
Sels de mosk hat in wente fûn 
en de swel in eigen nêst,

dêr ’t er syn jongen bergje kin:
by jo alters, Heare Almachtich,

myn kening en myn God.
(Psalm 84:4) 

Opeens is ie er, de eerste zwaluw, ergens eind april. En 
met de eerste komt meteen ook zijn hele familie en een 
vriendengroep de stal binnen vliegen. Allemaal op zoek 
naar de nesten van vorig jaar. Hoe ze het voor elkaar krij-
gen weet ik niet, maar binnen korte tijd is heel het nest 
weer spic en span. De oude veertjes worden eruit gekie-
perd, de spinnenwebben weggehaald en hoppetee, moe-
ders kan eieren gaan leggen. 

Er broeden talloze paartjes bij ons in schuren, stallen 
en de hooiberg. Hun vrolijke gekwetter maakt mijn dag 
goed. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik wel eens heb 
overwogen om de deuren in april hermetisch gesloten te 
houden, zodat ze een andere nestelplaats zouden kiezen. 
Want o, wat maken ze een troep onder de nesten! Ze la-
ten regelmatig wat over de rand vallen. Onder de nesten 
is het daarom vaak een puinhoop en moet ik met em-
mers sop en bezems de boel weer een beetje toonbaar 
maken. Maar ja, als je dan een moment stil staat om te 
kijken naar een nest met jonge zwaluwen, dan ben je zo 
weer verkocht aan dat prachtige schouwspel. Als vader of 
moeder er aan komt vliegen, zie je plotsklaps vier of vijf 
ENORME opengesperde bekjes van de kleine en nog kale 

vogeltjes. En de ouders maar vliegen om die snavels ge-
vuld te krijgen. Later in het seizoen zitten de jonge vogels 
in hun nieuwe verenpak op de rand van het nest vliegoe-
feningen te doen omdat ze bijna niet meer in hun fraaie 
behuizing passen en met z’n allen letterlijk en figuurlijk 
de vleugels uit moeten slaan. 

In de Bijbel wordt maar op één plaats over de zwaluw 
gesproken: Psalm 84. Daar wordt hij samen met de mus 
vermeld. Mussen en zwaluwen, blijvers en trekkers,  de 
een grijs/bruin, brutaal en kwetterend en de ander zwart 
wit, sierlijk en melodieus. Beide vogels krijgen een plek 
bij het altaar van de Heer. 

Als ik deze psalm lees moet ik altijd denken aan Ulbe 
Sijbesma. Hij vertelde me ooit dat hij als soldaat in Indië 
was geweest en dat er boven de avondmaalstafel in het 
provisorisch opgetrokken kerkgebouw een zwaluw nes-
telde. Tijdens de dienst vloog de zwaluw af en aan om 
zijn jongen te voeden. Zo letterlijk had hij de psalm nog 
nooit gezien. Hij was dat prachtige beeld nooit vergeten. 
En ik ben zijn verhaal nooit vergeten. 

Tegen de tijd dat u dit leest zullen de zwaluwen bij ons in 
de schuur al wel jongen hebben. Nee, we hebben de deur 
niet dicht gedaan. Want zeg nou zelf: als een zwaluw al 
mag nestelen bij het altaar van de Heer, zou hij dan niet 
bij ons in de schuur een woning mogen vinden? 

ds. Gerda Keijzer
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KerKdiensten tjerKgaast - idsKenhuiZen - st. nicolaasga

Zondag  2 juni - wit - wezenzondag
9.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: diaconie/weeshuis    
 2e collecte: kerk

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

Zondag  16 juni - wit  zondag - trinitatis
19.30 uur  Tjerkgaast - Mw. B. Posthumus, Lemmer
 1e collecte: World Vision  
 2e collecte: kerk

Zondag  23 juni - groen - jeugddienst
10.30 uur  Idskenhuizen , jeugddienstcommissie
 1e collecte: doel jeugdcommissie  
 2e collecte: onkosten dienst

Zondag  30 juni - groen
9.30 uur  St. Nicolaasga - da. S. Baaijen-Op’t land, 
 Oosterzee
 1e collecte: binnenlands diaconaat  
 2e collecte: kerk

Zondag  7 juli - groen - afscheid kindernevendienst
9.30 uur  Idskenhuizen  - ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: kinderen in de knel  
 2e collecte: kerk  

Zondag  14 juli - groen
9.30 uur  Tjerkgaast - dr. D. Visser, Harlingen
 1e collecte: diaconie   
 2e collecte: onderhoud orgels
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KerKdiensten langWeer

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

Zondag 9 juni - Pinksteren
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
 m.m.v. kopergroep  Excelsior uit Ouwsterhaule
 Collecte rondgang: Vakantiepret voor kinderen   
 in armoede
 Deurcollecte: eigen gemeente

Zondag 16 juni 
9.30 uur Dhr. S. de Jong uit Joure
 Collecte rondgang: Diaconie 
 Deurcollecte: eigen gemeente

Zondag 23 juni - Viering Maaltijd van de Heer
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
 Alleen deurcollecte: Restauratie van Dam orgel 

Zondag 30 juni      
9.30 uur ds. M.C. Mook uit Sneek 
 Collecte rondgang: Diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

Zondag 7 juli   
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen 
 Collecte rondgang: Vergeten vluchtelingen 
 in Nigeria 
 Deurcollecte: eigen gemeente

Zondag 14 juli
9.30 uur   ds. Aart Veldhuizen
 Collecte rondgang: Diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente
 Koffiedrinken na de dienst

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

KerKdiensten doniahiem

datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheden

13 juni Scharsterbrug-Ouwsterhaule Ds. Wiebenga 
27 juni Op ‘e Noed Jannie  van Koten 
11 juli Langweer Ds. Veldhuizen Heilig Avondmaal
25 juli Op ‘e Noed Ds. Keijzer 
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geZamenlijKe Berichten Van Pg langWeer en Pg oP ’e noed

Jaarprogramma activiteiten
 

Verslag gespreksgroep: leven met de Psalmen

Afgelopen wintermaanden kwamen we 6x bijéén o.l.v. Jeltje 
v.d. Meer.We bespraken Psalm 19, 13, 23, 50, 51 en 63.
Zoals op de achterkant van het boekje is vermeld, zijn de 
Psalmen  gebeden, die niet alleen spreken óver God, maar 
ook mét God. Door de woorden uit de Psalmen uit je je emo-
tie en adem je Gods Woord in. Zo hebben wij dat met onze 
kleine groep ook ervaren. Je deelt heel veel met elkaar. Heel 
bijzonder en leerzaam. Als de avond voorbij was, zeiden we 
tegen elkaar: “Wat ha wy wer in fijne jûn hân!”.
We zien nu alweer uit naar het volgende winterseizoen, als 
we verder gaan met dit boekje.

Namens de gespreksgroep,  
Froukje Boersma-Regeling

Verslag laatste etappe jabikspaad

Beste mede-pelgrims,
Op 23 maart hebben we de uitgestelde 
laatste etappe gelopen van het Jabik-
spaad.
In oktober  2017 zijn we in St.Jacobi-pa-
rochie gestart en nu zijn we dus in Has-
selt; het einde van het Jabikspaad en het 
begin van de route naar Santiago de Compostella. Tussen de 
plaatsen St.Jacobi-Parochie en Hasselt liggen ongeveer 130 
kilometer die we in 10 zaterdagen hebben gelopen.
Ik herinner me nog goed de start in St.Jacobi-parochie;  Te-
gen onze vrienden en kennissen zeg ik altijd: “Hoezo kaal 
en vlak in Friesland, kom maar eens kijken in Idskenhuizen. 
We kunnen uren in de bossen rondom St.Nyk wandelen!” 
Maar daar helemaal boven in Friesland op een vroege, kou-
de  zaterdagmorgen, brrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Onze “pauzeplek” 
die ochtend was een  soort overdekte muziekkoepel waar 
de wind dwars doorheen woei. We konden er niet zitten, 
maar we mochten wel gebruik maken van het “bouwvak-
kerstoilet” op het terrein omdat daar een verbouwing aan 
de gang was!
Maar al doende leert men en toen kwam, tenminste volgens 
mij was  het, Anna Martha met het geweldige idee om te 
kijken of in de kerken op onze route kond worden gepau-
zeerd en koffie kon worden gedronken. Dat is bijna steeds 
gelukt.  Ontzettend leuk dat er steeds mensen waren die op 
hun vrije zaterdagmorgen bereid waren om te zorgen dat er 
een vers bakje voor ons klaarstond.
Af en toe kwamen we ook we ook wel in een  gewoon restau-
rant terecht, dan ging de koffie met appelgebak er ook wel 
in als we al een gedeelte van de  route erop hadden zitten.
De route in Januari 2018 naar Jorwert werd  bijna legenda-
risch! Zelf was ik er niet bij die keer maar uit goede bron 
heb ik de verhalen over de “tocht der tochten”  wel gehoord. 
Wandelaars die in de modder kwamen vast te zitten  of op 
hun gezicht in de modder vielen!  Toch vond bijna iedereen 
het na afloop  een geweldige  ervaring, maar ik zeg  met 

nadruk: bijna iedereen.
De wandeling die gepland stond voor maart 2018 moest 
worden gecanceld net als die van afgelopen zaterdag ; ex-
treem koud, veel wind en ook nog kans op sneeuw! Vervol-
gens bleek het op 7 april 2018, toen we alsnog de geplande 
route gingen lopen, 20 graden te worden; de warmste 7e 
april ooit gemeten.
In oktober 2018 zijn we begonnen met het tweede deel van 
onze pelgrimsroute. Gaandeweg werd het landschap anders 
en telkens waren er weer verrassende plekken en vergezich-
ten. Ook dit seizoen waren er elke keer weer kerken voor ons 
open gesteld waar we konden pauzeren en koffiedrinken. 
Soms was er zelfs ook nog iemand die iets vertelde over de 
kerk, heel bijzonder.
We hebben dus heel wat kilometers samen gewandeld en 
heel wat kopjes koffie gedronken op soms ook heel koude 
en regenachtige zaterdagochtenden. Toch is er al die tijd 
geen onvertogen woord gevallen en was de sfeer altijd open.  
Iedereen was behulpzaam naar de ander en als het tempo 
voor sommige te hoog was werd dat zonder morren bijge-
steld. Kennelijk maakt samen wandelen het goede in ons 
wakker, ook mooi om te ontdekken!
We hadden ook zo onze “rituelen”.  Er was altijd iemand 
die tijdens de lunchpauze een gedicht o.i.d. voorlas en na 
de lunch gingen we altijd een kwartier in stilte verder met 
onze tocht.
In twee jaar kan er ook van alles gebeuren in het leven van 
de wandelaars is wel gebleken;  We hebben het al even zij-
delings gehad over de ziekte van Jan. Jan is er gelukkig weer 
helemaal bij. We denken deze dag ook aan Piet  Jouwsma. 
Piet was nog bezig met zijn kuren toen hij een ongeluk 
kreeg. We wensen hem het allerbeste.
Nu zit het er dus op. We krijgen geen kruisje of medaille 
maar toch zal ik deze ervaring niet gauw vergeten. Ik had 
het niet willen missen. Wat we overigens wel kregen aan het 
eind van de laatste etappe was een schelp, het symbool voor 
de pelgrimstocht. 
Tot slot wil ik Jan de  Jong en Anna Martha en Marinus Reits-
ma  bedanken voor de tijd die ze in dit “project” hebben 
gestoken. 
Iedereen een hele fijne zomer toegewenst en we komen el-
kaar vast nog wel eens, al of niet wandelend, tegen.

Anneke Koelewijn
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Verslag van het jabikspaad (2)

Jammer, het is weer voorbij.
Zaterdag 23 maart hebben wij met 24 deelnemers het laat-
ste traject gelopen van onze pelgrimstocht, vanuit Heetveld 
naar Hasselt. Wij hadden een koffiestop in Genemuiden bij 
de Hervormde kerk, waar wij ook een rondleiding kregen. 
De kerk is een keer afgebrand en heeft ook diverse uitbrei-
dingen ondergaan. Er wordt gezongen op hele noten, dus 
langzaam en alleen psalmen. Vandaar uit naar de volgende 
stop waar we hebben geluncht  in het Boerendiekhuus, tij-
dens de lunch kregen  Anna Martha en Marinus een attentie 
aangeboden vanwege de geweldige begeleiding en voorbe-
reiding van alle tochten. 
Aan het eind  hebben we de steen die we aan het begin van 
de pelgrimstocht als symbool tijdens alle tochten mee heb-
ben gedragen voor onze zorgen/lasten afgelegd (neerleggen).
We kunnen ons pad weer vervolgen vrij van alle lasten. Het 
was een fijne ervaring om samen met al deze pelgrimgan-
gers te praten en te lopen in een steeds afwisselende omge-
ving/natuur.

Een pelgrimganger

nijkleaster 10 april

Stilte   -   Bezinning   -   Verbinding

Een van de laatste activiteiten van het gezamenlijk winter 
programma is een bezoek aan Nijkleaster te Jorwerd. Om 
het ochtend gebed mee te maken waren we voor half tien 
in de steen koude kerk aanwezig. We kregen allemaal een 
verwarmd zitkussen mee en op de stoelen lagen dekens om 
over de benen te doen. 
Uit onze gemeenten waren we met zeven mensen aanwezig. 
Het is een eenvoudige dienst met lezingen, stilte , liederen 
en eindigt met gebed. Na de dienst gaan we naar de voor-
kerk, een verwarmd vertrek alwaar we koffie of thee krij-
gen en volgt er een rondje voorstellen waarin een ieder zijn 
naam noemt en aangeeft met wat voor dier hij vergeleken 
zou willen worden en waarom. 
Er zijn zoveel deelnemers deze morgen zodat de groep in 
twee delen is gesplitst, wij zijn samen met een groep uit 
Leeuwarden en uit Zuidwolde.

Stilte
Na de koffie lopen we naar de rand van het dorp en worden 
verzocht om de tocht in stilte te lopen, aangezien we op 
de openbare weg lopen moeten we elkaar al waarschuwen 
voor het verkeer. Door de stilte horen we nu wat windmo-
lens voor lawaai maken bij een zeer harde wind. 

Bezinning
In de luwte van een boerderij staan we stil en krijgen de 
vraag hoe wij denken hoe /wie Jezus is , deze vraag kunnen 
we in het volgende traject overdenken dat ook weer in stilte 
wordt gelopen. Het waait erg hard en het is behoorlijk koud 
en lopen nu tegen de wind in, de vogels kunnen met moeite 
tegen de wind in vliegen maar verder op in lucht hebben de 
straaljagers uit Leeuwarden er geen enkel probleem mee. 
We staan nu op de ruimte en er wordt voorgesteld dat we 
dezelfde weg terug lopen omdat door de grootte van de 
groep en het tempo we anders te laat in Jorwerd zullen zijn.

Verbinding
We zoeken  allemaal iemand uit om mee terug te lopen,liefst 
iemand die je niet kent en kunnen zo de vraag die ons werd 
gesteld proberen te beantwoorden of andere dingen bespre-
ken. Om twaalf uur zijn we terug in de voorkerk en kun-
nen de meegebrachte broodjes/boterhammen op een grote 
schaal leggen welke dan door wordt gegeven en een ieder er 
iets vanaf kan nemen, ook worden er nog enkele punten be-
sproken. Om 1 uur gaan we huiswaarts , begon de dag koud 
nu gaan we met een warm en voldaan  gevoel uit elkaar.

Klaas Snijder         

mogen leren, en een fiets   (inlia)

Piiiieeeewwwww BAM!! Omid kan het geluid van een in-
komende raket nog precies nadoen. Het is 22 jaar geleden 
– hij was slechts 5 jaar oud – dat zijn gezin Afghanistan 
ontvluchtte, maar dat geluid weet hij nog. De Taliban ver-
overden toen de plaats waar het gezin woonde. 
Zoals dat geluid in zijn geheugen staat gegrift, staat dit beeld 
op zijn netvlies gebrand: “We waren buiten aan het spelen en 
ik zag een kolonne mannen aankomen die er heel vreemd uit-
zagen: met lange baarden en geweren. We bevroren, allemaal. 
Eén van de mannen richtte zijn blik op mij en ik stoof  weg. 
Iedereen rende naar zijn eigen huis. Doodsbang.”
De Taliban winnen die oorlog. Het gezin vertrekt; vader, 
moeder, de kleine Omid en zijn nog jongere zusje en broer-
tje. Via Kabul en Kandahar naar Iran. ’s Nachts proberen ze 
de grens over te steken. Hun transport wordt tegengehou-
den. Er wordt met lichten geschenen, er worden mannen uit 
de groep gehaald. Omid wil het er niet over hebben. 
Zijn gezin redt het, ze belanden vlakbij Teheran. Straatarm. 
’s Nachts wikkelen ze kleren om bakstenen om die als kus-
sens te gebruiken. Overdag haalt Omid brood; eerst een half 
uur lopen, dan uren in de rij staan. Om eenmaal vooraan 
vaak als ‘vieze Afghaan’ een klap te krijgen en terug te wor-
den gestuurd naar het einde van de rij. “Niemand zei er wat 
van.”
Afghanen worden nu eenmaal gediscrimineerd. Je hebt je 
erbij neer te leggen. Heeft hij eenmaal brood bemachtigd, 
dan wacht er nog genoeg gevaar op de tocht naar huis. 
Regelmatig krijgt hij slaag of wordt het brood hem alsnog 
afhandig gemaakt. Tegen zijn moeder zegt hij niet dat hij 
bang is. Ze heeft genoeg aan haar hoofd.
Vader is ondertussen doorgereisd naar Europa, in de hoop 
daar een toekomst te kunnen opbouwen voor zijn gezin. In 
2001 krijgt hij toestemming voor gezinshereniging. ‘We gaan 
naar Nederland’, vertelt moeder. Omid weet niet waar dat 
land ligt, hoe het eruit ziet. Maar hij droomt al jaren van 
een fiets, dus is zijn eerste vraag ‘Kan ik daar fietsen?’ Ja, dat 
kan. Hij is door het dolle heen. 
“Ik hoorde dat het er veilig was, in Nederland, en dat we daar 
naar school zouden mogen. Ik was zó blij!” Mogen leren, ook 
daar heeft Omid van gedroomd. Op het vliegveld voegt een 
Iraniër Omid nog eens toe ‘Jullie zijn het niet waard om naar 
Nederland te gaan’. Maar dat kan hem dan al niet meer de-
ren. Want ze gaan. “Ik kan me nog herinneren hoe we hier 
voor het eerst aankwamen. Hoe mooi het was. Hoe netjes. 
Wauw. En in Groningen keek niemand raar naar ons. Ik zei 
‘hallo’ tegen iedereen en ze vonden het leuk dat ik Nederlands 
kon. Het was geweldig. Ik hoefde niet meer bang te zijn.”
In Groningen doet hij keihard zijn best op school. Maar met 
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zijn elf jaar heeft hij al te veel gemist van de basisschool. 
Leerwegondersteuning, dat is het advies voor het vervolg-
onderwijs. Maar hij wil advocaat worden. ‘Met jouw niveau 
kan dat niet’, vertellen ze hem, ‘denk maar aan iets als tim-
merman’. Zijn wereld stort in. Maar dan komt de vechtlust 
in hem naar boven. Hij werkt en werkt en werkt. Krijgt het 
voor elkaar dat hij naar vmbo mag. Daarna naar het mbo: 
International Business Studies. Klinkt mooi, maar wat is 
dat Engels moeilijk. De eerste dagen verstaat hij niets. Toch 
heeft de docent vertrouwen in hem: ‘Afghanen zijn leergie-
rig’. Hij zet stug door. Doet 12 uur over een werkstuk waar 
anderen een uur over doen. Maar hij haalt het.
En dan mag hij naar het hbo. Eindelijk rechten gaan stude-
ren. “Want er is zoveel onrecht in de wereld.” Opnieuw heeft 
hij het de eerste tijd moeilijk met de taal. “Ik sloeg het eerste 
boek open: ‘Betrokkene heeft bedongen dat hij jegens eiser…’ 

Wat? Ik snapte er he-le-maal niks van. Ik dacht: weer net als 
vroeger stampen, jongen. Net zo lang lezen tot je het begrijpt 
en herhalen tot het in je hoofd zit.”
En nu is Omid bezig met afstuderen. Bij INLIA. “Ik kwam 
altijd langs die grote boot, waar INLIA vreemdelingen in nood 
opvangt en begeleidt. Daar had ik ook kunnen zitten. Dus ik 
wilde graag helpen.” Hij meldt zich vorig jaar als vrijwilliger, 
helpt op de juridische afdeling met uitzoekwerk en afspra-
ken. INLIA biedt hem aan dat hij hier kan afstuderen. 
In juni moet dat gaan gebeuren. Het onderwerp: de impli-
caties van de privacywetgeving voor de opvang die INLIA 
biedt en de begeleiding van vreemdelingen naar een nieuw 
toekomstperspectief hier, in hun eigen land of in een derde 
land. De opvang en begeleiding van de mensen op de boot 
dus. En wie weet waar het diploma rechten Omid daarna 
voert…

leesrooster

juni
za 1 Psalm 120 Ontheemd
zo 2 Spreuken 6:20-35 Vreemdgaan is gevaarlijk
ma 3 Spreuken 7:1-27 Laat je niet verleiden
di 4 Spreuken 8:1-11 Filosofie is … 
wo 5 Spreuken 8:12-21 … liefde voor de wijsheid
do 6  Spreuken 8:22-36 Scheppingsverhaal
vr 7 Spreuken 9:1-18 Wijsheid duurt het langst
za 8 Psalm 117 Kort maar krachtig
zo 9  Handelingen 2:1-13 Eerste Pinksterdag
   Verstaanbaar voor iedereen
ma 10 Handelingen 2:14-28 Vervulde profetie
di 11 Handelingen 2:29-36 Trefzeker
wo 12 Handelingen 2:37-47 Doopdienst
do 13 Handelingen 3:1-10 Op de been geholpen
vr 14 Handelingen 3:11-26 Niet in eigen kracht
za 15 Handelingen 4:1-12 Confrontatie
zo 16 Handelingen 4:13-22 Wie moet je gehoorzamen?
ma 17 Handelingen 4:23-31 Bewogen gebed
di 18 Lucas 7:36-50 Geven en vergeven
wo 19 Lucas 8:1-8 Zaaien en oogsten
do 20 Lucas 8:9-15 Betekenisvol
vri 21 Lucas 8:16-21 Familiebijeenkomst
za 22 Lucas 8:22-25 Volgelingen dichtbij 

   en op afstand
zo 23 Lucas 8:26-39 Bezeten (van angst)
ma 24 Lucas 8:40-56 Aanraking
din 25 Lucas 9:1-9 Uitzendprogramma
wo 26 Lucas 9:10-17 Het broodnodige
do 27 Lucas 9:18-27 Imago-onderzoek
vr 28 Lucas 9:28-43a    Hoog bezoek
za 29 Lucas 9:43b-50 Hoofd- en bijzaken
zo 30 Lucas 9:51-62 Goed te volgen?

juli
ma 1 Psalm 76 De HEER strijdt voor zijn volk
di 2  Handelingen 4:32-37 Samenleving
wo 3 Handelingen 5:1-11 Bedrog
do 4 Handelingen 5:12-26 Niet te stuiten
vr 5 Handelingen 5:27-42 Risico
za 6 Psalm 42 Dorst
zo 7 Lucas 10:1-16 Herauten
ma 8 Lucas 10:17-24 Het belangrijkste effect
di 9  Lucas 10:25-37 Vragen naar de 
   bekende weg?
wo 10 Lucas 10:38-42 De eerste zorg
do 11 Psalm 25 Geestelijke TomTom
vri 12 Kolossenzen 1:1-14 Kolossaal!

12 mei 2019
Op zondag 12 mei was het overgrote deel van de familie Van 
Eysinga bij ons te gast in de kerk. Alexander en Luise van 
Holk, die in Londen wonen, lieten hier hun tweeling dopen. 
De Dorpskerk van Langweer betekent veel voor Alexander. 
Nog afgezien van de eeuwenoude banden tussen de Kerk 
van Langweer en het geslacht Van Eysinga, is dit de plaats 
waar hij en zijn broer werden gedoopt en waar vanuit zijn 
broer werd begraven na het vreselijke ongeluk dat broer 
Bram trof een jaar na het ongeluk dat Alexander zelf tot in-
valide maakte. Daarbij kwam nog eens dat deze kerkdienst 

ook bijzonder was omdat de Remonstrantse dominee Joost 
Röselaers de doop verrichtte en ik het overige van de kerk-
dienst deed. Als toenmalig predikant van Londen zegende 
Joost Röselaers het huwelijk van Alexander en Luise in en 
heeft hij met hen een bijzondere band gekregen. 
En een paar dagen eerder, op 8 mei 2019, hebben de Pro-
testantse Kerk Nederland en de Remonstrantse Broeder-
schap een belangrijke stap gezet na een conflict van exact 
400 jaar. De kerkdienst zelf vond ik niet de gelegenheid om 
dit allemaal uit te leggen. Daarom doe ik dat hierbij in het 
kerkblad. 

terugBliK 1: een BijZondere dooPdienst 
na een KeerPunt in de KerKgeschiedenis
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400 jaar geleden
Van 13 november 1618 tot 29 mei 1619 werd een nationale 
synode (landelijke kerkvergadering) gehouden die maar 
liefst 180 zittingen duurde in de Grote Kerk te Dordrecht. 
Het is deze vergadering die de Statenvertaling heeft opgele-
verd en de Dordtse Leerregels weden opgesteld, die de Re-
monstranten veroordeelden. 
De kerk was namelijk verdeeld door een discussie die tussen 
de hoogleraren Franciscus Gomarus en Jacobus Arminius 
werd gevoerd. Die discussie ging over de vrije wil. In hoe-
verre heeft de mens een eigen wil? Kan de mens zelf keuzes 
maken of kan de mens dat niet? Zijn we vrij in onze keuze, 
of is onze wil gebonden en is het God in ons die ons het 
goede laat kiezen als we daarvoor kiezen? De voorstanders 
van de vrije wil werden de Remonstranten genoemd. De 
orthodoxen die de leer van de vrije wil bestreedden, heet-
ten de contra-Remonstranten, aangevoerd door Gomarus. 
Zij waren in de meerderheid. Ze stelden dat wij als mensen 
ook niet zelf tot geloof konden komen. Ook ons geloof zou 
namelijk niet gebaseerd zijn op onze vrij wil, maar geba-
seerd zijn op de bijzondere uitverkiezing van God. God zou 
van eeuwigheid af aan al bepaald hebben wie gelovig gaat 
worden en dus het eeuwige leven zal beërven, aldus de or-
thodoxen van die tijd. En het omgekeerde dacht men dus 
ook: mensen die niet gelovig werden, waren dus door God 
van eeuwigheid uitverkoren om verloren te gaan. 
Aanhangers van Arminius, wiens gedachten teruggingen op 
Erasmus, gingen uit van de vrije wil. Zij werden de vrijzinni-
gen genoemd, ongetwijfeld vanwege dat woord ‘vrij’. Waar 
prins Maurits zich een aanhanger van Gomarus noemde, 
was staatsman Johan van Oldenbarnevelt een aanhanger 
van Arminius. 
De synodevergadering eindigde desastreus voor de Remon-
stranten. Het verhaal gaat dat Gomarus, die de synodevoor-
zitter was, al dat vergader zo ontzettend zat was geworden 
en geplaagd door een akelige steenpuist op zijn zitvlak, is 
opgestaan en de Remonstranten toegeroepen heeft: “Gaat 
heen!” De remonstranten werden de kerk uit gegooid. Op 
29 mei werden een aantal vooraanstaande dominees uit de 
beweging van de Arminianen op een boerenkar het land uit 
gezet. Eerder was Johan van Oldenbarnevelt op 13 mei 1619 
zelfs ter dood gebracht, wat Prins Maurits politiek gezien 
erg goed uit kwam. De synode stelde de Dordtse leerregels 
op waarin de leer van Arminius werd veroordeeld als een 
valse leer. De discussie had afgedaan en de strijd was beslist. 
In 1619 werd door 38 Arminiaanse predikanten in balling-
schap de Remonstrantse Broederschap opgericht die tot de 
huidige dag bestaat.

mei 2019
De huidige voorman van de Remonstrantse Broedersschap 
is dominee Joost Röselaers, die op 12 mei jongstleden de 
doop bediende in onze kerk. Elsevier noemde hem vorig 
jaar een van de vier meest invloedrijke theologen. Op 8 mei 
kwamen hij en René de Reuver, voorman van ‘onze’ Protes-
tantse Kerk, een verzoening overeen tussen Remonstranten 
en Protestanten. Een twist van precies 400 jaar werd einde-
lijk bijgelegd. Ik citeer de voorpagina van dagblad Trouw 
van 8 mei 2019:

Vierhonderd jaar nadat ze uit de kerk werden gezet, krijgen 
de remonstranten alsnog erkenning voor het leed dat hun 
destijds is aangedaan. De hoogste man van de Protestantse 
Kerk in Nederland, scriba René de Reuver, spreekt vandaag 
openlijk uit dat de eerste kerkscheuring op protestants erf  ‘een 
pijnlijk moment’ was dat diepe sporen heeft achtergelaten. 
“Dit is voor het eerst dat iemand met zo’n hoge positie spreekt 
over de keerzijde van de geschiedenis”, zegt predikant Joost 
Röselaers namens de remonstranten. “We zijn niet dagelijks 
bezig met wat er toen is gebeurd, we lijden er ook niet voort-
durend onder, maar het deed wel pijn dat het niet genoemd 
werd.”

Binnen de Protestantse Kerk is veel veranderd. Ook al heb-
ben wij nog altijd de Dordtse Leerregels in onze belijdenis-
geschriften staan, is het overgrote deel van de protestanten 
inmiddels ‘Arminiaans’. Verschillen tussen onze kerk en de 
Remonstrantse Broederschap zijn er in de meeste plaatsen 
niet meer, uitgezonderd uiteraard waar de zware tak van 
de Protestantse Kerk Nederland (ongeveer 15%) kerkt. Het is 
vanwege die behoudende groep binnen onze Protestantse 
Kerk dat er niet een echte spijtbetuiging is gedaan. Aan de 
ene kant is dat jammer. Aan de andere kant hecht ik er ook 
aan dat we een werkelijk pluriforme kerk willen zijn, waar 
voor iedereen ruimte is die dezelfde Heer wil dienen, hoe 
orthodox of vrijzinnig iemand ook is. 
De Dordtse Leerregels behoren niet tot mijn dagelijks lees-
voer. Ook al behoren ze tot onze belijdenisgeschriften, zie 
ik ze hooguit als een historisch document dat onze traditie 
mede heeft bepaalt. Het is een stuk van mijn traditie waar 
ik niet trots op ben. Wel blij ben ik met het pamflet dat 
dominee Joost Röselaers namens de Remonstrantse broe-
derschap op 8 mei 2019 aan onze Protestantse Kerk over-
handigde. Het gaat over waar wij als kerken anno 2019 voor 
staan: vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, 
vrede en vriendschap. Dat we die vijf v’s als Protestantse 
Kerk ter harte mogen nemen!

langweer had dus de primeur
Door deze samenloop van omstandigheden hadden wij als 
Protestantse Gemeente Langweer op 12 mei opeens een pri-
meur: op de zondag na de historische verzoening tussen Re-
monstranten en Protestanten hielden we gezamenlijk een 
doopdienst. Zo werden Feodora en Lambert, kinderen van 
Alexander en Luise van Holk gedoopt in een kerkdienst met 
een Protestantse en een Remonstrantse voorganger. Hoe 
mooi, juist omdat Alexanders moeder Elske van Holk, de 
dochter van de onversneden Protestant jonkheer Cees van 
Eysinga, indertijd trouwde met Bart van Holk, die uit een 
even onversneden Remonstrants geslacht afkomstig is. Dat 
allemaal kwam op 12 mei 2019 samen in onze Dorpskerk!
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7 Vragen aan... durK Wijnia

1. Wat betekent Op ‘e Noed 
voor jou?
Aandacht voor elkaar, met 
elkaar beleven waar we in 
geloven. Omzien naar el-
kaar.

2. Noem één ding dat je met-
een zou veranderen aan onze 

gemeente?
Invoeren van het begrip communiceren. Elkaar beter infor-
meren wat waar en hoe gebeurt. Beter naar elkaar luiste-
ren, en meer open staan voor ideeën en meningen van een 
ander.

3. Welke persoon uit de Bijbel past wel een beetje bij jou 
en waarom?
Ik weet zo niet welke persoon in de bijbel bij mij past, maar 
ik weet wel welke gedeelten in de bijbel bij mij passen. Met 
de gelijkenissen van Jezus kan ik mij heel goed mee identi-
ficeren.

4. Wie/wat zou je wel eens een dag willen zijn en waarom?
Ik ben tevreden met wie ik ben. Ik heb geen behoefte om 
mij te meten met iemand anders.
Ik vind het leven zoals het nu is meer dan de moeite waard.

5. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Vrije tijd?? Als ik niet aan het werk ben, ben ik graag bezig 
met voetbal als scheidsrechter, in het winterseizoen bezig 
met bomen zagen voor de kachel. Ik ben ook graag bezig 
in mijn werkplaats met repareren en opknappen van oude 
machines etc.

6. Welk boek, welke film, welk voorval, welke tekst, of  wel-
ke persoon geeft jou inspiratie?
Inspiratie voor het leven krijg ik uit de bijbel, mijn vrouw en 
mijn kinderen en kleinkinderen, en van de mensen om mij 
heen die mij dierbaar zijn.

7. Wat betekent voor jou ‘geloven’?
Geloven is voor mij een zekerheid dat Jezus, de zoon van 
God, voor ons heeft geleden. Wij mogen geloven dat door 
Jezus onze zonden zijn vergeven. Dit staat voor mij als een 
paal boven water.

Van een dominee en een drent (3) 

Beste Gerda,
Omdat ik de achtergrond van geloof en 
kerk niet ken, is de betekenis van veel 
dingen niet altijd helder voor mij. Vaak 
zijn dat kleine dingen. Om een voorbeeld 
te noemen: ik vraag me af of de verschil-
lende kleuren van je stola en het kleed 

over de tafel een betekenis hebben. Ik zie die namelijk door 
het jaar heen veranderen. Zou je daar je licht eens over kun-
nen laten schijnen?

Groeten, Harmen
Hoi Harmen, 
De stola van de dominee en het kleed 
op de tafel of aan de kansel is slechts 
versiering. Halverwege de vorige eeuw 
begonnen mensen in de kerk meer ge-
voel voor liturgie (kerkelijke ceremonies, 
handelingen en symbolen) te ontwikke-

len. Voor die tijd was een protestantse kerkdienst eigenlijk al-
leen een spel van woorden en zingen. 

Wat betreft de kleuren: In het kerkelijk jaar hebben we ‘seizoe-
nen’, net als in het kalenderjaar. Het kerkelijk jaar begint met 
de (paarse) Adventstijd. Dat zijn de vier weken voor Kerst. In 
die tijd bezinnen we ons op de vraag wat de geboorte van Jezus 
in onze wereld en voor ons voor waarde heeft. ‘Bezinningstijd’ 
herken je aan de paarse kleur. De kleur van feestdagen is wit. 
Dus op kerstmorgen ‘verkleuren’ we naar wit in de kerk. Als we 
begin januari de doop van Jezus herdacht hebben, dan wordt 
de kleur groen. Dat is de ‘algemene’ kleur, zou je kunnen zeg-
gen. En we hopen dan dat onze bijeenkomsten zo vruchtbaar 
zijn als het groen van de stola en de kleden doen vermoeden. 

Zes weken voor Pasen begint de (paarse) Veertigdagentijd. In 
deze weken bezinnen we ons op het feit dat Jezus zijn dood 
tegemoet ging en wat dat toen voor Hem en nu voor ons be-
tekent. Op Pasen is de kleur weer wit en dat blijft zo een tijd-
je. Het derde grote feest in de kerk is Pinksteren. Op die dag 
herdenken we dat de ‘Geest van God’ over de mensen heen is 
gewaaid en hen heeft geïnspireerd om te leven zoals Hij het 
wil. In het Bijbelverhaal staat dan, dat er vuurtongetjes op 
de hoofden van de mensen verschenen. Daar wil de Bijbel-
schrijver mee zeggen dat ze in vuur en vlam staan voor de 
boodschap van het christelijk geloof. En daarom is de kleur 
op Pinksteren rood. In de zomertijd is de kleur weer groen tot 
de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zogenaamde Eeu-
wigheidszondag), waarop we de overleden gemeenteleden van 
het afgelopen jaar herdenken. We vertrouwen erop dat zij bij 
God zijn en daarom is de kleur dan ook wit. 

Nu hebben we het in onze brieven gehad over de kerk, de 
gebruiken van de kerk en de mensen die in de kerk komen. 
Maar het gaat ten diepste om God. Over Hem spreken we ook 
steeds, en over Jezus uit Nazareth waarvan we zeggen dat Hij 
zijn Zoon is. Gelovige mensen hebben heel diverse beelden 
van God. Soms heel gedetailleerd, en voor anderen is God 
‘Iets’. De opvattingen van mensen veranderen ook door de tijd 
heen. Ons beeld van God is eigenlijk altijd in ontwikkeling en 
wordt beïnvloed door ons verleden, ons karakter, onze geloofs-
opvoeding en door wat we opdoen in de media over ons geloof 
in God. Jij komt ‘van buiten’ bij ons binnen. Je kijkt met ‘frisse’ 
ogen naar wat wij doen en geloven. Ik ben zo nieuwsgierig wat 
jij voor een beeld bij het begrip ‘God’ hebt. Zou je een poging 
willen wagen om deze vraag te beantwoorden? 

Groeten, Gerda
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PG LANGWEER

KerKenraadsnieuWs

terugblik 1: een bijzondere doopdienst 
na een keerpunt in de kerkgeschiedenis

12 mei 2019
Op zondag 12 mei was het overgrote deel van de familie Van 
Eysinga bij ons te gast in de kerk. Alexander en Luise van 
Holk, die in Londen wonen, lieten hier hun tweeling dopen. 
De Dorpskerk van Langweer betekent veel voor Alexander. 
Nog afgezien van de eeuwenoude banden tussen de Kerk 
van Langweer en het geslacht Van Eysinga, is dit de plaats 
waar hij en zijn broer werden gedoopt en waar vanuit zijn 
broer werd begraven na het vreselijke ongeluk dat broer 
Bram trof een jaar na het ongeluk dat Alexander zelf tot 
invalide maakte. 
Daarbij kwam nog eens dat deze kerkdienst ook bijzonder 
was omdat de Remonstrantse dominee Joost Röselaers de 
doop verrichtte en ik het overige van de kerkdienst deed. Als 
toenmalig predikant van Londen zegende Joost Röselaers 
het huwelijk van Alexander en Luise in en heeft hij met hen 
een bijzondere band gekregen. En een paar dagen eerder, 
op 8 mei 2019, hebben de Protestantse Kerk Nederland en 
de Remonstrantse Broederschap een belangrijke stap gezet 
na een conflict van exact 400 jaar. De kerkdienst zelf vond ik 
niet de gelegenheid om dit allemaal uit te leggen. Daarom 
doe ik dat hierbij in het kerkblad. (Zie gezamenlijke berich-
ten.)

terugblik: stille week en Pasen

Na de gebruikelijke intieme viering aan de tafel op Witte 
Donderdag kwamen we in onze zeer volle Dorpskerk op 
Goede Vrijdag gezamenlijk bijeen met de Protestantse Ge-
meente Op ‘e Noed voor de dienst van Goede Vrijdag. Samen 

met de beide voorgangers, drie toneelspelers en Cantabilé 
onder leiding van Rinny Pijpker werd op een indringende 
wijze het verhaal van het lijden en sterven van Jezus Chris-
tus neergezet. Onder de indruk gingen we huiswaarts. Op 
zondagmorgen waren we opnieuw met velen bijeen voor 
de kerkdienst op Paasmorgen. Interkerkelijk koor Langweer 
zong de sterren van de hemel. Vol Paasgloed mochten we 
huiswaarts keren.

terugblik: twee keer Kliederkerk!

Zowel in het weekend van 22-24 maart als in het weekend 
van 17-19 mei hielden we Kliederkerk. 
Op vrijdagmiddag 22 maart waren er zo’n 30 kinderen in de 
Hoekstien. Ds Aart vertelde eerst het verhaal van de verloren 
zoon. Daarna gingen we maskers maken van alle figuren en 
dieren die er in dit verhaal voorkomen. Later gingen we met 
die maskers op onder leiding van Inkipinki (Ingka van Ful-
pen) het verhaal uitbeelden. Na afloop aten we met elkaar 
bij de snackbar.
Zo’n 20 kinderen waren op zondagmorgen 24 maart ook in 
de kerk. De kerkdienst had als kernvraag gekregen: ‘Doet’ie 
het of doet’ie het niet?’ en daar was de kerkdienst de televi-
sie opname van onder leiding 
van Inkipinki. Omdat Peter Jan 
Rens er niet was, schakelde 
Inkipinki daarna meteen 
door naar de rol van Quiz-
master, bijgestaan door 
lieftallige assistenten. De 
kerkgangers kregen de 
vraag gesteld wat de oudste 
zoon zou doen. Zou hij mee 
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komen feestvieren nu zijn jongste broer was teruggekomen? 
En wat zouden wij doen?

Als u dit leest is de Kliederkerkdienst van 19 mei ook achter 
de rug. Het is de bedoeling dat dit een soort musical wordt 
over het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Op vrij-
dagmiddag/avond 17 mei maken een aantal kinderen een 
levensgroot stripverhaal over het verhaal dat in de kerk bij 
de lezing vertoond wordt. Met andere kinderen worden lied-
jes ingestudeerd die ze in de kerkdienst gaan zingen. Weer 
andere kinderen gaan met Inkipinki en Marije de Vries aan 
de gang om een groot schimmenspel achter een wit laken in 
te studeren over het Bijbelverhaal dat op zondag 19 mei in 
de kerk wordt vertoond. Het resultaat heeft u inmiddels op 
zondag 19 mei kunnen zien.
Kliederkerk wordt aangestuurd door Esther van der Bunt, 
Tessa Zomer, Marije de Vries, Ingka van Fulpen en onderge-
tekende. Wil je meehelpen? Meld je dan even bij me!

Vooruitblik kerkdiensten

Zondag 9 juni is het de Eerste Pinksterdag. Ik ben dan de 
voorganger. De kerkdienst wordt muzikaal begeleid door 
een koperensemble van het Korps Excelsior van Ouwster-
haule. 
Op zondag 23 juni staat de kerkdienst in het teken van twee 
organistenjubilea. Jan Steven Wuite is dit jaar namelijk 40 
jaar organist en Wim Dijkstra 25 jaar. Het spreekt vanzelf dat 
we hun orgelspel dit keer een wat grotere plek geven in de 
kerkdienst. In de preek zal ik stil staan bij de rol van zingen 
en muziek in de kerkdienst. 

Preken over de panelen van de preekstoel

De preekstoel in onze kerk is ouder dan de kerk zelf. Ieder-
een weet dat de preekstoel is voorzien van prachtige (Bij-
belse) panelen. In de zomer wil ik een aantal kerkdiensten 
wijden aan wat er op de preekstoel is afgebeeld. De voorbe-
reiding daarvoor moet nog beginnen. Als iemand meer in-

formatie heeft over die panelen op de preekstoel, dan hoor 
ik dat graag!

mart de jong en tessa Zomer gaan trouwen!

Op vrijdag 28 juni trouwen Mart en Tessa in onze Dorpskerk 
van Langweer. Tessa is afkomstig uit Hoogeveen en woont 
hier nu al een tijdje. Op vrijdag vindt eerst het burgerlijk hu-
welijk plaats in de kerk en direct aansluitend vieren we het 
kerkelijk huwelijk. Natuurlijk is iedereen daarbij welkom!

thema-avonden in langweer

Michiel Egeler en Peter Polak, hebben het initiatief geno-
men om deze zomer vier lezingen te organiseren rondom 
het thema ‘Ethiek’. Alle avonden zijn in de Drie Zwaantjes 
en beginnen om 20:00 uur. De lezingen worden verzorgd 
door Langweerders, zowel door inwoners van Langweer als 
mensen die hier een tweede woning hebben. Het is nodig 
om je tevoren op te geven bij Michiel.egeler@hotmail.com. 
Omdat ik dit een erg goed initiatief vind, heb ik contact met 
beide heren gelegd en maak ik er graag reclame voor in het 
kerkblad. Zelf doe ik van harte aan de discussie op de avon-
den mee. Vorig jaar heb ik onder het kopje van Soulfullness 
een aantal dingen georganiseerd in de zomer. Dit initiatief 
ligt een beetje op hetzelfde terrein. 
Op 31 mei is het onderwerp “Medische zorg - beslissingen 
rond het levenseinde”. Inleider is Peter Polak die cardioloog 
is en SCEN-arts. Een SCEN-arts is een arts die als tweede on-
afhankelijke arts in een gesprek met een patiënt moet vast-
stellen of een eventuele euthanasie inderdaad aan de wet 
voldoet. Uit mijn eigen ervaring weet ik het dat dit thema 
heel veel mensen bezig houdt. Van harte aanbevolen!
Op 21 juni is het onderwerp “Bankieren - bankiers en ethi-
sche dilemma’s”. Inleider is dan Dolf Collee, bankier in ruste. 
Op 19 juli volgt “Accountancy – bestaat er zoiets als fiscaal 
fatsoen?” Inleider is dan René Bours, fiscaal jurist.

Ds. Aart Veldhuizen

in memoriam

In Memoriam 

Germ de Groot

14 september 1931   -   29 maart 2019

Sinds 29 mei 2014 weduwnaar 
van Wietske de Groot - Klijnsma

Op 29 maart 2019 luidde ’s morgens om elf uur de kerkklok 
voor Germ de Groot. Hij had die klok zo vaak gehoord, als 
signaal dat een Langweerder overleden was. Nu luidde hij 
voor hem.
Vrijwel iedereen kende hem. Ik leerde hem kennen in het 
voorjaar van 2014 toen zijn vrouw Wietske ernstig ziek was 
en overleed. Hij had het zwaar sindsdien, vooral omdat zijn 
gezondheid en zijn krachten alsmaar minder werden. Voor-
al als het weer het niet toeliet om naar buiten te gaan, had 
hij het moeilijk. Germ de Groot was namelijk een echt na-

tuurmens. Buiten zijn, vogels spotten, de wind in de haren, 
de tuin in, bezig met konijnen, met cavia’s, dat was leven. 
Germ de Groot heeft me leren inzien dat liefde voor het Frie-
se land geen nationalisme is, maar alles te maken heeft met 
het geloof in de Schepper. Daarom lazen we het scheppings-
verhaal uit Genesis 1, met het telkens weer terugkerende 
refrein: “en zie het was goed…, en zie het was zeer goed”. 
Zo heeft Germ de Groot zijn leven ook ervaren. Hij was een 
dankbaar mens. Dankbaar om het gezin, zijn vrouw, zijn 
kinderen. Hij was dan ook een echte vader die alles voor zijn 
kinderen Jan, Fokke, Jetske en Theake over had. Hij leefde 
met je mee en genoot van de dingen die je meemaakte. 
Al heel jong heeft hij hard moeten werken om het gezin 
waaruit hij afkomstig was van brood op de plank te voor-
zien. Zijn verantwoordelijkheidsgevoel was groot. Ook in de 
kerk heeft hij zijn steentje bijgedragen, onder meer op de 
zondagsschool.
De laatste jaren zorgden zijn kinderen er zonder enig voor-
behoud voor hem. Aanvankelijk vond hij dat hij hen alleen 
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gemeenteleden die in juni / juli 2019 80 jaar of ouder Worden

nog maar tot last was. Later leerde hij om daarvan te ge-
nieten en benoemde hij het: “De kinderen zijn geweldig! 
Ze staan altijd voor me klaar. Ze doen alles voor me!” Na 
zijn sterven spraken Jan, Fokke, Jetske en Theake op precies 
dezelfde manier over hun vader als hij over hen: “Heit was 
een topvader. Hij stond altijd voor ons klaar. Hij deed alles 
voor ons!”
In een volle kerk namen we op 3 april afscheid van hem en 
begroeven we hem op de algemene begraafplaats. We wen-
sen Jan, Fokke, Jetske en Theake sterkte nu het gemis van 
hun vader definitief is. Mag hij rusten in vrede!

Aart Veldhuizen

In Memoriam 

Reinard Mulder

30 december 1928   -   10 april 2019

Reinard Mulder werd 30 december 1928 geboren in Sneek. 
Het was een strenge winter. Hij gaat naar de Montessori-
kleuterschool. De zusjes zijn Carla (1924) en Hetty (1932). Als 
vader Mulder in 1935 wordt benoemd als notaris te Lang-
weer, laat hij “de Weijde Blick” bouwen aan de Wielen. 
Zijn zussen Wiek en Heleen worden daar geboren. Een on-
bezorgde jeugd, met zeilen in een schouwtje, volgt en later 

koopt vader Mulder een valk. Reinard zeilde met Carla en 
Hetty als bemanning. De valk speelde een grote rol in zijn 
leven, tot het laatste toe. In Langweer gaat Reinard voetbal-
len, dan bij L.S.C. in Sneek en in het Friesche elftal!
Reinard ging naar het gymnasium en daarna rechten stude-
ren in Leiden, waar hij Gonneke ontmoet. Na twee jaar op-
leiding notariaat in Amsterdam gaan ze in 1960 wonen aan 
de Oasingaleane. Hij volgde zijn vader op van 1966 tot 1992. 
Zijn ouders gaan terug naar Sneek en met Janneke, Hero en 
Folkert gaan we wonen in het huis aan het water.
Sport is belangrijk in zijn leven. Zeilen (ook in een ka-
juitjacht), roeien, schaatsen, voetballen, skiën, volleyballen, 
enzovoort. En hij was muzikaal. Daarnaast zat hij in veel 
besturen en bekleedde zo heel wat bestuursfuncties. 
Reinard en Gonneke nemen deel aan het dorpsleven. Hij 
is acht jaar kerkrentmeester. ’s Winters schaatst hij tot 18 
januari 2013. “Hij voelt zich sterk…………, maar het ijs 
is zwak!” Hem werd een tweede leven geboden dankzij de 
brandweer.
Reinard kende weinig beperkingen en dat maakte het ouder 
worden voor hem de laatste tweeënhalf jaar moeilijk. Tele-
fonisch nam hij van enkele dierbare vrienden afscheid, tot 
het laatste moment helder van geest. Op 10 april 2019 is om 
19:00 uur het einde voor hem gekomen. Met “de vlag in top” 
hebben wij als familie hem vaarwel gezegd.

De familie Mulder

juni

3 Mevr. J. Breeuwsma-de Boer 90 jaar
 Swannestrjitte 9, 8525 EZ Langweer
18 Dhr.  H. Hoekstra 81 jaar 
 Brédyk 26, 8525 ER  Langweer
24 Dhr. Y. Jager 91 jaar  
 Nummer 9, 8528 DT  Dijken
26 Mevr. A. de Graaf-Meester 87 jaar
 De Molier  9, 8525 EX  Langweer

juli

4 Mevr. T. Hoekstra-Klijnsma          86 jaar
           Buorren 28  8525 EC  Langweer
5 Dhr. J. Bles                                        87 jaar
           Bloksleat 2, Broek (Frl.)
16       Mevr. M. de Jong-Bles                 95 jaar
           Stationsstraat  1 / k 49, 8521 JT  Sint Nicolaasga

Met woorden van Toon Hermans willen we 
de jarigen van harte feliciteren. 

KIJKEN

Kijk naar de mens en zie het wonder in hem.
Zie je het niet kijk dan nog eens

en nog eens en nog eens
en als je goed kijkt

kun je het wonder zien in hem.
Het beweegt, het spreekt

het kijkt, het kijkt, het luistert,
het lacht en het raakt je aan

en het zegt iets van liefde.
Zoiets groots als een mens moet voorbestemd zijn

voor iets dat van een andere, hogere orde is
dan het leven op aarde.

KIJK NAAR DE MENS EN ZIE HET WONDER.

Verslag KerKenraadsVergadering 6 maart 2019

Aanwezig: voltallige kerkenraad.
Opening: Voorzitter P. Boer opent de vergadering. Ds. Veld-
huizen leest uit het boek: ‘Sporen van God in het dorp’. Uit 
onderzoek blijkt dat leefbaarheid in het dorp meer afhangt 
van sociale voorzieningen en niet van de aanwezigheid van 
scholen en winkels, aldus auteur Jacobine Gelderloos. “Ge-
keken kan worden hoe je als kerk oog kunt krijgen voor de 

leefbaarheid en voor wat zich afspeelt in het dorp en ook 
voor wat de mensen nodig hebben”. Ds. gaat voor in gebed. 
Er wordt afscheid genomen van ouderling Geeske Plantinga 
en diaken Wimke Kampen. Er worden dankwoorden gespro-
ken en cadeaus overhandigd.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Ingekomen stukken:  PKN, goedkeuring begroting diaconie 
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2019. Verslag  bijeenkomst Tsjûkemarbijeenkomst in Ter-
kaple op 2 maart.  
Notulen kerkenraadsvergadering 30 jan. 2019 worden 
ongewijzigd goedgekeurd.
N.a.v.: Jubileum organisten is op 23 juni  -  Het theaterstuk 
van Jochanan van Patmos leverde een tekort van € 2000 op. 
Terugblik diensten: De gezamenlijke zangdienst op 17 fe-
bruari was erg mooi, goede opkomst. “Jammer dat er geen 
bekende liederen - meezingers - gezongen werden”, zo wa-
ren enkele reacties.
Mededelingen predikant: Op 4 mei  zal in de kerk doden-
herdenking gehouden worden; organisatie door Plaatselijk 
Belang.
Ouderlingen: Het paasontbijt zal worden  georganiseerd 
door Liesbeth Brinksma en Geertje Ferdinands. 
Diakenen: De diakenen  gaan naar bijeenkomst Tsjûkemar-
gemeentes, thema is ‘armoede’. 
Bij gezamenlijke diensten moet er voortaan afgesproken 
worden wie als ambtsdragers aanwezig zijn. 
Kerkrentmeesters: Nog niet alle Tsjûkemargemeentes hebben 
gereageerd op het voorstel om gezamenlijk een gift te doneren 
voor het nieuwe klooster bij ‘ Nijkleaster’. Wordt vervolgd. 
Kerkelijk archief wordt bekeken.  Alle bewaarstukken t/m 
2014 zullen mogelijk in ‘Tresoar’ worden opgeslagen. Er 

volgt nog een offerte. 
De meeste leden geven al een bijdrage voor het kerkblad 
d.m.v. een automatische afschrijving. Om de niet-leden en 
de postadressen om een bijdrage te vragen zal in het kerk-
blad een inlegvel gedaan worden, waarop  gewezen wordt 
op het feit dat het kerkblad, jaarlijks, ongeveer € 15 kost en 
bij de postadressen komen daar nog de portokosten bij.
De automatische afschrijvingen voor de verschillende col-
lectes worden voortaan i.p.v. 2 keer, 3 keer per jaar gedaan. 
Plaatselijk regeling: Er zijn wijzigingen aangebracht. De 
tekst in het concept wordt bijgeschaafd. De wijzigingen zul-
len op de gemeenteavond aan de leden voorgelegd worden 
ter instemming.
Situatie bestuur kerk Langweer en eventueel te nemen 
stappen: De grote vraag is : “Hoe ziet onze toekomst er uit?” 
Ds. Wim Beekman( classispredikant) komt kennismaken op de 
vergadering van 24 april. Hopelijk kan hij de vragen betref-
fende de te nemen stappen in de toekomst beantwoorden.
Rondvraag en wat verder ter tafel komt: Voor het uitje 
naar Jorwerd op 10 april hebben zich in Langweer 6 perso-
nen opgegeven. 
Sluiting: F. Hoekstra sluit af met het gedicht van Toon Her-
mans: “Alles is Heimwee” en de voorzitter bedankt voor de 
aandacht en wenst een ieder wel thuis.

Verslag  gemeenteaVond  27 maart 2019

Opening: Voorzitter Piet Boer heet de aanwezigen  welkom. 
Vervolgens verwijst ds. Aart Veldhuizen naar het Koninkrijk 
van God (Lucas13 ) “Daar hebben we het vaak over en daar 
gaat het vaak over”.  Eigenlijk iets waar we van dromen: een 
wereld van recht, waar het leven goed en gaaf is. Ook niet-
christenen dromen daarvan”. Ds.  gaat daarna voor in gebed.
Mededelingen:  De scriba noemt alle personen die zich af-
gemeld hebben.
Ouderlingen mededelingen: Palmpasen is dit jaar zonder 
kinderen, datum kwam slecht uit i.v.m. skûtsjesilen - Afgelo-
pen zondag was er Kliederkerk, thema: ‘De verloren zoon’, 
deelname: 25 kinderen.  - Op Paasmorgen wordt weer het 
Paasontbijt georganiseerd.  - Op 4 mei zal er dodenherden-
king zijn in de kerk, organisatie in handen van Plaatselijk 
Belang. - Op 10 april is er de ‘Kleasterkuier’ bij Jorwerd. - 
Het bezoekwerk zal binnenkort samen met de bezoekdames 
geëvalueerd worden.
• Op 1ste Kerstdag was er geen dienst  in Langweer. Op 
Kerstavond was er de ‘Krystkuier en de Kerstnachtdienst. De 
vraag is nu : “Wordt de dienst wel gemist?” Enkelen merken 
op: “Het is wel jammer dat er geen dienst meer is. Ja, mis-
schien dienst ’s middags om 4 uur”.
Diakenen: verslag activiteiten vanaf november 2018: Oogst-
dienst -  80plussers ontvingen rond Kerst een attentie. - De 
Kerstmiddag  met 40 deelnemers, ook van Op `e Noed -  De 
kerstpakketten actie; 30 pakketten - D.E.  punten actie. Re-
sultaat 146.00 punten - Bijeenkomst Tsjûkemargemeentes. 
Thema: ‘armoede’ - Naast de verjaardagsbloemen zijn er 13 
bossen bloemen voor dorpsgenoten die het moeilijk heb-
ben en 73 kaarten gestuurd - collecte slachtoffers cycloon 
’Idai’ in Mozambique, opbrengst € 187,90 - Afscheid  diaken 
Wimke Kampen - Reinoud de Boer is zondag jl. bevestigd als 
diaken -  “Jammer dat de  bevestiging een beetje onderdeed 
voor de kinderdienst’, zo wordt opgemerkt.

Kerkrentmeesters mededelingen: De inning van de 4 col-
lecten is gewijzigd. Omdat we overgestapt zijn op een nieuw 
administratiesysteem wordt vanaf dit jaar de bijdrage niet 
meer in 2 gelijke delen afgeschreven, maar per doel. In april 
( of mei )wordt  een bedrag voor het kerkblad  afgeschreven, 
in juli voor de zending en in november voor de solidariteits-
heffing. In het kerkblad komt een inlegvel waarin aan de 
niet-leden om een bijdrage wordt gevraagd.
Kerkelijk archief wordt bekeken.  Alle bewaarstukken t/m 
2014  zullen mogelijk in ‘Tresoar’ worden opgeslagen. Er 
volgt nog een offerte .
Henk Kroes was onlangs op visite voor promotie van het 
nieuwe klooster bij ‘Nijkleaster’. Er is bereidheid te doneren. 
Liefst gezamenlijk met Tsjûkemargemeentes, ieder naar ei-
gen vermogen.  
Paneel mevr. Y. Hettinga wordt op ouderdom onderzocht en 
gerestaureerd.   
De kerkelijke administratie wordt heringericht door het 
K.K.A. Na een aarzelend begin, blijkt het nu  veel verlichting 
te geven van de werkzaamheden.
Jaarrekening 2018: Piet Boer bespreekt de resultaten van 
2018. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
Wijziging plaatselijke regeling: Ds. licht de wijzigingen/aan-
passingen  toe. De vergadering stemt in met de wijzigingen.
Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag: Voor de liefhebber 
liggen er Friese liedboeken om mee te nemen.  
Het gezamenlijk winterwerk werd positief ervaren, graag 
vervolg, zo wordt opgemerkt.  
Na de pauze laat Pieter Brinksma oude filmbeelden zien 
o.a. van ds. Pieter Dijkstra, 35 jaar predikant in langweer, 
en van ‘Kerkenpad’, georganiseerd in 1992 i.s.m. de NCRV.
Sluiting: Ds. bedankt Pieter Brinksma voor de mooie film-
beelden en bedankt allen voor de aanwezigheid. Er is ook 
gelegenheid om gezellig even na te praten.
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Van het college Van diaKenen

inkomsten van de diaconie
Maart  € 378,95
April   € 456,08

Bijzondere diaconale collectes

9 juni Pinksteren
Vakantiepret voor kinderen 
in armoede   
Maar liefst één op de ne-
gen kinderen in Nederland 
groeit op in armoede. Wan-
neer in de zomervakan-
tie 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 va-
kantie 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. Col-
lecteert u mee om zoveel mogelijk kinderen blij te maken 
met een tas vol vakantiepret? 

23 juni collecte restau-
ratie Van dam orgel 
Er is alleen een deurcol-
lecte, deze is bestemd 
voor het groot onder-
houd van het van Dam 
orgel.
Tijdens de winterperiode 
van 2019/2020 wordt dit 
uitgevoerd.

7 juli Vergeten vluchtelingen in nigeria
Op deze zondag, staan we in het bijzonder stil bij vluch-
telingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. 
In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen 
mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en 
landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getrauma-
tiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp, en ondersteunt men-
sen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale 
kerken stimuleren we daarnaast moslims en christenen om 
samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsge-
meenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of 
waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun ver-
schillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een 
betere toekomst. 

Bevestiging van diaken Reinoud de Boer

Van het college Van KerKrentmeesters

collecten 

10 febr t/m 21 april      € 749,90  (= incl. bonnen)

mutaties

Binnengekomen:
Mevr. S. Leenstra vanuit de Gaastmeer naar Hendrik Dijkstra-
leane 18, 8525 GM Langweer
Mevr. M. S. Geertsma vanuit Boornbergum-Kortehemmen 
naar Auke Piersstrj. 4, 8525 GE Langweer

gehuwd:
Op 5 april 2019 mevr. A. I. Oppedijk met dhr. J. Jonkman, 
Doumastate 2, 8525 HA langweer 

overleden:
Op 29 maart 2019 dhr. G.de Groot, voorheen Hoannekamp 4
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adressen
Predikant:  Ds. A. C. Veldhuizen, Legebuorren 67, 8525 GX Langweer 06 - 1070 2165
 aart.c.veldhuizen@gmail.com,  
Ouderling scriba:  Mevr. G. Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer 0513 - 499 248
 scriba@kerklangweer.nl    
Overige ouderlingen: Mevr. R. Pijpker-van der Spoel 0513 - 499 307
 Mevr. H. van Tongeren 06 - 1109 2317
Diaconie administratie: Mevr. J. de Jong-Beuckens, Bredijk 4, 8525 ER Langweer 0513 - 499 738
 Banknummer: NL07RABO 0334703085
 Proj. Gez. Diac. En Caritas: “Edwin Stichting te Langweer”
 Banknummer: NL93RABO 037060201
 diaconie@kerklangweer.nl 
Overige diakenen: R. de Boer 0513 - 498 231
 Dhr. P. Brinksma 0513 - 499 310
Kerkrentmeesters: Voorzitter: Dhr. P. Boer 0513 - 435 987
Administratie:  Dhr. F. Hoekstra, Houtvaartweg 3, 8526 GC Langweer 0513 - 498 232
 Penningmeester / ledenadministratie: Mevr. G. de Boer-Faber, 
 Langwarderdijk 7, 8525 DP Langweer 0513 - 499 449
 Banknummer: NL67 RABO 0334700744
 beheer@kerklangweer.nl 
De Hoekstien: Beheerder: Mevr. P. Wildschut-v.d. Meulen, 
 Lyts Dykje 34, 8525 GC Langweer 06 - 1295 6947 
 pietiewildschut@hotmail.com
Kosterpoule: Coördinatie: Dhr. M.K. Brinksma 06 - 1085 0222
Redactie kerkblad: Mevr. A. de Jong-de Jong,  It Boerein 2, 8523 NX Idskenhuizen 0513 - 853 637
  kerkblad@kerklangweer.nl 0513 - 431 407
  Mevr. G. Minnee-Schalkers,  0513 - 499 248
Website:   Mevr. E. Theel 0513 - 436 900
   Mevr. A. de Jong-de Jong,  0513 - 853 637
Website PG Langweer:  www.kerklangweer.nl

Voorjaarsconcert 2019

WANNEER: Woensdag 12 juni a.s.
WIE:  Het Interkerkelijk Koor Langweer, onder leiding van 
  Annelies Kwak-Burgstra, verzorgt zijn jaarlijks voorjaarsconcert. 
  Met medewerking van Johan Bijhold op piano en Jochem van Drogen 
  (Graham Lowlanders Pipes & Drums) zal de doedelzak bespelen. 
WAT:  Hoewel we hadden verwacht dat de vraag inmiddels beantwoord 
  zou zijn, is het thema nog behoorlijk actueel, namelijk 

BREXIT, OR NO BREXIT, THAT’S THE QUESTION

In spite of  May we’ll sing and play!

Bekende klassieke stukken, traditionals en folksongs uit het Verenigd Koninkrijk.

WAAR: Na een zeer succesvol optreden van vorig jaar in een bomvolle schuur, wordt ook dit concert gehouden 
  in het achterste deel van de boerderij van de familie Nijpels in Dijken.
HOE LAAT: 20.00 uur
ENTREE: € 10.00 p.p. inclusief 1 consumptie, tot 16 jaar gratis 
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Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

Palmpasen

Op de zondag van Palmpasen was het RK Nicolaaskoor o.l.v. 
Jan Steven Wuite bij ons te gast. Het koor had een aantal 
weken flink geoefend op de liederen die zij deze zondag 
voor en met ons zongen. We hebben genoten van hun zang. 
Wat fijn dat zij bij ons te gast wilden zijn! Wat ons betreft 
mogen ze nog eens komen! 
Vanaf negen uur al waren de kinderen in het dorpshuis 
bezig geweest om 
hun Palmpasen-
stokken te maken. 
Aan het eind van de 
dienst kwamen ze 
in optocht naar de 
kerk. Het waren ware 
kunststukjes gewor-
den! En zo’n brood-
haan is nog lekker 
ook! 

terugblik op Pasen

Een mooiere dag om Pasen te vieren bestaat er niet: de zon 
scheen volop en het beloofde een heerlijk warme dag te 
worden. Langzaam aan begon de kerk vol te stromen met 

gemeenteleden en gasten. Bij binnenkomst staken ze een 
bloem in het kruis. Feike Koopmans maakte voor ons het 
kruis waarin wij ieder een bloem konden steken. Zo werd 
het een vrolijk bloemenkruis.

Het was niet alleen feest omdat het Pasen was, maar ook 
omdat Myrthe Bultsma werd gedoopt en Maaike van der 
Cingel belijdenis deed. Wat prachtig is dat altijd: een kerk 
vol kinderen die 
rondom het doop-
vont staan te kijken 
naar wat er met de 
baby gebeurt. 

Na de doop van Myr-
the luisterden we 
naar de motivatie 
van Maaike om belij-
denis te doen. Haar 
verhaal ontroerde en 
wekte bewondering. 
Dat een jonge vrouw 
zo duidelijk en wel-
overwogen onder 
woorden kan bren-
gen waarom ze kiest 
voor God! Ze kreeg 
spontaan applaus! 
De vrouwen van de bloemengroep hadden voor deze dag 
prachtige schikkingen gemaakt. Dat hadden ze overigens 
zes weken lang gedaan: elke week een variatie op de basis-
schikking waarin het thema van die zondag tot uitdrukking 
kwam. 
Met Pasen is er een einde gekomen aan een indringende en 
waardevolle periode in ons kerkelijk jaar. Nu gaan we op 
weg naar het laatste grote feest: Pinksteren. Daarna komt 
de ‘groene tijd’ in het kerkelijk jaar die de hele zomer duurt. 
Dat ons kerkelijk leven net zo vruchtbaar mag zijn als de 
kleur die bij deze tijd van het kerkelijk jaar hoort. 

terugBliK oP Pasen
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VooruitBliK oP de diensten

Pinksterdienst 9 juni a.s.

Op Pinksterzondag 9 juni organiseert de werkgroep Kerk In 
Actie weer haar jaarlijkse Openluchtdienst in St. Nicolaasga. 
De dienst begint om 10.00 uur, voorganger is ds. Gerda Ke-
ijzer.
Muzikale medewerking wordt verleend door Crescendo.
Het thema voor deze dienst is: “In beweging komen”.

De collectes tijdens deze dienst zijn bestemd voor het pro-
ject van de diaconie (rijstboeren in Myanmar) en voor onkos-
ten van de dienst.
Na de dienst kunnen we onder het genot van een kopje kof-
fie/thee/glaasje limonade nog even napraten.
Wilt u allemaal zoveel mogelijk zelf een stoel meenemen?

Werkgroep Kerk In Actie

tsjerKePaad 2019

openstelling tsjerkepaad-kerkgebouwen op ‘e noed
De deuren van de kerkgebouwen van de Protestantse Ge-
meente Op ‘e Noed in St. Nicolaasga en Tjerkgaast staan in 
deze zomerperiode weer open. U kunt dan vrijelijk binnen-
lopen, rondkijken, even mediteren, een kaarsje aansteken, 
naar muziek luisteren. U kunt vragen stellen aan de altijd 
aanwezige gastvrouw of gastheer. Zij kunnen u vertellen 
over de bijzonderheden en de geschiedenis van de kerkge-
bouwen.

jaarthema 2019 : Kerk en kunst
Het Friese landschap wordt gekenmerkt door zijn vele ver-
schillende kerken. Eenvoudige sobere kerkgebouwen, maar 
ook prachtige, vaak monumentale kerken. Verschillende 
bouwstijlen en interieur. Elk kerkgebouw met een eigen ka-
rakter.
In de kerkgebouwen van Tjerkgaast en St. Nicolaasga treft 
men ook kunst aan, zoals o.a. de gebrandschilderde ramen 
en schilderijen in Tjerkgaast en de oude peiwand en het 
fraaie houtsnijwerk van de preekstoel in St. Nicolaasga.

openingstijden tsjerkepaad 2019
Van 6 juli  t/m 14 september 2018 zijn de kerken in St. Nico-
laasga en Tjerkgaast geopend op zaterdagmiddag van 13.30 
– 17.00 uur. Met uitzondering van 7 september, dan is er in 
het kerkgebouw van St. Nicolaasga geen open kerk i.v.m. de 
St. Nykstermerke. 
U bent van harte welkom in de kerken! 

Vrijwilliger voor tsjerkepaad?
Lijkt het u leuk om als gastvrouw/gastheer mee te werken 
aan Tsjerkepaad? Neem dan contact op met Sjoerd de Vries, 
De Rijlst 2A,  St. Nicolaasga. Tel.: 0513 850 830.

tsjerkepaad fytstochten 
samen met gasten uit ost-friesland!

Zaterdag 6 juli: fietsroute (35,5 km) of wandelroute (16 km)
Zaterdag 6 juli fyts– en kuiertocht vanuit marrum
Samen met gasten uit Ost – Friesland kunt u deze dag een 
fiets – of kuiertocht maken langs een aantal prachtige kerken 
in het weidse open terpenlandschap van Noord - Friesland. 
De dag start om 9.30 uur met een ontvangst en een och-
tendgebed in de kerk van Marrum. De wandelaars maken 
vervolgens een wandeling van zo’n 16 kilometer via Hege-
beintum, Ferwerd en Westernijkerk terug naar Marrum . De 
fietsers maken via Ferwerd, Hegebeintum, Blija, Holwerd, 
Waaxens, Brantgum, Borwird, Raard, Lichtaard, Ginnum en 
Wanswerd een rondje van 35,5 km terug naar Marrum. We 
sluiten de dag zo rond 16.30 af met een vesper in Marrum.  
Halverwege de tochten is er een lunchpauze. Graag zelf een 
lunchpakket meenemen. Voor soep en een drankje wordt 
gezorgd. Kosten € 10,-- per persoon.
Max aantal deelnemers 50 per tocht. Opgave bij Jan van der 
Meer: jjvandermeer@hetnet.nl ; tel. 0513-431817 of 0651-
276003 (tot 4 juli)

Zaterdag 7 september
Kirchturm-tour (fietstocht in ost-friesland)
Fietstocht langs kerken in Ost-Friesland in de regio Krumm-
hörn ten noorden van Emden. 
Deze tocht is 65 km en voert langs een 20-tal prachtige ker-
ken. Het is ook mogelijk om een gedeelte van de route te 
volgen, indien men de tijd wil nemen om de kerken aan-
dachtig te bezichtigen. De start voor ons als gasten uit het 
Nederlandse Friesland is om 9.30 uur bij de kerk in Jennelt. 
Indicatie afstand: Joure – Jennelt is 180 km. 
Meer informatie is te vinden op www.tsjerkepaad.nl  en op 
www.greetsiel.de/veranstaltungen/krummhoerner-kircht-
urm-tour 
Opgave bij Jan van der Meer, e-mail: jjvdmeer@hetnet.nl, 
tel 0513 431817 of 0651-276003. (Tot 5 september).
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Van de KerKenraad

Verslag van de KKr-vergadering van 14 maart 2019

Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de 
aanwezigen van harte welkom. In zijn openingslezing sluit 
hij aan bij de kalender van de 40-dagentijd: Marcus 3 vers 
22 – 35, waarin de Schriftgeleerden Jezus beschuldigen van 
satanswerk. Jezus weerlegt dat met gelijkenissen en eindigt 
in dit Bijbelgedeelte met de zin: ‘ Want iedereen die de wil 
van God doet, die is mijn broer, mijn zuster en moeder. De 
voorzitter sluit de opening af met gebed.

Het koor dat tijdens de belijdenisdienst zou optreden, komt 
niet vanwege technische problemen.
Het zoeken naar een ouderling voor Idskenhuizen heeft door 
het goed functioneren van de Omtinkers geen prioriteit, 
maar wij zoeken daar wel één, mede om het werk van onze 
dominee te verlichten. Ondanks een eerdere melding zoeken 
we nu wel twee nieuwe (ouderling)-kerkrentmeesters. 
Wij hebben het bezoek van classispredikant Wim Beekman 
als positief ervaren; het was een open gesprek in een goede 
sfeer. Wij spraken met enthousiasme over de vele activitei-
ten en de goede samenwerking in onze gemeente. Van zijn 
kant gaf hij ons een aantal nuttige tips en belangrijk ook: in 
de toekomst kunnen wij een beroep op hem doen. 

Er is overleg geweest over de splitsing van de tien uur extra 
in acht uur ouderenpastoraat en 2 uur ondersteuning van 
het jeugdwerk door de te benoemen ‘jeugdwerker’ van Jou-
re. Het college kan niet iemand voor twee uur benoemen. 
De oplossing is dat Joure deze persoon voor twee uur extra 
benoemt en die kosten te zijner tijd bij ons declareert. 
De vacaturecommissie is bezig met het zoeken naar: een 
jeugdouderling; een diaken en twee (ouderling)-kerkrent-
meesters en ev. een ouderling voor Idskenhuizen.
Het afscheid van de oude en de bevestiging van de nieuwe 
ambtsdragers is gepland op 19 mei in St. Nyk (H.A.-dienst) of 
op 2 juni in Tjerkgaast (na Hemelvaartsdag).

Wij horen veel positieve reacties op het nieuwe gezamen-
lijke kerkblad. Voor het wijzigen van de naam Geschakeld 
naar een betere zijn enkele voorstellen binnengekomen, 
maar het zijn er nog niet genoeg. Het blijkt lastig een goede 
naam te bedenken.
Financieel blijft zoals het is: onze lezers/abonnees krijgen 
een acceptgiro (€ 15,-) en in Langweer wordt het blad in het 
hele dorp gratis bezorgd + de mogelijkheid een gift te doen 
(ook acceptgiro). 
Het deel beleidsplan jeugd is als concept besproken. Het to-
tale plan komt in de septembervergadering van de GKR aan 
de orde om dan vastgesteld te worden. Het deel ‘Jeugd’ was 
acht pagina’s, maar is nu compacter geworden, praktischer; 
een positieve ontwikkeling dus. Het is overigens zo dat elk 
college op elk moment zijn deel beleidsplan kan wijzigen/
aanpassen; het plan moet laten zien wat je doet en komt 
dus elk jaar wel een keer op de agenda.
Het verslag van de Tsjûkemargemeentes gaat over de dorps-
kerkvisie en een presentatie over de kerk van Terkaple. Wij 
willen deze visie realiseren door meer contact in/met de 
dorpen te krijgen. Zo kan er een wisselwerking ontstaan 
met de dorpen en kunnen wij wat voor elkaar betekenen. 

In onze volgende vergadering zetten wij dit onderwerp weer 
op de agenda.
Vanuit het groothuisbezoek kwam het verzoek de diensten 
over de kerken eerlijker te verdelen. Vorig jaar waren er in 
juli en augustus te weinig diensten in St. Nyk. Het kan een 
keer voorkomen dat een bepaalde dienst alleen in een be-
paalde kerk gehouden kan worden. De verdeling wordt ove-
rigens altijd zo zorgvuldig mogelijk door de roostermaker 
gemaakt. In mei is er een doopdienst in Idskenhuizen en 
daarvoor moet er geruild worden.

De ouderenmiddag van de gezamenlijke diaconieën en ca-
ritas wordt dit jaar georganiseerd door onze diaconie. De 
boottocht van dit jaar is ook toegankelijk voor minderva-
liden. 

Er is besloten is de bestaande klok en ophanging in de kerk 
van St. Nyk te restaureren. Er is hiervoor subsidie aange-
vraagd bij de provincie. 
Financieel is er een begrotingstekort van € 27.860,-- voor 
2019.
Er zijn offertes aangevraagd voor het buitenschilderwerk 
van de kerken Tjerkgaast en St. Nyk. Het schilderwerk is in 
de zomer.
Door inval van zonlicht is de tekst op de beamer in Tjerk-
gaast soms moeilijk te lezen. Er wordt geprobeerd het 
scherm naar de andere zijde te verplaatsen.

Maandag is er in Tsjûkemarverband een bijeenkomst van 
jeugdleiders. Onze jeugdleiding wil een andere opzet van de 
kindernevendienst. Vanaf de kerkdienst van 28 april zullen 
de wijzigingen te zien zijn. Deze worden aangekondigd in 
ons kerkblad en in de ‘Zondagse Ontmoeting’.

Dini Wijnia sluit de vergadering met een tekst van Karel Eyk-
man bij 1 Korintiërs 13, dat volgt op Lied 790: ‘Had ik de 
liefde niet…’. (pagina 1302).

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

Verslag van de KKr-vergadering van 10 april 

Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de aan-
wezigen van harte welkom. In zijn openingslezing sluit hij 
aan bij de kalender van de 40-dagentijd en dat is vandaag 
rond Marcus 12 vers 11. Hij begint te lezen bij hoofdstuk 11 
vers 27 en eindigt bij Marcus 12 vers 12. Op de vraag naar 
Jezus’ bevoegdheid antwoordde Hij met een wedervraag, 
waarop zij geen antwoord wilden geven. Daarna vertelde Hij 
hun de gelijkenis van de verpachte wijngaard. De pachters 
weigerden een deel van de opbrengst te betalen en dood-
den uiteindelijk zelfs de zoon, waarna de eigenaar hen straf-
te en de wijngaard aan anderen gaf. Jezus eindigt met een 
citaat uit de Schrift: ‘De steen die de bouwers afkeurden, is 
de hoeksteen geworden’. De voorzitter sluit de opening af 
met gebed.

Voor de te benoemen kerkelijk werker zijn inmiddels twee 
personen uitgenodigd. Het lijkt erop dat de benoeming van 
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twee uur voor jeugdwerk via Joure ‘uit beeld is’.
De vacaturecommissie heeft de vergadering geen goed 
nieuws te melden. Er zijn nog geen nieuwe ambtsdragers 
gevonden. Via de Z.O. willen we de gemeente vragen namen 
te noemen/met suggesties te komen.
De scriba heeft een lijst opgesteld van leden die geen toe-
stemming hebben gegeven voor het plaatsen van hun naam 
en/of adresgegevens en/of foto in het kerkblad, de Zondag-
se Ontmoeting of de website. Nieuw-ingekomenen en leden 
die 18 jaar worden, zullen over het geven van hun toestem-
ming een brief ontvangen. 
Protesten tegen het door de overheid niet doorgeven van 
verhuizingen van kerkleden hebben geholpen: deze muta-
ties blijven doorgegeven.

Na de eerder besproken verkorte versie van de Begroting 
2019 van onze kerk behandelt de kerkenraad nu de uitge-
breide versie. Er zijn geen noemenswaardige vragen of op-
merkingen, iedereen gaat ermee akkoord en dus wordt zij 
vastgesteld.

Kunnen wij als kerk voor een eerlijke prijs voor de landbou-
wers (fair trade) producten als koffie, thee en bloemen be-
trekken bij een Wereldwinkel o.i.d.?
Voor de koffie zijn wij momenteel contractueel gebonden aan 
Douwe Egberts. Andere producten kopen wij hier in het dorp 
en dat is natuurlijk gemakkelijk. Als wij overstappen, moet 
dat zorgvuldig gebeuren en dus is het plan deze wens een 
volgende keer te ondersteunen met een concreet voorstel.

De diaconie werkt aan de bootreis en de ouderenmiddag 
aan het eind van het jaar. De autodienst wordt voortaan ge-

regeld door Fedde Kooijker. 
Bij de kerk in Tjerkgaast zijn in de herfst een paar dode 
bomen gekapt en de komende weken worden daar nieuwe 
geplant. In Tjerkgaast is geklaagd over geparkeerde auto’s 
tijdens de kerkdienst daar. Bijlsma kan voor een noodgeval 
soms zijn erf niet afrijden. Met dorpsbelang wordt gepraat 
over de mogelijkheid om betonplaten met gaten in het 
plantsoen te leggen, zodat auto’s correct geparkeerd kun-
nen worden. Het gras groeit door de gaten en gaat zo niet 
kapot. In de kerk van Tjerkgaast is de beamer (naar de an-
dere kant) verplaatst met als doel: een beter zicht (minder 
hinder van binnenkomend zonlicht).
Jeugd: afgelopen vrijdag is er weer Club geweest: er wa-
ren 26 kinderen en twee leiders. Een zeer geslaagde bij-
eenkomst en daardoor probeert de leiding in juni nog een 
keer zo’n avond te organiseren. Voor deze vergadering is de 
afsluiting van Rock Steady geweest met patat en een soort 
escaperoom-opdracht.  
Verder is de leiding nog actief met de 18+ groep, de jeugd-
dienst en ‘Nacht zonder dak’.    
De Paasdienst is niet alleen een Belijdenisdienst, maar ook 
een Doopdienst.
Op 22 september bestaat Maeykehiem 50 jaar. Er is dan ook 
een kerk-/herdenkingsdienst in een tent, waarin Anneke 
Adema de voorganger is. Hierdoor verschuift de startzondag 
naar 29 september.

Roel Kok sluit de vergadering af met een Avondgebed van 
Bonhoeffer.   

Om 21.15 uur bedankt de voorzitter iedereen voor zijn of 
haar inbreng en hij wenst hen een wel thuis. 

Van de diaconie

opbrengst collecten

 datum Plaats doel collecte opbrengst
 17-03-19 Tjerkgaast project 40 dgn tijd stichting project PEMA  € 173,60 
 24-03-19 Idskenhuizen project 40 dgn tijd stichting project PEMA  € 157,50 
 31-03-19 St. Nicolaasga project 40 dgn tijd stichting project PEMA  € 150,10 
 07-04-19 Tjerkgaast project 40 dgn tijd stichting project PEMA  € 166,65 
 14-04-19 Idskenhuizen project 40 dgn tijd stichting project PEMA  € 238,65 
 18-04-19 Tjerkgaast project 40 dgn tijd stichting project PEMA  € 153,52 
 21-04-19 Idskenhuizen project 40 dgn tijd stichting project PEMA  € 249,76 
 28-04-19 St. Nicolaasga gez. diaconieën/caritas  € 110,50 
       
 14-03-19 Doniahiem Wilde Ganzen  € 27,16 
 28-03-19 Doniahiem Wilde Ganzen  € 31,10 
 11-04-19 Doniahiem Wilde Ganzen  € 42,00 
 25-04-19 Doniahiem Wilde Ganzen  € 25,61 
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Van de jeugd

examens

De tijd van examens maken is weer geweest en nu komt de 
spannendste tijd, de UITSLAG! Je hebt je best gedaan met 
leren en met het maken van de examens en nu krijg je te 
horen of dat voldoende is geweest.
Voor iedereen die geslaagd is: gefeliciteerd! Voor iedereen 
die een herkansing moet maken: heel veel succes!
Voor iedereen die niet geslaagd is: wat jammer. En alle 
clichés kunnen wel geschreven worden maar daar heb je 
helemaal niets aan. Succes met de keuzes die nu gemaakt 
moeten worden.

club

De clubavond op vrijdagavond 5 april werd druk bezocht. In 
totaal waren er 23 kinderen in leeftijd van groep 7 en 8 van 
de basisschool. Met deze 23 kinderen hebben we het gehad 
over kleding en de kledingindustrie in de derde wereld lan-
den. We hebben deze avond gevuld met verschillende spel-
len waaronder een spel waarbij de ene groep aan de andere 
groep uit moest leggen wat zij moesten tekenen. En een 
ander spel waarbij een kleurcode vergeleken moest worden 
met een persoon van een papier. Dit ging met zo veel snel-
heid dat de leiding het op een gegeven moment zelfs niet 
meer aankon. Als slot van de avond kregen de jongeren in 
tweetallen elk een vuilniszak en 15 minuten de tijd om hier 
een kledingstuk van te maken. Hieronder een foto van het 
eindresultaat:
Leiding: Jannie van Koten en Ilse Hoekstra

rock steady

Kerk
Om de jongeren te laten ontdekken wat het thema van deze 
avond zou zijn, kregen ze drinken en een rol pepermunt die 
doorgegeven moest worden. Zodra de pepermuntjes op de 
tafel kwamen werd er al geroepen: “Gaan we het vanavond 

over de kerk hebben?” Volgens mij was ons thema duidelijk. 
Daarna ging het er ruig aan toe. Elk team kreeg een vuil-
niszak met ballonnen met daarin opdrachten. Per persoon 
moest er een ballon gepakt en stukgemaakt worden. De op-
dracht moest met de hele groep uitgevoerd worden en na 
goedkeuring van de leiding kon de volgende ballon gepakt 
worden. Opdrachten die in de ballonnen zaten waren o.a.: 
bouw van een rol pepermunt een toren, maak een domino 
rij van tien pepermuntjes en laat deze omvallen of stapel 
zoveel mogelijk pepermuntjes tegelijkertijd in je mond. 
Het adrenaline niveau steeg en de opdrachten werden met 
steeds meer geschreeuw uitgevoerd. Daarna was het uit-
rusten dus wel even nodig en maakten we een kerkalfabet. 
Elke letter van het alfabet werd op een willekeurige volg-
orde omhoog gehouden en dan moesten er zoveel mogelijk 
woorden bij bedacht worden die iets met de kerk te maken 
had. Woorden als bidden, zingen, collecte, samen en koffie 
kwamen langs. En bij het thema kerk hoort ook het gesprek 
over de ervaring van de jongeren met de kerk en de kerk-
diensten. Verassende antwoorden en ideeën kwamen naar 
voren waarvan we enkele zullen laten zien tijdens de jeugd-
dienst van 23 juni.

slotfeest

Na het eten van patat en het oplossen van de technische 
problemen konden we beginnen met de slotavond van de 
rock steady. Deze slotavond was bijzonder want hij stond 
in het teken van een escaperoom over Pasen. In de kerk-
zaal waren drie tafels neergezet met daarop verschillende 
puzzels. Elke ronde (4 in totaal) kwamen er nieuwe puzzels 
op tafel. De antwoorden van de puzzels moesten ingevuld
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worden op een laptop voordat de nieuwe puzzels op tafel 
kwamen. De puzzels die de jongeren voorgeschoteld kregen 
waren best ingewikkeld en daar kwam bovenop dat ze alle 
puzzels binnen 50 minuten moesten voltooien. De thema’s 
van de puzzels waren “het laatste avondmaal”, “Getsema-
ne”, “Golgotha” en de “Opstanding”. Uiteindelijk (met een 
aantal minuten extra) hebben ze de escaperoom net binnen 
de tijd voltooid. Met veel plezier kijken wij allemaal terug 
op een geslaagd winterseizoen. 

Nacht Zonder Dak (vanaf groep 7)

 http://www.nachtzonderdak.nl/sint-
nicolaasga/
Doe mee! Laat je sponsoren voor 
straatkinderen. En slaap één Nacht 
Zonder Dak in een zelfgebouwd 
krotje, zoals leeftijdsgenoten aan de 
andere kant van de wereld iedere 
nacht doen!

21 juni 19.00 – 22 juni 8.00 op De Heidepleats 
Je laat je hiervoor sponsoren door familie en vrienden. Met 
het geld dat je ophaalt, steun je projecten van Tear, die 
straatjongeren een nieuwe toekomst geven.
Niet belangrijk, wel leuk: Degene met het meeste geld en 
het mooiste krot wint een prijs! Vanaf groep 7 mag je mee-
doen!!!

18+ categese

Schepping
Ieder mens beleeft dingen op zijn of haar eigen manier. 
Mensen spreken in verschillende taalvelden die allemaal 
hun eigen bestaansrecht hebben. Een journalist van een 
boulevardblad benadert een ongeluk anders dan iemand 
die er zelf bij betrokken is. Een wetenschapper spreekt een 
andere taal dan een ‘ervaringsdeskundige’. Toch gaat het 
over dezelfde werkelijkheid. 
Dat is ook hoe er gekeken kan worden naar het scheppings-
verhaal uit Genesis 1 en Genesis 2. Beide verhalen vertellen 
het verhaal van de schepping maar toch worden ze vanuit 
een verschillend oogpunt verteld.

Namen van Jezus
Een middag met Jezus als centraal thema. Wie was Jezus en 

wie is Jezus voor ons in onze tijd? Wat voor etiketten zouden 
wij op Jezus plakken als Hij vandaag zou leven? Een middag 
waar we veel gesproken hebben over onze persoonlijke visie 
op Jezus en een zoektocht om hier antwoorden in te vinden. 
Ook bespraken we ons favoriete lied, Bijbelverhaal of boek 
over Jezus en wat betekende dat voor ons beeld over Jezus. 
Een middag met veel gesprekken die voorbij gevlogen is.

Koninkrijk van God
Het koninkrijk van God is een van de moeilijkste onderwer-
pen in onze kerk. Deze middag is er dan ook veel informatie 
verschaft en kwamen we uiteindelijk bij één opdracht uit 
die ik ook aan u voor wil leggen.
Het koninkrijk van God is voor mij als een: 
spiegel, zeef, zoutpot, kaars, aansteker, magneet, schelp, 
spons, bloemenzaadjes, boek, sleutel, landkaart, kaart-
spel, blikopener, breinbrekerspel, dobbelstenen, zandloper, 
trechter, wekker, mesje, fluit, zaklamp, ansichtkaart.
Vervolg: z.o.z.

Jongerenmoment
Pinksteren staat voor de deur, het feest van de heilige geest. 
En de tekeningen met discipelen met vlammen boven hun 
hoofd zijn al getekend. Daarom dit keer een knutselwerkje. 
Knutsel een duif, van een vierkant papier, door de instruc-
ties te volgen.
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De gelijkenissen zijn vergelijkingen uit Jezus’ tijd. Ze waren 
voor zijn toehoorders toen direct herkenbaar omdat ze in 
het dagelijkse leven spelen. Wij kiezen vandaag voor andere 
vergelijkingen die ons meer aanspreken omdat ze van déze 
tijd zijn. Zo zien wij evenals de mensen toen verbindingen 
tussen onze moderne leefwereld en Jezus.
Opdracht: Kies een voorwerp waarvan jij vind dat het past 
bij het koninkrijk van God en dat je aanspreekt. 

Van de KerKrentmeesters

algemeen

In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk 
van de kerkrentmeesters. Dit gaat over het geld en goed van 
uw kerk: het geld dat binnenkomt aan bijdragen e.d. en het 
geld dat er uit gaat aan pastoraat, onderhoud kerkgebou-
wen en de kosten van het houden van kerkdiensten. Mocht 
u/jij vragen hebben of is er iets niet duidelijk: vraag het ons!

Pinstercollecte

Bij deze uitgave van de Schakels vindt 
u een envelop met een acceptgiro voor 
de Pinkstercollecte. Deze collecte is 
bestemd voor het werk in onze eigen 
gemeente.

opbrengst collecten

17-03-19 €  96,83 
24-03-19 €  113,50 
31-03-19 €  110,30 
07-04-19 €  108,45 
14-04-19 €  153,95 
18-04-19 €  126,45 
21-04-19 €  194,35 
28-04-19 €  85,37 

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

Vanaf het KamPereiland

Kiesrecht

Er zit een envelop in de brievenbus met een stempas. Al-
weer?!?, denk ik een beetje geërgerd. Ik heb net nog ge-
stemd. Waarvoor nu weer? Voor het Europese Parlement…. 
pffff! 
Om de een of de andere reden komt stemmen me nooit 
goed uit. Dan moet ik speciaal voor 
het stemmen naar het dorp. Kost me 
zeker 25 minuten. Maar overslaan 
doe ik het nooit, dus zal ik ook deze 
keer de kaken op elkaar houden en 
mijn plicht doen. 
Dan valt mijn oog op een aankon-
diging van een TV-programma over 
Aletta Jacobs. Ik heb het programma 
uiteindelijk niet gezien, maar ik weet 
wel het een en ander over haar. Deze 
vrouw gaf meer dan honderd jaar ge-
leden de aanzet voor de strijd om het 
vrouwenkiesrecht. Ze was een femi-
niste pur sang. Als jonge vrouw wilde 
ze medicijnen studeren. In haar tijd 

was het niet gebruikelijk dat een vrouw ging studeren. Ze 
kreeg het uiteindelijk voor elkaar, maar ze moest tijdens de 
colleges achter een gordijn zitten, om de mannelijke stu-
denten niet af te leiden. 
De vrouwen in Nederland (en elders in Europa) hadden geen 
kiesrecht. Hun man kon stemmen, dus waarom zouden de 
vrouwen achter hun aanrecht weg moeten komen?! In die 

cultuur hebben een aantal vrouwen 
toen de keurig gecoiffeerde ‘koppen’ 
bij elkaar gestoken en het na een 
lange periode van onderhandelen 
en flink doorzetten voor elkaar ge-
kregen dat ook de vrouwen mochten 
stemmen. 
Wat stoer eigenlijk van die vrouwen, 
dacht ik bij mezelf. Ik heb er oprecht 
respect voor. Op slag is mijn weerzin 
tegen het stemmen verdwenen: deze 
vrouw mag stemmen. En ik maak 
graag gebruik van dat recht. 

ds. Gerda Keijzer
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elKaar oP de hoogte houden

oP ZoeK naar ...

De kerk van Idskenhuizen is op zoek naar nieuwe schoonmakers of schoonmaak-
sters. De ploeg die nu schoonmaakt verzet bergen werk maar het zou fijn zijn wan-
neer de groep wat groter wordt. Twee keer in het jaar is het ongeveer twee uurtjes 
schoonmaken. Daarom ben ik op zoek naar nieuwe schoonmakers. Meld je aan via 
vankoten@home.nl of bel naar 0513-431475.

Groeten Tjitske van Koten

Bedankt

Gemeente Op ‘e Noed jimme dogge jimme namme ear oan 
!! Hwat in omtinken om myn Jaep. Geweldich: it is in foar-
rjocht diel ùt te meitsjen fan dizze gemeente. Ik bin noch 
wol in hiel skoft ûnder de pannen om hwer folledich te her-
stellen mar it komt grif goed!!  TIGE TANK !! 

Jaep en Trijn van der Heide

huwelijkjubileum

De  Fam. Zwaga-Terpstra, jupiterstraat  6 in St. Nicolaasga, 
vierden 28 april hun 60 jarig huwelijks jubileum! Nog van 
harte gefeliciteerd.

Bloemengroet vanaf  24 maart 2019

24-03 Stoffel Yntema en Hendrik Boonstra
31-03  Hiltje Portena
07-04 Andre Rijssenbeek
14-04 Jaap van der Heide
21-04  Maaike van der Cingel en Mirthe Bultsma
28-04  Wessel Spijker
05-05 Mevr. Kunst-Liemburg
12-05  Mevr. F. Hoogland-Vogel
19 05 Mevr. A. Hepkema-Jongsma

Verjaardagen 80-plussers uit onze gemeente
      
MEI
15 Mevr. S. Tjepkema - Oostinga Stationsstraat 1  K52 8521 JT Sint Nicolaasga
17 Mevr. E.W. Weitz - Schroder Tsjerkewei 8 8523 NA Idskenhuizen
21 Mevr. J. Winia - Poepjes De Oergong 5 8521 GA Sint Nicolaasga
28 Mevr. H.A. Muizelaar - Groenendijk Stationsstraat 21 8521 JT Sint Nicolaasga

JuNI
5 Mevr. A.D. Kuiper - Bergsma Dobbeleane 62 8521 KR Sint Nicolaasga
10 Mevr. L. Visser - Reitsma Schoolstraat 15 8521 KB Sint Nicolaasga
14 Mevr. H. Sijbesma - Kooistra Stationsstraat 35 8521 JT  Sint Nicolaasga
16 Dhr. A. Brinksma It Perron 23 8521 DP  Sint Nicolaasga
17 Dhr. R. Visser Schoolstraat 15 8521 KB Sint Nicolaasga
18 Mevr. C.M. Kunst - Liemburg Heemstrastraat 13 8521 KG Sint Nicolaasga
19 Dhr. E. Kuiper Dobbeleane 62 8521 KR Sint Nicolaasga
27 Dhr. J. Portena Bouwen 2 8521 KN Sint Nicolaasga
30 Mevr. G. Zijlstra - Visser Kerkstraat 9 8521 JV Sint Nicolaasga

JuLI
1 Mevr. L. Oppedijk - Atsma Stationsstraat 43 8521 JT Sint Nicolaasga
2 Mevr. K. Keulen - Hoekstra De Rijlst 2 e 8521 NH Sint Nicolaasga
8 Dhr. J. Walstra It Foarfjild 11 8522 ME Tjerkgaast
12 Mevr. W.T. Kuijper - ten Hoeve Kempenaerlaan 18 8521 KS Sint Nicolaasga
17 Dhr. J.L. Weststrate Stationsstraat 1 K59 8521 JT Sint Nicolaasga
25 Mevr. A.W. Bosma - Boschma Noed 15 8521 NR Sint Nicolaasga
26 Dhr. W.J. Bijlsma Gaestdyk 35 a 8522 MX Tjerkgaast
27 Dhr. S. Schotanus De Rijlst 51 a 8521 NH Sint Nicolaasga
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Wij gedenKen

Wij gedenken

Ity de Vries-Broekema

14 oktober 1937   -   1 mei 2019

Iektje – Ity – Broekema werd geboren in een gezin van 5 
kinderen.  Op haar achttiende leert ze Cees de Vries kennen. 
Ze nemen de tijd om elkaar goed te leren kennen. In 1959 
komt hun liefde tot bloei en in 1964 trouwen ze. 
Het wordt een gelukkig huwelijk. Ze vullen elkaar aan. Zij, 
toegewijd en zorgzaam, hij, geduldig en het compromis zoe-
kend. Zij, precies en disciplinair, hij, wat gemakkelijker en 
optimistisch. Hun relatie bevat een mooie mix van karakter-
eigenschappen. 
Hun liefde wordt bekroond met de geboorte van Fenno. In 
1972 komen ze in St. Nicolaasga te wonen. Cees is docent 
aan een middelbare school, Ity is bibliothecaresse. Ity maakt 
ook deel uit van de bloemengroep van de kerk.  
Van huis uit was Ity kerkelijk betrokken. Daarbij hoorde een 
strikte geloofsopvoeding. Zelf zocht ze later de ruimte om 
haar eigen geloof te ontwikkelen op grond van andere ge-
loofsinzichten dan die van de orthodoxie. Ze maakte werk 
van haar geloof. Oppervlakkigheid was haar vreemd. Thuis 
aan de Bouwen werd er dikwijls gediscussieerd over stukken 

uit de bijbel en over bepaalde geloofsopvattingen. Ity was 
actief op zoek naar steeds nieuwe inhoud voor haar geloof 
en las er veel over.
Groot was de verslagenheid bij Cees en Ity toen de diagnose 
vasculaire dementie werd gesteld. Zij beiden moesten leren 
omgaan met steeds meer functies die uitvielen. Zelfs het 
spreken was uiteindelijk niet meer mogelijk. Cees heeft haar 
thuis zo lang mogelijk en heel liefdevol verzorgd. Toen ze 
meer zorg nodig had verhuisde Ity naar Doniahiem. Daar 
heeft ze een zeer goede verzorging gehad. Cees kwam elke 
dag bij haar. En altijd ging hij weg met de woorden: ‘Morgen 
kom ik weer’. 
In haar kamer hingen foto’s van haar broers en zussen, en van 
haar eigen gezin. De warmte van al die mensen die haar zo 
na stonden en zo van haar hielden omringde haar ook daar. 
Het was voor Cees, Fenno en zijn partner Eduard moeilijk 
om te zien hoe zwaar de laatste weken voor haar waren. 
Toen ze overleed was er naast het verdriet ook dankbaar-
heid dat het lijden voorbij was. 
Op 7 mei dankten we voor haar leven in de kerk van St. Ni-
colaasga. Haar leven heeft ons goed gedaan. Dat de goede 
herinneringen aan Ity Cees, Fenno, Eduard en hun verdere 
familie zal troosten.  

ds. Gerda Keijzer

mutaties januari en februari 2019

Binnengekomen:
Vanuit Heerenveen, Mevr. M. Idzinga-Klaver, Stationsstraat 1 
/kamer 05, 8521 JT Sint Nicolaasga
Vanuit Leeuwarden, Alyssa Elize en Luca Johan Grendel, 
Dobbeleane 18b , 8521 KR Sint Nicolaasga
Vanuit Sloten, Daan Spoelstra, Noed 23, 8521 NS Sint Nico-
laasga

Binnenverhuizing:
Mevr. H.A. Haarsma, Pilotenlaan 47 Zwolle naar Talenten-
plein 54 , 8021 EZ Zwolle
Fam. Postma, De Ikkers 19 naar Westend 44, 8521 NP Sint 
Nicolaasga
Mevr. P.H. Sijbesma, Paterswoldseweg 562 Groningen naar 
Heide 2, 8521 DG Sint Nicolaasga
Mevr. A.I. Spijksma, Kerkstraat 22 naar De Rijlst 39, 8521 NH 
Sint Nicolaasga
Mevr. A. Hoekstra, De Ikkers 14 naar Gaastweg 8a, 8521 JC 
Sint Nicolaasga

overgeschreven vanuit: 
Protestante gemeente Sloten: Mevr. W. de Glee-Klijnsma, 
Gaestdyk 9, 8522 MV Tjerkgaast

uitgeschreven:
Dhr. J.N. Schilder, Langwarderdyk 6a , 8521NE Sint Nicolaas-
ga

mutaties maart en april 2019

Binnengekomen:
Vanuit Joure: Mevr. D. Kornelis-de Jong, Stationsstraat 1 K43, 
8521 JT Sint Nicolaasga 
Vanuit Rotsterhaule: Dhr. R. Vaartjes, Dwarsryd 6, 8523 NT 
Idskenhuizen 
Vanuit Joure: Dhr. K. Holkema, Stationsstraat 1 K23, 8521 JT 
Sint Nicolaasga
Vanuit Wijckel: Mevr. M.H. Groenendal, De Spoarbyls 41, 
8521 DK Sint Nicolaasga

Binnenverhuizing:
Mevr. T.R. Haven-Feenstra, Stripedyk 9 naar De Oergong 35, 
8521 GA Sint Nicolaasga
Mevr. T. Boonstra, Uranusstraat 13 naar Jhr F J J v Eijsinga-
straat 10, 8521 JG Sint Nicolaasga
Mevr. J. de Wolff, De Trochreed 11 naar De Koai 2, 8522 MS 
Tjerkgaast

Verhuisd naar elders:
Mevr. N.W.E. Stamm, Oer it Spoar 16 naar Zonnelaan 64, 
9742 BN Groningen
Dhr. H. Sikkes, Kerkstraat 7 naar Lycklemastraat 38, 8501 LV Joure
Mevr. R.F. Hoekstra, Jhr F J J v Eijsingastraat 10 naar Bak-
board 15, 8502 AL Joure

uitgeschreven:
Mevr. G. Eekkerk, Boskranne 63, 8521 KK Sint Nicolaasga
Mevr. I.G. Sijbesma, Legemeersterweg 1, 8527 DS Legemeer
Dhr. T. de Jong, Strjitwei 2, 8522 MN Tjerkgaast
Mevr. A. Lolkema, Strjitwei 2, 8522 MN Tjerkgaast
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autodienst 

Wanneer u gebruik wilt maken van de autodienst voor de 
diensten in Tjerkgaast, St. Nicolaasga of Idskenhuizen graag 
bellen de avond voor de dienst tussen 19.00 en 20.00 met: 
Marieke de Velde Harsenhorst  tel. 0513 – 853131 of Dini 
Wijnia, tel 0513-432518. Belt u gerust als u naar de kerk wilt. 
De autodienst is er voor u!

Kinderoppas

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

Kerkelijke adressen

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

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 Geschakeld is natuurlijk nog steeds online te 
lezen. Dat betekent dat u, wanneer u een computer met 
internet verbinding heeft de mogelijkheid bezit om het 
kerkblad op uw beeldscherm te lezen. Iedereen, bijvoor-
beeld oud gemeenteleden die verhuisd zijn kunnen op deze 
manier toch nog op de hoogte blijven van ontwikkelingen 
binnen onze gemeente. U kunt het één en ander bekijken 
op de website van onze gemeente. Het adres is : www.pkn-
openoed.nl  klik dan op de knop [Gescchakeld]

Zondagse ontmoeting

U kunt mededelingen, berichten etc. doorgeven aan Alie Ru-
nia. Het is mogelijk de ’zondagse ontmoeting’ digitaal aan ge-
meenteleden te verzenden. Hebt u hier belang bij? Geef dan 
uw e-mail adres door aan Alie Runia, Lytse Buorren 19, Ids-
kenhuizen, tel. 0513- 43 24 98. e-mail: alie.runia@ziggo.nl.

Kennisgeving

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

foto’s en privacy

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

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

colofon

Beste leden van onze Protestantse gemeente op ’e noed,
Wat is het fijn om bij deze gemeente te horen. We ervaren veel goeds: omzien naar elkaar, 
samen kerkdiensten vieren, samenkomen in de naam van Jezus. En veel vrijwilligers wer-
ken hieraan mee. Ds. Gerda Keijzer doet geweldig veel werk samen met de kerkenraad! 
Echter……. er zijn mensen nodig om dit draaiende te houden!

We luiden nu de noodklok!

Na vele bezoekjes hebben we tot nog toe niemand bereid gevonden een ambt op zich te nemen: Te druk!
Nu is de vraag: Wil jij/u voor een paar jaar diaken, (ouderling) kerkrentmeester of jeugdouderling worden? Je kunt 
het ook samen met iemand doen (duo-ambt), dan kun je taken verdelen. En……… je krijgt er ook veel voor terug!

De vacaturecommissie, 
Henk Sybesma, Klaas Postma en Jan van der Meero
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Prot. gem. Op ’e Noed Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga
 (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
 info@pkn-openoed.nl, www.pkn-openoed.nl 
 IBAN: NL09.RABO.01261.595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op ‘e Noed
Predikant  Ds. Gerda Keijzer, Noorderrandweg 7, 8267 AN Kampen 06 - 826 949 98
 stoel-keijzer@planet.nl
Preses  Jan de Jong, Bramerstraat 25, 8523 NE Idskenhuizen (0513) 43 61 04
 jan.de.jong@kpnmail.nl
Scriba  Roel Kok, De Spoarbyls 8, 8521 DK St. Nicolaasga  (0513) 43 13 53
 roel-kok@hetnet.nl
Kerkelijk Bureau  (voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
 Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga (0513) 43 10 89
 pdirksen@kpnmail.nl
Kosters Idskenhuizen: contactpersoon: Wico Koolstra,   (0513) 43 21 55
 De Spoarbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga , w_koolstra@hotmail.com
 St. Nicolaasga: contactpersoon: Pieter Dijkstra,   (0513) 43 11 62
 Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, pieter-renske@hotmail.com
 Tjerkgaast: Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast (0514) 53 13 48
 keesenbottje@ziggo.nl
Beheerder kerk Idskenhuizen Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen (0513) 43 14 75 
College van Kerkrentmeesters Voorzitter: Douwe Smit, De Spoarbyls 2, 8521 DK Sint Nicolaasga (0513) 43 44 20
 douwe.smit1606@gmail.com
 Boekhouder: Ben de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39C,  (0513) 85 31 31
 8521 KS St. Nicolaasga, bdeveldeharsenhorst@gmail.com
 IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op ‘e Noed
Ouderlingenberaad Contactpersoon: Klaas Postma, De Trochreed 9, 8522 MH Tjerkgaast (0514) 53 12 82
 postmaklaas@gmail.com
Diaconie Voorzitter: Dini Wijnia, Schonegevelstraat 22, 8521 LC, St. Nicolaasga (0513) 43 25 18
  d.d.wijnia@gmail.com
 Penningmeester: Auke Nauta, It Sein 21, 8521 DM Sint Nicolaasga (0513) 43 11 60
  nautula.a@gmail.com  
 IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op ‘e Noed
Werkgroep KerkInActie Voorzitter: Dini Wijnia, Schonegevelstraat 22, 8521 LC, St. Nicolaasga (0513) 43 25 18
  d.d.wijnia@gmail.com
 IBAN: NL93.RABO.0334.7548.87 t.n.v. werkgroep KerkInActie
Jeugdwerk Jannie van Koten, De Ikkers 7, 8523 NV  Idskenhuizen (0513) 43 14 75
 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 (0513) 85 31 31
 bdeveldeharsenhorst@gmail.com
 IBAN: NL23.RABO.0124.7477.52 t.n.v. Restauratiecommissie Op ‘e Noed
Administratie begraafplaatsen Marieke de Velde Harsenhorst-Zier, (0513) 85 31 31
 Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga, 
 mdeveldeharsenhorst@gmail.com
 IBAN: NL22.RABO.0359.5711.90 t.n.v. begraafplaats prot. gem. Op ‘e Noed
Zondagse Ontmoeting Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenhuizen (0513) 43 24 98
 alie.runia@ziggo.nl
Beamteam Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga 06 - 212 843 56
 alexvdwal@ziggo.nl

adressen
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