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Gezamenlijk kerkblad van de protestantse gemeente Langweer en Op ’e Noed

Wil je opstaan en mij volgen als ik roep je naam?
Je naam. Dat is wie je bent, je hele zijn. Als Hij, die Ene, je
naam roept, dan mag je er zijn. Dan mag je tevoorschijn
komen. Dan hoef je je niet te schamen om wie je bent of
waarin je te kort schoot of om wat anderen op je aan te
merken hebben. Als Hij je naam roept, dan hunkert de
hemel naar je: “Mensenkind, doe je mee?”
Petrus hoort die stem aan het meer van Galilea: “Simon,
zoon van Johannes....” Ze zitten rond een kolenvuur,
hetzelfde kolenvuur waar Petrus een paar dagen eerder
driemaal zei dat hij Jezus niet kende. En waar die kraai
hem wakker riep uit wat hij aan het doen was.
“Simon, zoon van Johannes...” Het is zijn eigen naam,
zijn diepste naam. Niet de naam die hij later pas kreeg,
maar die waarmee hij in de wieg was gelegd, besneden
was: Simon, de zoon van Johannes. Nu spreekt Jezus hem
aan met die naam, met zijn hele afkomst van geboorte
tot heden, met alles wat er gebeurd is.
Het is de gekruisigde die hem roept. De stem van God
komt tot op ons af via de gekruisigde en via gekruisigden
in onze tijd, via mensen die niets of niemand meer
hebben. Hij verschijnt in het gelaat van een weerloze. Hij
roept mij via levenloze blikken van de vaak doodzieke
mensen in de verpleeghuizen: “Wie helpt mij?!” Zo komt
Gods vraag op je af, in de roepstem van medemensen.
“Wil je meedoen en mij volgen als ik roep jou naam?”
Wil je opstaan? Of blijf je liever zitten? Als wij met Pasen
de opstanding vieren van onze Heer, moet dat er toe
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Wil je opstaan en mij volgen als ik roep je naam?
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?
Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je ‘t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
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leiden dat ook jij op gaat staan. Daar is het namelijk om
begonnen. Dood is in de Bijbel niet alleen maar medisch.
Dood staat in de Bijbel vooral voor een doelloos leven,
een leven dat niet van betekenis is voor anderen. Wie
blijft zitten met de armen over elkaar leeft niet, maar
is dood. Leven uit Pasen is dus opstaan. Het is opstaan
tegen onrecht, opstaan om je naaste bij te staan, je
buren te helpen, je ecologische voetafdruk te verkleinen
en vluchtelingen te huisvesten. Voor wie dood blijft, telt
alleen de eigen vrije tijd, de eigen portemonnee, de
eigen groep, de eigen welvaart en de economie van het
eigen land.
Via het kruis en de opstanding van Jezus klinkt het appèl
om te geven van jezelf en je in te zetten voor wat van
buiten aan roepstemmen op je af komt. Geloven is
namelijk nooit vrijblijvend. Zelfs orthodox zijn, is niks
als je niet ook orthoprax bent. Want het gaat om je
handelen, om present zijn voor een ander. Dat is wat
de Bijbel werkelijk leven noemt. Daarom klinkt de stem
van de Eeuwige telkens weer door alles om je heen:

Op ’e Noed

(Uit: Liederen en gebeden uit Iona en gezongen in de
zangdienst op 14 februari)

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: ‘Help mij!’
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

Ds. Aart C. Veldhuizen

Kerkdiensten Tjerkgaast - Idskenhuizen - St. Nicolaasga
Zondag
9.30 uur

31 maart - paars - 4e zondag 40 dagentijd
St. Nicolaasga, ds. Gerda Keijzer
1e collecte: project 40 dagentijd		
2e collecte: kerk

Zondag
9.30 uur

28 april - wit - Beloken Pasen
St. Nicolaasga - ds. S. Cnossen - Hoekzema
1e collecte: gez. diaconieën/caritas
2e collecte: kerk

Zondag
9.30 uur

7 april - paars - 5e zondag 40 dagentijd
Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer		
1e collecte: project 40 dagentijd		
2e collecte: kerk

Zondag

5 mei - wit,
Gospelgroep “In His Name” Drachten
Idskenhuizen - De groep verzorgt de hele dienst
1e collecte: Nood hulp Syrië KIA
2e collecte: kerk muziek

Zondag
9.30 uur

9.30 uur

14 april - paars - Palmzondag 		
6e zondag 40 dagentijd
Idskenhuizen - Ds. Gerda Keijzer
1e collecte: project 40 dagentijd		
2e collecte: jeugdwerk

Maandag 15 april - paars - Vesper
19.30 uur St. Nicolaasga - Pastor Anneke Adema e.a.

Zondag
9.30 uur

12 mei - wit
Tjerkgaast - Da. M. Mink, Leeuwarden
1e collecte: jeugd werk eigen gemeente		
2e collecte: kerk

Zondag
9.30 uur

19 mei - wit - Maaltijd van de Heer
St. Nicolaasga - Ds. Gerda Keijzer
1e collecte: project H.A.			
2e collecte: kerk

Zondag
9.30 uur

26 mei - wit - Kind en school - Doopdienst
Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
1e collecte: project de Paedwizer		
2e collecte: jeugdwerk

Dinsdag 16 april - paars - Vesper
19.30 uur St. Nicolaasga - Pastor Anneke Adema e.a.
Woensdag 17 april - paars - Vesper
19.30 uur St. Nicolaasga - Pastor Anneke Adema e.a.
Donderdag 18 april - wit - Witte donderdag,
Maaltijd van de Heer
19.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
1e collecte: project 40 dagentijd		
2e collecte: kerk
Vrijdag
19 apri - paars - Goede Vrijdag - Passiedienst
19.30 uur Langweer -Vocaal Ensemble Cantabilé
met De Zaak J. van N.
Gezamenlijke dienst met Langweer

Zondag
9.30 uur

Zaterdag 20 april - wit - Stille Zaterdag
20.30 uur Tjerkgaast - Pastor Anneke Adema

Zondag
9 juni - rood - Pinkster - zendingsdienst
10.00 uur St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
m.m.v. Crescendo
1e collecte: project diakonie		
2e collecte: onkosten dienst

Zondag
9.30 uur

Gezamenlijk
Gezamenlijk

Donderdag 30 mei - wit - Hemelvaartsdag
9.30 uur St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
1e collecte: diaconie			
2e collecte: kerk

21 april - wit - Pasen - Belijdenis
Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
1e collecte: project 40 dagentijd
2e collecte: onkosten dienst
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2 juni - wit - Wezenzondag
Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
1e collecte: diaconie/weeshuis		
2e collecte: kerk

Kerkdiensten LANGWEER
Zondag
9.30 uur

31 maart - 4de Zondag veertigdagentijd
Pastor Anneke Adema uit Joure
Collecte rondgang: Collecte Missionair
Deurcollecte: eigen gemeente

Zondag
9.30 uur

7 april - 5de Zondag veertigdagentijd
Ds. T.T. Osinga uit Franeker
Collecte rondgang: Diaconie
Deurcollecte: eigen gemeente

Zondag

14 april- 6de Zondag veertigdagentijd
Palmzondag
ds. Aart Veldhuizen
Collecte rondgang: Diaconie
Deurcollecte: eigen gemeente

9.30 uur

Donderdag 18 april - Witte Donderdag
19.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Viering Maaltijd van de Heer
Collecte rondgang: Diaconie
Deurcollecte: eigen gemeente

Zondag
9.30 uur

5 mei - Bevrijdingsdag
ds. H. Steinvoort uit Cothen
Collecte rondgang: Noodhulp
Deurcollecte: eigen gemeente

Zondag
9.30 uur

12 mei - Doopdienst
ds. Aart Veldhuizen en ds. Joost Röselaers
Collecte rondgang: Jeugdhulp; Op school het 		
geloof ontdekken
Deurcollecte: eigen gemeente

Zondag
9.30 uur

19 mei		
ds. Aart Veldhuizen
Collecte rondgang: Diaconie
Deurcollecte: eigen gemeente

Zondag
9.30 uur

26 mei		
Dhr. G. Dijkman uit Vorden
Collecte rondgang: Project gez. Diaconieën;
‘de Edwinstichting’
Deurcollecte: eigen gemeente

Donderdag 30 mei - Hemelvaartsdag
9.30 uur ds. M. C. Mook uit Sneek
Collecte rondgang: Diaconie
Deurcollecte: eigen gemeente

Vrijdag
19 april - Goede Vrijdag
19.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Gezamenlijke dienst met PG Op `e Noed
m.m.v. Cantabilé o.l.v. Rinny Pijpker
Zondag
9.30 uur

Zondag
9.30 uur

21 april - Pasen
ds. Aart Veldhuizen
m.m.v. Interkerkelijk Koor Langweer
o.l.v. Annelies Kwak
Collecte rondgang: Versterk de kerk in Pakistan
Deurcollecte: eigen gemeente

Zondag
9.30 uur

2 juni 		
ds. Alex van Ligten uit Sneek
Collecte rondgang: Diaconie
Deurcollecte: eigen gemeente

Zondag
9.30 uur

9 juni - Pinksteren
ds. Aart Veldhuizen
m.m.v. kopergroep Exelcior uit Ousterhaule
Collecte rondgang: Vakantiepret voor kinderen 		
in armoede
Deurcollecte: eigen gemeente

28 april
		
ds. Gerda Keijzer
Collecte rondgang: Diaconie
Deurcollecte: eigen gemeente

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

Kerkdiensten doniahiem
Verzorgd door

Voorganger

Bijzonderheden

11 april
25 april
16 mei
30 mei
13 juni

Op ’e Noed
Op ’e Noed
Langweer
Op ’e Noed
Scharst.-Ouwsterhaule

Ds. G. Keijzer
Jannie van Koten
Ds. A. Veldhuizen
Pastor A. Adema
Ds. Wiebenga
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Datum

Doniahiem
Gedachtenisviering Doniahiem

door personeel van
Doniahiem.
Daarop
staken familieleden een
kaars aan en zetten een
bloem in een vaas. Zo
ontstond een prachtig
en kleurig boeket dat
herinnerde aan al die
kleurrijke mensen die
herdacht werden.
Veel
familieleden
hadden hun overleden
familielid al herdacht
tijdens
vieringen
op
Allerzielen
en
Eeuwigheidszondag ,
maar het was goed dat
zij ook in dit huis, waar
hun geliefde gewoond
heeft, bijeen konden zijn om te herdenken en deze periode
af te sluiten met het personeel. Na afloop van de viering was
er gelegenheid voor de familie om de middag af te sluiten
met soep en broodjes in het wijkcentrum.

Elk jaar in januari worden in Doniahiem de overledenen
van het vorige jaar herdacht. Familieleden en bewoners
van Doniahiem, De Scharlijen en De Iendracht komen bij
elkaar in de grote zaal.
Het is geen kerkdienst,
maar omdat veel van
de overledenen een
kerkelijke achtergrond
hebben, bidden we wel
en zingen we een aantal
christelijke liederen.
Daarnaast is er ruimte
voor andere liederen,
een
verhaal,
een
overweging, gedichten
en
een
muzikale
bijdrage.
Hemmo
Kalteren begeleidde de
samenzang en Ingrid
de Vries speelde op
dwarsfluit. De namen
van de overledenen
werden
genoemd

Pastor Annie Schothorst en ds. Gerda Keijzer

GEZAMENLIJKE BERICHTEN van PG Langweer en PG Op ’e Noed
Vrijdag 19 april – Goede Vrijdag

Terugkijken
Wat was het heerlijk om op 17 februari samen te zingen.
Al die mooie nog wat onbekende liederen in een bomvolle
kerk in Idskenhuizen. We hebben er overweldigende reacties
op gehad.
Het is sowieso erg plezierig om dingen als beide gemeenten
samen te doen. Gespreksgroepen en lezingen trekken veel
mensen en men vindt dat aan beide kanten ook erg plesant.
Mooi dat we de afgelopen maanden uit zoveel activiteiten
konden kiezen.

Met medewerking van Cantabilé
onder leiding van Rinny Pijpker
en diverse acteurs

Gezamenlijk

De kerkdienst van Goede Vrijdag krijgt dit jaar een heel
ander karakter. We komen deze kerkdienst samen bijeen als
Protestantse Gemeente Langweer en Protestantse Gemeente
Op ‘e Noed in de Dorpskerk van Langweer.
Deze dienst is op de Witte Donderdag al begonnen. In
stilte komen we binnen. Vanuit de stilte wordt een gebed
uitgesproken. Dan wordt Psalm 22 gelezen en gezongen.
Dan wordt ‘de zaak J. van N.’ uitgevoerd in koormuziek,
samenzang, gesproken tekst en indringend toneelspel. We
maken daarin de weg van Jezus mee van Getsémané tot en
met zijn dood en begrafenis.
Aansluitend wordt het Luthers avondgebed gebeden en met
een taizélied gaan we in stilte zonder zegen uiteen. Deze
dienst is namelijk niet af, pas met Pasen ronden we de drie
dagen van Pasen af.

Resultaat DE-punten actie
De DE-actie 2018 heeft ruim 63 miljoen waardepunten
opgeleverd. DE heeft daar een bonus aan toegevoegd van
20% en dat heeft 130.000 pakken koffie opgeleverd. Alle
voedselbanken krijgen voor 487 punten 1 pak koffie.
In Skasterlân zijn er 960.000 punten verzameld. Dit betekent
dat de voedselbank ‘de Utjouwer’ van Soldidair Skasterlân
1970 pakken koffie krijgt. DE heeft aangegeven om graag
door te willen gaan met deze actie. Blijft u ook meesparen?
Bent u nieuwsgierig naar de verdeling van de pakken koffie
over heel Nederland? Kijk dan op de website van
www.kerklangweer.nl of www.pkn-openoed.nl
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van een dominee en een drent
veel gezongen en gezegd. Voor iedereen zit er wel een stuk
bij dat hem of haar ‘raakt’. Het ligt er ook aan hoe je in
die dienst zit. Als je blij en opgewekt bent binnengekomen
en je zingt een vrolijk lied, dan zal dat lied je extra vrolijk
maken. Maar er zijn ook mensen binnen de kerkmuren die
zorgen hebben of verdriet. Die spitsen hun oren juist als er
woorden klinken die troosten. Sommige mensen vinden het
bidden in de kerkdienst belangrijk: zo maken we immers
aan God duidelijk wat er voor ons toe doet en waar we voor
willen bidden, samen of in de stilte van je eigen gebed. Voor
anderen is de zegen aan het eind van de dienst van grote
betekenis. Ze ervaren dat als een steun in de rug voor de
week die voor hen ligt.

Harmen is de vriend van onze dochter Berdien. Hij komt
uit Drenthe. Hij werkt bij een bedrijf dat metalen en glazen
verpakkingen maakt en reist door heel Europa. Berdien en
Harmen kennen elkaar nu een jaar.
Harmen is niet gelovig opgevoed en is dus ook niet kerkelijk
betrokken. Maar als Berdien op zondag naar de kerk gaat,
gaat Harmen vaak mee. Het is voor hem een heel onbekende
wereld waarin hij verzeild is geraakt: een familie die bidt en
dankt voor en na het eten en na de warme maaltijd een stukje
uit de Bijbel leest. Een zwager die het afgelopen voorjaar
‘Belijdenis’ deed en die met zijn vriendin niet alleen trouwde
in het gemeentehuis, maar ook in de kerk. Hoe komt dat op
hem over? Wat ziet hij gebeuren in de kerk? Is de kerk voor hem
een overblijfsel van een cultuur die al nagenoeg verdwenen is,
dus meer nostalgie dan dat het de mensen werkelijk iets te
zeggen heeft? Of vindt hij er iets dat waarde kan hebben, ook
voor hemzelf? We besloten elkaar brieven te schrijven en onze
ervaringen met elkaar en met u te delen.

Nee, een kerkdienst zal nooit naar ieders zin zijn. Soms heeft
een voorganger zijn dag niet, soms een kerkganger. Gelukkig
zijn kerkgangers trouw. Ze denken niet: Hmm, dit was niks
vanmorgen, ik kom mooi niet meer terug. Kerkgangers
weten dat ze geduldig moeten zijn en dat er vanzelf weer
een moment komt waarop een lied hen kippenvel bezorgt
of een woord uit de bijbel, een gebed of een preek hen bij
de lurven pakt om hun bestaan een wending te geven, of
dat hen juist troostend wiegt in hun verdriet.

Hallo Gerda,
Heel erg bedankt voor je reactie over de KING pepermunt.
Wat een goede leus trouwens
van KING; Kwaliteit In Niets
Geevenaard.
Jouw wedervraag aan mij was
om te kijken of datgene wat
gezegd en gezongen wordt,
betrekking heeft op levens van
mensen en hoe de sfeer is in
de kerkdiensten. Ofwel, welke
verwachting en behoefte mensen hebben, kijkend naar het geloof en/of de kerkdienst.
Naarmate de dienst meer aan hun behoefte voldoet, heeft
de dienst meer kwaliteit voor de mensen. Want dat is volgens De Dikke van Dale de definitie van ‘kwaliteit: “de mate
waarin iets voldoet aan de gestelde verwachting”.

Is dat erg, als een kerkdienst zo af en toe niet aanspreekt?
Welnee. Wat dat betreft is het in de kerk niet zoveel anders
dan bij voorbeeld bij het voetballen. In een wedstrijd kun
je niet altijd scoren. Een voorganger kan dus ook niet altijd
iedereen aanspreken. Tegelijkertijd kun je zeggen dat de
toeschouwers van een wedstrijd ook niet altijd voldaan naar
huis gaan. Maar gelukkig voor het voetbalteam komen ze de
volgende keer gewoon weer.
Teksten en gezangen hebben voor iedereen een andere
waarde. Het bijzondere is dat ieder mens zich ontwikkelt
in zijn of haar geloof. Je hoort of leest steeds weer nieuwe
inzichten en daarop pas je je eigen geloof aan. Als je kind
bent geloof je anders dan wanneer je volwassen bent. Als
je gezond bent geloof je anders dan wanneer je ziek bent.
Dat maakt geloven ook zo boeiend. Het is nooit statisch: het
verandert mee met jezelf.

Kijkend naar de sfeer merk ik dat de voorganger een
belangrijke rol heeft in het maken van de juiste sfeer. De ene
voorganger spreekt meer aan dan de ander en dan vaak niet
eens door de inhoud, maar meer door de manier waarop
gesproken wordt. Dat is vast geen gemakkelijke uitdaging
als voorganger, om het iedereen “naar de zin” te maken…
al zal je het vast wel proberen.

De kerk had er vroeger wel eens een handje van om dwingend een betekenis van een stuk uit de geloofsleer of uit
de bijbel op te leggen aan de gemeenteleden. Die opstelling hebben we inmiddels zo goed als achter ons gelaten. En
dominee heeft de waarheid niet in pacht. Hij of zij legt de
bijbel uit naar eigen vermogen. De preek kan de hoorders
slechts een eindje op weg helpen bij hun begrip van de Bijbel. Zij geven zelf betekenis aan wat zij horen of lezen.

Kijkend naar de inhoud, weet ik dat kerkgangers zich baseren op dezelfde Bijbel en in een kerkdienst allemaal dezelfde
woorden en gezangen horen. Maar geloven mensen van dezelfde kerk in “hetzelfde”, of hebben de teksten en gezangen
voor elk mens een eigen betekenis en waarde? Ik denk, dat
het waarschijnlijk het laatste is… hoe zie jij dat?

Hartelijke groeten, Gerda

Groeten, Harmen

Tja, dezelfde Bijbel, dezelfde liederen en toch zal iedereen
andere dingen oppikken uit een kerkdienst. Er wordt best
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Hoi Harmen,

Een boekje of een app: Met Johannes toeleven naar Pasen
Wie ben ik en hoe leef ik? Wat zegt Jezus over zichzelf en wat
betekent dat voor mij? Wie in de veertigdagentijd bij zulke
vragen wil stilstaan, kan het leesplan van het Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG) volgen. Deelnemers lezen vanaf 6
maart het hele Johannes-evangelie op weg naar Pasen. Het
leesplan komt digitaal beschikbaar via debijbel.nl, de app
Mijn Bijbel en als boekje.

Bijbelvertaling (NBV), een vertaling vanuit de bronteksten
van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands.
Het fraai uitgevoerde boekje is te bestellen via de vrijwilliger
van het NBG of via deze link: www.bijbelgenootschap.
nl/40dagentijd.

‘In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij vragen die
hun dagelijkse bezigheden overstijgen’, zegt NBG-directeur
Rieuwerd Buitenwerf. ‘Bijvoorbeeld de vraag: wie ben ik, los
van mijn gewoontes en prestaties? Wie wij zijn, hangt volgens
het Johannes-evangelie nauw samen met de vraag wie Jezus
is. Daarom is alles wat Johannes over Jezus opschreef, een
uitnodiging aan ons als lezers. We willen de deelnemers aan
dit leesplan uitdagen: wat zegt Jezus over zichzelf en wat
kan dat voor mij betekenen? De zeven “Ik-ben”-uitspraken
van Jezus in dit evangelie vormen daarbij de rode draad.’
Met het leesplan lees je in veertig dagen het hele Bijbelboek
Johannes door. De Bijbelteksten komen uit de Nieuwe

jaarprogramma activiteiten
Kleaster kuier Jorwert

vlot in Paasloo aan.
Daar in het gebouw “Paesloe”
werden we hartelijk ontvangen
en konden we onze meegebrachte
broodjes en koffie nuttigen.
Dat was weer prima geregeld door
Anna-Martha en Marinus …!
Ook de bezemwagen van Marinus
was prettig, al werd buiten wat
rugtassen daar geen gebruik
van gemaakt. Ook de dropjes
en pepermuntjes van de familie
Reitsma werden zeer gewaardeerd.
Daarna namen we een kijkje in de
kerk, op een bordje bij de ingang stond Ned.Herv.Kerk anno
– 1336. Ondanks de 5 kilometer extra die we
hadden gelopen om in Paasloo te komen was
het toch best de moeite waard.
In de kerk las Gerda enkele verzen voor uit
Psalm 104. Na het verlaten van de kerk namen
we al wandelend 10 minuten stilte in acht,
soms best moeilijk voor sommigen van ons.
Voor we in Kalenberg kwamen hadden we een
prachtig pad in het bos. Na Kalenberg werd
het alleen maar mooier; brugje op, brugje
af en links en rechts prachtig verbouwde
“huisjes“.
Voordat we het in de gaten hadden waren we
al bij ons eindpunt van deze dag : Nederland.
De auto’s werden weer volgeladen en we
keerden voldaan huiswaarts. Toch maar mooi
19 i.p.v. 14 kilometer gelopen.

Een mooie activiteit is de kleaster kuier op woensdag 10
april. Ongeveer 10 mensen hebben zich hiervoor opgegeven.
Maar wie nog meewil kan zich nog opgeven. Rust, stilte,
bezinning en verbinding zijn de kernwoorden tijdens de
wandeling. Meer informatie vindt u in het jaarprogramma
op blz.18.
U kunt zich opgeven bij Geertje Minnee (0513 499248)

Gezamenlijk

it Jabikspaad 16 januari
Hoe een korte route toch een langere route werd…
Zaterdag 19 januari werd er weer een gedeelte van het
Japikspaad gelopen. Na een druilige week waren de
weergoden ons deze dag goedgezind. Het
was droog en de zon liet zich ook zo af en
toe zien. Na een toeristische route met de
auto ( o.a. de oude zeedijk bij Blankenham )
kwamen we aan op ons eindpunt Nederland.
Hier werden de auto’s weer volgeladen voor
de start bij ons beginpunt aan de Sasweg. Om
kwart over negen gingen we “los “ met een
groep van 21 personen.
Wat een prachtige wereld om te lopen, in het
voorjaar en in de zomer is dit gebied helemaal
een paradijsje! We liepen door Oldemarkt
waar we nog de tekst bekeken met daarop de
geschiedenis van het Japikspaad. Hier kozen
we voor het Lange Pad en achteraf bleek dit
voor extra kilometers te hebben gezorgd!
De stemming was er niet minder om en na
enig gepuzzel: “Waar gaan we nu langs om
in Paasloo te komen” kwamen we toch al vrij

Trijn van der Heide
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It Jabikspaad 16 februari

waar we ons in bevinden. We voelen ons waardeloos. Maar
het maakt niet uit wat er gebeurt, je zult nooit je waarde
verliezen. Vies of schoon, gekreukeld of glad gestreken, je
bent nog steeds onbetaalbaar…..speciaal voor de mensen
die van je houden.”
“De waarde van onze levens wordt niet bepaald door wat
we doen of wie we kennen. Die waarde wordt bepaald door
wie we zijn! Je bent speciaal vergeet dat nooit!”
Tel je zegeningen, niet je problemen. Wees nooit bang om
iets nieuws te beginnen.

Het is 16 februari en volgens de kalender midden winter en
na het zien van de beelden van de ergste sneeuwstorm van
40 jaar terug hadden we vandaag niet kunnen lopen. Maar
het weer is ons vandaag goed gezind. We lopen vandaag van
het plaatsje Nederland naar Heetveld , ja wie kent ze niet?
Onze denktank Anna Martha en Marinus hebben alles weer
piekfijn geregeld zodat we alleen nog even die 18 kilometer
moeten lopen. We starten in het plaatsje Nederland (wel
het plaatsje Nederland in de navigatie invoeren i.p.v. het
land Nederland) anders sturen ze je de verkeerde kant op.
Wanneer we bij de start plaats zijn aangekomen willen we
zo snel mogelijk starten want men is aan het riet maaien
geweest en verbrand nu het overtollige gras en riet en we
willen niet gerookt worden. Onze eerste halte plaats is
vandaag de PKN kerk in Blokzijl alwaar de koffie geur ons
tegemoet komt. Na de koffie en het bezien van de kerk en
de minstens zo belangrijke sanitaire stop gaan we verder
richting St Jansklooster. We lopen door een mooi gebied en
onderweg zien we een oud stoom gemaal met daarnaast
een paar woningen waarin in een er van de fam. vd Heide
hebben gewoond, Ze vertellen nog een mooi verhaal en
daarna gaan we naar de tweede rustplaats, ditmaal de PKN
kerk in St Jansklooster. Ook hier is weer koffie en kunnen
we onze mee genomen proviand nuttigen. Ook zetten we
onze namen op een felicitatie kaart voor een deelneemster
die vandaag 80 jaar is geworden Na de mooie meditatie
van Tilly lopen we de eerste 10 minuten in stilte door het
dorp, iedereen met zijn eigen gedachten, moeilijk heden
, verdriet maar ook mooie dingen dat we dit mogen en
kunnen doen .Wij zijn bevoorrechte mensen dat we hier
in alle vrede en rust met elkaar mogen wandelen ,lachen
en onze verhalen met elkaar delen. Voor ons is de route
uitgestippeld en weten waar we vandaag uit komen, maar
de eerste pelgrims moesten onder erbarmelijke omstandig
heden de tocht afleggen. Via een onverhard pad naderen we
het eindpunt , onderweg vinden we het bijzonder dat we zo
n hechte groep zijn geworden. We zijn nu weer bij de auto
s en rijden terug naar het start punt en gaan daar na ieder
zijn eigen weg, onderweg lopen er al koeien in het weiland
en ‘s avonds meld Piet Paulusma dat het de warmste 16
februari ooit is geweest. Het was weer een geweldige dag en
een waardevolle tocht. We zien al weer uit naar de volgende
en tevens laatste etappe.

Klaas Snijder
Spirit & Business
Vrijdag 22 maart was er een avond georganiseerd in Unitas
waarin ons gemeentelid Luciënne Boelsma, die in de gemeente
de Fryske Marren wethouder voor het C.D.A.is, gastspreekster
was. De zaal was goed gevuld. Op een heldere en leuke
manier heeft zij ons duidelijk gemaakt hoe het voor haar is
om politiek te bedrijven, als christen in de gemeenteraad, en
voor welke dilemma’s zij soms komt te staan.
Door middel van een drietal verschillende casussen waarin
door een gemeenteraad een besluit moet worden genomen
werden de aanwezigen aan het denken gezet. We werden
in groepen verdeeld en moesten proberen tot een besluit
te komen over zaken als: het uitzetten van kinderen naar
een veilig land, winkels open op zondag en een extraatje
voor de minima. Dit leverde verschillende meningen op,
die door onze spreekster als een goede politica werden
beantwoord. Door het stellen van tegenvragen door haar
aan ons, waarbij wij ook
als christenen moesten
nadenken, bleef de avond
bijzonder levendig. Fijn
was het dat de gesprekken
politiek neutraal bleven.
Na het dankwoord van de
leiding, applaus van de
aanwezigen en een attentie
voor onze gastspreekster
namen we nog een hapje
en een drankje. Alles prima
verzorgd door Joke Wester.
We konden nog wat napraten
en gingen na een zeer
geslaagde avond tevreden
naar huis.

“Waarde”
Een spreker begon zijn seminar door een biljet van 20 euro
in de lucht te houden. In de zaal met 200 mensen vroeg hij:
“Wie wil dit biljet hebben? “ Vele handen gingen in de lucht.
Hij zei: “Ik ga dit biljet weggeven, maar laat me eerst dit
doen.” Hij verfrommelde het 20 euro biljet en vroeg: “Wie
wil dit biljet nog steeds?” De handen gingen weer omhoog.
Nu gooide hij het biljet op de grond en schuurde er met zijn
schoen over heen. Hij raapte het biljet weer op en vroeg:
“Wie wil het nú nog hebben?” Er gingen nog steeds veel
handen de lucht in.
“Mijn vrienden, we hebben allemaal een waardevolle les
geleerd. Het maakt niet uit wat ik doe met het geld, jullie
willen het nog steeds omdat het niet in waarde verminderd
is. Vaak in ons leven vallen we, worden we gekreukeld en
vies door beslissingen die we maken en de omstandigheden

Rauke de Hoop

De Openbaring van Johannes is het
meest opmerkelijke, moeilijke maar
ook intrigerende boek in de Bijbel.
Wat betekenen al die vreemde
wezens, al die getallen en kleuren?
Waar moeten we bij denken, als
verteld wordt van het beest uit de zee,
de draak, de vrouw die een kind krijgt
en het Lam?

7

Gezamenlijk

Theaterconcert Jochanan van Patmos

Acteur Kees Posthumus, Toneelgroep Tsjoch en Mannenkoor
Cantate cum Gaudio namen ons aan de hand mee door het
verhaal en haalden de gebeurtenissen uit Openbaring naar
onze tijd. Het koor werd ondersteund door organist Anne
Kroeze en vier trompettisten. De sfeer en het toneelspel
werd nog intenser door de prachtige lichteffecten en de
beelden op de schermen, verzorgd door Michiel Osinga. Ben
Hogeterpt schreef het script en Sybren Sigtema zorgde voor
de regie. Het was een prachtige avond!

Wanneer ik je vraag naar me te luisteren
en je denkt van alles te moeten doen
om mijn probleem op te lossen
help je me niet, hoe vreemd dat ook lijkt.
Luister. Alles wat ik wil is dat je naar mij luistert.
Niets zeggen, niets doen, alleen luisteren.
Goede raad is niet duur,
een postzegel is genoeg voor een reactie
van een vragenrubriek van elke willekeurige krant.
En ik kan zelf handelen, ik ben niet zonder bronnen,
misschien moedeloos en verward,
maar niet zonder bronnen.
Wanneer jij iets voor me doet,
wat ik zelf zou hebben kunnen
en moeten doen, draag je bij aan mijn angst
en mijn zwakte.
Maar, wanneer je het feit accepteert
dat ik me voel zoals ik me voel,
hoe vreemd die gevoelens ook lijken,
dan kan ik ophouden met mijn pogingen je te overtuigen
en kan ik eindelijk proberen te begrijpen
wat de achtergrond van mijn gevoelens is.

Hoe luister je ?
Op 20 januari was de avond “Hoe luister je”. De leiding was
in handen van ds. Aart Veldhuizen.
Het volgende stukje, uit een Frans kerkblad van 1994, is
ingebracht door Janke Bokma.

En als dat duidelijk is, komen ook de antwoorden
en heb ik geen raad nodig.
Zelf vreemde gevoelens hebben een zin,
wanneer men maar begrijpt wat er achter steekt.

“Luister”

Misschien helpt bidden daarom, soms.
Omdat God niet praat, geen goede raad geeft
en je niet probeert de zaken te regelen.
Hij luistert alleen en laat je zelf je problemen oplossen.

Wanneer ik je vraag naar mij te luisteren
en je geeft me goede raad
doe je niet wat ik je vraag.
Wanneer ik je vraag naar me te luisteren
en je zegt dat ik me niet moet voelen zoals ik me voel
neem je mijn gevoelens niet serieus.

Daarom bid ik je, luister naar me.
En, als je wilt praten, wacht op je beurt,
dan zal ik naar jou luisteren.
(Anoniem)

tsjukemargemeentes
Op zaterdag 2 maart was er weer een bijeenkomst van de
Tsjûkemar gemeentes. Deze keer waren we in de mooie,
gerestaureerde, kerk van Terkaple.

kregen een waarschuwing van de Monumentenwacht dat de
muur achter het koor aan het verzakken was. Zelf hadden
wij al gezien dat grote grafstenen in de kerk ook wegzakten.
Hier moest wat aan gedaan worden. Met begeleiding van
Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland, die
het bestek schreef van de uit te voeren werkzaamheden, zijn
we gestart. Het bestek is aangeboden aan drie aannemers,
waarvan Bouwbedrijf Cornel in september begonnen is
met de werkzaamheden. De kerk zelf is geen officieel
monument maar valt wel onder de categorie ‘beeldbepalend
en karakteristiek’. De twee grote grafstenen staan wel als
officieel monument geregistreerd en het kerkhof is een
groenmonument. De kosten van de totale renovatie waren
€ 240.000. Wij zijn heel actief geweest om de benodigde
financiële middelen bij elkaar te krijgen. Van de provincie,
de gemeente en Stichting Westermeer hebben we op dit
gebied veel steun gekregen. Ook de gemeenteleden droegen
bij. Daarnaast hebben we diverse Fondsen aangeschreven,

Gezamenlijk

De voorzitter heet een 25-tal mensen welkom en in het
speciaal Jolanda Tuma: dorpskerkambassadeur van
Noord-Nederland. Hij memoreert nog even de geslaagde
openluchtdienst van 2018 en meldt dat de organiserende
commissie van die dienst alweer plannen heeft om ook
in 2019 iets speciaals te organiseren met het thema
“Verbinding”.
Dominee Sara opent met het lezen van een gedeelte uit
Johannes 21 over de wonderbare visvangst en het uitspreken
van een gebed.
Daarna krijgt de gemeente Terkaple het woord voor een
presentatie over de kerk van Terkaple: Uiltje Brink verzorgt
die presentatie: De huidige kerk werd gebouwd in 1854. Wij
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waarbij we in de gelukkige omstandigheden waren
dat we ter informatie gebruik konden maken van het
rapport dat Peter Wester voor zijn afstudeeropdracht als
Kunsthistoricus over onze kerk heeft geschreven. Tijdens
de herstelwerkzaamheden is een 531 jaar oude grafzerk
van de Friese edelman Tjepke van Oenema ontdekt, heel
bijzonder. De Fryske Akademy heeft het opschrift in het
oud-Fries en Latijn ontcijferd. Er werd een betonconstructie
op palen geconstrueerd. Deze palen werden zowel aan de
binnen- als aan de buitenkant van de verzakte muur van
de kerk geplaatst. Hierop werden door de muur van de kerk
heen grote betonnen blokken aangebracht. Op die manier
wordt de muur gefixeerd. Ook de toren werd gerenoveerd
en andere zaken zoals het schilderwerk werden aangepakt.
Over de grootste grafsteen in de kerk werd een glazen plaat
gelegd. Na deze renovatie is onze kerk weer klaar voor de
toekomst.

De beweging wil in gang zetten dat de dorpskerken/gemeentes beter zichtbaar worden en dat de deuren naar
de buitenwereld open worden gezet. Het doel van haar
ambassadeurschap is het leggen van contacten met de
dorpskerken, hen informeren en verhalen verzamelen
en delen. Er worden ook landelijke dagen met workshops
georganiseerd.
In elke kerk zit een gelaagde ziel en er komen mensen die in
verschillende relaties staan met die kerk en hun dorp. Soms
moet je dan even om je heen kijken in jouw gemeente met
de vraag: Wat hebben wij “aan boord”? Het is van belang
dat we “over de rand stappen” door ons telkens af te vragen,
hoe we de deuren open kunnen zetten naar het dorp.
De ambassadeurs hebben al verschillende voorbeeldverhalen
gehoord in het land:
• een Kerstengel-project (omzien naar elkaar);
• een pelgrimage-project (lopen door de omgeving);
• een lichtjesregen-project (kerken open bij Allerzielen);
• een zin-in-werk-project (mensen interviewen over hun
werk en de zingeving daarvan);

Na de pauze krijgt Jolanda Tuma het woord. Zij vertelt
over de landelijke Dorpskerkenbeweging, die gestart is in
september 2018. Projectleider is Jacobine Gelderloos en
Jolanda is ambassadeur voor Friesland, Groningen, Drenthe
en Noord-Holland.

Nieuws uit de Classicale Vergadering
Eén van de grote veranderingen van vorig jaar is wel geweest
dat de zeven voormalige Classicale Vergaderingen van Friesland zijn opgeheven en er nu één Classis Fryslân is. De CV
heeft een beperkt aantal leden. Niet alle gemeenten zijn dus
meer vertegenwoordigd in de vergadering. De classispredikant, ds. Wim Beekman, zal de gemeenten bezoeken (zie
het vorige kerkblad). De vierjaarlijkse visitatie is ook komen
te vervallen. Er is wel een Classicaal College voor de Visitatie
(CCV), maar die komt pas in actie als er problemen zijn. De
gemeenten maken dat zelf kenbaar bij de classispredikant.
Ook kands. Beekman zelf visitatie inschakelen. De voorzitter
van de nieuwe CCV is geworden ds. Idske van der Pol. Zij was
ook al voorzitter van het vorige college en heeft dus ruimte
eravring. Ds. Van der Pol is met emeritaat. Ze gaat dit werk
voor 10 uur per week doen. Ze vindt haar werk belangrijk en
vervult haar taak met hart en ziel.

belangrijk dat dit nieuwe ‘klooster’ er komt.
De FAF-pot is na deze gift bijna leeg. De kerken wordt
gevraagd naar rato bij te dragen aan de pot. Nu wil het FAF
ook de diaconieën vragen een diaconale bijdrage te leveren.
Twee consulenten van Kerk in Actie komen ons voorlichten
over het werk van KiA en hun nieuwe project: ‘Fryslân foar
Rwanda’. In Rwanda willen ze jongeren in de kerk houden,
ze willen iets met kinderen en iets met landbouw. Uit die
behoeften is het nieuwe project ontstaan. Waar aan gewerkt
wordt is bij voorbeeld een muziekschool voor bandjes die in
kerken spelen, zodat ze professioneel aan de slag kunnen in
allerlei situaties en zodoende geld kunnen verdienen, een
landbouwproject en een project voor weeskinderen die HIV
hebben (scholing en medicijnen).
- Er is een website ‘Fryslân foar Rwanda’. Daar is inspiratie te
vinden voor de Zendingsdienst (flyers, filmpjes, startpakketten).
-De website van de Classis Fryslân is nog niet in de lucht,
maar zit er aan te komen.

De CV stemt in met het voorstel van het FAF (Fries Activiteiten
Fonds) om € 100.000,-- te schenken voor het realiseren
van een nieuw ‘klooster’ bij Nijkleaster in Jorwerd, mits
de landelijke kerk deze gift verdubbeld. De landelijke kerk
heeft die verdubbeling inmiddels toegezegd. De CV vindt het

ds. Gerda Keijzer
(Afgevaardigde naar de Classicale Vergadering)

Op het nieuws hoorde ik een opmerkelijk bericht:
wetenschappelijk onderzoek van een aantal Engelse
sociologen heeft aangetoond dat het beter gaan met
werknemers als zij op hun werk zingen in een koortje. Uit de
proef bleek dat in het geval collega’s samen zingen er sprake
is van 96% minder stress. Bovendien verminderde het aantal
werknemers dat zich in een sociaal isolement voelde met 86
%. Laten wij in de kerk nou veel zingen… Goed bezig!! (GK)
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Nieuwsflits

Groot Letter Bijbel
Veel oudere mensen kampen met slechter wordende ogen.
De lettertjes in een ‘gewone’ Bijbel zijn te klein geworden
voor hen. Daardoor gaat het lezen steeds moeilijker of
het lukt zelfs helemaal niet meer. Met name als het de
Bijbel betreft wordt dat vaak als een groot gemis ervaren.
De oplossing lijkt simpel: dan koopt zo iemand toch een
Groot Letter Bijbel?! Maar zo simpel is het niet! Groot Letter
Bijbels zijn nauwelijks nog te koop. Hier en daar is hooguit
nog aan een gebruikt exemplaar te komen. Overigens
waren de nieuwe exemplaren destijds ook enorm prijzig.
En dat voor mensen die door hun handicap vaak toch al
te maken hebben met veel extra kosten! Vandaar dat
de Bijbelvereniging het initiatief heeft genomen om de
Goot Letter Bijbel opnieuw te laten drukken. En evenals
alle andere uitgaven van deze vereniging wordt ook deze
5-delige serie (4 delen Oude Testament en 1 deel Nieuwe
Testament) gratis ter beschikking gesteld. Het enige dat

wordt gevraagd is een bijdrage in de verzendkosten van €
9,50. Via de website www.bijbelvereniging.nl kan de Bijbel
gratis worden aangevraagd. Inlichtingen kunnen worden
ingewonnen via info@bijbelvereniging.nl

leesrooster
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APRIL
ma 1 Leviticus 4:22-26
di
2 Leviticus 4:27-35
wo 3 Leviticus 5:1-13
do 4 Leviticus 5:14-26
vr
5 Leviticus 6:1-6
za 6 Leviticus 6:7-11
zo 7 Psalm 59
ma 8 Hosea 1:1-9
di
9 Hosea 2:1-9
			
woe 10 Hosea 2:10-25
do 11 Hosea 3:1-5
vr 12 Hosea 4:1-11
za 13 Hosea 4:12-19
zo 14 Lucas 19:29-48
			
ma 15 Hosea 5:1-7
di 16 Hosea 5:8-15
wo 17 Lucas 22:1-13
do 18 Lucas 22:14-65
			
vr 19 Lucas 22:66-23:56
za 20 Hosea 6:1-3
zo 21 Lucas 24:1-12
			
ma 22 Lucas 24:13-35
di 23 Lucas 24:36-53
wo 24 Psalm 56
do 25 Leviticus 6:12-16
vr 26 Leviticus 6:17-23
za 27 Psalm 61
zo 28 Leviticus 7:1-10
ma 29 Leviticus 7:11-27
di 30 Leviticus 7:28-38

MEI
wo 1 Psalm 144
Geluk voor het volk
do 2 Hooglied 1:1-7
Verlangen
vr
3 Hooglied 1:8-17
Zoete woorden
za 4 Hooglied 2:1-7
Voor mij is er maar één
zo 5 Hooglied 2:8-15
Samenkomst
ma 6 Hooglied 2:16-3:5 Zoeken
di
7 Hooglied 3:6-11
Bewondering
wo 8 Hooglied 4:1-11
Lichaamstaal
do 9 Hooglied 4:12-5:1 Paradijs ...
vr 10 Hooglied 5:2-8
Aangeraakt
za 11 Hooglied 5:9-6:3
De ware
zo 12 Psalm 148
Collectieve lof
ma 13 Hooglied 6:4-12
Stralen
di 14 Hooglied 7:1-6
Knap
wo 15 Hooglied 7:7-8:4
Genieten van elkaar
do 16 Hooglied 8:5-14
De kracht van liefde
vr 17 Psalm 64
Verbaal geweld
za 18 Jakobus 1:1-18
Verankerd geloof
zo 19 Jakobus 1:19-27
Woorden en daden
ma 20 Jakobus 2:1-13
Wet op gelijke behandeling
di 21 Jakobus 2:14-26
Daadwerkelijk geloof
wo 22 Jakobus 3:1-12
Houd je tong in toom
do 23 Jakobus 3:13-18
Wijsheid
vr 24 Jakobus 4:1-10
Wie is jouw vriend?
za 25 Jakobus 4:11-17
Let op je woorden
zo 26 Jakobus 5:1-6
Rijk-dom
ma 27 Jakobus 5:7-12
Geduld
Help bidden, want bidden helpt
di 28 Jakobus 5:13-20
wo 29 Handelingen 1:1-8 Verbondenheid
do 30 Handelingen 1:9-14 Hemelvaart
Vurig en eensgezind
vr 31 Handelingen 1:15-26 Lotgeval

Leiders staan niet boven de wet
Vergeving is niet goedkoop
Wegkijken is strafbaar
Boetebeleid
Het vuur blijft branden
Voedsel voor priesters
Gebed om bevrijding
Getrouwd met een ontrouwe
De HEER is trouw,
ondanks ontrouw
Gekrenkte liefde
Voorbeeldig
Al die ellende is geen toeval...
Van kwaad tot erger
Palmpasen
Benedictus
Valstrikken
Gevolg van foute keuzes
Voorbereidingen
Tafelgesprekken en 			
wapengekletter
Genade door onrecht
Lied van hoop
Eerste Paasdag
Zondagsactiviteit
Uitleg
Feest van herkenning
Help!
Gebroken brood
Heilige maaltijd
Lang leve de koning
Herstelwerkzaamheden
Let op vet
Priesterloon

JUNI
za 1 Psalm 120
zo 2 Spreuken 6:20-35
ma 3 Spreuken 7:1-27
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Ontheemd
Vreemdgaan is gevaarlijk
Laat je niet verleiden

4 vragen aan... jan bles uit broek
3. Wat doe je het liefst in je vrije tijd ?
Nu ik gepensioneerd ben schiet ik te kort en ik vul mijn
vrije tijd dan ook maar in zoals prediker het zegt: “Doe
wat je hand vindt om te doen en doe het met volle inzet.”
Daarom heb ik schapen ,kippen en konijnen wetende dat dit
verplichtingen met zich meebrengt . Maar de inzet ervoor
geeft het plezier erin.

Geboren in Langweer op 5-7-1932
1. Noem één ding dat je meteen zou veranderen aan onze
gemeente ?
Mijn “thuis” ligt bij de Protestantse Gemeente Langweer.
Daar ben ik “hikke en tein”, en heb ik mijn eerste
geloofservaringen opgedaan. Vele herinneringen komen
boven. Na vele omzwervingen(we zijn acht keer verhuisd)
en enige teleurstellingen elders lokte de neiging om
buitenkerkelijk te leven. Maar het verlangen ergens bij te
willen horen bracht mij naar Langweer. Deze gemeente
heeft mij van “de dwalingen mijns weegs” weerhouden en
dus betekent de Protestantse Gemeente van Langweer veel
voor mij.
Thuisgevoel is voor mij van groot belang net zoals in
mijn jeugd in een kerkelijk zeer betrokken gezin. Ga daar
om mijnentwil geen grote veranderingen in aanbrengen
behalve als het gaat om het gemeenschapsgevoel met
buitenkerkelijken te versterken. Velen zijn dwalend en
zoekend waarvan ik uit eigen jarenlange ervaring kan
getuigen. De twijfels zijn er nog zoals Gerard Reve zegt:

4. Wat betekent voor jou ‘geloven’?
Dat geldt ook voor mijn boeken die inspirerend moeten zijn en
mij tot nadenken zetten. Zoals de boeken van Tomas Halick:
Geduld met God en Raak de wonden aan. Geen gemakkelijke
stof evenmin als De Antwoorden op grote Vragen van Stephen
Hawking. Door zijn wetenschappelijke bestudering van het
heelal toont hij mij meer en meer aan dat de SCHEPPER
ofwel GOD bestaat, terwijl hij het omgekeerde tracht aan
te tonen. Verontrustend in zijn boeken is dat Hawking
aangeeft dat wij door het vergaren van steeds meer kennis
het voortbestaan van de aarde in groot gevaar brengen. Dit
gevaar is vele malen groter dan de klimaat dreiging. De Strijd
voor Vrede, Hoe we die kunnen Winnen van Tom Sauer, een
Belgisch hoogleraar in vredesproblemen, bevestigt dit. Hij
geeft aan hoe de bedreigingen en de gevaren zijn ontstaan
door oorzaken die we vergeten zijn doelend op het falen op
politiek en diplomatiek terrein. Vooral de volstrekt onjuiste
benadering van Rusland na de val van de muur. Daardoor
is de wapenwedloop weer in volle gang. Ook Samuel
Huntington heeft er in zijn boek Botsende Beschavingen in
1995 al voor gewaarschuwd. En dit alles lezende bekruipt mij
de geloofstwijfel en de zin van het leven. Maar dan kom ik
bij Prediker hoofdstuk 12 vers 13: “Alles wat je hebt gehoord
komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden
na. Dat geldt voor ieder mens.”
Ook de boeken van Tolstoi inspireren me, zoals Anna
Karenina. Daarin zoekt Lewin, een rijke grootgrond bezitter
(niet de hoofdpersoon), naar de zin van het leven, maar vindt
die niet in studies van allerlei aard. Maar na een gesprek met
één van zijn ondergeschikten valt hij terug op zijn geloof en
komt hij tot de conclusie: Iedere minuut van mijn bestaan
heeft een positieve betekenis omdat het in mijn vermogen ligt
er iets goeds in te verrichten. De betekenis ervan kwam pas na
een lang buitenkerkelijk leven tot uiting omdat dit precies
de invulling van mijn moeders geloofsinvulling was. Niet
dogmatisch maar van binnen uit en die geloofsbeleving moet
ik met vallen en opstaan ook kunnen. Geloven betekent dan
ook voor mij mijn twijfels overwinnen en luisteren naar wat
de Bijbel mij te vertellen heeft.
Hartelijke Groeten, J. Bles, Bloksleat 2, 8512 AA Broek

“Eigenlijk geloof ik niets,
en twijfel ik aan alles,
zelfs aan U.
Maar soms wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,
dan denk ik dat gij Liefde zijt
en eenzaam,
en dat in dezelfde wanhoop Gij mij zoekt
zoals ik U.”
Dit heeft mij in mijn buiten kerkelijke periode op de been
geholpen.
2. Wie/wat zou je wel eens een dag willen zijn en waarom?
De brief aan de Romeinen van apostel Paulus lees ik vaak
om zijn vrijmoedige benadering over hem zelf en de wet.
Hoofdstuk 2 de versen 12 t/m 16 en hoofdstuk 12 vers
3 neem ik graag in mij op. Maar om mijn met hem te
vereenzelvigen zou ik niet durven omdat mijn eigen falen
dat zou belemmeren.
Dat geldt ook voor Koning Willem Alexander die ik door zijn
menselijke eenvoud als één van ons beschouw. Maar een
dag in zijn schoenen staan is voor mij veel te hoog gegrepen.

De stem van een moeder: ‘de doodstraf moet stoppen’
“Hoe lang het geleden is, dat mijn dochter is geëxecuteerd?
4 jaar en 4 maanden.” In de korte stilte die valt, weet ik
zeker dat Shole Pakravan ook het aantal dagen en uren
exact weet. Shole stond in de vroege ochtend van 25 oktober
2014 buiten de gevangenis in Teheran toen aan de andere
kant van de muur haar dochter werd gedood. Opgehangen.

Dochter Reyhaneh had zichzelf verdedigd tegen een man
die haar probeerde te verkrachten. Met een zakmesje in
zijn schouder gestoken. Hij zou aan die verwonding zijn
overleden. Volgens haar was er een andere moordenaar.
Shole heeft er bewijzen voor.
Zeven jaar en vier maanden zat Reyhaneh vast. Zeven jaar
en vier maanden streed Shole voor gerechtigheid voor

11

Gezamenlijk

inlia

haar dochter. Ze klampte iedereen aan, stapte op iedereen
af, sprak zelfs de hoogste Iraanse overheidsdienaren en
bewindslieden. Tot aan president Rohani en grootayatollah
Khamenei toe. “Niemand van hen kan zeggen: ‘Ik wist het
niet, ik wist niet dat ze gemarteld werd, ik wist niet dat bewijzen
werden gemanipuleerd en achterovergedrukt.’ Niemand.” De
strijd voor gerechtigheid voor Reyhaneh kreeg internationale
steun. Van Amnesty International bijvoorbeeld, maar ook
van regeringen. In die tijd kwam ook het contact met INLIAdirecteur John van Tilborg tot stand. Daarom is Shole nu op
het INLIA-bureau in Groningen. Om Van Tilborg te bedanken
voor zijn steun. De lange telefoongesprekken met hem
bemoedigden haar en gaven kracht. “He made me brave.”
Reyhaneh is dood. Alle inzet heeft niet mogen baten. Toch
is Shole dankbaar voor alle steun die ze heeft gekregen. En:
haar strijd gaat door. “Veel moeders hebben geen stem.
Sommige moeders hebben niet eens het lichaam van hun
kind teruggekregen. In dorpen in het Noorden van Iran gaat
het wel om twee of drie kinderen per dorp. Als je je kind
niet eens kunt begraven, blijf je zoeken naar je lieve kind.
Je kind is deel van je, deel van je lichaam.” “Ik heb mijzelf
en mijn dochter beloofd: zolang ik leef, zal ik ervoor strijden
dat er geen mensen meer ter dood worden gebracht. De
doodstraf moet stoppen.” En zo strijdt ze ervoor om andere
moeders haar lot te besparen. “Of het nu echte criminelen
zijn of onschuldigen: niemand mag de doodstraf krijgen.
Niemand mag gemarteld worden.” Dat is haar droom: een
Iran zonder marteling, zonder executies. Voor die droom
moest ze haar land verlaten. Want ze bleef zich uitspreken.
De regering verbood haar eerst te werken (ze was
toneelregisseur), maakte haar het leven moeilijk en
schakelde vervolgens over op intimidatie. ‘Je hebt nog twee

kinderen. Wees verstandig. Accepteer de realiteit. Het zou toch
vreselijk zijn voor je kinderen als hun moeder de dood vond,
bijvoorbeeld door een auto-ongeluk. Zo wreed kan het lot zijn.’
Maar Shole had inmiddels te veel andere moeders gesproken.
“Als je als moeders onderling deelt hoe het voelt als je kind
geëxecuteerd wordt, is dat een diepe ervaring. Ik kan niet
anders dan mij daarover uitspreken.” Toen haar tweede
dochter werd aangevallen, zijzelf ook slachtoffer werd van
een aanval en een vriendin werd gearresteerd, moest ze
kiezen. Mond houden of vluchten. Het werd het laatste. Op
het vliegveld werd ze aangehouden, maar zij en haar tweede
dochter wisten met list en bedrog aan de veiligheidsdiensten
te ontkomen. “We zijn ontsnapt uit de muil van de wolf.” Ze
kreeg begin vorig jaar asiel in Duitsland. Haar man is nog
in Iran. Ze appen iedere avond. Even de dag doornemen.
Iedere week neemt hij haar via de mobiele telefoon (Skype)
mee naar het graf van Reyhaneh. Dan huilt ze, schreeuwt
ze. Ja, het is moeilijk zo ver weg te zijn. Ja, ze mist haar man.
En haar derde dochter. En haar vader. En ja, ze is wel eens
bang. Maar ze is gevlucht om te strijden tegen de doodstraf
en tegen marteling. Om zich uit te kunnen spreken. “I am
here to raise my voice.” Anders had ze net zo goed kunnen
blijven. Deze dagen demonstreert ze bij de Tweede Kamer
in Den Haag en het Europees Parlement in Brussel. Samen
met Iraniërs van allerlei verschillende achtergronden en
ideologieën. “Er is één ding dat ons bindt: we willen een
rechtsstaat, zonder marteling, zonder executies. Dat is onze
gezamenlijke droom.”
INLIA - Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting
Jacobijnerstraat 59, 712 HZ GRONINGEN
T 050-3138181
E krp@inlia.nl

Van de redactie
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De naam van ons blad
Er zijn bij de redactie een aantal namen binnengekomen
voor ons kerkblad.
Dit zijn: Moeting - Meiinoar - Gemeentewurken - It Nijs
- Tsjerkenijs - Tsjerkeblêdsje - Twaresom - Twalûd Onderweg - Dubbelslag - Kompas - Verbinding - Zontaak
- Underweis.
Yn ‘e Wyngerd: in de wijngaard, waar de vruchten groeien,
die we met onze talenten mogen delen in de gemeenten
It Bynt: In oude boerenschuren, welke in onze omgeving
nog volop aanwezig zijn is it Bynt, zijn de stevige balken die
het dak ondersteunen. Met draagkracht vanuit de kerk en
gemeenten mogen we ons met elkaar veerbinden.
Bining of Ferbining: verbondenheid een sterke binding
met elkaar hebben.
Under de Toer/ De fjouwer Tuorren :de vier kertorens in
de gemeenten
Gean de Wei / Geandewei : lezen als de weg die we samen
mogen gaan
It Klavier, in onze kerken hebben we orgels, welke ons
iedere zondag begeleiden, de organisten bespelen het
klavier ( vier kerken)
Schakeling: denk aan een schakelaar die de schakeling
activeert en bijvoorbeeld het ‘licht’ doet branden

Om de huidige naam in te wisselen voor een andere zoeken
wij naar een bijzondere unieke naam voor ons kerkblad. De
redactie is van mening dat we deze naam nog niet gevonden
hebben. Misschien ziet u het licht en komt er een mooie
naam bovendrijven. We horen het graag!
Namens de redactie, Roel Kok
Kopij
Hieronder ziet u het schema voor het inleveren van de kopij
en de bezorging van de ‘Geschakeld’ in 2019. De kopijdata
zijn rood gedrukt. Dit is de uiterlijke inleverdatum.
Geschakeld Kopijdatum	Schakels
Bij
		 maandag
Klaar
bezorgers
				 vrijdag
juni/juli
aug/sept
okt/nov
dec/jan
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13/5
1/7
16/9
18/11

31/5
12/7
27/9
29/11

1/6
12/7
27/9
29/11

Bezorgen
zaterdag

1/6
13/7
28/9
30/11

PG LANGWEER
kerkenraadsnieuws
Activiteiten

In de kerkenraad
(en in de kerkdienst)
namen we afscheid
van Wimke Kampen
en Geeske Plantinga,
die als diaken en
ouderling
lange
tijd hun krachten
hebben gegeven. Ze
hebben aangegeven
dat ze op de
achtergrond nog wel
wat dingen willen
blijven doen, waar
we natuurlijk erg blij
om zijn. In de morgendienst van 24 maart is Reinoud de
Boer bevestigd tot diaken. We zijn erg blij met zijn plek in
de kerkenraad en hopen dat hij er ook zelf veel plezier aan
mag beleven. Want dat is het fijne: alle kerkenraadsleden
vinden het mooi om mee te doen aan het reilen en zeilen
van de kerk. De sfeer is erg plezierig en productief!
Op woensdagmiddag 24 april komt de nieuwe classispredikant
Wim Beekman, bekend van zijn prachtige columns in de
Leeuwarder Courant, kennismaken met de kerkenraad.
Sinds 1 september 2018 heeft de PKN classispredikanten
ingesteld, die geestelijk leiding geven aan het kerkenwerk
in de provincie. Aan Wim Beekman, die in een eerder leven
voorzitter van de synode was, is dat wel toevertrouwd. Hij is
voorstander van de plaatselijke aanwezigheid van de kerk in
de dorpen en weet veel over hoe je als kleine gemeente in
een dorp van betekenis kunt zijn.

Vrijdag 17 mei is er opnieuw Kliederkerk voor alle kinderen
van Langweer, in samenwerking met Ingka van Fulpen (van
Inkipinki), Esther van der Bunt, Marije de Vries en Tessa
Zomer. De kinderen ontvangen daarvoor nog een uitnodiging
en hou daar ook Facebook in de gaten. In de Kliederkerk
wordt met de kinderen gewerkt naar de Kliederkerkdienst
van 19 mei. De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan
zal centraal staan.
Op 4 mei wordt er door Dorpsbelang een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd in de Dorpskerk van Langweer. Het
is bijzonder om op deze avond rond acht uur samen te
komen om stil te staan bij de waanzin van oorlog en al die
slachtoffers die nooit hadden mogen vallen. Dorpsbelang
zal daarover met meer informatie komen.
Kerkdiensten
31 maart – 4e zondag van de 40 dagen
Voorganger is de ons bekende pastor Anneke Adema. Anneke
heeft de afgelopen jaren heel veel gedaan in Op ‘e Noed
en is nu werkzaam in Koudum en omgeving, waar ze werkt
nadat hun dominee Wim Beekman de classispredikant is
geworden. Deze zondag is precies halverwege de 40 dagen
en wordt ook wel klein-Pasen genoemd met als feestelijke
intochtspsalm Psalm 122. In vroeger katholieke tijden werd
op deze zondag het vasten even gebroken. Officieel is de
kleur op deze zondag roze (het paars wordt al wat lichter
door het wit van Pasen), maar omdat de meeste kerken
(en ook ikzelf) geen paarse stola’s hebben, houden we het
gewoon bij paars.

Terugkijken

7 april – 5e zondag van de 40 dagen
Voorganger is ds. Osinga uit Oudemirdum. De psalm van de
zondag is Psalm 43, vanwege de roep om recht. Deze zondag
heet dan ook ‘Doe mij recht’.

Op vrijdagmiddag/avond 22 en zondagmorgen 24 maart was
de kliederkerk en kliederkerkdienst rondom de gelijkenis
van de Verloren Zoon, met Inkipinki, Tessa Zomer, Marije
de Vries en Esther van der Bunt. Terwijl ik dit schrijf, zijn de
activiteiten uitgedacht, maar moet alles nog plaatsvinden.
Het is mooi om ook kerk voor kinderen te zijn!
In de afgelopen weken overleed mw. Oenema. Een in
memoriam vindt u elders in dit (of een volgend) blad. We
wensen dhr. Oenema veel sterkte toe.
Vooruitblik
Omdat we in Langweer op zondag niet een nieuwsbrief
hebben, neem ik hier wat meer tijd om vooruit te kijken
naar de komende activiteiten en kerkdiensten.
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14 april – Palm- en Passiezondag
Het is dit weekend ook skûtsjesilen in het dorp. Daarom
hebben we besloten om dit jaar geen Kliederkerk en
Kliederkerkdienst in dit weekend te doen. Geen optocht met
Palmpasentakken dus dit keer. Voor mij is dat dit keer een
mooie gelegenheid om in de kerkdienst wat dieper stil te
staan bij Jezus’ intocht in Jeruzalem. Zo dikwijls slaat ook in
onze tijd het ‘Hosanna’ om in een ‘kruisig hem!”

Donderdag 18 april – Witte Donderdag
Op deze avond lezen we dat Jezus de voeten van zijn leerlingen
wast. We zitten aan een lange tafel die staat opgesteld in de
kerk. Als Jezus later deze avond het Avondmaal instelt, vieren
ook wij de Maaltijd van de Heer. Witte Donderdag is van
oudsher niet een sombere dienst. Integendeel. Het samen
aan tafel zijn, is zelfs een feestelijk gebeuren. Hij is het
die met ons verbonden wil zijn, ook al klinken er woorden
van aangekondigd verraad en verloochening. Ondanks dat
mensen mensen zijn, wil God met mensen verbonden zijn
en gemeenschap vieren.

Gerda Keijzer van Op ‘e Noed zal ons daarin deze zondag
voorgaan.
5 mei – derde zondag van Pasen
Bevrijdingsdag valt op een van de Paaszondagen. Prachtig is
dat. Pasen en bevrijding hebben alles met elkaar te maken.
Eén van onze vaste gasten, H. Steinvoort die tegenwoordig
dominee van Cothen is, is onze voorganger.
12 mei – vierde zondag van Pasen
Op deze Paaszondag worden er twee kinderen gedoopt. Het
is de tweeling Lambert en Feodora van Alexander en Luise
van Holk. Zij kiezen heel bewust voor de kerk van Langweer
om daar hun kinderen te laten dopen omdat ze zich vanuit
het geslacht Van Eijsinga verbonden weten met de kerk van
Langweer. De doop zal gebeuren door ds Joost Röselaers,
een vriend van Alexander en Luise, in een kerkdienst waarin
wij samen een rol hebben.

Vrijdag 19 april – Goede Vrijdag met medewerking van
Cantabilé onder leiding van Rinny Pijpker en diverse acteurs.
De informatie hierover vindt u in het gezamenlijke deel van
dit kerkblad.
Paaswake 20 april – De Protestantse Gemeente Op ‘e
Noed heeft elk jaar een Paaswake in de Paasnacht. Deze
kerkdienst is de oudste en belangrijkste kerkdienst van het
jaar, waarin ook de nieuwe dopelingen werden gedoopt.
Meer informatie over deze dienst vindt u onder de berichten
van Op ‘e Noed. Vanzelfsprekend zijn ook Langweerders
daar van harte welkom.

19 mei – vijfde zondag van Pasen
De kerkdienst op deze zondag is opnieuw een
Kliederkerkdienst, samen met Ingka van Fulpen van Inkipinki
en andere gemeenteleden. In deze Kliederkerkdienst staat
de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan centraal.

Zondag 21 april – Paasmorgen met Interkerkelijk koor
Langweer o.l.v. Annelies Kwak
Op deze morgen barst alles los. Op ons paasbest gekleed
klinkt feestelijke muziek ons toe. Waar 40 dagen lang de
muziek in de kerken uiterst somber was, wordt nu alles uit de
kast getrokken. Trompetten mochten vroeger nooit klinken
in de 40 dagentijd, maar met Pasen komt de gemeente
weer volop aan zijn trekken. Gelukkig zit er op ons orgel
ook een heuse trompet, en daarnaast ook nog een dunne
(de Dulciaan). En Pasen duurt niet één dag, of twee dagen.
Welnee. Pasen duurt 50 dagen lang, tot aan Pinksteren, de
50e Paasdag.
Eigenlijk is dat dus de beweging van 100 dagen:
Eerst de zeven weken durende 40-dagentijd (waarbij de
zondagen niet worden meegeteld) en dan de zeven weken
durende Paastijd. Zo cirkelt alles in de kerk rond het feest
van de Opstanding van Jezus en krijgen we 50 dagen de tijd
(en een heel leven) om ook zelf tot opstaan te komen!

26 mei – zesde zondag van Pasen
Deze zondag heet zondag Rogate, bid. Naar goed gebruik
staat op deze zondag het bidden centraal. Voorganger is dhr
Dijkman uit Vorden.
30 mei – Hemelvaartsdag
Hemelvaart is de 40e Paasdag. Ds Mook uit Sneek zal onze
voorganger zijn.
2 juni – zevende zondag van Pasen
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel
weeszondag genoemd. Ds Alex van Ligten uit Sneek is onze
voorganger.
Tenslotte
Inmiddels wonen we bijna vier maanden in Langweer. Onze
inburgering is prima verlopen. We wonen hier heerlijk. Ik
verdiepte me in wat leefbaarheid in een dorp inhoudt. In
het komende Dorpsblad komt een artikel van mijn hand
daarover te staan, waar ik graag naar verwijs.

28 april – tweede zondag van Pasen
Deze zondag heeft de naam: ‘als pasgeboren kinderen’.
Mooi is dat eigenlijk. Pasen is zo hoog, op die hoogte ben
je niet zomaar. Maar gelukkig mag je daar in groeien! Ds

Hartelijke groet van de Legebuorren,
Ds. Aart C. Veldhuizen

verslag van de kerkenraadsvergadering
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Verslag kerkenraadsvergadering 12 december 2018

te wijzigen op dit punt zijn weggestemd. Men wil het
onderscheid tussen het huwelijk van man en vrouw en
andere levensverbintenissen handhaven. Ds. heeft de open
brief aan de Nederlandse samenleving van predikanten
en kerkelijk werkers mede ondertekend, waarmee zij
een signaal afgeven en uitspreken dat zij staan voor een
inclusieve kerk die geen onderscheid wil maken tussen
verschillende relatievormen en zeggen het te betreuren dat
de voorstellen zijn weggestemd.
*Van de classis Friesland is het verzoek gekomen om een

Aanwezig: Voltallige kerkenraad.
Opening: Voorzitter Wimke Kampen heet allen welkom. Ds.
spreekt met de leden over de verlangens en alles en wat
wij graag anders zouden zien in deze adventstijd. Gezongen
wordt lied 461.
Ingekomen stukken:
*PKN: schrijven inzake kerkorde betr. zegening huwelijk en
andere levensverbintenissen. Voorstellen om de kerkorde
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gift of lening te doneren voor het nieuwe “Nijekleaster”. Van
kerkelijke gemeentes wordt nog € 900.000 gevraagd.
Notulen kerkenraadsvergadering 31 oktober 2018 worden
goedgekeurd en ondertekend.
Ouderlingen:
• Data voor de Maaltijd van Heer zijn vastgesteld op: 10
mrt, 18 april, 23 juni en 3 november.
• Op Goede Vrijdag zal het passieverhaal “De zaak J. v. N. “
door Cantabilé opgevoerd worden in Langweer. Dit wordt
een gezamenlijke dienst met Op `e Noed.
Diakenen:
• Voorstel wijziging bloemenbeleid: Na 50-jarig huwelijk,
nu ook elke 5 jaar daarna een bloemetje. Vergadering
gaat akkoord.
• Diakenen blijven zoeken naar een kandidaat- diaken.
Vergadering akkoord met de nieuwe kandidaten.
Kerkrentmeesters:
*In 2019 zal alle administratie uitbesteed worden bij het
K.K.A.(Kantoor Kerkelijk Administratie) en het zakelijke deel
bij de S.K.G.B. (Stichting Kerkelijk Geld Beheer).
Aftreden ambtsdragers:
Diaken Wimke Kampen en ouderling Geeske Plantinga
zullen binnenkort aftreden. Ook kerkrentmeester Piet Boer
en ouderling Geertje Minnee zouden aftreden in januari. Zij
gaan nog door tot er een vervanger is, ook ouderling Rinny
Pijpker gaat nog een jaar door.
Wat verder ter tafel komt:
De data voor de kerkenraadsvergaderingen worden
vastgesteld: 30 jan – 6 maart – 24 april – 5 juni. Sluiting:
Wimke Kampen bedankt voor ieders inbreng en Piet Boer
sluit af met “Mijn kerstgedicht”.
Verslag kerkenraadsvergadering 30 januari 2019
Aanwezig: de voltallige kerkenraad.
Opening: Voorzitter Rinny Pijpker heet allen welkom. Ds.
vertelt over het boek van Jacobine Gelderloos, getiteld:
‘Sporen van God in het dorp’. De auteur vraagt zich af: “Wat
gebeurt er in de dorpen en waar vind ik sporen van God?”.
Ds. gaat daarna voor in gebed.
Mededelingen: De nieuwe classispredikant, ds. Wim
Beekman, komt 24 april kennismaken.
Ingekomen stukken: Tsjûkemargemeentes. Uitnodiging
voor bijeenkomst in Terkaple op 2 maart. Gemeente
Terkaple zal zich voorstellen en gastspreker is Jolanda Tuma,
dorpskerkambassadeur Noord-Nederland. Ds. en Geertje
Minnee gaan erheen.
Notulen kerkenraadsvergadering 12 dec. 2018 worden
goedgekeurd.
Terugblik diensten: Kerstnachtdienst werd door sommige
aanwezigen als een beetje onrustig ervaren. Aandachtspunt
voor volgend jaar! Er was geen dienst op 1ste kerstdag. Op
de volgende gemeenteavond zal aan de gemeente gevraagd
worden of deze dienst gemist wordt.
Doopdienst: De doop is aangevraagd voor de tweeling van
fam. van Holk. Hiermee wordt ingestemd.
Ouderlingen:
• Op 29 september staat de gemeentezondag gepland
en besloten wordt dat er dit jaar een gezellig uitstapje
gemaakt zal worden.
• Het paasontbijt zal weer georganiseerd worden.
• Leden stemmen in met het idee om op 4 mei iets aan
de dodenherdenking te doen in de kerk. Er is al contact
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geweest met Plaatselijk Belang, die hierop positief
reageerden.
Diakenen:
• Er wordt teruggekeken op alle Kerstactiviteiten.
• In 2018 zijn er 73 beterschaps- en bemoedigingskaarten
verstuurd.
• Reinout de Boer heeft zich bereid verklaard het ambt van
diaken te aanvaarden.
• Wimke Kampen zal na haar vertrek uit de kerkenraad de
bloemen en het sturen van de kaarten blijven verzorgen.
Kerkrentmeesters:
• Van het paneel van mw. Yteke Hettinga wordt momenteel
onderzocht hoe oud het is
• Er is een nieuwe luchtbevochtiger in de kerk en een
nieuwe telmachine voor het collectegeld.
• Er is geen subsidie ontvangen voor het Theaterconcert
‘Jochanan‘ op 8 februari. Rede is dat er door velen al geld
gegeven is voor eerdere uitvoeringen.
• Voor de Actie Kerkbalans worden brieven met een verzoek
om een bijdrage rondgebracht bij degenen die vorig jaar
ook een bijdrage overmaakten aan de kerk. Het antwoord
wordt dit jaar niet persoonlijk opgehaald.
Concept plaatselijke regeling: De wijzigingen in de
plaatselijke regeling worden doorgenomen en toegelicht.
De leden stemmen in.
‘Ontzorging’ scriba: De scriba heeft een lijst opgesteld
waarop zij al haar werkzaamheden beschrijft. De suggesties
voor verlichting van de werkzaamheden zullen worden
toegepast.
Gezamenlijk Kerkblad: Het eerste gezamenlijk kerkblad
(febr. mrt.) is uitgegeven. Er zijn overwegend positieve
reacties. De medewerking van Dominique van Rhijn is
stopgezet, zij verzorgde de lay-out, dat is vanwege de
nieuwe samenwerking niet meer nodig. Als dank voor haar
inzet heeft zij een attentie ontvangen. De verspreiding is
onderling geregeld met de bezorgers, d.w.z. dat Op ‘e Noed
de verspreiding aan onze leden in St. Nyk, Idskenhuizen
en Ter Oele doet en Langweer bezorgt bij de leden van Op
‘e Noed die in Langweer wonen. Besloten wordt dat alle
Langweerders en de leden buiten Langweer het kerkblad
‘gratis’ ontvangen; er wordt wel om een vrijwillige bijdrage
gevraagd. Dit blijft dus zoals het was.
Wat verder ter tafel komt: Het archief zal gescand worden
door deskundigen.
De kerk is weer schoongemaakt door een groep van
15 zeventigplussers. Zij willen volgend jaar weer! Het
gezamenlijk eten in ‘De Hoekstien’ loopt goed; er komen
gemiddeld 28 personen.
Sluiting: Helma van Tongeren sluit deze vergadering af
met een persoonlijk gedicht en een Indonesisch lied. De
voorzitter wenst daarna allen wel thuis.

IN MEMORIAM
10 juni 1940

19 februari 2019

een lieve vrouw, kon genieten van de natuur, de vogels,
de koeien voor hun huis in het weiland. Ze genoot van de
mooie vakanties naar het buitenland. Ze was met weinig
tevreden en zou nooit op de voorgrond gaan staan, nee
bescheidenheid dat sierde haar. Op de rouwkaart staat een
foto van de opkomende en ondergaande zon, zo was haar
leven ook, de zon scheen met regelmaat maar de zon ging
ook onder in zorgen en verdriet.
Haar gezondheid liet de laatste tijd te wensen over, Murkje
werd opgenomen in het ziekenhuis, waar ze 19 februari j.l.
in het bijzijn van haar man is overleden.

Murkje Oenema-de Vries
Murkje de Vries werd 10 juni 1940 in Amsterdam geboren,
maar al snel verhuisde het gezin weer naar Friesland.
Murkje kon goed leren, de hoofdmeester en de dominee
kwamen bij haar ouders, Murkje moat eins mar troch leare,
maar daar gingen de ouders niet in mee.
Murkje ging als 14 jarige aan het werk. Eerst in een gezin
op de boerderij, in een hotel in ‘Holland’ en weer later in
Bolsward en Sneek.
In Bolsward leerde ze haar man Minze Oenema kennen, ze
trouwden 1966 en werden heit en mem van een zoon Hidde.
Het gezin verhuisde van Tzummarum, naar Langweer, waar
Minze een baan kreeg als beroepschauffeur bij Portena.
Murkje was een hele lieve mem voor haar zoon, ze was

Maandag 25 februari hebben we met familie, buren,
kennissen en dorpsgenoten, afscheid genomen van het
leven van Murkje Oenema-de Vries.
Vanaf deze plaats wensen we de nabestaanden veel sterkte
bij het verwerken van dit verlies.

van het college van diakenen
Inkomsten van de diaconie

zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn
zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van
nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp zoals voedsel,
water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die
voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld
met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te
starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië.

Februari € 354,66
Bijzondere diaconale collectes

PG Langweer

21 april Pasen
Versterk de kerk in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste
klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof.
Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke
en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen
6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig
kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in
hun geloof. Bouw met uw Paascollecte mee aan een sterke
en vernieuwende kerk in Pakistan.

12 mei Collecte Jeugdwerk
Op school het geloof ontdekken
Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend - soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest.
Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te
laten ontdekken, bijvoorbeeld via school-en-kerk-vieringen.
Ook ondersteunen kerken soms bij godsdienstonderwijs.
Jop, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun
samenwerking door mee te denken, netwerkbijeenkomsten
te organiseren en ondersteunend materiaal aan te bieden.
Steun dit mooie werk met een collecte, zodat meer kinderen
de kans krijgen om het christelijk geloof ontdekken.

5 mei Bevrijdingsdag: Noodhulp
Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië
Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het
is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen,
want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië
miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan

26 mei Collecte Edwinstichting
(project gezamenlijke diaconieën)
Het Edwin Huis, meer dan een vakantiehuis voor elektrische rolstoelers
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De Edwin Stichting werd opgericht door de ouders en vrienden van Edwin, een jongen met een ongeneeslijke spierziekte.
Deze aangepaste vakantiewoning is geschikt voor acht personen en biedt alle faciliteiten voor twee personen met een
lichamelijke beperking.
De Edwin Stichting beschikt over een eigen boot; De Vrouwe
Johanna, een rolstoeltoegankelijke open vlet. Het huis bestaat sinds 1993, en nu moet het nodige vervangen worden.

Een prachtig bedrag vinden wij en wij zijn hen hier erg
dankbaar voor.

Uitnodiging Paasontbijt
Op zondag 21 april 2019 vanaf 8.00 uur
bent u van harte welkom om deel te nemen
aan het paasontbijt in “de Hoekstien” te
Langweer.

9 juni Pinksteren
Vakantiepret voor kinderen in armoede
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit
op in armoede. Wanneer in de zomervakantie al hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000
kinderen die opgroeien in armoede kort voor de vakantie
verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een
vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes
en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt. Collecteert u
mee om zoveel mogelijk kinderen blij te maken met een tas
vol vakantiepret?

Opgave voor het paasontbijt graag voor :
donderdag 18 april bij
Geertje Minnee, Lyts Dykje 14
mail : scriba@kerklangweer.nl
telefoon : 0513 – 499 248 of
Liesbeth Brinksma, Lyts Dykje 50
mail : liesbethbrinksma72@gmail.com
telefoon : 06 – 15 47 02 38

In de Nieuwsbrief van het Thomashuis, Huisterheide St.
Nicolaasga staat het volgende artikel:
Woensdag 23 januari kregen wij koffie bezoek van een delegatie van de Diaconie kerk van Langweer. Zij hebben voor
ouderen in Langweer een kerstviering georganiseerd afgelopen december en daar was een collecte bij gehouden die
vooraf was aangekondigd.
De mensen in Langweer dragen ons een warm hart toe,
want aan de vrienden van Thomas-huis Sint Nicolaasga hebben zij een bedrag van 250,05 euro over gemaakt. Dit werd
middels een nagebootste cheque aan ons overhandigd als
bijdrage voor de overkapping van het terras waar we voor
sparen.

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Mutaties
Overleden:
Op 19-2-2019 mevr. M. Oenema-de Vries, voorheen Legemarstersingel 3
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Collecten 30 december 18 t/m 3 febr. 2019
Bonnen			
€ 96,00
Contanten
		
€ 224,25

Een mens , die je peilt en respecteert.
Eén die de loop van je gedachten volgt,
de loop van je dromen, het ritme van je hart.
Een mens, die je minzaam bevestigt in wie je werkelijk bent.

Overgeschreven:
Fam. F. Bultsma, Bredijk 36 als voorkeurlid naar gemeente
Op ‘e Noed
Verjaardagen

Een mens een mens met wie jij meegaat,
Iemand voor wie jij weer een reisgenoot
wil zijn. Enzovoort.

Mevr. M. Bles - Snijder viert op 3 april de hoge leeftijd van
98 jaar. Stationsstraat 1 k26, 8521 GA St. Nicolaasga.
Dhr. M. Oenema viert op 15 april zijn 80 ste verjaardag.
Legemarstersingel 3, 8525 GA Langweer.
Dhr. P.I. Hulleman viert op 4 mei zijn 81ste verjaardag.
Boarnsweachsterdyk 1, 8526 GA Boornzwaag.
Dhr. S. Seinen wordt op 26 mei 82 jaar.
Appelhof 19, 8525 GJ Langweer.

De vier collecten
Sinds een paar jaar wordt door ons bij de leden, die zich
daarvoor aangemeld hebben, twee keer per jaar een bedrag
automatisch afgeschreven dat bestemd is voor het kerkblad,
voor de voor- en najaar zending en voor de solidariteitskas.
Aan welke van de vier doelen men bijdraagt en wat men per
doel wil geven, is door de gever zelf bepaald. In het voorjaar
en in het najaar wordt een helft van het totaalbedrag afgeschreven. Omdat we zijn overgestapt op een nieuw administratiesysteem wordt vanaf dit jaar de bijdrage niet meer
in 2 gelijke delen afgeschreven maar per doel. Dit betekent
dat, afhankelijk van of en wat er per doel is toegezegd, in
april (of mei) een bedrag voor het kerkblad wordt afgeschreven, in juli voor de zending en in november voor de solidariteitsheffing. Als u uw toegezegde bedragen wilt wijzigen
kunt u een mail sturen naar beheer@kerklangweer.nl of
bellen met Grietje de Boer. Als u met dit systeem van automatisch afschrijven nog niet meedoet, maar wel mee wilt
doen, kunt u zich melden bij Grietje.

Alle jarigen willen wij van harte feliciteren
en wensen hen een gezegend nieuw levensjaar toe.
Huwelijksjubileum
Frans en Wilma Galama-Driebergen vieren op 25 mei 2019
hun 40-jarig huwelijksjubileum. De Molier 15, 8525 EX Langweer.
De gemeente wil hun gelukwensen met de woorden van
Hans Bouma.
Een mens die je reisgenoot wil zijn.

Als er maar iemand is, die met je meegaat.
Een mens, die je reisgenoot wil zijn.
Eén die alles met je deelt – licht en donker,
hoogten en diepten, vreugde en verdriet.
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Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

bij de diensten
Stille Week Vespers

Stille Zaterdag

In de Stille Week houden we weer oecumenische vespers in
de PKN kerk in Sint Nicolaasga
Maandag tot en met woensdag. 15,16 en 17 april 2019.
Een moment van rust en bezinning. Zinvol in deze week
waarin we toeleven naar de zo belangrijke dagen in ons
geloof: Witte donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag,
uitmondend in de jubel van Pasen.
Voorgangers zijn: Pastor Anneke Adema, mevr. Riekie
Witteveen, mevr. Sietske Potijk en mevr. Jeltsje v.d. Meer.
Organisten zijn de heren Jan Kuijper en Hemmo Kalteren.
U bent van harte welkom.

In de dienst van Stille Zaterdag leven wij toe naar het Licht
van Pasen. Paaswake: Wij waken als het ware bij het graf.
En denken aan de grote daden van de Heer.
Hoe Hij de aarde geschapen heeft,
hoe Hij het volk Israël door de Schelfzee heeft geleid,
hoe Hij elke keer het volk Israel moed gaf.
Woord voor woord komen de Schriften tot leven,
woorden van verzet tegen de dood.
Met als climax het lege graf op de Paasmorgen:
De Heer is opgestaan!
Wij gedenken onze eigen doop en geloven, nog in het
duister, maar vlak voor de nieuwe dag aanbreekt,
dat wij onze levensweg mogen lopen in het Licht van de
Opgestane. Wij ontsteken allemaal een kaarsje aan de
paaskaars. Voorganger is Pastor Anneke Adema
In de
duisternis
een vlammetje.
Klein,
maar warm:
Begin van de
nieuwe dag

Verslag van de kerkenraadsvergadering
van 13 februari 2019 (KKR en GKR)

back to basic. Als classispredikant is hij het gezicht van de
Classis, het aanspreekpunt. Hij probeert eens in de vier jaar
alle gemeenten te bezoeken en alle dominees te spreken. Hij
is betrokken bij werkgemeenschappen van predikanten en
bij het benoemen van nieuwe predikanten. Hij is voorzitter
van het breed moderamen. Ook de kerkenraadsleden stellen
zich individueel aan hem voor.
Het doel van dit agendapunt is een open gesprek te voeren
over het wel en wee van onze gemeente.
Vroeger kreeg elke gemeente visitatie en dat is nu veranderd
in een bezoek van de classispredikant.
Eerst vraagt ds. Beekman waar wij blij mee zijn in
onze gemeente. Wij noemen een aantal zaken: de
saamhorigheid, de kerkdiensten, de winteractiviteiten,
het voortdurend in gesprek zijn, het koffiedrinken na elke
dienst, de Nieuwjaarsdienst in Doniahiem, het Jacobspad
lopen (samen met Langweer), de pelgrimage naar Jorwert
(met Katholieken), de kruiswegstaties in de kerk, het
wandkleed, het renoveren van de kerk van Idskenhuizen
(multifunctioneel) en de 65 vrijwilligers + binnen het
budget gerealiseerd, het mooie kerkblad (met Langweer),
kerkdiensten op de website. Voorts zijn alle aanwezigen

Voorzitter Jan de Jong heet iedereen van harte welkom,
speciaal ds. W. Beekman, de classispredikant van de nieuwe
Classis Friesland. Hij wil zich in deze vergadering graag aan
ons voorstellen en met ons kennismaken. Vervolgens opent
de voorzitter met het lezen van Johannes 4 vers 1 – 26: Jezus
ontmoet een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron bij de
stad Sichar. Hij vraagt de vrouw hem water te putten. Hijzelf
wil haar Levend water geven: wie dat water drinkt, zal nooit
meer dorst krijgen. Hij sluit de opening af met gebed.
Ds. Wim Beekman is de classispredikant van de nieuwe
Classis Friesland. Hij wil graag beginnen met een rondje
voorstellen: hijzelf is 15 jaar dominee geweest in de
gemeente Koudum; daarna heeft hij 5 jaar gewerkt bij
een ondersteunend onderwijsbureau en vervolgens 13 jaar
dominee in de gemeente Molkwerum/Warns/Laaksum. In
Nederland zijn nu elf classes en Beekman is voorzitter van
de Classis Fryslân. Voorheen had Fryslân zeven classes. De
wijzigingen zijn het gevolg van de ontwikkelingen in de kerk:
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tevreden over het functioneren van onze dominee, die
actief en vernieuwend bezig is in onze gemeente.
De kerkbalans heeft dit jaar meer opgebracht (!), waardoor
het mogelijk is extra pastoraat aan te trekken voor de
ouderen en ook bij het jongerenbeleid ondersteuning.
Vervolgens vraagt ds. Beekman waar wij ons zorgen over
maken. Dat zijn de vacatures in onze gemeente en het
gebrek aan aanwas van jongeren in de kerk. Onze leden
willen wel iets doen voor de kerk, maar ze willen liever niet
ambtsdrager worden. Een oplossing hiervoor hebben wij
gevonden in de negen ‘Omtinkers’ van Idskenhuizen.
Voor een organisatie op de toekomst gericht moeten wij toe
naar een lichtere vorm van kerkbestuur en moeten we de
kerkenraden kleiner maken: meer naar wat er minimaal
nodig is om te functioneren. Ook is er steeds minder jeugd die
de kerkdiensten bezoekt of aan het jeugdwerk deelneemt;
er is geen vaste kern. Soms is er wel veel jeugd: bij projecten
en bij de zogenaamde ‘Paedwizerdiensten’ (kerk/school). Ds.
Beekman zegt dat alle gemeenten te kampen hebben met
vergrijzing. Om deze problemen te verkleinen moet je het
zoeken in de relatie met jongeren: jongeren bezoeken, tijd
voor hen hebben, een app-groep oprichten.
In afwachting van de landelijke organisatie komt er een
website van de Classis. Dan moeten we nog zien hoe die
‘gevuld’ kan/gaat worden. Aan het eind van onze ontmoeting
met hem sluit ds. W. Beekman af met een bemoedigend
gebed. Hij verlaat hierna onze vergadering.

van de actie kerkbalans is het mogelijk een kerkelijk werker
voor 8 uur te benoemen. Een profielschets hebben we als
bijlage ontvangen. Daarnaast is het mogelijk een kerkelijk
werker te benoemen voor twee uur ter ondersteuning van
het jongerenpastoraat. In Joure wordt een werker voor het
jongerenwerk gezocht en wij kunnen met onze twee uur
hierbij aansluiten. Er is hierover een oriënterend gesprek
met Joure geweest en die gemeente is hierover positief. Ook
onze kerkenraad gaat met dit initiatief akkoord. Er is een
sollicitatiecommissie gevormd die nu bij elkaar kan komen.
Van de ouderlingen treedt er niemand af. Wel zoeken we
er nog een voor Idskenhuizen, maar de ‘omtinkers’ blijven.
Bij de diakenen is er één vacature en de kerkrentmeesters
zoeken nog één ouderling-kerkrentmeester. Dan is er nog
een vacature: die van jeugdouderling; eventueel nadat er
een kerkelijk werker benoemd is.
Reitze Sybesma is bereid gevonden de preekvoorziening op
zich te nemen. Hij is al in functie.
De wijkindeling op de website is nog niet aangepast. Het
is nog niet bekend of mensen bezwaar maken tegen
vermelding van hun gegevens (privacywet AVG).
Mutaties in de gemeente worden in het ouderlingenberaad
besproken. Soms duurt het wat langer voordat het bij de
ouderling bekend is (het gaat via instanties).
De geluidsinstallatie in de kerk van Idskenhuizen moet nu
goed zijn.
Er is actie ondernomen om meer parkeerplaatsen te krijgen
bij de kerk van Tjerkgaast.
Het conceptbeleidsplan van de jeugdraad is klaar.

Bij het ouderlingenbezoek aan een nieuw-ingekomene krijgt
deze een kerkblad overhandigd en hij/zij kan er vervolgens
zelf een abonnement op nemen. Het blijft dus bij het oude.
Tijdens de Paasdienst en tevens Belijdenisdienst zal een
studentengroep muzikaal optreden.

Anneke Koelewijn sluit de vergadering af met: “Tijd om af te
sluiten”; geniet van de momenten die je hebt.

Het ouderenpastoraat wordt steeds intensiever en als gevolg
van de wens van veel gemeenteleden en een hogere opbrengst

Om 22.00 uur bedankt de voorzitter iedereen voor haar of
zijn inbreng en hij wenst de aanwezigen een wel thuis.

Van de diaconie
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Paasgroeten

kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Van u als gemeentelid wordt gevraagd de kaart van een
korte groet of tekst te voorzien. En deze te ondertekenen
met alleen uw naam. Zonder naam mogen de kaarten niet
worden uitgedeeld. Verder wordt aan u gevraagd de envelop
van een postzegel te voorzien.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund
door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van
lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het
doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de
riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.
nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en
organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een
nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek
met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld
naar aanleiding van de tekst: ´”Een nieuw begin ontstaat
waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van
het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!”
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie.
Op zondag 31 maart worden de kaarten na afloop van de
dienst uitgereikt bij de uitgang. De kaarten moeten uiterlijk
8 april 2019 verstuurd worden.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten
krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat.
Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege
de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit
dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed
doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de

Bootreis 25 mei 2019
Bij het schrijven van dit bericht hebben zich vijftig
gemeenteleden aangemeld voor de bootreis op 25 mei
a.s. De kosten voor deze bootreis zijn € 30,00 per persoon.
Er is nog ruimte over op de boot. U wordt hierbij van
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Opbrengst collectes

harte uitgenodigd zich aan te melden. Aanmelden bij:
mdeveldeharsenhorst@gmail.com
Betalen: NL60RABO0334700191 t.n.v. Diaconie Op ‘e Noed.
Wilt u bij het aanmelden ook doorgeven of u vervoer nodig
heeft, of in staat bent om een of meerdere gemeenteleden
mee te nemen naar Sneek. Heeft u zelf al een regeling
getroffen, dan dit ook graag bij het aanmelden doorgeven.
De diaconie zorgt voor de indeling van het vervoer!

Datum Plaats	Doel collecte	Opbrengst
25-nov Idskenh.
diaconie
€ 274,60
20-jan. St.Nic.
Diaconie
€ 103,50
27-jan. Tjerkg.
Project Diaconie
		
Rijstboeren Myanmar € 117,20
3-feb.
Idskenh
Oer de Brêge
€ 217,67
10-feb. St.Nic.
Wereldiaconaat (KIA)
		
Bangladesh
€ 123,55
17-feb. Idskenh
Noodhulp Ethiopië (KIA) € 226,35
24-feb. Tjerkg.
gez. diaconieën/caritas € 169,06
3-mrt. St.Nic.
Bijbelvereniging
€ 102,09
10-mrt. Idskenh
project 40 dgn tijd
		
stichting project PEMA € 208,40
13-mrt. St.Nic.
project 40 dgn tijd
		
stichting project PEMA € 71,10

Van de jeugd
Lesmethodes
De afgelopen jaren zijn we bij het jeugdwerk geholpen door
diverse vrijwilligers in en buiten onze gemeente. Wij zijn
hier heel erg dankbaar voor! Nu zijn wij bij het jeugdwerk
aan het inventariseren of er, bij die vrijwilligers, nog
materiaal “rondzweeft” dat wij nog kunnen gebruiken in
het jeugdwerk op dit moment. Denk daarbij aan mappen
van bijvoorbeeld rock steady of boeken van Youth Alpha.
Graag zouden wij dit materiaal willen verzamelen en
hergebruiken. Mocht u nog ergens een map of boek hebben
liggen, dan mag dit ingeleverd worden bij Jannie van Koten
of voor/na de diensten in de kerk in Idskenhuizen.
Rock steady (1ste en 2de klassers)
The Underdog
Het ging deze avond over “het anders zijn”. Hoor ik erbij,
lig ik wel goed in de groep, draag ik de juiste kleding? Deze
vragen kunnen leiden tot onzekerheid en de bedoeling
van deze avond was de kinderen mee te geven dat God
niet kijkt naar uiterlijkheden maar naar ons hart. Je mag
er zijn zoals je bent. We begonnen met drinken en koekjes
die verkruimeld en gebroken waren. Ze zien er dus anders
uit maar zijn net zo lekker als koekjes die nog heel zijn.
Het spel De Lamme leidt de blinde bestond uit een ‘blinde’,
een ‘dove’, een ‘stomme’, een ‘lamme’ en iemand die ‘geen
armen’ heeft. Hierbij moesten ze elkaar helpen en maakten
zo kennis met het thema ‘onvolmaaktheid’. Het spel ‘It’s not
Fair’ zorgde voor nogal wat hilariteit. Er moest een route
worden afgelegd terwijl je iemand op je rug droeg en aan
het eind van de route moest diegene die op de rug zat
“overstappen” naar een teamgenoot. Aan het eind sloten we
weer af met de gebedskaartjes waarop iedereen zelf mag
schrijven waar hij of zij voor wil bidden.

Technologie
Voordat we deze avond begonnen over technologie hebben
we eerst een korte quiz gedaan over Marcus. Ondanks
dat het maar één van de jongeren is geslaagd om Marcus
volledig uit te lezen, hadden 4 jongeren 7 van de 8 vragen
goed. Zij kregen dus een lekkere prijs.
Daarna stond de warme popcorn, vanuit de magnetron, op
tafel. En kregen de jongeren een opdracht om een handicap
te ervaren. Hierdoor kwam het voordeel van hulpmiddelen
naar voren. Het volgende onderdeel was een discussie over
de voor- en nadelen van technologie. Alle jongeren waren
het bijvoorbeeld eens met de stelling “mijn opa/oma moet
ook kunnen computeren”. Dat is toch wel heel aardig.
Na het lezen van Psalm 8 kwam naar voren dat God ons de
regie over de aarde heeft gegeven. Zorgen wij dan wel goed
voor de aarde? Heeft God dan ook de technologie bedacht?
Ingewikkelde vragen met diverse meningen.
Na het laatste spel, waar propjes weggeschoten moesten
worden met een elastiek, werden de gebeden geschreven

Bijbel
De rock steady ging deze avond over de Bijbel. Niet zozeer
over de inhoud of over de achtergrond van de Bijbel maar
over het ontdekken van de Bijbel. We begonnen de avond
met een kahoot quiz. Kahoot is een website waar quizzen
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gemaakt kunnen worden en waarmee de antwoorden
gegeven worden door op het goede vakje op je telefoon te
klikken. Nadat iedereen ingelogd had kon de strijd beginnen.
Al snel ging de leiding aan kop en zij hebben uiteindelijk
ook gewonnen. De jongeren waren echter zeer fanatiek om
zo snel mogelijk te antwoorden. Alle vragen gingen over de
diverse Bijbelverhalen die de jongeren konden herkennen
vanuit bijvoorbeeld de kinderbijbels op de basisschool.
Na deze fanatieke strijd kwam er nog een korte quiz waarin
de jongens tegen de meisjes streden. Hierin zaten vragen
als “noem een Bijbelboek”. Wanneer het ene team een
boek noemde dan mocht daarna het andere team een
boek opnoemen. Na deze quiz pakten we de Bijbels erbij.
We lieten de jongeren een Bijbeltekst opzoeken. De eerste
die de tekst had gevonden en voorlas, kreeg een punt en
de persoon met de meeste punten kreeg een prijs. Na het
beantwoorden van diverse vragen van een werkblad was
de avond bijna afgelopen. De jongeren kregen echter nog
een uitdaging mee voor de volgende keer. Wij gaven ze de
opdracht om het evangelie van Marcus te lezen. Wie de
volgende keer zo ver mogelijk is, krijgt een prijs.

voor de gebedsronde. In het bijzonder hebben we gebeden
voor de wereldleiders.

een energie die iedereen in zich voelt kwam voorbij. Een
interessante mengeling van verhalen en achtergronden
werden ontdekt. Daarop volgde een ingewikkelde uitleg
over de drie-eenheid. Deze is meegegeven in de map om
thuis nog eens na te lezen. Als laatste kwam de persoonlijke
relatie met God aanbod.

Het zal je broer maar zijn
We begonnen de avond deze keer met beschuit met muisjes.
Een avond met als thema: familie. En we begonnen met een
spel met veel hilariteit. De ene persoon moest de ander
een snoepje voeren vanaf de lepel. De persoon die moest
voeren was echter geblinddoekt wat voor veel hilariteit
zorgde. Daarna gingen we een aantal stellingen bespreken
over de band met broers en zussen. En toen kon de strijd
losbarsten in twee teams die verstopte kaartjes in de ruimte
moesten vinden. Bijna alles werd over de kop gehaald
om maar als eerste team de vijf juiste kaartjes gevonden
te hebben die bij Jakob of Esau hoorden. Na het verhaal
uit de Bijbel over Jakob en Esau gelezen te hebben, kregen
de jongeren nog een uitdaging mee. Dit keer mochten de
jongeren proberen om met hun ouders te spreken over hoe
zij hun gezin waarderen. Na het gebed was de avond weer
ten einde gekomen.

‘Almachtig(e)’
Deze middag ging het programma over de Almachtige God.
In de methode staat geschreven: “Het woord ‘Almachtige’
roept wellicht iets op van de perfecte topbestuurder, een
krachtige autoriteit, het allerhoogste gezag, iemand die
alles overziet, iemand met onbegrensde mogelijkheden.
Dan ligt de nadruk op het woordje ‘al’ dat het karakter van
Gods macht bepaalt. Het woord kan ook anders worden
vertaald en misschien komt het dan dichter bij ons te staan.
Een theoloog heeft eens voorgesteld om te spreken over
Gods liefdevolle óvermacht. Want dit woord suggereert niet
dat God ‘alles kan en alles doet’, maar wel dat Hij boven ons
is en groter is dan ons hart. De dingen die gebeuren, gaan
dus niet buiten God om.” (vd Veen, p. 25 – 26)
Door een stille muur discussie, stellingen en Bijbelteksten
te vergelijken zijn we dieper op het onderwerp ingegaan.
Vooral Matteüs 10:29,31 was een tekst waar lang bij
stilgestaan is. Een tekst waarin Jezus verteld dat God de
mussen even belangrijk vindt dan al het andere in de wereld
en dat er niets mee gebeurt zonder dat Hij dat wil.

18+ catechese
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Godsbeeld
De catechese van de twintigers is verplaatst van de
vrijdagavond naar de zondagmiddag. We kwamen allemaal
binnen met een onwennig gevoel omdat al die jaren van
catechese altijd op avond geweest zijn.
Het programma ging deze keer over God de Vader. We hadden
het over Godsbeelden en Godsnamen. De eerste opdracht
bestond uit een vijftigtal plaatjes op tafel waaruit maximaal 3
afbeeldingen gekozen mochten worden. Deze afbeeldingen
vertelden hoe het Godsbeeld op dit moment bij de jongeren
speelde. Van een Godsbeeld wat neigt naar een persoon tot
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Kindernevendienst = jongerenmoment

Voor de kinderen gaat er niet zoveel veranderen. Zij
worden door de predikant naar voren geroepen en gaan
daarna naar het jongerenmoment. De jongeren in de kerk
mogen meelopen naar het jongerenmoment tijdens het
wegzendlied. Tijdens het jongerenmoment krijgen zij ook
op een makkelijkere manier het onderwijs van de Bijbeltekst
die in de eredienst behandeld wordt. We gebruiken nog
steeds het materiaal van Kind Op Zondag met daarin de
programma’s van de jongerendiensten meegenomen.

Vanaf 28 april willen we een verandering maken in de
kindernevendienst.
In de vergaderingen van de kindernevendienst hebben
we gekeken naar het aantal kinderen dat wij elke zondag
onderwijzen tijdens de kindernevendienst. Het aantal
kinderen daalt al jaren omdat er wel kinderen overstappen
naar het jeugdwerk maar bijna geen nieuwe kinderen
meer bijkomen. We hebben gekeken naar de kinderen en
jongeren in de kerk en gerealiseerd dat we de jongeren in de
kerk meer willen bieden. Daarom zal de kindernevendienst
vanaf zondag 28 april overgaan in het “jongerenmoment”.

Zolang de jongeren zich geroepen voelen om te komen, zijn
ze welkom.

Van de kerkrentmeesters
Algemeen

Er bestaat een subsidieregeling via de provincie:
“subsidieregeling monumenten Fryslân”. De klokcommissie
gaat hiermee aan de slag.

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(en) u/
jullie vragen hebben of is er iets niet duidelijk: vraag het
ons!

20-01-2019
27-01-2019
03-02-2019
10-02-2019
17-02-2019
24-02-2019
03-03-2019
10-03-2019
13-03-2019

Informatie klokcommissie Sint Nyk
Tijdens de vergadering van 6 maart jl. hebben Durk Wijnia
en Pieter Dijkstra vanuit de klokcommissie verslag gedaan
over de stand van zaken van de kerkklok van Sint Nicolaasga.
De commissie denkt dat niet alle punten uit het rapport van
Pompstra noodzakelijk zijn. Om een goed beeld te krijgen
is de commissie zelf in de toren geweest en heeft de klok
bekeken. 1 van de 4 palen van de ophanging lijkt nodig aan
vervanging toe.
Ze zijn begonnen met de afweging: gaan we op zoek naar
een 2e hands klok of laten we de bestaande repareren?
Naast het financiële plaatje moet er ook rekening gehouden
worden met omvang van de klok, het geluid/klank, wel of
niet computergestuurd bij luiden, etc.

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Opbrengst Collecten
73,75
70,60
140,50
71,40
156,37
120,90
86,25
118,71
62,75

Wijkkerkrentmeesters
Wijk 1 Theunis van der Molen (1a) en Douwe Smit (1b)
Wijk 2 Johannes de Jong (2a) en Pieter Dijkstra (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

reunie

Op 13 april s ‘avonds is er in It Spantje een reünie van de
leiding van de zondagsschool en kindernevendienst van
Tjerkgaast. Er zijn al behoorlijk wat belangstellenden.
Mocht het zo zijn dat er mensen die hier ook betrokken bij
zijn geweest en er bij willen zijn, dan graag even een mailtje
naar: robertengerrie@hetnet.nl.
De inloop is om 19.00u. We hebben een app aangemaakt en
zullen vanaf nu dus via deze app jullie informeren.
Oant de 13e!
Gerrie Walstra, Geertje Anke Bouma en JanPieter de Boer
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Reünie leiding sneinsskoalle
en Bernetsjerke Tsjerkgaast!

Vanaf het kampereiland
Vanaf het Kampereiland - Wat een club!

zingen en waar je niet voor
hoeft te betalen?
Waar vind je een groep die
je kinderen apart neemt en
hen een parallelprogramma
aanbiedt waarin ze iets
opsteken en ook nog wat leuks maken of doen?
Bij welke vereniging krijg je een korte toespraak waarin
een stukje tekst uit een eeuwenoud boek begrijpelijk wordt
uiteengezet. En waar je iets mee kunt in het leven van elke
dag? Een tekst waar jij als persoon door kan groeien en tot
je recht kan komen?
Waar kun je contact maken met het goddelijke / God?
En waar kun je deel uitmaken van de organisatie, zonder
dat je er voor gekeurd of gescreend moet worden? Je bent
zelfs van harte welkom. En last but not least: waar krijg je
nu na afloop van de bijeenkomst een gratis kopje koffie met
iets lekkers erbij?
Juist, IN DE KERK!!

U bezoekt vast wel eens bijeenkomsten van verenigingen,
clubs of een groep van belanghebbenden. U weet hoe het
daar toegaat. Daarom een vraag: bij welke club wordt u
onthaald op een zo’n welgemeend ‘Goedemorgen’ dat u
spontaan ‘Goedemorgen’ terugzegt? En welke groep begint
meteen al met het weggeven van een bos bloemen, al
voordat de bijeenkomst goed en wel begonnen is? Welke
vereniging deelt mee wie er ziek is of juist is thuis gekomen
uit het ziekenhuis of verpleeghuis? Zodat u een kaartje kunt
sturen. Dus: naar elkaar kunt omzien?
Tijdens welke bijeenkomst mag u uit volle borst zingen, en
dat ook nog onder begeleiding van een musicus die een
prachtig instrument bespeelt: een orgel, waarin allerlei
muziekinstrumenten vertegenwoordigd zijn? Harpen,
violen, blaasinstrumenten? Begeleiding van een heel orkest
dus. Waar kom je nu een optreden van een band of een paar
zangers of zangeressen tegen die de sterren van de hemel

elkaar op de hoogte houden
Gemeenteleden elders

Mevr. B. Fraterman-Beijert, Stationsstraat 1 K12 naar
Stationsstraat 1 K60 8521 JT SINT NICOLAASGA

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

Verhuisd naar elders:
Dhr. D.M. Been, Mastersein 4 naar Dubbelstraat 124 , 8556
XD SLOTEN FR
Mevr. T. Atsma-Gongrijp, Stationsstraat 1 K22 naar Zomerweg
75 , 9257 ME NOARDBURGUM

Bloemengroet vanaf 20 januari 2019
20-1
27-1
3-2
10-2
17-2
24-2
3-3
10-3
17-3

Verjaardagen 80-plussers uit onze gemeente

Mevr. J.Winia ( De Oergong 5 )
Hessel Reitsma
Antje Eliveld
Jetske Wildschut en mevr. A.D.Kuiper
Mevr. Hofman-Schippers en mevr. De Hoop-de Vries
Arie Bruinsma
Fam.Bultsma
Jan de Boer
Piet Jouwsma

April
3
Mevr. J. de Groot - Klijnsma
Voermanstraat 14, 8521 LA Sint Nicolaasga
3
Dhr. C. Booy
De Oergong 57, 8521 GA Sint Nicolaasga
4
Mevr. A. de Vries - Postma
It Sein 14a, 8521 DN Sint Nicolaasga
8
Mevr. A. de Hoop - Lenos
De Rijlst 22, 8521 NH Sint Nicolaasga
17
Mevr. J. Wijnja - Drijfhout
Huisterheide 32, 8521 ND Sint Nicolaasga
19
Dhr. J. Zwaga
Jupiterstraat 6, 8521 LW Sint Nicolaasga
19
Mevr. T.B. Posthumus - Tenkink
Kempenaerlaan 10a, 8521 KS Sint Nicolaasga
24
Mevr. E. Schilstra - Haagsma
Rengersstraat 16, 8521LE Sint Nicolaasga

Mutaties januari en februari 2019
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Binnengekomen:
Vanuit Putten: Mevr. J.M. Bakker-van Vliet, Sietze
Hepkemalaan 20, 8521 DH SINT NICOLAASGA
Vanuit Joure: Dhr. K. Holkema, Stationsstraat 1 K23, 8521 JT
SINT NICOLAASGA
Vanuit De Lier: Mevr. N. Luijendijk, Lemmerweg 22A , 8521
JN SINT NICOLAASGA

Mei
2

Binnenverhuizing:
Mevr. F. Sijbesma, De Rijlst 67 naar Bramerstraat 65 , 8523
NJ IDSKENHUIZEN
Fam. Hoekstra, Bramerstraat 65 naar De Greiden 1, 8523 NR
IDSKENHUIZEN
Fam. Bultsma, Legemeersterweg 22 naar Bredyk 36, 8525
ER LANGWEER

5
15

24

Mevr. E. Jouwsma - Galema
Stationsstraat 1-K33, 8521 JT Sint Nicolaasga
Dhr. J.T. de Vries
Troelstraweg 1, 8523 DK Idskenhuizen
Mevr. S. Tjepkema - Oostinga
Stationsstraat 1-K52, 8521 JT Sint Nicolaasga

17
21
28

Huwelijksjubileum

Mevr. E.W. Weitz - Schroder
Tsjerkewei 8, 8523 NA Idskenhuizen
Mevr. J. Winia - Poepjes
De Oergong 5, 8521 GA Sint Nicolaasga
Mevr. H.A. Muizelaar - Groenendijk
Stationsstraat 21, 8521 JT Sint Nicolaasga

Jan en Wappie Kuijper-ten Hoeve, Kempernaerlaan 18, Sint
Nicolaasga, waren op 6 februari jl. 55 jaar getrouwd.

wij gedenken
In Memoriam
* 1 juni 1935

Elisabeth Hoekstra-Faber

† 1 februari 2019

In 1935 werd Elisabeth Faber geboren in Sexbierum, in een gezin van tien kinderen. Na de lagere school werkte ze bij een aantal
gezinnen in de huishouding, totdat ze Gerrit Hoekstra leerde kennen. Hij kwam op een dag op de fiets vanuit Idskenhuizen
in Sexbierum en Liepie en hij vonden elkaar in de liefde. Ze trouwden en woonden korte tijd in Idskenhuizen waar hun
zoon Geert werd geboren. Na een paar jaar betrokken ze een woning aan de Wilhelminastraat in St. Nicolaasga. Daar werden
Martha en Geertje geboren.
Liesbeth Hoekstra woonde 53 jaar met veel plezier in dit huis. Ze werkte in de huishouding, haar man Gerrit bij Douwe
Egberts. Ze hadden het niet breed, maar ze konden wel een caravan kopen op Terschelling waar het gezin vele fijne vakanties
heeft doorgebracht.
In 1992 overleed haar man Gerrit. Ze ondervond veel steun aan de kinderen en kleinkinderen. Die steun had ze ook wel nodig,
want Liesbeth ervoer het leven soms als erg zwaar. Ze leed vaak onder depressies. Dat was haar ‘rugzak’ die ze haar hele leven
meetorste. Niet alleen voor haarzelf, maar ook voor het gezin was dit wel eens moeilijk.
Na verloop van jaren was het beter om te verhuizen naar De Scharleijen. Hier kon ze terugvallen op de zorg van Doniahiem.
Het werd een goede tijd voor haar. Ze had er aanspraak en ze ging naar de dagbesteding. Ook was ze trouw aanwezig tijdens
de kapeldiensten op dondermorgen. Ze zat dan al vroeg in de kapel en liet de stilte op zich inwerken. Ze hield van het zingen
en het bidden.
Ze was heel blij met de kleinkinderen die ze had gekregen. Als de kinderen en kleinkinderen bij haar kwamen genoot ze van
de gezelligheid. Ze was geen mens om alleen te zijn.
Elisabeth Hoekstra is maar kort ziek geweest. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis en gaf zich rustig over aan het sterven,
vertrouwend op de Heer die als een herder voor haar zou zorgen.
Met datzelfde vertrouwen hebben wij op 7 februari afscheid van haar genomen in de kerk van St. Nicolaasga. Zij rust nu in
de trouw van God.
ds. Gerda Keijzer

In Memoriam
Pietje Plantinga-De Vries

† 1 februari 2019

Pietje de Vries werd geboren in 1931. Ze groeide op in een groot gezin. Ze werd een zelfstandige vrouw. Ze wist wat ze wilde.
Bovendien was het een vrouw die veel werk aankon en verantwoordelijkheid kon dragen. Ze was niet bang voor nieuwe
dingen. Het avontuur trok haar. Zo trok ze al op jonge leeftijd ‘de wereld’ in: naar Amsterdam. Ze vond het heerlijk.
Ze leerde voor kraamverzorgster. Maar het leven neemt soms onverwachte wendingen. Ook voor Pietje. Ze kwam weer terug
naar Idskenhuizen en ging zorgen voor het gezin van Freerk Plantinga. Nadat zijn vrouw Hanne was overleden had hij de zorg
voor hun drie kinderen Jan, Jikke en Hendriekje, waarvan de laatste nog erg jong was. Tante Piet nam deze verantwoordelijkheid
op zich en trok in bij het gezin aan de Stripedyk. Ze is nooit meer weg gegaan. Eerst was ze als huishoudster in het gezin, en
later trouwde ze met Freerk Plantinga. Het was een huwelijk uit liefde.
Voor de kinderen bleef ze ‘tante Piet’. Ze was zelf opgegroeid in een samengesteld gezin en besefte heel goed dat ze niet hun
‘mem’ was. Ze eiste die rol dan ook niet voor haarzelf op.
Tante Piet zorgde voor structuur in het gezin en verzette op een kordate manier veel werk. Voor de kinderen was de strakke
structuur van elke dag wel eens zwaar, maar toch denken ze met veel respect terug aan tante Piet. Ze waarderen deze kleine
vrouw die haar leven nieuwe richting en zin had gegeven door voor hen te zorgen. Omgekeerd had tante Piet veel respect voor
Jan, Jikke en Hendriekje. Toen ze later zelf hulp van hen drieën nodig had, zei ze daarover; ‘Eigen kinderen hadden niet beter
voor mij kunnen zorgen dan deze drie doen’.
Na het overlijden van haar man Freerk bleef Pietje wonen aan de Stripedyk, totdat het nodig was om meer zorg te ontvangen
in Doniahiem. Daar heeft ze nog een aantal jaren gewoond. Op 1 februari is ze in haar slaap overleden. Ze is 87 jaar geworden.
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* 5 juli 1931

In Idskenhuizen – het dorp waar ze zo lang gewoond had – namen we op 6 februari op een waardige manier afscheid van
tante Piet in een volle kerk. Daarna hebben wij haar in de aarde gelegd bij haar man Freerk, bij de kerk van St. Nicolaasga.
ds. Gerda Keijzer

In Memoriam
* 14 september 1989

Douwe Wildschut

† 6 februari 2019

Eerst waren er de geruchten over een ongeluk, toen het nieuws op radio en social media over een ongeluk met een motorrijder,
langzaam werd het duidelijk dat het om iemand van ons ging. Douwe Wildschut, zoon van Harmen en Tietie Wildschut, broer
van Auke Roel en Marten, kwam om bij een verkeersongeluk. Hij en zijn Sybrechtje waren nog maar net vertrokken uit
Oudemirdum naar Tjerkgaast. Douwe was erg verknocht aan Gaasterland, maar vanuit hun nieuwe huis konden ze Gaasterland
zien liggen. In dat huis zouden Sybrechtje en hij hun bestaan verder opbouwen. Maar zijn bestaan werd plotseling afgebroken.
Negenentwintig jaar nog maar. Douwe had twee rechterhanden. Wat hij zag, kon hij maken. Als je zijn werkplaats bezoekt,
zie je nog hoe zijn gereedschap met liefde is opgeborgen in zelf gemaakte kisten. Alles geordend en onder handbereik. Het
laatste jaar was Douwe werkzaam in Joure, als technisch tekenaar. Op weg daarheen stopte ineens alles. Ook voor Sybrechtje
met wie hij al tien jaar samen was. In de dagen na Douwes dood stonden haar ouders, haar zussen, Douwes ouders en broers
en veel vriendinnen en vrienden om haar heen: samen proberen te begrijpen wat uiteindelijk onbegrijpelijk blijft. Samen
erdoorheen zien te komen. Zoeken naar woorden en beelden voor het afscheid. Douwe en Sybrechtje hadden het geloof
meegekregen van thuis. Ook daarin werd een weg gezocht, maar ook daarin bleef zo veel onbegrijpelijk. Bij het afscheid in
het crematorium in Heerenveen klonken woorden uit Psalm 38. Over God die ons verdriet kent. ‘Verlaat mij niet, Heer, mijn
God, blijf niet ver van mij.’
ds. Stephan de Jong

In Memoriam
* 13 oktober 1944

IJmkje Smit-Speerstra

† 20 februari 2019
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IJmkje Speerstra werd geboren in Heeg, als oudste in een gezin van vijf kinderen. Ze was heel sportief: gym, schaatsen, fietsen.
Samen met haar vader ging ze naar voetbalwedstrijden.
Deze sportvrouw leerde in 1961 een toetsenman kennen: kerkorganist Douwe Smit. In 1966 trouwden ze en gingen ze wonen
in Abbega. Daar werden hun dochters Cisca en Willy geboren.
IJmkje had een druk bestaan: Douwe en zij hadden een winkel aan huis, een fouragebedrijf en later mestkippen. Maar
ondanks de drukte van gezin en werk vond ze tijd om te blijven sporten en vrijwilligerswerk te doen. Daar kreeg ze nieuwe
energie van.
In 2008 verkochten Douwe en IJmkje hun bedrijf en vonden een nieuwe plek in St. Nicolaasga. Het duurde niet lang voordat
IJmkje contact had met de buren van Begeleid Wonen. Hieruit ontstonden bijzondere vriendschappen. Als Douwe en IJmkje
op reis waren, stuurde IJmkje hen altijd een kaart.
Ze bracht ook veel tijd door met de kleinkinderen. Met de twee jongens van Willy ging ze regelmatig naar voetbalwedstrijden
van FC Heerenveen.
Douwe en IJmkje genoten van de vrijheid die ze hadden na het beëindigen van hun bedrijf. Ze trokken regelmatig met de
camper door heel Europa. Tijdens hun laatste reis in september van vorig jaar werd IJmkje ziek. Al snel werd duidelijk dat
haar ziekte haar fataal zou worden. Ze vond het verschrikkelijk om de mensen waar ze zoveel van hield, Douwe, de kinderen
en kleinkinderen, achter te moeten laten. Maar ze klaagde nooit. Integendeel, ze was dankbaar voor alle goede dingen die ze
beleefd had en nog steeds beleefde. Zij, die in haar gezonde tijd zoveel warme aandacht aan anderen gaf, ontving die warmte
nu dubbel en dwars terug in alle kaarten die ze ontving en alle tekenen van meeleven.
Haar ziekte beperkte haar steeds meer in spreken en bewegen. Haar wereld werd kleiner. Uiteindelijk stonden er drie bij haar
bed toen ze stierf, de mensen waar ze het meest van al van hield: Douwe en haar dochters Cisca en Willy.
Op een prachtige voorjaarsdag kwam een grote groep familieleden, vrienden, buren en gemeenteleden bij elkaar in de RKkerk van St. Nyk. Daar herdachten we het leven van IJmkje met dankbaarheid en respect in woord en gebed en muziek en
spraken we ons vaste vertrouwen uit dat IJmkje rust in de Gods hand. Daarna hebben we haar begeleid naar haar laatste
rustplek, op het kerkhof bij de PKN-kerk.
Wij wensen Douwe, zijn kinderen en kleinkinderen toe dat ze getroost worden door de herinneringen aan hun bijzondere
frou, mem en beppe.
ds. Gerda Keijzer
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Autodienst

Kennisgeving

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!

Tijdens de ochtenddiensten is het mogelijk uw kinderen
naar de oppas te brengen. Wilt u gebruik maken van de
oppas, dan graag voor zaterdagavond bellen naar Linda
Wind: 0513-431415.

Het komt wel eens voor dat gevraagd wordt waarom
er door de kerk geen aandacht aan een bepaalde
gebeurtenis, geboorte of huwelijk etc., is geschonken. Soms
realiseren gemeenteleden zich niet, bij alle geboorte- en
huwelijkskaarten die verstuurd worden, ook een exemplaar
naar de predikant of het kerkelijk bureau te sturen.
In zo’n geval weet de kerk (wijkouderling of predikant)
dan ook vaak niet van de gebeurtenis en valt de kerk dus
niets te verwijten. Omdat we graag op de hoogte gehouden
willen worden van mutaties in de gemeente, ook om daar
op passende wijze op te kunnen reageren, dus het verzoek
om in voorkomende gevallen ook een kennisgeving naar de
kerk te sturen.

Kerkelijke adressen

Foto’s en privacy

In de Schakels staan elke keer de kerkelijke adressen
vermeld. Als er veranderingen zijn of als er fouten in staan,
wilt u dat dan doorgeven via de redactie van de “Schakels”?

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.

Kinderoppas

Let op:
13 mei
inleveren
kopy!

Koffiedrinken
Na iedere kerkdienst is er gelegenheid tot koffiedrinken.
www.pkn-openoed.nl
Dit is het web adres van onze gemeente. De website wordt
regelmatig aangepast en geactualiseerd.
Het kerkblad de Schakels is natuurlijk nog steeds on-line
te lezen. Dat betekent dat u, wanneer u een computer met
internet verbinding heeft de mogelijkheid bezit om het
kerkblad op uw beeldscherm te lezen. Iedereen, bijvoorbeeld
oud gemeenteleden die verhuisd zijn kunnen op deze
manier toch nog op de hoogte blijven van ontwikkelingen
binnen onze gemeente. U kunt het één en ander bekijken
op de website van onze gemeente. Het adres is : www.pknopenoed.nl klik dan op de knop [schakels]

COLOFON

Geschakeld

Redactie:
Mevr. A. de Jong-de Jong
Gerda Keijzer
Roel Kok
Mevr. G. Minnee-Schalkers

Zondagse ontmoeting

Vormgeving: Anita Spijksma
Druk: Flyer Print - Joure
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Inleveren kopij:
Roel Kok, De Spoarbyls 8, roel-kok@hetnet.nl
Jan de Jong, Bramerstraat 25,
jan.de.jong@kpnmail.nl
Mevr. A. de Jong-de Jong, It Boerein 2,
8523 NX Idskenhuizen, (0513) 853 637
Geertje Minnee-Schalkers, (0513) 499 248
kerkblad@kerklangweer.nl

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

adressen
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
stoel-keijzer@planet.nl
Preses
Jan de Jong, Bramerstraat 25, 8523 NE Idskenhuizen
jan.de.jong@kpnmail.nl
Scriba
Roel Kok, De Spoarbyls 8, 8521 DK St. Nicolaasga
roel-kok@hetnet.nl
Kerkelijk Bureau
(voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga
pdirksen@kpnmail.nl
Kosters
Idskenhuizen: contactpersoon: Wico Koolstra,
De Spoarbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga , w_koolstra@hotmail.com
St. Nicolaasga: contactpersoon: Pieter Dijkstra,
Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, pieter-renske@hotmail.com
Tjerkgaast: Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast
keesenbottje@ziggo.nl
Beheerder kerk Idskenhuizen Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen
College van Kerkrentmeesters Voorzitter: Douwe Smit, De Spoarbyls 2, 8521 DK Sint Nicolaasga
douwe.smit1606@gmail.com
Boekhouder: Ben de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39C,
8521 KS St. Nicolaasga, bdeveldeharsenhorst@gmail.com
IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op ‘e Noed
Ouderlingenberaad
Contactpersoon: Klaas Postma, De Trochreed 9, 8522 MH Tjerkgaast
postmaklaas@gmail.com
Diaconie
Voorzitter: Dini Wijnia, Schonegevelstraat 22, 8521 LC, St. Nicolaasga
d.d.wijnia@gmail.com
Penningmeester: Auke Nauta, It Sein 21, 8521 DM Sint Nicolaasga
nautula.a@gmail.com
IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op ‘e Noed
Werkgroep KerkInActie
Voorzitter: Dini Wijnia, Schonegevelstraat 22, 8521 LC, St. Nicolaasga
d.d.wijnia@gmail.com
IBAN: NL93.RABO.0334.7548.87 t.n.v. werkgroep KerkInActie
Jeugdwerk
Jannie van Koten, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen
jannievankoten@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
bdeveldeharsenhorst@gmail.com
IBAN: NL23.RABO.0124.7477.52 t.n.v. Restauratiecommissie Op ‘e Noed
Administratie begraafplaatsen Marieke de Velde Harsenhorst-Zier,
Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga,
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
alie.runia@ziggo.nl
Beamteam
Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga
alexvdwal@ziggo.nl

PG Op ’e Noed

Prot. gem. Op ’e Noed

28

06 - 826 949 98
(0513) 43 61 04
(0513) 43 13 53

(0513) 43 10 89
(0513) 43 21 55
(0513) 43 11 62
(0514) 53 13 48
(0513) 43 14 75
(0513) 43 44 20
(0513) 85 31 31

(0514) 53 12 82
(0513) 43 25 18
(0513) 43 11 60

(0513) 43 25 18

06 -105 931 41

(0513) 85 31 31

(0513) 85 31 31

(0513) 43 24 98
06 - 212 843 56

