omgekeerd. 

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

Actie Kerkbalans 2019

Op het moment dat u dit leest, zijn de antwoordenvelop-
pen voor Actie Kerkbalans weer opgehaald. We willen 
graag gehoor geven aan de breed gedragen wens van de 
gemeente om ook in de toekomst voor iedereen voldoen-
de pastorale zorg van een dominee of pastoraal werker te 
kunnen garanderen. We hopen op een goede opbrengst, 
zodat we hiervoor geld kunnen reserveren.
Alle gevers en lopers heel hartelijk bedankt voor uw me-
dewerking.

Opbrengst collecten
 
 30-9-2018 € 74,74
  7-10-2018 € 95,80
14-10-2018 € 133,40
21-10-2018 € 107,26
28-10-2018 € 149,30
  4-11-2018 € 75,67
  7-11-2018 € 51,70
11-11-2018 € 60,15
18-11-2018 € 109,75  = Jeugdwerk eigen Gemeente
18-11-2018 € 97,95
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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.

Eindejaarscollecte

Bij deze Schakels vindt u een acceptgiro voor de einde-
jaarscollecte. De eindejaarscollecte is bestemd voor het 
werk van de eigen gemeente. 
Dit jaar is het thema ‘Een goed gesprek’. De gemeente is een 
plek van ontmoeting. Een plek waar we met God, elkaar en 
anderen in gesprek gaan over wat ons bezighoudt. Door 
het organiseren van activiteiten voor verschillende groe-
pen, zoals kinder- en jeugdclubs, gesprekskringen en mis-
sionaire activiteiten. Door op zondag samen ons geloof te 
vieren. Dat is waar we bij Op ’e Noed ons samen voor in 
willen zetten!

Wijkkerkrentmeesters

Wijk 1  Theunis van der Molen (1a) en Douwe Smit (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

Schoonmaken kerk St. Nicolaasga
Wie doet mee?

Wie doet mee en steekt letterlijk “de handen uit de mou-
wen”. De schoonmaakgroep van de PKN kerk in Sint Nico-
laasga is op zoek naar dames en/of heren die willen hel-
pen bij het schoonmaken van de kerk.
Drie keer per jaar twee uurtjes kerk schoonmaken, dat is 
alles wat we van je vragen. Wil je meer informatie of wil jij 
je aanmelden voor de schoonmaakgroep, bel of app met 
Angenita de Jong-Oosterink, telefoon 06-23738772.

VAN DE DIACONIE

opbrengst collectes

Datum Plaats Doel collecte Opbrengst
30-sep St. Nic. bloemenfonds € 130,22
07-okt Tj.gaast Kerk en Israël € 121,80
14-okt Idskenh. Sulawesi aardbeving ramp € 494,15
21-okt St. Nic. Wereldarmoededag € 129,29
28-okt Tj.gaast NBG € 235,85
04-nov Idskenh. Werelddiaconaat € 85,03
07-nov Tj.gaast Voedselbank € 142,00
11-nov St. Nic. Vrienden v. Maeykehiem € 89,50
        
Datum Plaats Doel collecte Opbrengst
13-sep Doniahiem Wilde Ganzen € 24,70
27-sep Doniahiem Wilde Ganzen € 22,80
11-okt Doniahiem Wilde Ganzen € 29,60
25-okt Doniahiem Wilde Ganzen € 38,50
08-nov Doniahiem Wilde Ganzen €  34,75

 Kerstmiddag

Donderdag 13 december organiseert de diaconie een 
kerstmiddag voor onze gemeenteleden, die 70 jaar of ou-
der zijn (jongere partners zijn welkom!)met als afsluiting 
een broodmaaltijd.  De middag is in de kerk van Idsken-
huizen.  Aanvang is 16.00 uur.   Afsluiting is rond 19.00 uur.  
U kunt zich tot 7 december aanmelden voor deze middag  
via de mail:  d.d.wijnia@gmail.com of telefonisch:  0513-
432518 .  Wilt u bij uw aanmelding aangeven of u zelf voor 
vervoer zorgt,  iemand mee kan nemen of juist vervoer no-
dig heeft? 

Inzamelactie DE punten voor de voedselbank

Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen 
profiteert van een beter wordende economie. Duizenden 
gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de 
voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen 
met een wekelijks voedselpakket.  
Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voorstellen dat 
deze mensen een moment van ontspanning kunnen ge-
bruiken. Koffie komt echter sporadisch voor in onze pak-
ketten. Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, 
maar wordt zeer gewaardeerd. 
De voedselbank De Utjouwer schiet daarom te hulp met 
het inzamelen van Douwe Egberts Waardepunten.  De 
door jouw ingeleverde waardepunten worden verzilverd 
voor pakken koffie. Deze pakken worden gedoneerd aan 
de voedselbank. Douwe Egberts steunt deze actie en heeft 
toegezegd alle donaties met 15% te verhogen!  
Geef je D.E.-waardepunten zijn waarde en stel deze ter be-
schikking aan de voedselbank!  
Je waardepunten, bij voorkeur geteld in pakken van 100 of 
1000, kun je gedurende de hele maand december kwijt 
in de DE-actiebox bij alle kerken of bij enkele winkeliers  in 
de oude gemeente Skarsterlân.  

Namens de stichting diaconale werkgroep 
solidair Skarsterlân, 

Gerben van houten, 
gvhouten@home.nl

 0642391992
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VAN DE JEUGD

RockSteady
Eerste avond Rock Steady (1ste en 2de klassers)
Na een succesvolle openingsavond met het smokkelspel 
begon nu ook het seizoen voor de jeugd van de Rock Ste-
ady. Rock Steady is de naam van de methode van Youth 
for Christ, die wij gebruiken voor de avonden. Door actieve 
werkvormen af te wisselen met serieuze gesprekken wor-
den diverse thema’s behandeld in het winterseizoen.

Tijdens de eerste avond, op woensdag 10 oktober, leerden 
de jongeren elkaar beter kennen. Eigenlijk kende iedereen 
elkaar van school maar toch maakten we opnieuw kennis 
met elkaar door deze avond. Het thema van de avond was 
chocolade en aan de hand van diverse opdrachten met 
m&m’s en andere lekkernijen kwam de avond tot stand. 
Een welkom met warme chocolademelk met slagroom 
opende het seizoen. We hebben elkaar beter leren kennen 
en zijn het seizoen gestart. De leiding (Jannie, Sietske en 
Linda) buigen zich nog over de dag waarop de rock steady 
plaatsvindt. Voor een deel van de groep is de woensdag-
avond niet geschikt.

Rock Steady (1ste en 2de klassers)
De tweede rock steady avond was op woensdag 31 okto-
ber. Het thema deze keer ging over de toekomst en Gods 
plan daarin. Zijn de keuzes die wij maken alleen voor ons 
of denken we ook aan God bij onze keuzes? Hebben onze 
keuzes ook invloed op anderen? Een ingewikkeld onder-
werp waarbij we allemaal aan het denken gezet werden 
over onze toekomst.

Rock Steady (1ste en 2de klassers)
Op 14 november hebben we het gehad over alcohol. Hoe-
veel alcohol is teveel en waarom wordt alcohol gedron-
ken? Vooral de ervaring van dronken zijn was een succes 
bij de jongeren. Door bubbelplastic voor de ogen te bin-
den zag de ruimte achter de kerk er totaal anders uit. De 
opdracht was om, tegen een groepsgenoot, een ballon 
kapot te maken en een spreekwoord te lezen. De eerste 

die dit gedaan had, had gewonnen. Vooral het lezen van 
woorden was moeilijk als het zicht verminderd is. 

Rock Steady (1ste en 2de klassers)
We maken ons allemaal wel eens zorgen en daar hadden 
we het op 27 november over bij de rock steady. Zorgen 
over school, vrienden, familie en gezondheid komen veel 
voor en zijn moeilijk los te laten. Zorgen maken dat we 
piekeren en zoveel nadenken dat bijvoorbeeld de concen-
tratie op school verminderd. Zorgen hebben is moeilijk en 
gelukkig mogen we al onze zorgen bij God neerleggen.

Volgende data Rock steady

 Dinsdag 11 december
 Vrijdag 21 december
 Dinsdag 15 januari 2019
 Woensdag 30 januari
 Dinsdag 12 februari
 Woensdag 6 maart
 Dinsdag 19 maart
 Vrijdag 5 april

Wil jij ook graag meedoen met de rock steady maar heb 
je geen bericht gehad? Meld je dan alsnog aan door een 
berichtje te sturen naar jannievankoten@hotmail.com. 

STAYSteady
Stay Steady beginavond en seizoen
Voor begin oktober hadden de jeugdouderlingen een be-
ginavond georganiseerd voor de Stay Steady en de 18+ 
groep. Samen met de jongeren vanaf 15 jaar wilden we 
gaan bowlen om het seizoen feestelijk te beginnen. We 
zijn de leeftijdslijsten van de kerk langsgegaan om helder 
te krijgen wie in de verschillende catechesegroepen zaten. 
Daarna zijn we op een zoektocht gegaan naar de telefoon-
nummers van de jongeren om ze een berichtje te kunnen 
sturen. 
Nadat er een groep gemaakt is met ongeveer 30 nummers 

Kerstpakettenactie 2018

Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân organi-
seert ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie. 
Zo willen wij als gezamenlijke kerken mensen die in ar-
moede of onder het sociale minimum leven een steuntje 
in de rug geven met een kerstpakket.
Daarom vragen wij u om het volgende:
Heeft u dit jaar een kerstpakket gekregen? En vindt u dat u 
het niet nodig heeft? Schenk het dan aan ons.
Een andere mogelijkheid is om zelf een pakket samen te 
stellen of houdbare levensmiddelen in te leveren.
Veel gezinnen uit onze voormalige gemeente Skarsterlân 
kunnen we daarmee een klein lichtpuntje bezorgen.
Op zaterdagmorgen 22 december van 10.00 - 11.00 
uur kunt u bij één van onderstaande kerken uw kerst-
pakket inleveren in de R.K  H.Nicolaaskerkin  Sint Ni-

colaasga!! Dit inleveradres geldt ook voor de hele PKN 
gemeente Op ‘e Noed!!  Pakketten mogen ook in  week  
51 (17-21 december) bij Geja van Koten, Dobbeleane 
35, 8521KS St. Nyk worden ingeleverd. 
U kunt uw pakket ook inleveren in de Doopsgezinde kerk 
Joure, De Oerdracht Joure, Mattheüshûs Joure, de Protes-
tantse kerken in Langweer, Oudehaske, Ouwsterhaule, 
Scharsterbrug, Sintjohannesga en Terkaple.
Als u na 22 december een kerstpakket krijgt en deze be-
schikbaar wilt stellen, dan kunt u contact opnemen met 
Gerben van Houten,  secretaris Solidair (06-42391992)
Wij zien u graag en hopen op uw steun.
Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân.
Wilt u het werk van de Stichting financieel steunen, 
dan kunt u een gift overmaken op bankrekeningnum-
mer NL81 RABO 0326 1495 54 t.n.v. Stichting Diacona-
le werkgroep solidair Skarsterlân.
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kwamen er veel afmeldingen. Afmeldingen voor de begi-
navond en afmeldingen voor de rest van het seizoen door 
drukte van school of andere bezigheden. Eigenlijk bleven 
er geen jongeren meer over waardoor wij besloten heb-
ben om het seizoen van de Stay Steady niet te starten.

Mocht jij nou ouder dan 15 jaar zijn en wil je toch heel 
graag naar de Stay Steady? 
Of ben je boven de 18 jaar en heb je interesse om mee te 
spreken in de 18+ groep?
Meld je dan met een mailtje bij Jannie van Koten: 
jannievankoten@hotmail.com

Het is nooit te laat om nog te beginnen …

Kindernevendienst

Zondag 14 okt 2018 – Marcus 10:17-31
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om bij God te 
horen? Hij houdt zich al goed aan alle geboden. 
Jezus zegt dat hij al zijn spullen weg moet ge-
ven. Zou de man dat kunnen? Een kameel kan 
nog makkelijker door het oog van een naald 
kruipen, dan een rijke door de poort van het ko-
ninkrijk van God.

Zondag 21 okt 2018 – Marcus 10:32-45
Jezus vertelt zijn leerlingen wat hem te wachten 
staat in Jeruzalem: ‘Ik zal uitgelachen en gedood 
worden. En op de derde dag opstaan.’ De leer-
lingen zijn bezorgd en bang. In het verhaal gaat 
het ook over wie belangrijk wil zijn, moet ande-
ren dienen. Daarvoor is Jezus ook gekomen.

Bijbelzondag 28 oktober
Zondag 28 oktober was het bijbelzondag. On-
der begeleiding van Ichthus hadden we een 
mooie dienst. Tijdens het stukje voor de kinde-
ren had dominee Gerda Keizer een hele mooie 
gekke grote bril. Zij vertelde dat je door een 
andere bril soms de dingen in het leven anders 
kon gaan zien. Vera, kind van dienst, mocht de 
bril houden!

Voor de kinderen was er een placemat om in te 
kleuren, op te puzzelen, en om een stuk te le-
zen over Bartemeüs. Hij was blind maar werd 
door Jezus genezen waarna hij weer kon zien. 
We hebben het er met elkaar over gehad wel-
ke hulpmiddelen er zijn voor blinden en welke 
zintuigen hierdoor beter gingen werken. De 
placemat mochten de kinderen mee naar huis 
nemen. 

We hebben met z’n allen nog een leuke foto ge-
nomen mèt de mooie bril!!

Zondag 4 nov 2018 – Marcus 12:18-27
Eén van de sadduceeën gaat naar Jezus: ‘Dat koninkrijk 
van de hemel kan niet bestaan.’ Hij geeft als voorbeeld een 
vrouw die zeven keer getrouwd is, omdat elke man overlijdt. 
Met wie is zij getrouwd in de hemel? Jezus antwoordt: ‘In de 
hemel zijn mensen als engelen, dan zijn ze niet getrouwd.’

Zondag 11 nov 2018 – Marcus 12:28-34
Een schriftgeleerde vraagt aan Jezus naar het grootste ge-
bod. Jezus antwoordt: ‘Het gaat om de liefde. Liefde voor 
God, liefde voor een ander en liefde voor jezelf. Dat is het 
belangrijkste. Liefhebben, daar gaat het om.’
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Zondag 18 nov 2018 – Marcus 12:38-13:2
Jezus zit met zijn leerlingen bij de offerkist bij de tempel, 
waar mensen geld in gooien. Rijke mensen gooien er gro-
te bedragen in, een arme weduwe gooit er twee muntjes 
in. Toch heeft zij meer gegeven, zegt Jezus - want zij heeft 
gegeven van haar armoede.

Zondag 25 nov 2018 – Marcus 13:14-27
Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Jezus, Pe-
trus, Jakobus, Johannes en Andreas kijken vanaf een berg 
uit over Jeruzalem. Maar blijft deze stad zo mooi? Als men-
sen niet bouwen aan een stad van vrede wordt het donker, 
een puinhoop. Dat mag niet gebeuren. Wees waakzaam!

Adventproject 2018: Geloof met mij mee!
En natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een adventpro-
ject in aanloop naar kerst. Het project van dit jaar heet 
“Geloof met me mee!” We ontmoeten mensen uit de Bijbel 
die op een bijzondere manier geloven. Zij geloven bijvoor-

beeld in engelen, geloven in een nieuw begin of geloven 
in vrijheid. Om meer te ontdekken over deze bijzondere 
personen, kom naar de kerkdiensten tijdens de adventtijd. 

“Geloof met me mee, dan wordt het Advent,
want God maakt aan ons zijn vrede bekend.

Geloof dat de hemel open kan gaan.
God blijft niet ver weg, Hij spreekt mensen aan.”

VANAF HET KAMPEREILAND

Afgelopen week las ik in de krant dat sinds de oorlog in 
Jemen drie jaar geleden begonnen is er 85.000 kinderen 
verhongerd zijn. Op de afbeelding bij het bericht zie je de 
beentjes van een kind dat door zijn moeder wordt vastge-
houden. Alleen die onwaarschijnlijk dunne beentjes. Let-
terlijk vel over been. 

Die beentjes die zo krachteloos over de arm van de moe-
der lagen blijven maar door mijn gedachten gaan. Het 
is één van die beelden die ik niet gemakkelijk van me af 
kan schudden.  Onder het was opvouwen en het planten 
water geven door, op weg naar de supermarkt en tijdens 
het stofzuigen, steeds blijft dit beeld me helder voor ogen 
staan. 

Waarom doet niemand iets?, vraag ik me af. Dit is al drie 
jaar aan de gang. Dat kan toch niet onopgemerkt zijn?! We 
weten álles wat er gebeurt op de hele wereld en dan zou 
dit drama zich voltrekken in stilte?!?! Kom nou! Of wordt 
er over gezwegen omdat het geen economisch of militair 
belang heeft? De brexit is dagelijks in het nieuws, en dan 
vooral wat de gevolgen voor ons land en voor Europa zijn. 
De tussentijdse verkiezingen in de VS waren wekenlang 
dagelijks op het Journaal. Maar dat er 85.000 kinderen 
sterven, dat komt niet in het nieuws. Omdat ze nog niets 

produceren? Omdat ze nog niet kunnen stemmen op ie-
mand die de macht in handen wil hebben? Omdat ze hun 
eigen stem niet verheffen? Wat voor leiders zijn dat, daar 
in Jemen, die het kennelijk kunnen verdragen dat deze tra-
gedie onder hun ogen gebeurt? 

Ik kom er niet uit en de tranen prikken achter mijn ogen. 
Van woede, van onmacht. En dan, terwijl ik mopperend 
door het huis heen loop, komt er opeens dit stukje van een 
psalm bovendrijven: 

 Dan rust op alle bergen vrede,
 heil op der heuvelen top. 
 Hij zal geweldenaars vertreden,
 maar armen richt Hij op. 

Misschien vind je het gek, maar ik vind hierin een stukje 
troost. Ik gelóóf er ook in. Er komen andere tijden, met een 
Koning die hart heeft voor de mensen. Een koning die ge-
boren wordt als een Kind. 

Als wíj nu eens krachtig voorleven wat deze Koning ooit 
gezegd en gedaan heeft, misschien draagt dat dan bij aan 
het oplossen van vreselijke problemen zoals in Jemen. 

Gerda Keijzer

 VANUIT JOURE

 Verhuizen

Op mijn studeerkamer staan dozen, in de garage staan 
dozen, op zolder staan dozen en in de logeerkamer staan 
dozen. Wij gaan verhuizen! Naar een appartement, ook in 
Joure. En aangezien dat niet vanzelf gaat, zullen er toch 
dozen ingepakt moeten worden. 
We hebben nog even de tijd, een klein half jaar, maar u wilt 
niet weten hoeveel spullen ik in de loop der tijden verza-

meld heb.  ( Of herkent u het wel?)
Je- weet –maar- nooit- of-je- het- nog- een-keer- kunt- 
gebruiken spullen, Misschien-komt-het-wel-weer-een-
keer-in-de-mode spullen, Over- een-jaar-pas-ik- het- 
wel-weer-spullen. Schoolnostalgie spullen, u weet wel, 
volgekladderde agenda’s en zo.
Spullen die onze jongens maar niet op komen halen want: 
thuis hebben ze ruimte zat. En dat was ook zo. Maar die 
ruimte heb ik aardig volgepropt. 
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Dus, geen gezeur: drie dozen: blijven, weggooien, weet- 
nog- niet. De dozen blijven en weet- nog- niet zijn gauw 
gevuld. Met de doos weggooien heb ik meer moeite. Gek 
he? Mijn eerste  beer met een kapot oor: Wat moet je er-
mee? Donald Ducks van 10 jaargangen .Voor evt. klein-
kinderen. Die zijn er wel, maar die doen iets anders dan 
Donald Ducks lezen. 
Ik kijk eens rond. Een lichte wanhoop maakt zich van mij 
meester. Waar moet ik beginnen?
En vooral. Waar moet ik afscheid van nemen? Zittend op 
een voetenbankje, (nog van oma geweest) laat ik mijn ge-
dachten gaan. Is het in het leven ook niet zo? Je kunt niet 
altijd kind blijven, je neemt afscheid van je jonge jaren en 
aanvaardt de groeiende verantwoordelijkheden. Je kiest 
een beroep, soms in 1 keer goed, soms niet. Dan neem je 
afscheid met alle risico’s van dien, of je blijft zitten, ook met 
alle risico’s van dien. En dan heb ik het niet eens over een 
partner keuze, of momenten in het leven van de kinderen. 
En telkens weer moet er afscheid genomen worden. Soms 
vrijwillig, soms gedwongen.
En je ziet dat de een daar beter mee omgaat dan de ander. 
Als je naar de chaos bij mij op dit moment kijkt behoor ik 
duidelijk tot de andere categorie. 
Maar ik realiseer me opeens dat afscheid niet alleen maar 
somber is. Als je ergens afscheid van neemt, krijgt je ruimte 
voor iets anders. Nou moet ik wel oppassen dat ik dat niet 
te letterlijk neem en de ruimte in ons nieuwe huis meteen 
volop ga benutten. Dan ben ik weer terug bij af en dat is 
de bedoeling niet. 
Ik pak mijn gedachtenspinsel weer even op. En ik denk 
even aan mijn eigen situatie. Als ik geen afscheid geno-
men had van mijn kantoorbaan, was ik nooit pastor ge-
worden. En als ik geen afscheid genomen had van mijn 
vorige gemeente, dan had ik nooit kunnen komen bij die 
fijne gemeente waar ik nu ben. Zo kun je het ook bekij-
ken. En als ik nu geen afscheid neem van deze gemeente 

dan…………
Ik gun mijzelf geen verdere gedachten. Op een of andere 
manier word ik dan een beetje somber.
Een versje uit mijn jeugd komt naar boven: Op bergen en 
in dalen, ja overal is God.
En dat simpele versje troost mij op een of andere manier. 
Overal is God. Overal is de hand die ons draagt. God be-
waart ons ook. Ineens schiet mij een vierde mogelijkheid 
in gedachten. Niet een bewaren-, nog-niet-weten of weg-
gooi doos, maar bewaren dat geen ruimte kost. Althans 
geen fysieke ruimte. 
Bewaren in je hart. 
De weggooi doos wordt opeens voller. Mijn eerste, mis-
lukte, handwerklap, de kapstok van wijlen mijn schoon-
ouders die ook echt niet in ons nieuwe huis past, vakan-
tiesouveniers waarvan ik niet eens meer wist dat ik ze had. 
Ik gooi nu wel dingen weg, maar het allerbelangrijkste niet. 
De herinneringen, de goede gesprekken, de sfeer, speciale 
gebeurtenissen. Allemaal verbonden met het oude huis. 
Die gaan mee. Net als het spoor van goede herinneringen 
dat deze gemeente  achterlaat.
Die neem ik mee. In mijn hart.

Pastor Anneke Adema         

THEOLOGIE VOOR LIEFHEBBERS

De praktijk van het dopen (2) 

Uit mijn jeugd herinner ik me doopdiensten met meer 
dan tien dopelingen. De doopouders stonden in een rij 
opgesteld voor het doopvont. Telkens als er een nieuw 
ouderpaar met hun baby bij het doopvont kwam, kreeg 
de dominee een briefje in handen geduwd met daarop de 

doopnamen van het kind, zodat hij de goede naam bij het 
juiste kind noemde. 

Vandaag de dag is dat allemaal anders. Tien dopelingen, 
dat maken we niet meer mee. Maar daarmee is het wel 
een stuk persoonlijker geworden. Als ouders aangeven 
hun kindje te willen laten dopen, dan komt de dominee 
bij hen op bezoek om de doop door te spreken.  Er zijn ver-
schillende ‘formulieren’ in omloop waaruit de ouders kun-
nen kiezen: klassieke doopgebeden en beloften, maar ook 
modernere. Wat past het beste bij de ouders? De ouders 
hebben ook inbreng in de liederen die rondom de doop 
gezongen worden. 

Soms is er een ouder kind uit het gezin die het doopvont 
gaat vullen in de dienst. Een andere keer staan de doop-
kaarsen van de oudere kinderen op de avondmaalstafel en 
steken we die  aan, om hen te herinneren aan hun eigen 
doop. 

Een belangrijke verandering ten opzichte van vroeger is 
dat het kindje eerst gedoopt worden en dat de ouders 
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daarna pas de doopvragen beantwoorden. De reden hier-
voor is de volgende: Als het kindje gedoopt wordt nadat 
de ouders de vragen beantwoord hebben, dan lijkt alsof 
de doop van het kind afhankelijk is van de belofte van de 
ouders. Maar zo is het niet: de doop wordt bediend als te-
ken dat God zich verbonden heeft met het kind. Hij doet 
dat eigenmachtig, zonder dat Hij daarvoor de belofte van 
de ouders nodig heeft. De ouders spreken hun beloften uit 
na de doop, uit dankbaarheid voor de verbintenis van God 
met hun kind. 

In onze Protestantse Kerk kunnen kinderen gedoopt wor-
den als één van de ouders dooplid is. Deze ouder beant-
woordt de vragen. De andere ouder wordt gevraagd of hij 
zijn of haar partner wil steunen in het voornemen het kind 
christelijk op te voeden. 

Als de ouders hun belofte hebben gegeven is het tijd voor 
de gemeente om een vraag te beantwoorden. Daarmee 
geven we aan dat de christelijke opvoeding van een kind 
niet uitsluitend de verantwoording is voor de ouders, maar 
evengoed ook voor de kerk. De vraag luidt:

Gemeente van Christus, wilt u ………. 
en zijn / haar ouders opnemen in uw midden?

Wilt u in onze gemeente bijdragen aan een sfeer, 
waarin ruimte is voor nieuwe generaties? 

En wilt u, verbonden met wat ons door de eeuwen heen is 
aangereikt, helpen om Gods Naam hoog te houden?

Wat is daarop uw antwoord?

De ouders krijgen een doopkaart mee en een doopkaars. 
En dan is het dan tijd voor de kinderen van de kinderne-
vendienst om een kadootje te geven aan de ouders. 
Dopen is een feest! 

Leven is gegeven
door het water, nu gaat er
ver boven ons geloven
steeds een naam met ons mee.

Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee. 

 (Liedboek, 359) 

Ds. Gerda Keijzer

ACTIVITEITEN

Verslag Jabikspaad, etappe Nieuwebrug – Mildam, 
27 oktober 2018

Met ongeveer 20 gemeenteleden pakken we deze zater-
dagochtend de pelgrimsroute van Sint Jacobiparochie naar 
Hasselt weer op. De meeste deelnemers hebben vorig jaar 
al het eerste gedeelte gewandeld. Voor enkele deelnemers 
is dit de eerste kennismaking met het Jabikspaad. Van-
daag lopen we de etappe van Nieuwebrug naar Mildam, 
zo’n 13 km. De dag begint met wat regen, op weg naar 

Heerenveen hou-
den we het niet 
droog. Na geza-
menlijk koffie ge-
dronken te hebben 
in Heerenveen is 
het droog en komt 
de zon er lekker bij, 
prima wandelweer. 
Al pratende lopen 
we richting Oranje-
woud, de bosach-
tige omgeving 
ziet er prachtig uit 
in herfstkleuren. 
Onderweg stop-
pen we kort voor 
een pauze en luis-

teren naar een gedicht van Toon 
Hermans. Het gedicht past bij de 
tijd van het jaar, de herfst staat 
symbool voor afscheid en verlies, 
maar ook voor de belofte van een 
nieuw begin in het komende voor-
jaar. Met die gedachte lopen we 
in stilte het laatste gedeelte naar 
Mildam. Voordat we huiswaarts 
keren brengen we tot slot nog een 
bezoek aan de Ecokathedraal van 
landschapsarchitect Le Roy.  

Piet Abma

Verslag Jabikspaad, etappe Mildam – Sasweg 
Gapenburg, 24 november 2018

Onze vaste organisator Jan de Jong was enige tijd geleden 
geopereerd en werd vervangen door Anna Martha. Zoals 
elke wandeldag stond er rond 8 uur weer een groep van 
ruim 20 personen klaar om te vertrekken vanuit Sint Nyk, 
naar ons eindpunt: Sasweg Gapenburg, een parkeerplaats 
ergens in het niets, voor sommigen moeilijk (tot niet) te 
vinden. Daar bleef de helft van de auto’s staan en met zijn 
allen reden we terug naar Mildam waar door Anna Martha 
parkeerruimte was geregeld bij een boer op erf, omdat er 
net op deze zaterdag wintermarkt was, waardoor parkeren 
een probleem dreigde te worden.



15

Het weer was lekker fris, bijna geen wind en het bleef de 
hele dag droog. We moesten veel over de weg lopen, maar 
gelukkig waren er ook nog een paar mooie wandelpaad-
jes. We zagen in totaal 6 reeën en het viel op dat er nogal 
wat buizerds in deze contreien rondvliegen.
Na Mildam staken wij de  ri-
vier de Tjonger over, daarna 
kwamen we door Oldeholt-
wolde, met een mooi kerkje, 
en liepen zo door naar Wolve-
ga. In de in 1646 gebouwde 
kerk op de heuvel (zoals een 
terp) mochten we onze mee-
gebrachte lunch nuttigen 
(met onder onze banken een 
grafkelder) en vertelde een 
14 jarige jongeman de ge-
schiedenis van de kerk, inclu-
sief anekdotes. Voor de lief-
hebbers was er ook nog een 
rondleiding op de toren, en 
tenslotte speelde de 14 jarige 
nog een pelgrimslied op het (in 1733 gebouwde) orgel. 
We schreven onze namen op kaarten voor twee vaste 
deelnemers, de één reeds geopereerd, de andere op de 
wachtlijst voor een operatie. Anneke Koelewijn verzorgde 
vandaag het meditatieve moment en daarna liepen we 10 
minuten in stilte door Wolvega, om de woorden te over-
denken. Sonnega was het volgende dorp waar we door 
kwamen, en na een gedenksteen voor een in de oorlog 
neergestort vliegtuig (met inzittenden) waren we al weer 
op de eindbestemming .
We hadden deze keer 1 uitvaller, maar zoals bijna elke keer 
was de veegwagen met Marinus aan het stuur weer present.

Neeltsje Snijder

Filmavond: Zelle

Menigeen van de mensen die naar 
de filmavond over Zelle kwam, had 
eigen herinneringen aan zondagen 
waarop ds. Johannes Zelle voorging 
in hun gemeente. Of aan de keren 
dat hij bij hen thuis kwam eten. Dat 
maakte dat we op het puntje van 
onze stoelen zaten. 
Dominee Zelle was in zijn tijd een 
fenomeen en een preektijger van 
de eerste orde. Maar het was ook 
een ondoorgrondelijke man, zuinig op het gierige af, een 
man die zondags op de preekstoel de kerkgangers voor-
hield vader en moeder te eren, maar zelf niet goed voor 
zijn moeder zorgde. 
Na een verhelderende inleiding van pastor Anneke Adema 
keken we met een grote groep protestanten en katholie-
ken uit onze vier dorpen naar een registratie van het to-
neelstuk Zelle, uitgevoerd door acteur Freark Smink, met 
muziek van Hoite Pruiksma. 

Cursus Bloemschikken

Woensdagmorgen 7 november kwamen negen vrouwen 
bij elkaar in de kerk van Idskenhuizen voor een cursus li-
turgisch bloemschikken.
Er waren deelnemers uit alle vier dorpen. Het onderwerp 
was: Gebed voor de nood in deze  wereld: “ Heer  ontferm 
U “. 
Het was een gezellige en productieve ochtend en een 
mooi resultaat.



16

7 VRAGEN AAN... TINEKE STAMM

1.   Wat betekent Op ‘e Noed voor jou?

De kerkelijke gemeente waar ik bij hoor en me thuisvoel.  
De naam is goed gekozen.  Als gemeente en gemeentele-
den kijken we naar elkaar om, hebben we aandacht voor 
elkaar. 

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

Meer jongeren en jonge gezinnen in de kerk zien tijdens 
de zondagse eredienst. 

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

Ruth.  Zij gaat met haar schoonmoeder mee, naar een voor 
haar onbekende omgeving. Ruth vertrouwt erop dat het 
haar daar goed gaan zal. Ze is niet bang voor verandering. 
Tevens draagt ze de zorg voor haar schoonmoeder. Beide 
aspecten passen bij mij; nieuwsgierig naar het onbekende, 
open staan voor verandering en ik zorg (ook professioneel) 
graag voor anderen. Ook vertrouwt Ruth erop dat de men-
sen die zij ontmoet, het goede met haar voor hebben. Daar 
ga ik ook vanuit. 

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

Ik zou wel eens een dag Minister van Volksgezondheid wil-
len zijn. Dat heeft te maken met mijn vak,  verpleegkun-
dige. En dan zou ik me willen richten op het behoud van 
verpleegkundigen voor de zorg. Maar ook op de vraag wat 
de invloed/macht is van de zorgverzekeraars op de zorg. 

Is daar (wel veel voor één dag) ook 
een positieve verandering in aan te 
brengen?

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

In mijn vrije tijd lees ik erg graag (een dag niet gelezen 
kan niet). En dan van biografieën tot thrillers en alles daar 
tussenin. 
Handwerken doe ik ook en dan met name breien. Kleine 
werkjes zoals sokken, kunnen ook gebreid worden tijdens 
lange(re) autoritten. Het resultaat wordt graag gedragen 
door mijn man. 
Wandelen met of zonder onze langharige teckel Bruno. 
Korte vakanties. En regelmatig sporten. 

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

Mijn moeder; zij bleef altijd opgewekt. De laatste jaren van 
haar leven waren niet gemakkelijk. Maar als haar gevraagd 
werd ‘Hoe gaat het met je?’ dan was haar antwoord: ”Wat 
ik heb dat wordt niet meer anders en voor de rest gaat het 
goed”. Aan dit motto wil ik me graag spiegelen.  Kijken 
naar wat ik heb. En daar vreugde en blijdschap uit putten! 

7.  Wat betekent voor jou ‘geloven’?

Geloven betekent voor mij een band met God. Deze band 
kan soms heel sterk en dichtbij zijn. En soms kan er ook 
twijfel en afstand zijn. Maar het mooie is dat ik altijd terug 
mag komen bij God. Hij wacht geduldig op mij. Hij wacht 
totdat ik kom. Verrijkend is dat dit voor iedereen geldt.

“Een mens ziet op zijn grote tocht
Niet verder dan de eerste bocht.
Maar wie in God vertrouwen vindt
die gaat het pad langs als een kind
dat zingend in het donker loopt
van toekomst weet, op toekomst hoopt.”

Bedankt voor de bloemen uit de kerk.
Het maakt met al de beterschapskaarten een 
mens stil en sterk.

Rinske Zwaga 

Na een periode van veel lichamelijk ongemak 
kan ik gelukkig weer –met behulp van therapie- 
een beetje uit de voeten. Het was een verrassing 
voor mij om de bloemen uit de kerk van de Ge-
meente Op ‘e Noed te ontvangen. De kaarten en 
belangstelling van veel gemeenteleden hebben 
mij goed gedaan.

Vriendelijke groet, 
Nel Pit

BEDANKT

Wat een verrassing was dat op eeuwigheidszondag. 
De familie J. van der Meer bracht een bloemstuk dat er wezen mag.
Het afgelopen jaar is best zwaar geweest 
door ziekte. Maar de dood raakte me het meest. 
Eerst mijn kleinzoon, daarna mijn zwager en mijn beste vriendin. 
Dan staat het leven even stil. Dit hakt er behoorlijk in. 
Maar dan als teken van verbondenheid 
is daar de verrassing die je zeer verblijdt.
Het licht dat door de duisternis straalt, 
wordt door de schikking van dit boeket mede bepaald.
Het laat weer eens zien dat God je niet verlaat. 
Want als het moeilijk is, is Hij het die naast je staat.
Dat geeft me de kracht om door te gaan 
en om positief in het leven te blijven staan.
Zovelen die even aan mij hebben gedacht. 
Ze hebben een zonnestraal in mijn hart gebracht.
Bedankt hier voor.

Tine Haven
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ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN

Bloemengroet vanaf 7 oktober 2018

07-10 Mevr. Hielkje Koster
14-10 Mevr. Foekje Kooyker
21-10 Dhr. K. v.d. Meulen en Mevr. Alie Langeraap
28-10 Mevr. Heijligers-Smits 
04-11 Mevr. Nel Pit
11-11 Mevr. Drijfhout en dhr. Jan de Jong
18-11 Mevr. M.de Hoop
25-11 Francien Ypma

Gemeenteleden elders

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

Mevrouw T. Wierda van der Heide, Doniahiem, 
verblijft in Zorgcentum de Werf, Sluisdijk 30-1, 
kamer 8 8501 BZ Joure.

Verjaardagen van 80- plussers uit onze gemeente

 1 december Mevr. K. Postma - Demmer Stationsstraat 27, 8521 JT Sint Nicolaasga
 6 december Mevr. F. Hoogland - Vogel Groenendal 2, 8521 LK Sint Nicolaasga
 11 december Mevr. G. de Jong Stationsstraat 1 - K 19, 8521 JT Sint Nicolaasga
 11 december Mevr. H. Hana - de Bruijn De Oergong 39, 8521 GA Sint Nicolaasga 
 15 december Mevr. A. de Jong - Snijder Jhr F J J v Eijsingastr 20, 8521 JH Sint Nicolaasga
 16 december Mevr. G.K. van Hoeven - Zwitink De Oergong 61, 8521 GA Sint Nicolaasga
 18 december Dhr. J. Kuijper Kempenaerlaan 18, 8521 KS Sint Nicolaasga
 26 december Mevr. A. Schreur - de Boer Stationsstraat 31, 8521 JT Sint Nicolaasga
 26 december Mevr. H. Portena - Fokkema Bouwen 2, 8521 KN Sint Nicolaasga
 28 december Mevr. R. ter Heide - de Weerd Scharren 19 b, 8517 HM Scharsterbrug
 31 december Dhr. J. de Lang Sietze Hepkemalaan 20, 8521 DH Sint Nicolaasga

 1 januari Mevr. A. Haanstra - Hoogkamp H.R. Vierstrastrjitte 8, 8525 EW Langweer
 5 januari Mevr. A. Postma - Klompmaker Gaestdyk 14, 8522 MV Tjerkgaast
 6 januari Mevr. G. Schaap - Bosma Stationsstraat 33, 8521 JT Sint Nicolaasga
 7 januari Dhr. R. de Vries De Oergong 37, 8521 GA Sint Nicolaasga
 12 januari Dhr. B. de Hoop Stationsstraat 17, 8521 JT Sint Nicolaasga
 13 januari Dhr. N.H. Hana De Oergong 39, 8521 GA Sint Nicolaasga
 17 januari Mevr. L. Hepkema - Bokma Stationsstraat 49, 8521 JT Sint Nicolaasga
 18 januari Mevr. D. Risselada - Spoelstra Stationsstraat 1 - K 27, 8521 JT Sint Nicolaasga
 19 januari Mevr. J. Jongstra - Pruiksma Neptunuslaan 6, 8521 LH Sint Nicolaasga
 30 januari Mevr. C.J. Jonkman - Mekke Dobbeleane 4, 8521 KR Sint Nicolaasga

 4 februari Mevr. S.G. Taconis - Mink Lemmerweg 24, 8521 JN Sint Nicolaasga
 13 februari Mevr. A. Koenen Stationsstraat 45, 8521 JT Sint Nicolaasga
 20 februari Dhr. T. Woudstra Riensleat 2, 8522 MJ Tjerkgaast
 20 februari Mevr. S. Hazenberg - Boelsma Kempenaerlaan 4, 8521 KS Sint Nicolaasga
 20 februari Mevr. K. Doedel - Ferdinands Stripedyk 11, 8523 NB Idskenhuizen
 24 februari Dhr. P. Jaarsma It Bled 17, 8521 PL Sint Nicolaasga
 24 februari Mevr. E. de Goede - Stakelbeek Stationsstraat 41, 8521 JT Sint Nicolaasga

Mutaties juni, juli en augustus 2018

Binnengekomen:
Vanuit Warns: Mevr. E.S. van der Kaaij-Veenstra, Boskranne 
33 , 8521 KK SINT NICOLAASGA
Vanuit Scheerwolde: Mevr. A. de Lange, Gaastweg 30 , 
8521 JD SINT NICOLAASGA
Vanuit Leeuwarden: Mevr. Y. Visser, Bramerstraat 62 , 8523 
NJ IDSKENHUIZEN
Vanuit Wijkel: Fam. Nijdam, Finkeburen 16 , 8521 NV, SINT 
NICOLAASGA

Verhuisd naar elders:
Dhr. P.D. Dijkstra, Gaastweg 55 naar Lekstraat 73 1, 1079 
EM, AMSTERDAM

Mevr. A.M.C. van Dodewaard, Bramerstraat 46 naar Konin-
gin Wilhelminalaan 16 , 8501 KV, JOURE

Uitgeschreven:
Dhr. R.H. Elzinga, De Rijlst 28, 8521 NJ SINT NICOLAASGA
Mevr. E.T. Elzinga, De Rijlst 28, 8521 NJ SINT NICOLAASGA
Mevr. L.L. Stekelenburg, Gaestdyk 61 0004, 8522 MZ TJERK-
GAAST
Dhr. B. Oppedijk, Gaestdyk 61 0005, 8522 MZ TJERKGAAST
Mevr. J. op de Hoek, Bouwen 32, 8521 KN SINT NICOLAASGA

Mutaties oktober 2018

Binnengekomen:
Vanuit Joure: Dhr. G. de Jong, Stationsstraat 1 K43, 8521 JT 
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SINT NICOLAASGA
Vanuit Balk: Mevr. I.G. Meinsma – Klijnsma, It Foarfjild 15 , 
8522 ME, TJERKGAAST

Binnenverhuizing:

Mevr. G. Hoogkamp – Hoekstra, Tsjerkewei 2 naar De Grei-
den 22 , 8523 NM, IDSKENHUIZEN
Dhr. en mevr. Oenema, Bredyk 36 naar De Ekster 3 , 8502 
DB, JOURE (Voorkeurslid)
Fam. Smidstra, It Foarfjild 15 naar Tsjerkewei 2 , 8523 NA, 
IDSKENHUIZEN
Dhr. G. Hoekstra, Bramerstraat 21 naar Lytse Buorren 18 , 
8523 NL, IDSKENHUIZEN
Mevr. A. Koenen, Bramerstraat 13 naar Stationsstraat 45 , 
8521 JT, SINT NICOLAASGA

Mevr. P. Plantinga - de Vries, Stationsstraat 1 K22 naar Stati-
onsstraat 1 K16, 8521 JT, SINT NICOLAASGA

Verhuisd naar elders:

Mevr. E.S. Veenstra, Boskranne 33 naar Jokwei 14 , 8491 AK, 
AKKRUM
Mevr. C.M. Boersma, De Rijlst 8 naar H R Vierstrastrjitte 12 , 
8525 EW, LANGWEER
Dhr. T. Talsma, Tsjukemarwei 20b naar Nijewei 74 , 8401 AP, 
GORREDIJK

Overgeschreven vanuit: 

Protestante gemeente Groningen: Mevr. M.I. van der Cin-
gel, Bankastraat 28 a, 9715 CC GRONINGEN

VISITEKAARTJE (AANVULLING)

In het kerkblad van oktober schreef ik een stuk over mis-
bruik in de RK-kerk. Hieronder wil ik puntsgewijs een aan-
tal aanvullingen geven.
Het misbruik is veel breder dan op het kerkelijk erf alleen. 
Het speelt door de hele samenleving heen. Of het nou de 
filmindustrie is, of de werkvloer en het management van 
een bedrijf, of een sportclub, of hulporganisaties, het komt 
overal voor. Het ontstaat waar mensen moeten samenwer-
ken of samenleven die niet elkaars gelijke zijn. Overal waar 
misbruik plaatsvindt, is sprake van mensen die niet aan el-
kaar gelijk zijn. 
Om hogerop te komen accepteren vrouwen èn mannen 
dikwijls misbruik van hun persoon. De prijs voor promotie, 
de hoofdrol in een film, of een plek in de selectie van een 
sportploeg is daarmee hoog. Te hoog.
Het zijn overigens niet alleen vrouwen die misbruikt wor-
den. Mannen worden evenzeer misbruikt. Het misbruik is 
ook niet alleen lichamelijk van aard. Ook mentaal kunnen 
mensen misbruikt worden. Dat laatste misbruik komt dich-
ter bij ons in de buurt voor dan we wellicht vermoeden.
Wat we ook moeten bedenken is dat de segmenten in 
onze samenleving waar het misbruik voorkomt voor het 
overgrote deel wèl functioneren zoals het hoort. Overal 
geldt dat een kleine minderheid het aanzien van een hele 
organisatie of groep schaadt door het misbruik. Dat neemt 
echter niet weg dat elke slachtoffer er één te veel is.
De #Me too – beweging heeft vrouwen en mannen die 
misbruikt zijn de moed en de steun gegeven om hun ver-

haal te vertellen. Er is veel los gekomen in de afgelopen 
jaren. Maar dat het misbruik aan het licht is gekomen is 
niet genoeg. Overal en altijd zullen mensen in ongelijke 
machtsverhoudingen met elkaar moeten samenleven en 
samenwerken. Daarom rijst de vraag: Hoe voorkomen we 
misbruik in de toekomst?
Hier doet zich voor onze Protestantse en Rooms-katholie-
ke kerken een kans voor: wij kunnen ons in een samen-
leving die op dit punt ontspoord is profileren als plekken 
waar gelovigen zijn die de ene mens niet minder of meer 
achten dan de andere, die elkaars lichaam en geest willen 
respecteren en willen samenwerken en samenleven zon-
der te kwetsen of te kleineren. Als dat ons visitekaartje is, 
dan zullen we het vertrouwen van niet-kerkelijke mensen 
weer kunnen winnen.
Dan nog iets: in mijn vorige stuk vroeg ik mij af of het ver-
plichte celibaat het misbruik in de RK-kerk niet in hand 
heeft gewerkt. Immers, alleen leven kan een mens doen 
ontsporen. Moet het celibaat niet afgeschaft worden? Pas-
toor Henk Nota schreef mij als reactie hierop dat er ook 
een andere kant aan de zaak is. Kandidaten voor het pries-
terschap hebben tijdens hun opleiding steeds de keuze 
om priester te worden. Als zij het celibataire leven te moei-
lijk vinden, dan zijn er ook andere manieren om in de kerk 
te werken. Hijzelf heeft destijds heel bewust voor het celi-
baat gekozen en heeft het tot op de dag van vandaag als 
positief ervaren.

ds. Gerda Keijzer
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Protestantse	gemeente	Op	‘e	Noed	
	

WIJ GEDENKEN...

Kerkblad, Schakels, Geschakeld en…………….?

Binnenkort wordt het gemeenschappelijke kerkblad van 
Langweer en Op ‘e Noed een feit. 
We hebben al een proefnummer gehad en dat viel goed in 
de smaak.  Dat nummer is toen voor de gelegenheid Ge-
schakeld genoemd. 
Nu de plannen voor een gezamenlijk plan definitief door-
gaan zou het mooi zijn als er een nieuwe naam komt voor 
het blad.

Wie weet een pakkende naam voor ons nieuwe kerkblad?
De winna(a)r(es) ontvangt eeuwige roem als haar of zijn 
naam bekend gemaakt wordt.
Dus: Open het creatieve brein en laat de ideeën maar stro-
men!! Ideeën mogen worden ingeleverd bij de redactie!

Donderdag 13 december a.s. hebben wij redactieverga-
dering. De inleverdatum voor de kopij van het volgende 
gezamenlijke kerkblad verschijnt op de Zondagse Ont-
moeting.

Samenstellers van Langweer en Op ‘e Noed

VAN DE REDACTIE

Lijst van overledenen van Op ‘e Noed 2017 - 2018

03-11-2017 Douwe van Lingen 52
07-11-2017 Roelofje de Jong-Sipkema 87
13-11-2017 Tjeerd de Groot 84
16-12-2017 Martje Wiarda- de Vries 101
16-02-2018 Tiemen Anne Geerligs 70
06-03-2018 Harm Schreur 91
14-04-2018 Joanna Wesselina Wouda-Borst 73     
24-05-2018 Mark Hoekstra 72
26-05-2018 Klaas Steenbeek 82
19-06-2018 Lena Pierkjen van Houten-Quartel 91
30-06-2018 Albertje Oenema 88
01-07-2018 Oeds van der Goot 77
10-07-2018 Wiepkje Neef-Van Houten 80  
 
30-07-2018 Johannes Kuperus 93
06-08-2018 Mink Zijlstra 80
15-10-2018 Hielkje Faber-van Wieren 89
01-11-2018 Wiebe Doede Landman 73
16-11-2018 Geeske Haga-Boomsma 94

(Mevrouw Haga zal volgend jaar in de dienst op Eeuwigheidszondag worden herdacht).
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Wij gedenken 

Hielkje Faber-van Wieren
* Legemeer 29 november 1928 † Joure, 15 oktober 2018

Het leven van Hielkje van Wieren, Hieke zoals ze genoemd werd, begon in Legemeer. Als tweede van de vier 
kinderen van Lolke en Njaenkje van Wieren. Zij had een goede jeugd. Hieke mocht na de lagere school de 
huishoudschool nog doen, dat was fijn, want Hieke had een prima verstand. 

Ze hielp thuis op de boerderij. Zij leerde Catharinus Faber kennen, uit Top en Twel. Zoon Gerrit werd geboren 
en nadat ze in Langweer gingen wonen kwamen Nannie, Lolke en Johan. Mem Hieke had de huishouding 
goed op regel. Zij was gastvrij en velen hebben genoten van haar kookkunst. 

Hieke Faber was een actieve  vrouw die midden in de maatschappij stond. Zij haalde haar rijbewijs, werkte 
naast haar werk thuis ook buitenshuis als huishoudkundige bij een instelling , maar ook achter de bar in een 
horecagelegenheid. Zij stimuleerde de kinderen om te leren en later maakte zij vele, verre reizen. Nieuwgierig 
naar andere landen en volken. ZIj was nauwkeurig op de hoogte van het nieuws en had daar ook een uitge-
sproken mening over.

Thuis moest mem samen met de kinderen veel ballen hooghouden, want de gezondheid van heit was broos. 
Al vanaf dat hij 40-er was. Veel verre ziekenhuisreizen werden gemaakt , o.a. voor dialyse. De rol van mem 
veranderde: Van echtgenote naar mantelzorger. Ze verhuisden naar Oudehaske en later naar Joure. Het was 
een goede woonplek in de Haven.

Heit Catharinus overleed in 1995. Natuurlijk was er het gemis, maar er viel ook een last van haar schouders. 
Hieke Faber pakte haar leven weer op. In het tegenoverliggende Theresiahuis ging zij naar de activiteiten en 
naar de kerkdiensten. Geloof was heel belangrijk voor haar.  Zij is altijd lid gebleven van Op ‘e Noed, maar ook 
bij de Evangelische Gemeente de Brug in Joure vond zij een warm onthaal. 

ZIj leerde Peter Hendriksma kennen en zij trokken veel met elkaar op: een mooie kameraadschap. Na de dood 
van Peter was mem weer alleen. Maar mentaal was zij sterk, niet in de laatste plaats door haar geloof. 
 
De laatste jaren van haar leven had ze een fijne vriendschap met Sjoerd Holtrop. 

Hieke Faber telde haar zegeningen. ZIj was dankbaar voor de aandacht van de kinderen en ze genoot van 
de kleinkinderen. Zij kreeg eierstokkanker, de eerste behandelingen sloegen aan, maar het kwam na enige 
tijd weer terug. Mem aanvaardde het. Zij had een rotsvast vertrouwen in haar Heer en zo is zij heengegaan. 

WIj hebben afscheid van haar genomen in een kerkdienst in Idskenhuizen en haar begraven in Legemeer. 
Wij bidden de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe. 

Pastor Anneke Adema
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Wij gedenken 

Wiebe Doede Landman
* Doniaga, 28 april 1945  † St.Nicolaasga, 1 november 2018

Woensdag 7 november hebben we afscheid genomen van een markante man: Wiebe Landman. 
De openingswoorden op de rouwkaart vatten dit kort maar krachtig samen:                                               

De sigaar is út…                                                                                                                     
Hoefgetrappel verstomd…                                                                                                                       
De staldeuren voorgoed gesloten.

Wiebe was al een tijd ernstig ziek. Het was fijn dat hij een beroep kon doen op zijn broer Hans om hem te 
helpen de juiste weg in het medische circuit te vinden. Toen Wiebe wist dat de ziekte te ver gevorderd was om 
genezing te bereiken, zei hij: ‘Ik bin op de lêste ikker’. Hij  begon zijn begrafenis voor te bereiden. Hij wilde een 
afscheid in de kerk van St. Nyk want daar was hij gedoopt en getrouwd. De afscheidsdienst is op voorspraak 
van Wiebe en in overleg met Ans en de kinderen ontstaan. Via een neef, die in Scharnegoutum woont, kwam 
ik in contact met Wiebe Landman en kreeg het verzoek om zijn afscheidsdienst te leiden. Na goed overleg 
met ds. Gerda Keijzer  heb ik hieraan gehoor gegeven. 

Wat was het voor Wiebe moeilijk om de teugels uit handen te moeten geven. Hij was nl. gewend om zelf zijn  
koers uit te zetten. Hij heeft op een goede manier afscheid van zijn dierbaren genomen en is op 1 november 
rustig ingeslapen. Tijdens de afscheidsdienst heeft Hans het leven van zijn 7 jaar oudere broer, met wie hij een 
bijzondere band had, geschetst. Enkele fragmenten hieruit:
Wiebe werd op 28 april 1945 geboren in Doniaga aan het einde van de oorlog met de bevrijding in zicht. 
De eerste zoon na drie dochters. Wiebe groeide op in het naoorlogse Friesland. It lytse jonkje werd verwend 
door zijn drie oudere zussen. Na hem kwamen nog twee broers en een zus. Amper 11 jaar oud verliet hij de 
lagere school en kwam op de mulo terecht. Waar het precies door kwam, weten we niet, misschien was het 
verveling, maar met de leraren had hij geen klik. Hij had een grote mond en wilde altijd het laatste woord 
hebben. Van de mulo, via de landbouwschool in Balk, naar de middelbare landbouwschool in Sneek. Ook 
daar zat een eindexamen er niet in. Maar al gauw kwamen andere talenten naar boven drijven: handel en 
innovatie. Vanuit de ouderlijke boerderij begon hij met zijn handel in veevoer, stro en hooi. Zijn slaapkamer 
op zolder werd zijn eerste kantoor en mem was zijn eerste secretaresse en telefoniste. Zo kwam hij in contact 
met de Koninklijke huisvesterijen te Apeldoorn. Deze produceerden grote partijen boomschors. Wiebe kwam 
op het idee om boomschors in parken te gebruiken als bodembedekker tegen onkruidgroei. Via reclame 
kreeg Wiebe’s boomschors nationaal, maar ook internationaal aandacht. De zaken gingen goed en Wiebe 
zocht naar een eigen bedrijfsruimte. Dat werd de boerderij op de Rijlst. Al vrij snel deed Ans haar entrée op 
de boerderij Boshoeve. Ze trouwden op 24 mei 1974. En het werd levendig op de Boshoeve met de komst 
van Karin, Jelmer en Marieke.  
                                                                                                            
Op het land bij de boerderij  was volop ruimte voor paarden. Dit groeide snel uit tot een hobby. Met zijn paard 
Hans Boshoeve won Wiebe grote drafwedstrijden waaronder de Derby van Berlijn. Op zijn laatste verjaardag 
kon Wiebe thuis via de t.v. een wedstrijd volgen, waarin een paard van zijn stal de eerste prijs won. 
Karin, Jelmer en Marieke vonden alle drie een partner. Ans en Wiebe verhuisden van de Rijlst naar It Sein en 
Jelmer verhuisde met Rigtje en de kinderen naar de ouderlijke woning.  Wiebe werd de trotse pake en opa 
van Jurre, Lieve, Huib en Nelleke. Wat was er een stil verdriet aan voorafgegaan toen het oudste kleinkind 
Ruben Wiebe al voor de geboorte was overleden. In de kerk hebben we vijf  kaarsjes aangestoken  met het 
licht van de Paaskaars. 
We hebben nagedacht over de bekende woorden van Prediker: Oeral is in tiid foar en over de trouwtekst 1 
Petrus 5:7 Lis al jimme noeden Him op ‘e skouders, want jimme gean Him oan it hert.  Hoewel hij geen kerkgan-
ger was, wist Wiebe Doede Landman diep van binnen dat zijn hemelse Vader hem op ‘e noed had. Daarom 
zongen we op zijn verzoek: Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand. 
Voor de dierbaren van Wiebe Landman is een andere tijd begonnen: een tijd zonder man, zonder heit, zonder 
pake, zonder broer.  We wensen hen en in het bijzonder Ans de komende tijd veel sterkte. 

Ds. Siena Cnossen
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Wij gedenken 

Geeske Haga-Boomsma
* Oudemirdum 9 oktober 1924 † St. Nicolaasga, 16 november 2018

94 jaar is ze geworden: Geeske Haga. Het laatste stukje van haar leven was ze een heel kwetsbaar en broos 
mens geworden. Boven aan de rouwkaart stond een gedicht dat begon met de woorden: ‘Ik ben te moe om 
te spreken’. 

Hoe anders was dat eerder in haar leven. Hoeveel werk heeft zij niet verzet? Als kind groeide zij met haar 
zus op in Oudemirdum. En na haar schooltijd ging ze werken bij de supermarkt en nog bij een boer. Martin 
Haga kwam in haar leven. En zij trouwden in 1947. Wijckel was de eerste woonplaats. Het huwelijk werd ge-
zegend met 5 kinderen: Gosse, Cobi, Popke, Johannes en enige tijd daarna kwam Betty. Een drukke tijd voor 
mem. Al haar aandacht ging naar de kinderen en de huishouding. Heit Marten had naast zijn werk nogal wat 
maatschappelijke activiteiten. En dat kon omdat hij wist dat zijn vrouw zorgde voor een rustig en geordend 
thuisfront. Op deze manier vulden ze elkaar prachtig aan. 

Geeske en Marten  vestigden zich in Sloten. Zij voelden zich daar helemaal thuis. De wereld van mem Geeske 
was haar gezin, haar huis, haar vertrouwde omgeving. De vrouwenvereniging was haar uitje en breien was 
haar hobby. Ze heeft heel veel gebreid. Voor kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Tot op hoge 
leeftijd heeft zij babypakketten gemaakt. Op haar kist lag nog een breiwerkje…

Na de pensionering van heit hebben zij nog een goede tijd gehad. Er zijn wat fietskilometers afgelegd op de 
Spatamet. Heit Marten kreeg een hersenbloeding. En mem heeft hem liefdevol verzorgt tot het niet meer 
ging. In 2004 is heit in de Flecke overleden. Van een hersenbloeding die zij zelf kreeg is zij weer wonderwel 
hersteld. 

In Doniahiem, waar zij toen ging wonen, had zij het prima naar de zin. Ze deed mee aan de activiteiten en 
kwam altijd naar de vieringen in de zaal en naar de kerkdiensten in de kapel. Het geloof was voor haar van 
belang, het hoorde bij haar leven al sprak ze er niet zoveel over. 
Mem was bescheiden en niet veeleisend. Ze was blij met de zorg die ze kreeg. En met de aandacht van de 
kinderen en kleinkinderen. Aandacht die zij zelf haar hele leven ook voor anderen gehad had. ZIj heeft heel 
lang veel dingen kunnen doen, maar haar gezondheid ging achteruit. Af en toe krabbelde ze weer wat op, 
maar langzamerhand kwam het eind van haar leven in zicht. Geeske Haga wist dat. ZIj vond het moeilijk om 
haar geliefden te verlaten, maar vertrouwde op een God die zich over haar zou ontfermen. 

Op 16 november is zij heengegaan en in de Grutte Tsjerke van Sloten hebben wij afscheid van haar genomen. 
Alle kinderen hebben daar gezongen, gedichten zijn voorgedragen, lichtjes ontstoken door alle kinderen en 
(achter)kleinkinderen. En zo hebben wij Geeske Haga uit handen gegeven. 
Dat de Heer allen die van Geeske Haga gehouden hebben nabij mag zijn. 

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.

COLOFON
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Prot. gem. Op ’e Noed Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga
 (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
 info@pkn-openoed.nl, www.pkn-openoed.nl 
 IBAN: NL09.RABO.01261.595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op ‘e Noed

Predikant  Ds. Gerda Keijzer, Noorderrandweg 7, 8267 AN Kampen
 06 - 826 949 98, stoel-keijzer@planet.nl

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

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

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

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

Kosters Idskenhuizen: contactpersoon: Wico Koolstra, De Spoarbyls 10, 
 8521 DK St. Nicolaasga, (0513) 43 21 55, w_koolstra@hotmail.com
 St. Nicolaasga: contactpersoon: Pieter Dijkstra, Dobbeleane 56, 
 8521 KR St. Nicolaasga,  (0513) 43 11 62, pieter-renske@hotmail.com
 Tjerkgaast: Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast
 (0514) 53 13 48, keesenbottje@ziggo.nl

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

College van Voorzitter: Douwe Smit, De Spoarbyls 2, 8521 DK Sint Nicolaasga
Kerkrentmeesters (0513) 43 44 20, douwe.smit1606@gmail.com
 Boekhouder: Ben de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39C, 
 8521 KS St. Nicolaasga, (0513) 85 31 31, bdeveldeharsenhorst@gmail.com
 IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op ‘e Noed

Ouderlingenberaad Voorzitter: Alie Langeraap, De Greiden 5, 8523 NR Idskenhuizen
 (0513) 43 20 09, j.a.langeraap@ziggo.nl

Diaconie Voorzitter: Dini Wijnia, Schonegevelstraat 22, 8521 LC, St. Nicolaasga
 (0513) 43 25 18, d.d.wijnia@gmail.com
 Penningmeester: Auke Nauta, It Sein 21, 8521 DM Sint Nicolaasga  

(0513) 43 11 60, nautula.a@gmail.com  
 IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op ‘e Noed

Werkgroep KerkInActie Voorzitter: Dini Wijnia, Schonegevelstraat 22, 8521 LC, St. Nicolaasga
 (0513) 43 25 18, d.d.wijnia@gmail.com
 IBAN: NL93.RABO.0334.7548.87 t.n.v. werkgroep KerkInActie

Jeugdwerk Jeugdouderling: Froukje Jellema, Burgemeester G.H. Mulierstraat 37, Sloten
 06 - 311 648 98, froukje-jellema@hotmail.com
 IBAN: NL40.RABO.0176.9258.80 t.n.v. jeugdraad Op ‘e Noed

Restauratiecommissie Ben de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga
 (0513) 85 31 31, bdeveldeharsenhorst@gmail.com
 IBAN: NL23.RABO.0124.7477.52 t.n.v. Restauratiecommissie Op ‘e Noed

Administratie Marieke de Velde Harsenhorst-Zier, Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga
begraafplaatsen (0513) 85 31 31, mdeveldeharsenhorst@gmail.com
 IBAN: NL22.RABO.0359.5711.90 t.n.v. begraafplaats prot. gem. Op ‘e Noed

Zondagse Ontmoeting Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenhuizen
 (0513) 43 24 98, alie.runia@ziggo.nl

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

ADRESSEN PKN GEMEENTE OP ’E NOED


