
Een tijdje geleden verraste de president van Amerika de 
Denen door Groenland van hen te willen kopen. Hij had 
er best veel voor over. De strategische ligging en de geolo-
gische schatten die daar in de aardbodem verborgen lig-
gen zouden het aankoopbedrag dubbel en dwars waard 
zijn. Maar de premier van Denemarken liet zonder om-
wegen weten dat dit voorstel onbespreekbaar was. 

Uit de geschiedschrijving blijkt dat het kopen van (delen 
van) andere landen niet ongebruikelijk is. Wie geld heeft, 
heeft immers macht. Het is bekend dat één van Trumps 
voorgangers ook al eens een bod op Groenland uitbracht. 

Het kan ook anders, namelijk dat landen met geweld 
grondbezit willen veroveren. Dat hebben enkelen van ons 
zelfs in hun eigen leven ondervonden toen Nederland in 
1940 bezet werd.

In de Bijbel wordt ook veel land geroofd. Israël is ten tijde 
van Jezus ook bezet gebied. De bezetters zijn de Romei-
nen. Zij stellen de regels en zij maken de dienst uit. Maar 
juist in die akelige situatie van niet vrij zijn verkondigt 
Jezus de komst van het Koninkrijk van God. 

Het Koninkrijk van God is een ‘land’ dat geen grenzen 
kent. Het is overal waar je het zoekt en vindt. Het bevindt 
zich op het grondgebied van het Koninkrijk der Neder-
landen, maar valt er niet mee samen. Het Koninkrijk van 
God heeft namelijk geen grenzen. Het is zo groot als de 
wereld en zo klein als jouw eigen huis. Bovendien is het 
niet iets dat je je eigen bezit kunt noemen. 

‘Het komt’, zegt Jezus. Dat is een merkwaardige eigen-
schap van dat Koninkrijk. Je moet het zoeken, het komt 
op je toe en zo af en toe heb je het. 
‘Het Koninkrijk is bij jullie’, zegt Jezus, ‘als je in de Geest 
van God demonen uitdrijft’(Mt. 12). Dus als je anderen 
vrij maakt van wat hen bindt en neerdrukt. 
‘Het Koninkrijk van God is als een mens die zaad uit-
strooit’, zegt Jezus ergens anders (Mc. 4). Dus als je zorgt 
dat er in de toekomst voor jezelf en voor anderen (gees-
telijk) voedsel is om van te leven. 
‘Gelukkig wie arm zijn, want van jullie is het Koninkrijk 
van God’, aldus de Bergrede (Lc. 6). Rijk zijn helpt dus niet 
echt als het gaat om het vinden van Gods Koninkrijk. 
En nog een mooie: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je 
erbij gegeven worden’(Mt 6). 
In Mc 10 bevindt Jezus zich in een kring van welgestelde 
en geleerde heren. Hij roept een kind bij zich en zet het 
in het midden van de kring. Kinderen, dat zijn mensen 
die geen economische of fysieke macht hebben en geen 
pretenties. Waarop Jezus zegt dat het Koninkrijk van God 
toebehoort aan wie is als de kinderen.  

Het Koninkrijk van God 
is grenzeloos, 
tijdloos, niet te 
koop, niet om 
weg te geven, niet 
om te annexeren 
of te bezitten, maar 
om te zoeken. Het is 
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er, maar ook weer niet. Het komt altijd op je toe en laat 
zich vinden. 

Iedereen kent wel van die kleine momenten van intens 
geluk met degene die je lief en dierbaar zijn. Of zo maar 
een moment in de natuur, waarop alles voor jou in orde 
is. Diepe vrede kan dan op je neerdalen. Geluk in z’n 
meest pure vorm. Dat is het leven in het Koninkrijk.
Op dezelfde manier kun je ook vrede en geluk vinden bij 
God. Het is nooit zo dat je wekenlang als in een roes geluk 
bij God vindt, maar soms is het er, zo’n moment dat je 
weet dat het goed zit tussen jou en Hem. En als het een 
tijdje wat minder gaat, dan kun je jezelf toevertrouwen 

aan het idee dat het geluk weer terug zal komen. Het Ko-
ninkrijk komt! 

Toen Mette Frederiksen, de premier van Denemarken, de 
president van Amerika liet weten dat Groenland niet te 
koop was, was de president nogal in zijn wiek geschoten. 
Het al geplande bezoek aan Denemarken ging niet meer 
door. De president wilde geen kopje thee meer drinken 
met iemand die hem zo bot iets weigerde. Waarop de 
premier van Denemarken Donald ook vergeleek met een 
kind, maar dan één die zijn zin niet krijgt.  

ds. Gerda Keijzer

KerKdieNsteN tjerKgaast - idsKeNhuizeN - st. Nicolaasga

zondag  29 september - groen, Startzondag
9.30 uur  Idskenhuizen  - ds. Gerda Keijzer en 
 pastor Geertje van der Meer
 1e collecte: werelddiaconaat-ouderendag  
 2e collecte: kerk

zondag  6 oktober - groen, Israëlzondag
9.30 uur  St. Nicolaasga - Dhr. S. de Jong, Joure
 1e collecte: kerk en Israël  
 2e collecte: onderhoud gebouwen

zondag  13 oktober - groen, Heilig Avondmaal
9.30 uur  Idskenhuizen  - ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: project H. A.   
 2e collecte: kerk

zondag  20 oktober - groen
9.30 uur  Tjerkgaast - pastor Anneke Adema
 1e collecte: wereld armoede dag   
 2e collecte: kerk

zondag  27 oktober - groen, zending- en bijbelzondag
9.30 uur  St. Nicolaasga - Mw. E. Stelingwerf-Vinke, 
 Echtenerbrug
 1e collecte: Ned. Bijbelgenootschap 
 2e collecte: kerk

zondag  3 november - groen, Jeugddienst
10.30 uur  Idskenhuizen  - jeugddienstcommissie
 1e collecte: project jeugdcie.  
 2e collecte: onkostendienst

Woensdag  6 november - groen, 
 dankdag voor gewas en arbeid
19.30 uur  Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: voedselbank   
 2e collecte: kerk

zondag  10 november - groen, Maeykehiemdienst
10.30 uur  St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema
 1e collecte: vrienden van Maeykehiem 
 2e collecte: kerk

zondag  17 november - groen
9.30 uur  Tjerkgaast - ds. T.J. de Heer, Oosterzee
 1e collecte: jeugdwerk Op ‘e Noed 
 2e collecte: kerk

zondag  24 november - paars, eeuwigheidzondag
9.30 uur  Idskenhuizen  - pastor Geertje van der Meer en 
 ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: pastoraat   
 2e collecte: kerk

KerKdieNsteN laNgWeer

zondag 29 september - gemeentezondag 
 ‘Weg met de kerk’
 Vertrek bij de kerk: 10.00 uur.
 Geen dienst in de kerk

zondag 6 oktober 
9.30 uur  ds. S. Cnossen-Hoekzema uit Scharnegoutum
 Collecte rondgang: Israël zondag: 
 Collecte kerk en Israël 
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 13 oktober - m.m.v.:  Mannenkoor cantate 
 cum gaudio uit joure o.l.v. lars Mulder  
9.30 uur   ds. Aart Veldhuizen
 Collecte rondgang: Wereldvoedseldag
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 20 oktober
 Geen kerkdienst in Langweer
 Zie kerkdiensten PG Op `e Noed!
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zondag 27 oktober  
9.30 uur ds. J.K. Bolt uit Drachten
 Collecte rondgang: Diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 3 november - Viering maaltijd van de Heer 
9.30 uur ds. Aart  Veldhuizen
 Collecte rondgang: Najaarszending, 
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 10 november
9.30 uur ds. M.C. Mook uit Sneek
 Collecte rondgang: Pastoraat 
 Deurcollecte: eigen gemeente

zondag 17 november
9.30 uur ds. A. Langhout uit Oldeberkoop
 Collecte rondgang: Diaconie
 Deurcollecte: eigen gemeente 
 
zondag 24 november - Laatste zondag kerkelijk jaar
 Herdenking  overledenen
9.30 uur Ds. Aart C. Veldhuizen 
 Collecte rondgang: Edwinstichting
 Deurcollecte: eigen gemeente

KerKdieNsteN doNiahieM

datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheden

10 oktober Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. Wiebenga
24 oktober Op ’e Noed Pastor A. Adema
07 november Op ’e Noed Ds. G. Keijzer
21 november Langweer Ds. A. Velldhuizen
12 december Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. Wiebenga

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

gezaMelijKe BerichteN VaN de Pg laNgWeer eN de Pg oP ’e Noed

Uitnodiging Ouderenmiddag

De gezamenlijke diaconieën van 
Langweer, RK St. Nicolaasga, op ‘e Noed 

en Scharsterbrug-Ouwsterhaule
nodigen u van harte uit op

9 november 2019 om 14.00 uur

in het zalencentrum van St. Nicolaasga.
om samen met u een gezellige middag te beleven.

Wij hebben uitgenodigd:

Rinny Pijpker
Zij neemt ons mee in de goede oude tijd met 

Friese liederen en sketches.
Vrij entree.

De koffie 
staat klaar!
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Vraag 1. Wat betekent de Protes-
tantse Gemeente in 

Langweer voor jou?

Een fijne gemeente, die 
belangstelling voor elkaar 
heeft. Een gemeente die 
veel activiteiten aanbiedt op 

verschillende locaties en voor 
verschillende leeftijden.

2. Noem een ding dat je meteen zou 
veranderen aan onze gemeente.
Zou het mooi vinden als de kerkdiensten meer bezocht wor-
den. Maar zou echt niet weten wat je hier aan zou moe-
ten doen. Tijdens de diensten muziek en interactie met de 
mensen zou voor mij meer mogen. Goed naar elkaar blijven 
luisteren en elkaar respecteren.

3. Welke persoon uit de Bijbel past wel een beetje bij jou en 
waarom?
Er zijn meerdere personen die mij aanspreken. Ik vind het 
verhaal van Ruth heel indrukwekkend. Zoveel geduld en 
doorzettingsvermogen! 
Maar ook het verhaal van Simson die zijn geheim van zijn 
kracht aan Delila vertelt. Hierdoor wordt hij door de Filistij-
nen gemarteld en slaaf, maar later krijgt hij deze kracht na 
bidden terug en laat de tempel van Dagon instorten. Dat 
hierbij heel veel slachtoffers waren, vind ik moeilijk te be-
grijpen.
De barmhartige Samaritaan zou ik vaker willen zijn. De 
week zou een dagje extra moeten hebben om mensen die 
ziek zijn of aandacht nodig hebben, te kunnen bezoeken.

4. Wie of  wat zou je wel eens een dag willen zijn en waarom?
‘k Zou wel eens een enorme sportprestatie willen neerzet-
ten en dan als nummer 1 van de wereld het Wilhelmus ho-
ren. Als het Wilhelmus klaar is, nog een dag naar Rusland 
en Amerika om mee te kijken hoe Poetin en Trump tot hun 
ideeën komen en het vermogen hebben om hen te beïn-
vloeden!

5. Wat doe je het liefst in je vrij tijd?
Samen met ons gezin op vakantie gaan vind ik prachtig. De 
zon, de rust, de andere cultuur beleven. Tijdens deze vakan-
tie een goed boek lezen. Voetbal kijken van de kinderen (en 
dan,  ongevraagd uiteraard, goeie adviezen geven). Wande-
len met de hond.

6. Welk boek, welke film, welk voorval, welke tekst, of  welke 
persoon geeft jou inspiratie?
‘Haar naam was Sarah’ van Tatiana de Rosnay, over een meis-
je dat haar broertje opsluit in een kast tijdens een razzia in 
de Tweede Wereldoorlog. ‘Komt een vrouw bij de dokter’ 
van Kluun over een rijke, mooie en egoïstische reclameman 
wiens vrouw borstkanker krijgt. ‘Wat de toekomst brenge 
moge’ vind ik een mooi lied, met een indrukwekkende tekst.
Er zijn veel personen die mij inspireren, vooral Meinte, de 
bern en mijn familie.

7. Wat betekent voor jou “geloven”?
Geloven is voor mij belangrijk. Een veilig gevoel. Je mag 
altijd om vergeving vragen.  In perioden van onzekerheid 
verdriet en ziekte mag je op elk moment van de dag en op 
elke plaats bidden voor steun. Dit geeft vaak een extra zetje 
om door te gaan. Bij blijdschap en dankbaarheid kun je op 
elk moment danken. Dat is iets om dankbaar voor te zijn! 

7 VrageN aaN... geertje oPPedijK

VaN eeN doMiNee eN eeN dreNt (5) 

Beste Gerda,
Je antwoord op mijn vorige vraag vind 
ik fijn om te lezen, inspirerend zelfs. 
Vooral de parallel die je trok tussen 
geloven en mijn liefde voor Berdien... 
helemaal waar! Met dit vergelijk kan ik 
me wel beter voorstellen dat geloven 
wel bestaat, al is het misschien niet fei-

telijk vast te leggen.

Ik zou  graag nog even terug willen komen op jouw laatste 
alinea in je vorige antwoord aan mij, waar je het principe 
noemt van geloven: “de mens bevrijden van wat hem of 
haar gevangen houdt. Een mens moet  immers vrij en ge-
lukkig kunnen zijn”. Zou je nog iets meer kunnen toelichten 
wat je hier precies bedoelt en dan met name hoe mensen 
gevangen zouden zijn? Ik begrijp namelijk niet helemaal 
wat je hier bedoelt. Ik heb erover nagedacht en zoek het in 
zoiets als het helpen van mensen om zorgen of problemen 
weg te nemen. Wij leven in een drukke wereld waar van 
alles verwacht wordt: gevangen worden in drukte en stress 
ligt dan al snel op de loer. En slaat het bevrijden dan op het 

helpen en ondersteunen van je medemens? 

Nu ik het een en ander in de diensten van De Bron (PKN 
gemeente in IJsselmuiden) meemaak, denk ik zeker dat ge-
loven en kerk kan helpen met het bewust worden van het 
feit dat je je medemens moet helpen. Maar, is het niet zo 
dat goed willen doen, de medemens helpen en vergevings-
gezind zijn naar de ander, een algemeen geldende norm is? 
Ik denk niet dat het perse nodig is gelovig te zijn, om te 
beseffen dat je mild moet zijn als iemand even uit de slof 
schiet en begripvol moet zijn naar de ander om escalatie te 
voorkomen. Ik bedoel meer te zeggen, als mens wil ik ook 
graag goed doen, een fijne sfeer om mij heen creëren en 
goed zorgen voor de mensen om mij heen, terwijl ik niet 
gelovig opgevoed ben.  

Ik ben wel benieuwd hoe jij dit ziet, en misschien zit ik met 
mijn interpretatie wel op een verkeerd spoor? 

Dank je wel Gerda, ik kijk uit naar je reactie

Groeten van Harmen 
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Hey Harmen,
Het bevrijden van een medemens kan 
heel verschillende vormen aannemen. 
Eeuwen geleden werd in onze kerken 
de diaconie gevormd: een groep men-
sen – diakenen – die zich ontfermden 

over medemensen die om wat voor reden dan ook niet ge-
noeg middelen van bestaan hadden. Mensen moesten niet 
gebukt gaan onder geldtekort, vond de diaconie. Daarvoor 
werd en wordt nog steeds gecollecteerd in onze kerken. Al-
leen is de focus wat verlegd van directe hulp aan gemeen-
teleden naar hulp aan instanties en groeperingen in Neder-
land en in derde wereld landen.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden veel christenen het 
een plicht om op te komen voor degenen die onderdrukt 
werden. Veel christenen werkten destijds in het verzet. Na 
de oorlog is de kerk een beetje in zichzelf gekeerd geraakt. 
Gelukkig gaat het nu weer de andere kant op. Wij hebben 
een mening over wat goed en kwaad is in de wereld, en mo-
gen / moeten dat de wereld om ons heen ook laten weten. 
Bewustwording is immers een eerste stap op weg naar de 
bevrijding van mensen.

Heel actueel is dat mensen bevrijd moeten worden uit de 
greep van de werkdruk. Dat God de sabbat / zondag instelde 
als een verplichte rustdag heeft zo z’n redenen. In de tijd 
van de bijbelschrijvers was er geen vrije dag voor mensen. 
Maar door het gebod van God om de zevende dag ‘heilig’ 
te maken (= apart te zetten van de andere dagen) kwam er 
opeens een heel andere kijk op het leven: je leefde dus niet 
alleen om te werken, maar ook om te genieten van de vrij-
heid van het leven. Het gebod omtrent de rustdag was des-
tijds een revolutionaire wending in de geschiedenis van de 
mensheid. Maar ik denk dat we in onze tijd die eye-opener 
ook weer hard nodig hebben. Want mensen gaan kapot aan 
al dat werken, aan stress en prestatiedruk. Ik zie het als een 
opdracht van kerkmensen om te laten zien dat de vrijheid 
van de zondag heilig voor hen is en dat zo’n vrije dag hen 
goed doet. 

Wat ook een belangrijke is, is dat geloof in God je kan be-
vrijden van schuld. Ieder mens laadt schuld op zich, doordat 

we bij voorbeeld rijden in vervuilende auto’s, vliegen, te-
veel consumeren, de rijkdom op aarde niet goed verdelen, 
enz. Als je de beelden op TV ziet, word je daar soms knap 
onrustig van. Schuldgevoel begint aan je te knagen. Maar 
je weet dat je niet overal wat aan kunt doen. Je hebt deel 
aan een soort collectieve schuld van de westerse mensheid: 
wij zorgen niet goed voor de aarde en voor de armen onder 
ons. In de kerk geloven wij dat we onze schuld niet altijd 
met je mee hoeft te torsen. Ook persoonlijke schuld niet. 
Welke schuld dan ook, als je oprecht spijt hebt, dan kun je je 
schuld en je spijt belijden in je gebed. Je mag dan weten dat 
God je schuld vergeeft en dat Hij je steunt in je voornemen 
om het voortaan anders of beter te doen. 

Als laatste bevrijdt het geloof ons van het idee dat wie dood 
is weg is. Dood is dood, zegt de wereld om ons heen. Maar 
wij geloven dat God, die alles maakte, geen mens laat vallen 
uit zijn hand. Ergens is een dimensie waarin ons diepste zelf 
voortleeft. Hoe of wat, daar kan ik geen antwoord op geven. 
Maar ik geloof dat. De basis voor dat geloof is het voortleven 
van Jezus. In de Bijbel staat dat Jezus na zijn terechtstelling 
opnieuw het leven ontving en doorleefde. Dat is een wonder 
geweest. Ik kan er geen andere naam aan geven. Maar ik 
klem mij vast aan dat wonder. Het troost me enorm. Want 
anders kan ik het verlies van mensen niet aan. 

Moet je om mensen te willen bevrijden naar de kerk gaan 
en geloven in God? Nee, helemaal niet. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zaten er ook heel veel socialisten in het verzet. 
Veel humanisten strijden vandaag de dag voor een mens-
waardig bestaan van medemensen. Maar ik heb de kerk wel 
nodig. Elke week hoor en zing ik daar woorden die mij in-
spireren om de weg die ik met God ben ingeslagen vol te 
houden. Een soort pep-talk voor een gelovig en verantwoor-
delijk leven voor de week die komt. Ik ontmoet er mede-
gelovigen en ervaar elk jaar tijdens de grote feesten iets van 
het wonder van Gods aanwezigheid in ons leven. Ik kan niet 
zonder. Natuurlijk, het is een gewoonte geworden die door 
de jaren heen ingesleten is. Maar het doet me goed. Ik heb 
het nodig om een vrij  mens te kunnen zijn. 

Groeten,
Gerda  

PersBericht: uitNodigiNg rouWgroeP

zie ook het jaarprogramma 2019-2020

Rouwen is rauw en vaak ook onbekend. Allerlei gevoelens 
en gedachten komen bij je binnen die je vaak vreemd zijn. 
Mensen om je heen weten vaak niet goed hoe ze met je 
verdriet om moeten gaan. Het lijkt dat je de enige bent die 
dit overkomt, terwijl je tegelijkertijd heel goed weet dat je 
niet de enige bent die leeft met verdriet. Mensen die ook 
een geliefde verloren hebben, begrijpen vaak wat beter wat 
je doormaakt.
Daarom zetten Sifra Baayen - op ’t Land (dominee in Ech-
tenerbrug-Oosterzee) en Aart Veldhuizen (dominee in Lang-
weer en geestelijk verzorger bij Patyna) een rouwgroep op 

voor mensen in de dorpen rondom Tsjûkemar die een ge-
liefde verloren hebben. Het idee om dit samen te doen is 
ontstaan vanuit de samenwerking van de Protestantse Ge-
meenten rondom het Tsjûkemar.
In de rouwgroep gaan we met elkaar in gesprek over wat 
verdriet en gemis met ons doen. Het vertrekpunt voor onze 
gesprekken is niet het gebeuren dat ieder van ons overko-
men is. Dat zou het erg zwaar maken. Centraal staat telkens 
een tekst uit de Psalmen, waarin de schrijver zelf worstelt 
met de grote vragen van het leven. Naar aanleiding van die 
tekst gaan we met elkaar in gesprek over hoe ieder omgaat 
met die grote vragen. Doel daarvan is dat je bij anderen 
iets van jezelf herkent en erkenning krijgt voor jouw eigen 
omgaan met rouw en verdriet. Bij eerdere rouwgroepen is 
ervaring opgedaan dat dit erg goed werkt. 
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tsjerKePaad 2019

BijBelzoNdag

Hebt u een geliefde verloren en lijkt de rouwgroep iets voor 
u? Neem dan contact op met Sifra Baayen (tel: 0514 750 264 
/ 06 491 261 72 predikant@pknechtenerbrugoosterzee.nl) 
of Aart Veldhuizen (tel: 06-10702165 of aart.c.veldhuizen@
gmail.com). 

De bijeenkomsten zijn op donderdagmiddag 26 septem-
ber, 10 oktober, 31 oktober, 14 november en 2 december, 
telkens van 14:00 tot ongeveer 16:00 uur in restaurant de 
Fûke, Hoofdweg 24,  
8537 SE Echten. De Fûke ondersteunt het initiatief van de 
rouwgroep door geen zaalhuur te rekenen. De consumpties 
zijn voor ieders eigen rekening. Iedereen, kerkelijk of niet, 
is van harte welkom op deze middagen. Wanneer de afstand 
naar de Fûke een bezwaar is, kunt u dat ook aangeven.

Gedurende de zomermaanden waren 
de kerkgebouwen van St. Nicolaasga 
en Tjerkgaast tijdens Tsjerkepaad weer 
geopend. Een vrij groot aantal bezoe-
kers hebben we mogen verwelkomen. 

Er hebben  interessante ontmoetingen en gesprekken plaats-
gevonden. Veel positieve reacties op de goed onderhouden 
kerkgebouwen. 
Een aantal bezoekers hebben gebruik gemaakt van de mo-
gelijkheid om het kerkorgel te bespelen. Het thema dit jaar 
was ‘Kerk en kunst’. Een groot aantal gemeenteleden heb-
ben als gastvrouw en gastheer, ruim 200 bezoekers in onze 
kerkgebouwen mogen verwelkomen. Zij hebben hen, naast 
het aanbieden van koffie of thee e.d., ook iets mogen vertel-
len over de gebouwen én onze gemeente. Heel veel dank 
vrijwilligers voor jullie bijdrage, tijd en inzet voor het slagen 
van Tsjerkepaad 2019

NIEUWSFLITS
Een Iers onderzoeksteam toont aan dat 
mensen die regelmatig kerkdiensten be-
zoeken minder snel depressief zijn. 
Niet alleen de religieuze interesse, maar 
vooral het bezoeken van de kerkdiensten 
is belangrijk voor mensen: kerkgangers 
hebben een groter sociaal netwerk. 
Laten er nu elke zondag twee van onze 
vier ‘vestigingen’ open zijn…..!! 
Voel je welkom

op zondag 27 oktober is het Bijbelzondag! 

Het is goed om eenmaal per jaar extra te benadrukken 
hoe bijzonder de Bijbel is! De Bijbel is namelijk het meest 
uitgelezen Boek. In dubbele betekenis. Want nog steeds 
staat de Bijbel op nr. 1 van meest gelezen boeken ter wereld. 
En daarnaast is de Bijbel ook een uitmuntend, een voortref-
felijk Boek om te lezen. 

Als Bijbelvereniging krijgen wij vele duizenden verzoeken 
per jaar om een Bijbel: een Nieuw Testament, een volledige 
Bijbel, een strip- of groeibijbel, een kleuter- of kinderbijbel, 
een Groot Letter Bijbel. De grote belangstelling voor Bijbels 
heeft o.a. te maken met het feit dat we Bijbels in meer dan 
70 talen op voorraad hebben. In gevangenissen bijvoor-
beeld, is meer dan de helft van de gedetineerden niet van 
Nederlandse afkomst. In de samenleving zijn veel mensen 
op zoek naar de zin van het leven. Een kerk is vaak een stap 
te ver, maar een Bijbeltje meenemen uit een Bible Box in 
de eigen taal is vrijblijvender. Inmiddels zijn er meer dan 
1.500 Bible Boxen geplaatst in ontmoetingscentra, gevange-

nissen, kerken en in heel 
veel andere locaties. Per 
jaar worden er alleen al 
uit deze Boxen 40.000 
Bijbeltjes meegenomen! 
Er zijn veel ouderen die 
de Bijbel van huis uit 
nog wel kennen, maar 
in hun leven is de Bijbel 
is ‘buiten beeld geraakt’. 
Soms ook letterlijk, omdat het turen naar de lettertjes te 
vermoeiend is geworden. Daarom heeft de Bijbelvereniging 
dit jaar een Groot Letter Bijbel uitgebracht. Inmiddels zijn er 
al meer dan 800 van deze Bijbels besteld. Ook heeft de Bij-
belvereniging handzame boekjes beschikbaar met thema’s 
die ook ouderen aanspreken: ‘Inzicht’ en ‘Kostbare tijd’. 
De Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons, pro-
beert de Bijbel voor iedereen beschikbaar te stellen.
Bijbel aanvragen? Ga naar www.bijbelvereniging/bijbels-
bestellen. Informatie vragen? Bel naar 085-104 17 14 of 
mail naar info@bijbelvereniging.nl
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“KuNNeN We eroVer PrateN?”

Mpho tutu van Furth spreekt 
over omgaan met polarisatie 

Mpho Tutu van Furth is op zaterdag 5 oktober aanstaande 
key note speaker in Amersfoort, op de landelijke ontmoe-
tingsdag van INLIA (de interkerkelijke vluchtelingenorga-
nisatie, waarbij ook deze kerk betrokken is). De dominee, 
auteur en dochter van Desmond Tutu woont tegenwoordig 
in Nederland. 

Ze spreekt op de bijeenkomst over het omgaan met pola-
risatie. Hoe spreken we met elkaar over onderwerpen als 

vluchtelingen of racisme? Of vermijden we deze discussies, 
uit angst voor conflict? Als we het gesprek wél voeren; hoe 
voorkomen we dat het families, vriendenclubs of geloofsge-
meenschappen splijt? 

INLIA koos Mpho als gastspreker naar aanleiding van het 
boek over vergeving dat zij samen met haar vader Desmond 
schreef. INLIA-directeur John van Tilborg werd erdoor ge-
raakt: “Een heel krachtige, bemoedigende boodschap.” IN-
LIA kent de Zuid-Afrikaanse oud-aartsbisschop overigens al 
heel lang; Tutu was in 1989 een van de eerste onderteke-
naars van het Charter van Groningen. Met dit verbond kozen 
(inter-)nationale kerkgemeenschappen destijds partij voor 
vluchtelingen en asielzoekers in nood. 

Na de speech zijn er dialoogtafels over hetzelfde thema, om 
ervaringen te delen en elkaar de hand te reiken. Na de lunch 
staan diverse workshops op het programma, zie https://
www.inlia.nl. Hayarpi Tamrazyan, die bekend werd door het 
langdurige kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag, sluit de 
dag af.

De dag in de Emmaüskerk in Amersfoort is gratis toegan-
kelijk voor alle leden van betrokken geloofsgemeenschap-
pen, zoals de onze. Mensen moeten zich wel aanmelden, via 
krp@inlia.nl. Inloop vanaf 10 uur. 

PG LANGWEER
Vakantie-ervaringen

We vierden met ontzettend veel genoegen onze zomerva-
kantie zo’n 590 km ten noorden van Parijs. Het bleek een 
prachtig vakantie-oord te zijn en we hoefden niet veel te rei-
zen. Sterker nog: we konden zelfs op bed blijven liggen, of 
alleen maar de voor- of achterdeur uit te gaan om op onze 
vakantieplek uit te komen. Voor de deur in het zeilbootje 
stappen en uit varen gaan, lezen en luieren in de heerlijke 
tuin en de restaurantjes in ons dorp stonden garant voor 
een heerlijke vakantie. Na drie weken ‘thuisblijven’ merkte 
ik in Bloemkamp dat ik zelfs de inlogcodes van mijn com-
puter niet meer wist. Toen ik de technische dienst belde, 
zei men daar: “Nou Aart, dan heb je een goede vakantie 
gehad! Waar ben je naar toe geweest?” En ik antwoordde: 
“Om precies te zijn 591 km ten noorden van Parijs. Ik kan 
het aanbevelen!”
Vakantie vieren is recreëren en heeft daarmee iets van een 
herschepping in zich. Op adem komen, nieuwe inspiratie 
krijgen, als het ware opnieuw de adem in de neus geblazen 
krijgen, zoals van de eerste mens verteld wordt in Genesis 2: 
“Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit 

stof, uit aarde en blies hem de levensadem in de neus. Zo 
werd de mens een levend wezen”. 
Lukt het ons als kerk ook om als nieuw te beginnen? Dat 
zou wel eens de uitdaging kunnen zijn voor de kerk in onze 
tijd: niet uitgaan van de dingen die in de kerk nu eenmaal al 
eeuwen horen, maar ons afvragen wat er hier en nu gedaan 
moet worden en daarna pas nadenken hoe we dat dan gaan 
organiseren. Daarover gaan we in de gemeente-avond graag 
met elkaar in gesprek!

de kerk is open!

Het zou mooi zijn als het ons lukt om de kerk elke dag open 
te hebben, zodat wie maar binnen wil komen er even kan 
gaan zitten om de stilte te zoeken. In zuidelijke landen lukt 
dat zomaar, maar in ons land voelen we toch huiver om de 
kerk zomaar van slot te doen. Maar op zondagmorgen zijn 
we wel open. We lezen dan een stukje uit de Bijbel met het 
oog op het dagelijks leven, over jouw manier van mens zijn 
en in het leven staan. En je bent welkom, of je nu elke zon-
dag komt of maar eenmaal in je leven. In de kerkdiensten 
waarin ik voorga, lezen we over de verhalen van David.
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Op 29 september is de kerk maar heel even open, of mis-
schien zelfs helemaal niet. Er staat dan namelijk een bus 
voor de kerk en we gaan met elkaar er op uit, “wèg” met de 
kerk!’ Om 10 uur vertrekken we naar een wijnboerderij in 
Tirns op de plek van het oude klooster Thabor. Daar houden 
we een wijnproeverij en een lunch. Aansluitend brengt de 
bus ons naar Bolsward waar we het Titus Brandsma muse-
um bezoeken. Titus Brandsma heeft zich als priester vanuit 
zijn geloof heftig verzet tegen Hitler en dat met zijn leven 
moeten bekopen. Het zou zomaar kunnen dat hij binnen-
kort wordt ‘zalig’ verklaart. Omdat hij net buiten Bolsward 
is geboren, is er in Bolsward een indringend Titus Brands-
ma museum dat zeer de moeite waard is om te bekijken. 
Aansluitend rijdt de bus weer voor en worden we vervoerd 
naar het piepkleine oeroude kerkje in Tirns voor een korte 
vesperdienst. In de vesper lees ik het verhaal van de her-
dersjongen David die de reus Goliat versloeg (1 Samuël 17), 
net als de kleine Titus Brandsma die de Goliat van zijn tijd 
bestreed.

Op 13 oktober lees ik een selectie uit 1 Samuël 18  -20. 
De eerder gezalfde Saul is een tiran geworden die David 
achterna zit. Twee van Sauls kinderen, Jonathan en Michal, 
hebben een verboden liefde met David. Het is een wat on-
bekend maar indrukwekkend verhaal van trouw en liefde 
door alles heen. 

Op 3 november komt een veel bekender Bijbelverhaal aan 
de orde: David die Sauls leven spaart (1 Samuël 24). Saul is 
op zoek naar David om David te doden. Maar als Saul zijn 
behoefte zit te doen in de grot waar David verstopt zit, laat 
David zien dat hij geen gevaar en geen bedreiging wil zijn. 
Ook dit raakt aan diepe levensthematiek. 
Hoe ga je om mensen die je leven zuur maken? Het ant-
woord van David is onthullend: hij ziet Saul als Gods ge-
zalfde. De ander, die hem dwars zit, blijft hij ondanks alles 
zien als iemand in wie God aan het werk is. Als ik daar over 
doordenk, dan levert dat enorm veel op voor onze manier 
van kijken naar mensen die ons dwars zitten en ook is David 
bepaald geen heilig boontje, wijst hij hier een uitweg tegen 
alle haat. Juist in deze kerkdienst vormen we een kring en 
delen we brood en wijn met elkaar, een maaltijd van ver-
broedering.

Op 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
Als elk jaar noemen we in die kerkdienst alle namen van 
hen die in ons dorp het afgelopen jaar zijn overleden. Hun 
nabestaanden zijn van harte uitgenodigd. Ik ga in de kerk-
dienst het indrukwekkende lied uit 2 Samuël 1 lezen dat 
David zingt als hij hoort dat zijn vriend Jonathan en koning 
Saul overleden zijn. Het is een lied vol waardering, een lied 
van liefde, een lied van gemis. Liederen zoals ze telkens 
weer klinken in momenten van rouw, momenten die ook 
altijd een huldebetoon zijn aan diegenen die ons zijn voor-
gegaan. 

Op de zondagen dat ik niet de voorganger ben, is de kerk 
uiteraard ook open. Collega’s van elders gaan dan voor in 
de dienst. Op 6 oktober is dat ds Siena Cnossen, voorma-
lig geestelijk verzorger in de Ielanen en dominee van Op 
‘e Noed. Op 20 oktober wijken we uit naar Op ‘e Noed om 
daar de kerkdienst mee te maken, in verband met het mu-
ziektheater dat dat weekend in onze kerk wordt opgevoerd. 

Op 27 oktober is ds Bolt uit Drachten de voorganger. 10 
november is mijn voormalige Sneeker collega ds Mook de 
voorganger en op 17 november ds. Langhout uit Olderber-
koop. Goede diensten gewenst!

reminder jaarprogramma

Herinnering aan de activiteiten van het jaarprogramma 
dat we samen met Op ‘e Noed organiseren. Meer informa-
tie kunt u vinden in het mooie boekje ‘Jaarprogramma’ dat 
u thuis ontvangen hebt (of anders in de kerk of Hoekstien 
kunt meenemen): 

 Vanaf 26 september start de rouwgroep. 
 Wilt u nog mee gaan doen, bel me dan even.

 Vrijdagavond 11 oktober is filmavond in het Dorpshuis in 
Idskenhuizen.

 Vanaf zaterdag 12 oktober start de wandelgroep die dit 
jaar het St. Odulphuspad gaat lopen.

 Maandagavond 21 oktober houdt Gerda Keijzer een ge-
spreksavond over sterke vrouwen.

 Eind oktober begint het liturgisch bloemschikken.

 Woensdagavond 30 oktober komt verhalenverteller Step-
han de Jong vertellen over een goed verhaal.

 Dinsdagmiddag 5 november is in de kerk een voordracht 
over historische kerken van Noord-Nederland.

 Dinsdagavond 19 november is in de Hoekstien een avond 
over de ‘uitvaart’ o.l.v. Henk Stoeten en Gerda Keijzer.

 Maandagavond 2 december is in de Hoekstien pastoor 
Nota in ons midden voor een lezing over Titus Brands-
ma.

Nadenken over je geloof

Vanaf december kun je aansluiten bij de belijdeniscateche-
se voor ieder die wil praten over geloven. Aanmelden kan 
rechtstreeks bij ds Gerda Keijzer, of via mij. Je hoeft natuur-
lijk niet uiteindelijk belijdenis te gaan doen, maar op zich is 
dat wel een hele mooie drempel om over te gaan. Denk er 
eens over na. Als je je eigen geloof en ongeloof beter leert 
kennen, sta je stabieler in het leven.

gezocht: jonge leden voor de Praatgroep

Dit stel ik me voor: een aantal jonge of zich jong voelende 
mensen komen zo eens per zes weken bij elkaar te huize 
van een van de deelnemers. Als ‘oudere’ schuif ik ook aan. 
We hebben het over levensthema’s, over relaties, over het 
leven, over het geven van of ontvangen opvoeding, over ge-
loof, over bijbelverhalen en noem maar op. En zo staan we 
samen even stil in de hectiek van het leven en de waan van 
de dag. Wil je meedoen? Lijkt me tof! Neem dan even con-
tact met me op.
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iN MeMoriaM  

tenslotte

Tijdens de herfstvakantie zijn we een dikke week weg. We 
gaan onze zoon Henk opzoeken die een half jaar als stagi-
aire werkt bij de Nederlandse ambassadeur bij het Vaticaan 
in Rome. Hij is daar ook actief in de Friese Kerk, dus als u 
komend half jaar ook naar Rome gaat, kunt u hem daar 
treffen. Hij zal een aantal dagen in het mooie Rome onze 
gids zijn. 
Ons huis staat niet leeg, want onze dochter blijft gewoon 
thuis.

Hartelijke groet,
Aart Veldhuizen.

NIEUWSFLITS
“Onlangs was ik bij een kerkdienst in Naar-
den-Bussum, waar een emeritus predi-
kant een schitterende preek hield. Ik weet 
nog dat ik dacht: wat is het toch jammer 
dat we hier nou met maar dertig mensen 
zitten. Ik zat met die frustratie. Toen zei hij 
tegen me: Bij de juwelier is het ook nooit 
druk….. Wat een geestige manier om te 
zeggen dat kwaliteit los staat van popula-
riteit.”
Claartje Kruijff, Predikant en voormalig 
Theoloog des Vaderlands. 
Uit “Trouw” van 14 september.

In Memoriam 

Hendrina Everdina (Riet) 
Postma-Hafkamp 

Dinsdag 6 augustus j.l. hebben we in het kerkje van Kat-
lijk afscheid genomen van oud gemeentelid en dorpsgenoot 
Riet Postma. Riet woonde samen met haar man Watze aan 
de Tsjillanleane in Langweer.
Samen stonden ze altijd klaar voor onze gemeente, Riet o.a. 
met name bij voorbereidingen van de kerstbijeenkomsten  
in de Hoekstien en de bezoekjes namens de kerk aan nieuw 
ingekomen dorpsgenoten.
Op 78 jarige leeftijd  moest Riet na een ongeneeslijke ziekte 
haar leven loslaten. Met heel veel zorg en geduld – hetgeen 
Riet in haar eigen leven zo veel gedeeld had met zovelen 
die aan haar zorg waren toevertrouwd-  is Mam zo vertelde 
dochter Hanneke- door Pap bijgestaan in haar levenseinde.
Ds. Pieterjan de Buck ( als predikant verbonden aan de ge-
meente Trinitas in Heerenveen) had samen met de familie 
als tekst gekozen; Openbaring 2: 12-13 en 17. Dit was 60 
jaar geleden de trouwtekst van Riet en Watze ÍK weet waar 

u woont’ niet in de toon van; negatief bedoeld ik wéét waar 
je woont, nee God weet waar je woont, er klinkt in door dat 
God er graag bij is daar waar wij wonen , dat ook Hij zich 
thuis voelt waar wij ons thuis voelen waar je ook gaat of 
staat God is erbij.  Riet en Watze  zijn in hun leven dikwijls 
verhuisd van Epe, naar Steggerda, Langweer, Heerenveen en 
Soest, maar God ging altijd  met hen mee! 
In Opb. vers 17, staat; een witte steen, waarop een nieuwe 
naam staat die niemand kent, behalve degene die het ont-
vangt. Ook Riet haar naam mag geschreven  staan op de 
witte steen. Die nieuwe naam krijg je wanneer je woont, 
daar waar God woont! Wonen in de veilige ruimte waar God 
woont betekent; ik ben kostbaar en uniek, in de ruimte van 
de Liefde van God en mensen!
In de dienst hadden alle drie de dochters van Riet en Watze 
een bijdrage in gedichten en het levensverhaal van hun 
moeder. Riet haar lichaam is begraven op de natuurbegraaf-
plaats in Nieuwehorne.
We wensen Watze en familie heel veel sterkte bij het verdriet 
en gemis van zijn vrouw en mama Riet Postma - Hafkamp.

Met dank aan Ds. Pieterjan de Buck

geMeeNteledeN/BlijKgeVers die 80 jaar oF ouder WordeN

2 November : Mevr. J. A. Driebergen-Brinks, 
Appelhof 35, 8525 GJ  Langweer.
 
Wij willen mevr. Driebergen alvast gelukwen-
sen en dat doen we met een gebed dat door 
Toon Hermans is geschreven.

Heer,
U bent de diepere zin van mijn bestaan,
Door U en met U sta ik in dit leven.

De grote lijn van mijn leven wordt door U bepaald.
Maar mag ik U ook vragen mij te helpen

in de kleine dingen van alledag.
Ik voel mij vaak in die kleine dingen

zo hulpeloos, en met U gaat het beter.
Blijf bij me, Heer, in alles wat ik denk en doe.
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Verslag VaN de KerKeNraadsVergaderiNg oP 5 juNi 2019

Afwezig met kennisgeving: diaken Pieter Brinksma

opening: 
Voorzitter Rinny Pijpker heet allen welkom. Ds. leest een 
bewerkt gedicht voor uit de bijbel: “Bij liefde hoort een ge-
zicht”, van ds. Alex van Ligten. Daarna leest hij een  gedicht 
voor van ds. Alex van Ligten: “Bij de bron”( Num. 23 ). Ds. 
gaat vervolgens voor in gebed.

Mededelingen: 
Er zijn meerdere bedankjes voor bloemen 
Ingekomen stukken: *  Info  LRP betr. wijziging van niet-
geregistreerde doopleden: Het gaat om kinderen tot 18 jaar, 
worden nu eerst als gezinslid geregistreerd en daarna mee 
geregistreerd. Na 1 juni gaat dit veranderen. Deze kwestie 
komt volgende maand op de agenda. 

Notulen kerkenraadsvergadering 24 april 2019:
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de scriba.
N.a.v.: De kerk zal met de uitvoering van het muziekthea-
ter op 17, 18, 19, en 20 oktober gebruikt worden en omdat 
het lastig wordt en veel extra werk geeft om dan een dienst 
te houden op zondag, wordt er besloten om geen dienst te 
houden en met elkaar de dienst bij te wonen bij Op ̀ e Noed.
*  Het wel of niet doorgaan van de dienst op 1ste kerstdag 

komt volgende maand op de agenda. 

terugblik diensten: 
”De doopdienst op 12 mei was een  prachtige dienst, de be-
nadering heel persoonlijk en veelzijdig. Het samengaan in 
deze dienst van Remonstranten, mede in de persoon van 
voorganger ds. Joost Röselaers, en protestanten was heel bij-
zonder. De synode had juist in die week spijt betuigd over 
het aangedane leed aan de Remonstranten eeuwen geleden.
 
ouderlingen
*  Mededeling: PG Op ‘e Noed heeft een kerkelijk werker 

aangesteld voor 10 uren; Geertje v.d. Meer. 
*  Winteractiviteiten 2019- 2020 Er zijn 2 afgevaardigden 

Jetske de  jong en ds. Veldhuizen en vervanger Helma van 
Tongeren. 

*  De plannen gemeentezondag op 29 september worden toe-
gelicht : Het wordt een uitstapje vanuit Langweer, met de 
bus naar de Thaborhoeve, rondleiding in het Titus Brands-
mamuseum in Bolsward en eindigt ‘s middags met een ves-
per in het kerkje van  Tirns. Vergadering gaat akkoord.

*  Concept-protocollen: Opdat alle en vooral nieuwe leden 
op de hoogte zullen zijn van de gang van zaken met de ( 
bijzondere) kerkdiensten ligt er een concept voor de pro-
tocollen:  taken ouderling van dienst, protocol bij doop-
dienst, bij afkondiging en medeleven overlijden, bij laat-
ste zondag kerkelijk jaar, bij herdenking overledenen en 
bij viering Maaltijd van de Heer. Op enkele toevoegingen 
na kan de vergadering instemmen met het concept.

diakenen:  
De jaarrekening 2018 van diakenen is goedgekeurd.

Kerkrentmeesters: 
Ter info: de concept- notitie van P.B. over het voortbestaan 
van kleine dorpskerken. Daarin wordt o.a. gesteld dat, wat 
betreft pastoraat en diaconaat, je het lang vol kunt houden 
als kleine gemeente. Het probleem zit bij de kerkrentmees-
ters. Er zou een centraal stelsel moeten komen voor de klei-
ne gemeenten dat al het geld gaat beheren. Men houdt dan 
zijn eigen aandeel. Veel gemeenten zijn nog niet zover, zo 
blijkt wel.  
*  Het paneel van mevr. Hettinga is klaar en komt binnen-

kort weer in de kerk te hangen boven de ouderlingen-
bank. Bij de start van ‘Kerkenpad’ verschijnt er een publi-
catie in de krant.

Wat verder ter tafel komt: 
*  De kerkenraadsvergaderingen worden vastgesteld: 
 wo. 11 sept., 20 nov, en 8 jan., Aanv. 14.00 uur.
*  Scriba attendeert op de afvaardiging in de classis Fries-

land van ds. Gerda Keijzer, zij is bereid door te gaan. Ver-
gadering akkoord.

sluiting: 
Jetske de Jong sluit de vergadering met het gedicht: “De 
bron’. De voorzitter bedankt allen en wenst een wel thuis. 

Uitnodiging voor alle leden en betrokkenen van de Protestantse gemeente 
te Langweer voor de Gemeenteavond op 

woensdag 6 november 2019 
in ‘de Hoekstien’, aanvang 20.00 uur

Eerst zullen  de huishoudelijke zaken aan de orde komen 
en daarna willen wij met u in gesprek over ‘de kerk in 2030’

Namens de kerkenraad, 
Scriba, Geertje Minnee, email: scriba@kerklangweer.nl

Uitnodiging Gemeenteavond
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VaN het college VaN diaKeNeN

inkomsten van de diaconie

Juli    € 694,76 
Augustus  € 464,19

Bijzondere diaconale collectes

6 oktober israëlzondag: collecte Kerk en israël 
Leren door ontmoeting en dialoog

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een es-
sentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse 
Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en 
ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse 
wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, 
ontmoetings- en netwerk-
dagen en het tijdschrift 
Kerk & Israël Onderweg. In 
2019 ondersteunen we sa-
men met het Centraal Joods 
Overleg het werk in Nes 
Ammim, een internationa-
le christelijke gemeenschap 
in Israël gericht op ontmoe-
ting en dialoog. Ook is er 
nieuw gespreksmateriaal 
gemaakt voor gemeenten, 
De Uitdaging, waarin chris-
tenen worden uitgedaagd 
om lessen te leren uit de 
dialoog met joden. 

13 oktober Wereldvoedseldag :
Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia 

In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en 
zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in 
Actie brengt daar met een ambitieus project verandering 
in. In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we 
een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme 

jongeren worden er opge-
leid tot chef-kok en leren 
hoogwaardige en gezonde 
gerechten te bereiden met 
producten van boeren uit 
de omgeving. Inmiddels is 
in de Colombiaanse stad 
Cali een tweede kookschool 
geopend. Op beide locaties 
leiden we in totaal 180 jon-
geren op. Collecteer mee en 
geef kwetsbare jongeren de 
kans van hun leven om niet 
in de criminaliteit verzeild 
te raken!

3 november Najaarszending:
Onderwijs voor groeiende kerk Zambia

In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predi-
kanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale Uni-
versity in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onder-
wijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet 
alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun 
geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. 
Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, 
man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverande-
ring en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen 
les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar 
uit Nederland: Thijs en Marike Blok. 

10 november collecte pastoraat 
Eenzaamheid draaglijk maken

Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de 
plaatselijke gemeenten.
In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om 
eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Pro-
testantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, 
bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen 
Eenzaamheid. Ook bieden we informatie, materialen en tips 
aan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven om eenzaam-
heid op de agenda te zetten. Het is van groot belang om de 
aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat een-
zaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én 
jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de 
waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. 
Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusi-
viteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente 
draagkracht aangeboord worden.

24 november collecte
Edwinstichting (project gezamenlijke diaconieën) 

De Edwin Stichting werd opgericht door de ouders en vrien-
den van Edwin, een jongen met een ongeneeslijke spierziek-
te. Deze aangepaste vakantiewoning is geschikt voor acht 
personen en biedt alle faciliteiten voor twee personen met 
een lichamelijke beperking. Het huis bestaat sinds 1993. 
Ook beschikt de Edwin Stichting over een eigen boot: De 
Vrouwe Johanna, een rolstoeltoegankelijke open vlet.
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VaN het college VaN KerKreNtMeesters

collecten 

Collecten kerkrentmeesters 30 juni t/m 1 sept € 993,29  
(= incl bonnen).

de kerktoren van langweer

In 1798 werden alle kerktorens in Nederland door een wet 
van Napoleon eigendom van de burgerlijke overheid. Dit 
was tot 3 jaar geleden ook van toepassing op die van Lang-
weer. Het onderhoud werd altijd bekostigd door de Fryske 
Marren en haar rechtsvoorgangers. 
In 2016 besloot de gemeente al haar torens onder te bren-
gen in de stichting BRM (stichting tot behoud van Rijksmo-
numenten in De Fryske Marren). Dit zou de kwaliteit van het 
onderhoud efficiënter en beter maken.
Onze toren behoeft al jaren groot onderhoud, nog meer van 
binnen dan van buiten. Een architect heeft vorig jaar een 
inventarisatie gemaakt en de subsidieaanvraag wordt medio 
september naar de Provincie Fryslân verstuurd. Voordat er 

groen licht komt en er begonnen kan worden, zijn we wel 
weer een jaar of langer verder.
De Langweerders merken het nu bijna dagelijks: de tijd 
wordt niet juist aangegeven of staat stil…. Soms slaat de 
klok wel en soms slaat de 
klok niet en het luiden is 
ook al een paar maanden 
problematisch. Door de 
leeftijd (sommige onder-
delen van het uurwerk en 
slagwerk zijn van 1400) en 
de slijtage wil het allemaal 
niet meer. 
De medewerkers van BRM, 
en ook wij, doen ons best 
om het allemaal met kunst- 
en vliegwerk aan de gang 
te houden.  Als dit niet lukt 
vragen wij om begrip en ge-
duld.

Mutaties

Binnengekomen
Mevr. L. Brouwer vanuit Terherne naar nr. 1a Dijken 
Dhr. H. Veldhuizen vanuit Groningen naar Legebuorren 67
Dhr. J.de Witte vanuit Ouwsterhaule-Scharsterbrug naar 
Swannestrjitte 3

Vertrokken:
Mevr. S. Sikkema van Hoannekamp 1 naar Groningen
Mevr. A. Rill met de kinderen Jesper Kraak en Marrit Kraak 
van Appelhof 12 naar Heerenveen. 

Verhuizing:
Mevr. M. Minks van Tsjillanleane 11 naar Tsjillanleane 26 
langweer

gehuwd:
Op 15-7-2019 dhr. G.de Vries met mevr. E. Haisma,  Tsjil-
lanleane 6

Bedankt

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties, 
bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen voor ons 
50-jarig huwelijksjubileum.

Ype de Vries en Jenneke de Vries-Hotting

Wij mochten ter ere van ons 50-jarig huwelijk, veel kaarten 
met lieve woorden en wensen ontvangen.
Onze hartelijke dank hiervoor! 

Gertjan en Geertje Minnee

gezaMeNlijK eteN iN de hoeKstieN

Wat is er nu gezelliger dan met elkaar eten ? 

Daarom gaan we ook het nieuwe seizoen weer met elkaar aan tafel in ‘De 
Hoekstien’. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom vanaf 17. 00 uur. 
Het menu is nog niet bekend, maar er zijn altijd 2 menu’s dus er is vast iets 
voor u bij wat in de smaak valt. Ook een toetje als afsluiting zal niet ontbreken.
Uw bijdrage is ook dit seizoen € 7.50 en consumpties zijn ook voor eigen re-
kening.
De data zijn:  2 oktober , 13 november en  15 januari        

Wimmie Snijder  tel.: 499581,  Rinny Pijpker tel.: 499307, José Kok  tel.: 499223
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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 0370602013
 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

PG OP ’E NOEDOp ’e Noed
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Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

terugBliK oP de dieNsteN

Het lijkt al weer lang geleden, maar vlak voor 
de zomervakantie beleefden we met elkaar een 
mooie dienst waarin pastor Geertje van der Meer 
werd bevestigd als ouderling-kerkelijk werker in 
onze gemeente, waarin de kinderen van groep 8 
overstapten van de kindernevendienst naar het 
jeugdwerk en we afscheid namen van Luciënne 
Boelsma als leidster van de kindernevendienst. 

Het was prachtig om weer een nieuwe kerkelijk 
werker in ons midden te kunnen verwelkomen en 
het was een heel  mooi gebaar dat zij ook geze-
gend werd door Anneke Adema, haar voorganger. 
Uiteraard waren er bloemen voor Geertje van 
de kerkenraad en kreeg ze een cadeau van één 
van de kinderen van de nevendienst. We wensen 
haar een goede en gezegende tijd in onze ge-
meente toe. 
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Het waren allemaal jongens die deze keer de overstap maakten naar het jeugdwerk van de 
kerk. Ze stonden letterlijk ‘klaar voor de start’. De estafette-wedstrijd, die begon in de kerk 
en dan door de hal naar buiten en via de oude ingang weer naar binnen, kon rekenen op 
veel inzet van de mannen en enthousiaste aanmoediging van het publiek. Het mooie was 
dat niet alleen de winnaars een medaille kregen, maar álle deelnemers. Daarnaast kregen 
ze een rugzak met veel waardevolle dingen voor de komende tijd. Heel mooi was dat elk 
ouderpaar een wens of gedachte voor hun zoon op papier had gezet. Dat zat ook in de 
rugzak en de jongens lazen het voor. 

Luciënne Boelsma stopte dit jaar als leidster van de kindernevendienst, na jaren van en-
thousiaste inzet. Iemand die zo trouw en nauwgezet haar taken vervulde als Luciënne kun 
je niet met lege handen laten gaan. Daarom kreeg ze een bos bloemen mee, een kadootje 
van de leiding en een glazen pot met lekkers van de kinderen. Luciënne, dankjewel!! 

Bij de dieNsteN

diaconie, solidair skasterlân,
dankstond 6 november 2019

Tijdens deze dienst willen we graag voedsel inzamelen voor 
de voedselbank de útjouwer. Wilt u ook een product meene-
men dan kunt u dit voor het aanvang van de dienst voorin 
de kerk bij de tafel neerzetten. De producten die u mee kunt 
nemen bestaan uit zeer lang houdbare en houdbare pro-
ducten. Voorbeelden hiervan zijn:

zeer lang houdbaar:
Zout, suiker, bloem/meel Mie, macaroni, spagetti Couscous, 
griesmeel, rijst. 
Koffie, thee Instantpoeder (vetarm) Koffiepoeder, kruiden-
mix, pudding. 
Water, UHT-verpakte flessen frisdrank en vruchtensap. 
Volconserven, blik/glas: Groenten, fruit, soep, vlees, vis, kof-
fiemelk, jam. Siroop, stroop, honing. 
Snoep (hard): Lollies, zuurtjes 
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lang houdbaar:
Droge koekjes Muesli, ontbijtgranen, cornflakes. Broodbe-
leg (pindakaas, hagelslag, pasta’s). Chips, zoutjes, pinda’s 
Olie, frituurvet. Instantpoeder( vet) bijv:Soep, melkpoeder 

Margarine, boter. Harde kazen bijv. Gouda, Emmenthaler, 
Parmesan. Snoep (zacht) bijv. met vulling, chocolade, drop 
Fritessaus, mayonaise, ketchup. UHT-verpakte houdbare 
melk, vla.

VaN de KerKeNraad

Verslag van de Kleine Kerkenraadsvergadering
 van 11 september 2019

Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet de 
aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom heeft 
hij voor onze nieuwe pastor Geertje van der Meer, die deze 
keer en voor het eerst onze vergadering meemaakt. Voor de 
openingslezing sluit de voorzitter aan bij het thema van de 
startzondag van de PKN (zie site PKN): de kerk leeft vanuit 
‘Een goed verhaal’; je kunt Bijbelse verhalen ‘vertalen’ naar 
het eigen leven en een goed verhaal houd je niet voor jezelf. 
Vervolgens leest hij het verhaal ‘De kruik die stuk was’ over 
een oude lekkende kruik die toch heel nuttig bleek. De voor-
zitter sluit de opening af met gebed.

Het bijhouden van ‘mee-geregistreerden’ van onze kerk is 
een moeilijk probleem; het is niet gemakkelijk over hun 
mutaties goed bij te houden 
De jaarrekening van de Diaconie en de KRM  zijn akkoord 
bevonden.
Wij hebben een uitnodiging ontvangen van Maeykehiem 
voor feestelijkheden op woensdag 18 september i.v.m. het 
50-jarig bestaan. Enkele kerkenraadsleden zullen acte de 
présence geven. 
Het stuk ‘kerk met lef’  van Aart Veldhuizen en Gerda Keijzer 
over de toekomst van onze kerken zal met de kerkenraad en 
ook gezamenlijk met  die van Langweer besproken worden. 
Daarna ook met de gemeente door middel van een kerk-
dienst plus bespreking; waarschijnlijk januari/februari 2020. 
Tegelijkertijd zijn ook de ‘Tsjûkemargemeenten’ actief met 
deze problematiek: het voortbestaan van kleine dorpsker-
ken. Zij richten zich er vooral op om het Beheer samen te 
doen (of delen ervan).

In een brief aan de kerkenraad klagen de organisten over te 
luide gesprekken van de kerkgangers voorafgaand aan de 
dienst. Dit ervaren zij als hinderlijk tijdens hun orgelspel. 
In Idskenhuizen kunnen ze zichzelf nauwelijks horen spe-
len. Het draaien van een bandje met muziek voor de dienst 
vindt de raad geen optie. In Idskenhuizen is het beter pas 
met spelen te beginnen voor de aanvang van ‘Het lied voor 
de dienst’.

De organisatie van de Startzondag is rond. Het belooft weer 
een aantrekkelijke dag te worden.
Het boekje Jaarprogramma 2019 – 2020 “Een goed verhaal” 
is een zeer geslaagde editie: uitnodigend om te lezen en met 
een scala aan activiteiten. Het opgaveformulier is ook op de 
website te vinden en is dus digitaal in te vullen. 

Helaas is de bezorging van de jaarboekjes niet tegelijk ge-
weest met die van ons kerkblad ‘Geschakeld’. Om dit pro-
bleem op te lossen vindt nog overleg plaats.

Naar aanleiding van een artikel uit het ‘Ouderlingenblad’ 
wil het pastoraat na de dienst op 13 oktober een eenvoudige 
lunch organiseren, niet alleen voor alleenstaanden (zoals in 
het artikel bedoeld), maar voor iedereen. De kosten wor-
den gedragen door een vrijwillige bijdrage en bij een tekort, 
door de Diaconie. 
De Nieuwjaarsdienst is in de grote zaal van Doniahiem en 
iedereen is welkom. De collectedoelen van 22 en 29 sep-
tember zijn omgewisseld. Het wegbrengen van collectegeld 
blijft een schijnbaar onoplosbaar probleem. Naar dè oplos-
sing wordt nog gezocht. De diaconie zoekt ook naar manie-
ren van werken met minder diakenen. 
Aan de vacaturecommissie ziet de KRM graag een kerkrent-
meester toegevoegd (de Diaconie overigens ook graag een 
diaken). Henk Sybesma is gestopt als lid van de vacature-
commissie; de voorzitter zorgt voor een kleine attentie als 
dank voor zijn werk.
Ook voor de jeugd is de vakantieperiode weer voorbij: alles 
wordt weer opgestart. De startactiviteit is op vrijdag 20 sep-
tember. Op 5 oktober hebben pastor Geertje van der Meer 
en Jannie van Koten een cursusdag met als thema: ‘Back to 
Basic’; het doel is meer kennis over Bijbel, geloof, enz. over 
te kunnen dragen op jongeren.
De kerkenraad gaat ermee akkoord dat er komend seizoen 
twee ruildiensten zijn met Langweer.

Ds. Gerda Keijzer sluit de vergadering af met het gebed, dat 
te vinden is op pagina 579 van het Liedboek.

Om 21.45 uur bedankt de voorzitter iedereen voor zijn of 
haar inbreng en hij wenst elk een wel thuis. 

aFsPraKeN MaKeN

Greta van der Meer zal ook dit seizoen voor mij afspraken maken voor een deel van 
de huisbezoeken. Daar ben ik erg blij mee. Samen hebben we een lijst opgesteld 
van de personen die zij dit seizoen zal bellen voor een afspraak. Maar als u niet 
gebeld wordt door haar, maar toch een bezoek wilt, aarzel dan niet en spreek één 
van ons tweeën aan. 

Ds. Gerda Keijzer
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VaNaF het KaMPereilaNd 1

Bramen plukken

Het is de dag na de derde hittegolf, eind augustus. Ik loop 
met een volle wasmand naar de waslijn. Terwijl ik bezig 
ben valt me op dat er veel bramen rijp zijn. Apart is dat; de 
warmte is weg en hop, alles kleurt. Pruimen, druiven, alles 
is of wordt rijp om te oogsten. 

Er zijn veel meer bramen rijp dan ik denk. Al snel gebruik 
ik de bodem van de wasmand om ze in op te slaan. Wat een 
rijkdom, die mooie vruchtjes! Ik ga jam maken en er in de 
winter opnieuw van genieten. Tijdens het plukken rennen 
onze twee jonge poezen om me heen, elkaar achterna, tot-
dat ze een kip storen en zelf door de verontwaardigde hen 
achterna gezeten worden. Het is een komisch gezicht. Wat 
een geluk, denk ik, om hier te zijn. Ik ben die dag best druk 
geweest, en nu overvalt me een oase van rust en plezier. 

Onder het plukken denk ik opeens aan Mozes die een braam-
struik in brand zag staan, terwijl de struik niet verschroeide 
of verteerde door het vuur. Het was God die zijn aandacht 
trok en tegen hem begon te praten. Het zal je overkomen! 
Hoe zou ik reageren als de vlammen uit de struik hadden 
geslagen toen ik zonet de handdoeken aan de lijn hing? On-
voorstelbaar toch, dat  God je aanspreekt?! 

Mozes wordt compleet verrast door de aanwezigheid van 
God. Dat had hij niet verwacht! Zo kan God, of het goede, of 
het geluk ons zomaar opeens overvallen. Als je geluk hebt, 
hoor je zijn ‘stem’, zie je tekenen, voel je goedheid die uit-
gaan van dat moment. 

Ds. Gerda Keijzer

Branden braambos

De aarde zit boordevol hemel
En elke struik, hoe gewoon ook
Staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
Doet zijn schoenen uit.
De rest zit er om heen
En plukt bramen.                                                                                                     

Huub Oosterhuis

VaNaF het KaMPereilaNd 2

‘scharrelkinderen’

In dagblad Trouw las ik deze term. Ik dacht dat er alleen 
maar scharrelkippen en scharrelvarkens waren, maar nu 
dus ook scharrelkinderen. De term werd gebruikt om de 
kinderen te beschrijven die nog heerlijk buiten spelen. 

Ik moest terugdenken aan mijn eigen jeugd: je speelde bui-
ten, ontleedde een boterbloem, of een uilenbal, scharrelde 
bij de sloot, of er in, maakte hutten van takken en kleden 
die je van je moeder wist los te peuteren, verzamelde in 
de herfst kastanjes en was buiten als in de winter de eerste 
sneeuwvlokken vielen. Dat is niet gewoon meer, besefte ik 
opeens. Welk kind heeft zoveel mogelijkheden als kinderen 
die op het platteland wonen of in een dorp?

In onze gemeente wonen nog volop scharrelkinderen. Eén 
van de eerste keren dat ik in Idskenhuizen moest zijn, nog 
voor mijn bevestiging, kwam er een jongentje op een skelter 
van rechts vanaf De Greiden racen en ik reed een meisje op 
een pony voorbij. Bij de kerk fietsten jonge kinderen rond-
jes. Scharrelkinderen! 
Maar weet je, scharrelen is niet beperkt tot een bepaalde 
leeftijd. Jongeren scharrelen ook, maar dat voornamelijk 
met elkaar. Ook een hele leuke bezigheid. En er zijn ook 
‘scharrelouderen’. Ik zie ze fietsen met tassen vol boontjes 

en bieten die ze van de moestuin halen. Sommigen verza-
melen zich bij Spannenburg, voor een praatje en anderen 
lopen samen door het bos. Scharrelen is niet beperkt tot de 
kinderen. We kunnen het doen tot op hoge leeftijd. Volgens 
mij is dat een hele gezonde bezigheid. 

Wat heeft dit alles nu met kerk en geloof te maken. Niets. 
Maar ik wilde het gewoon even delen met je. 

Ds. Gerda Keijzer
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zaterdag 28 september Lucas 17:1-10 Geloof je of geloof je het wel?
zondag 29 september 1 Samuel 21:2-10 Gewijde sfeer?
maandag 30 september 1 Samuel 21:11-22:5 Gek genoeg
dinsdag 1 oktober 1 Samuel 22:6-23 Moordpartij
woensdag 2 oktober 1 Samuel 23:1-13 Bevrijding en verraad
donderdag 3 oktober 1 Samuel 23:14-28 Achtervolging
vrijdag 4 oktober 1 Samuel 24:1-8a Respect
zaterdag 5 oktober 1 Samuel 24:8b-23 (Zonder) kleerscheuren
zondag 6 oktober 1 Samuel 25:1-19 Belediging
maandag 7 oktober 1 Samuel 25:20-35 Wijs en dwaas
dinsdag 8 oktober 1 Samuel 25:36-44 Hartaanval
woensdag 9 oktober 1 Samuel 26:1-12 De geschiedenis herhaalt zich
donderdag 10 oktober 1 Samuel 26:13-25 Confrontatie
vrijdag 11 oktober 1 Samuel 27:1-28:2 Dubbelrol
zaterdag 12 oktober 1 Samuel 28:3-14  Geestelijke strijd
zondag 13 oktober 1 Samuel 28:15-25 Verlamd van schrik
maandag 14 oktober 1 Samuel 29:1-11 Hoog spel
dinsdag 15 oktober 1 Samuel 30:1-15 Moord en brand
woensdag 16 oktober 1 Samuel 30:16-31 Eerlijk delen
donderdag 17 oktober 1 Samuel 31:1-13 Vallen in je eigen zwaard
vrijdag 18 oktober Lucas 17:11-19 Tien gereinigd, één genezen
zaterdag 19 oktober Lucas 17:20-37 Word geen zoutpilaar
zondag 20 oktober Lucas 18:1-8 De aanhouder bidt
maandag 21 oktober 2 Samuel 1:1-16 Onverwachte reactie
dinsdag 22 oktober 2 Samuel 1:17-27 Treurnis
woensdag 23 oktober 2 Samuel 2:1-11 Twee koningen
donderdag 24 oktober 2 Samuel 2:12-32 Burgeroorlog
vrijdag 25 oktober 2 Samuel 3:1-16 Onderhandelingen
zaterdag 26 oktober 2 Samuel 3:17-27 Wraak voor recht
zondag 27 oktober 2 Samuel 3:28-39 Rouwbetoon
maandag 28 oktober 2 Samuel 4:1-12 Moordaanslag afgekeurd
dinsdag 29 oktober 2 Samuel 5:1-16 Machtsuitbreiding
woensdag 30 oktober Psalm 58 Vraag om vergelding
donderdag 31 oktober Lucas 18:9-17 Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër ...'
vrijdag 1 november Lucas 18:18-30 Rijkdom
zaterdag 2 november Lucas 18:31-43 Kom dat zien!
zondag 3 november Lucas 19:1-10 Groot in het koninkrijk van God
maandag 4 november Lucas 19:11-28 Gebruik wat je hebt
dinsdag 5 november 2 Samuel 5:17-25 Met de hulp van de HEER
woensdag 6 november 2 Samuel 6:1-11 Dankdag
   Plaatsmaken en je plaats weten
donderdag 7 november 2 Samuel 6:12-23 Dienend leiderschap
vrijdag 8 november 2 Samuel 7:1-16 Bouwplan
zaterdag 9 november 2 Samuel 7:17-29 Toekomst voor de koning
zondag 10 november Psalm 101 Streven naar volmaaktheid
maandag 11 november Hosea 6:4-11a God wil liefde …
dinsdag 12 november Hosea 6:11b-7:7 … maar het volk wil het niet zien
woensdag 13 november Hosea 7:8-16 Hardleers
donderdag 14 november Lucas 20:1-8 Geen antwoord
vrijdag 15 november Lucas 20:9-19 Toch een antwoord
zaterdag 16 november Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd
zondag 17 november Lucas 20:27-40 Woorden van eeuwig leven
maandag 18 november Lucas 20:41-21:4 Major donor
dinsdag 19 november Hosea 8:1-7 Kalverliefde is afgodendienst
woensdag 20 november Hosea 8:8-14 Dommer dan een ezel
donderdag 21 november Hosea 9:1-9 Afrekening
vrijdag 22 november Hosea 9:10-17 Onvruchtbaar
zaterdag 23 november Psalm 39 Klein voor God
zondag 24 november Lucas 21:5-19 Blij vooruitzicht?
maandag 25 november Lucas 21:20-28 Hij komt!
dinsdag 26 november Lucas 21:29-38 Wees bij de tijd
woensdag 27 november Hosea 10:1-8 Misbruik van weelde
donderdag 28 november Hosea 10:9-15 Roofbouw
vrijdag 29 november Micha 1:1-7 Oordeel
zaterdag 30 november Micha 1:8-16 Kaalslag

Wat Wij lezeN
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reüNie zoNdagsschool eN KiNderNeVeNdieNst tjerKgaast

Al meer dan een jaar geleden kwam Gerrie met het Idee 
een reünie te willen organiseren voor de leiding van de 
zondagsschool en kindernevendienst te Tjerkgaast.  Samen 
met Geertje Anke en JanPieter hebben ze de koppen bij el-
kaar gestoken en zo zaten we zaterdagavond 13 april met 
15  vrouwen en 2 mannen bij elkaar in it Spantje om eens 
gezellig bij te kletsen.
Nou wat hadden we wat te vertellen, eigenlijk hoefden we 
niks te organiseren, het liep allemaal vanzelf. 
De meesten waren erg jong toen ze begonnen. Het heeft 
wel degelijk bijgedragen tot de ontwikkeling van jezelf. Zo 
leerde je daar om in het openbaar te kunnen presenteren.
Pier Breimer was iemand die veel te vertellen had. In 1960 
is hij er bij gekomen en heeft de zondagsschool erg lang met 
Vrouw Wester en Riet de Boer gedaan. Jammer genoeg kon 
de laatste niet bij deze reünie aanwezig zijn. Wat was er veel 
te delen. Van het voorbereiden van Kerst en het optuigen 
van de kerstboom. In de kerstboom van Tjerkgaast hebben 
nog erg lang echte kaarsjes gehangen. Bluswater en een ra-
gebol waren altijd bij de hand. De kinderen kregen altijd 
een zakje met snoep en een sinaasappel en natuurlijk een 
boekje, meestal van W.G. v/d Hulst.
Dat dit allemaal kon, hadden we toch wel te danken aan de 
goedgevigheid van de bevolking van het dorp. Weken waren 
sommige bezig, met de lijsten lang de deuren te gaan.  Ja, 
vaak ging het ook om het praatje, je kwam maar één keer 
in het jaar! Maar er werd dan ook goed gegeven. Zo kon de 
zondagsschool dus ook op eigen benen staan. 
Velen wisten nog wel, dat we tijdens de verbou-
wing van de kerk, altijd naar Spannenburg moes-
ten. Daar gebruikten we een kamer op de boer-
derij van de familie Boersma. Zo werd er in zo’n 
uurtje heel wat afgezongen en voorgedragen. Niet 
altijd waren de jongeren goed in toom te houden!
Zingen uit “Wie zingt er mee”, hebben we op deze 
avond met zijn allen ook volmondig gedaan.
En dan even pratend naar de kerk gelopen, de 
plek waar alles boven en beneden zich heeft af-
gespeeld! Een met zijn allen voor een kiekje op 
en voor de preekstoel. Wat gaat zo’n avond dan 
snel voorbij.
Terug in it Spantsje,  genoten we van de hapjes, 
gemaakt door Geertje Anke. Dit is ook de plek 
waar de kindernevendienst tegenwoordig gehou-
den wordt. Op een bepaald moment vond men 
het belangrijk dat de zondaggschool over zou 
gaan in de kindernevendienst. Eerst met heit en 
mem naar de kerk en later met de leiding naar it 
Spantsje. Voor die tijd was de kerk de kerk en de 
zondagsschool de zondagsschool.  Toch werkten 
we wel mee aan gezinsdiensten. Met plezier zien 
velen dan ook terug naar die jaren van samenwer-
king met ds. Koole.  We hebben wel meegemaakt, 
dat we in totaal wel met 100 kinderen op het koor 
voorin de kerk zaten (aangevuld met kinderen 
van de zondagsscholen van Idskenhuizen en  St. 
Niek). De tijd ook dat we altijd medewerking aan 
de doopdiensten verleenden. Een periode waarin 
velen van de leiding trouwden en wij als zondags-

school natuurlijk met bogen bij de uitgang van de kerk ston-
den!
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de reis-
jes naar in eerste instantie It Fugelsjepark in Riis en later 
meestal naar Appelscha. Ook Norg is zo een keer bezocht. 
Vaste prik was, dat er altijd een bus met limonade mee ging. 
Aan auto’s was ook niet een te kort, want iedereen wilde op 
zo’n dag wel mee als leiding!
En de verhalen gingen maar door! Verslapen werd er na-
tuurlijk ook wel eens tijdens de zondagsschool. Ach de lol 
was er altijd niet minder om! Ook nu konden we er nog 
heerlijk om lachen!
Ja, hoe lang heeft zoiets dan al bestaan? We konden het in 
de archieven van de kerk niet terugvinden. Maar dat er op 
deze manier veel is gedeeld en doorverteld,  is zeker. Mooi, 
dat dit nog steeds doorgaat! Daar er nog steeds mensen zijn 
die zich voor deze zaak willen inzetten.
Dat het kerstfeest voor de komende twee jaar gegarandeerd 
is, is op deze avond ook vastgelegd. Twee van de oude lei-
ding hebben toegezegd, dat ze de vrije vertellingen van wel-
eer weer uit de oude doos halen! Het mooi is, dat deze ook 
wel eens werden geschreven door eigen dorpsbewoners.
Wat kunnen er op zo’n avond mooie dingen gedeeld worden 
en ontstaan!
Prachtig dat jullie er waren met al jullie verhalen!

Gerrie, Geertsje Anke en JanPieter
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Via onze website kunt u de kerkdiensten 
terugluisteren. ga naar www.pkn-openoed.nl. 
hieronder ziet u hoe de site er uitziet. 
ga naar KerKdieNsteN terugluistereN.

sPirit 2005 – 2019

Het begon in maart 2005. Ds. Groeneveld en zijn vrouw en 
enkele gemeenteleden zetten zich in om weer een “koor” op 
te richten. Het idee was: bij een gemeente hoort een “koor” 
– of hoe je een groepje mensen dat samen wil zingen en de 
kerkdienst ondersteunen dan ook maar wilt noemen. 
Na veel inspanning lukte het om zo ’n groepje mensen bij 
elkaar te krijgen. Dirigent werd Hemmo Kalteren. Hij be-
schouwde dit als werk voor onze gemeente. 
Ons  eerste optreden was op 15 mei 2005 in Tjerkgaast, een 
Pinksterdienst. Een van de liederen die we zongen was: ”Spi-
rit of the living God, fall afresh on me “. Spirit, Geest van 
God, dat was de kracht waaruit we zongen en die we wilden 
uitstralen. 
De sfeer was steeds ontspannen, vriendelijk. We hebben ge-
zongen in kerkdiensten, op hoogtijdagen als Kerst, Pasen en 
Pinksteren, enz. 
Na 7 jaar is Hemmo ermee gestopt. Hoe nu verder? Hielke 
de Jong, die inmiddels als tenor meezong in ons koor, wilde 
de taak als dirigent op zich nemen! En weer vonden we een 
bekwame dirigent.
We zongen voor ons plezier prachtige liederen en mochten 
meewerken aan kerkdiensten en diensten in instellingen 
bijv. Doniahiem, Talmahiem Balk en De Flecke Joure. We 

zongen graag, niet met hoge pretenties, maar wel met spirit.
Hielke de Jong wist met vriendelijk beleid er een mooi ge-
heel van te maken: “ In bytsje suver as it kin!” 
Echter ons groepje werd steeds kleiner. Drie van onze leden 
zijn ons door de dood ontvallen. Maar ook ziekte en gebre-
ken maakten dat er mensen gingen bedanken. Zo kwam het 
dat we op 16 september jl. na de zomervakantie weer bij 
elkaar kwamen en dat het aantal zangers slechts 11 betrof. 
Er was niet meer een goede verhouding tussen de verschil-
lende stemmen. We hebben toen besloten er een punt ach-
ter te zetten. 
We zien terug op 14 mooie jaren. Het was een stuk gemeen-
tewerk, dat de grenzen van onze kerkelijke gemeente over-
steeg! We praatten misschien niet veel over het geloof, maar 
we zongen het geloof! Dat heeft voor velen van ons veel be-
tekend en steun gegeven: 

Elk uur elk ogenblik, steun ik op U 
Uw Woord alleen o Heer, vertoost mij nu!

Mijn ziel heeft U vannode, elk uur elk ogenblik,
O zegen mij mijn Heiland, tot U kom ik !

Jeltsje van der Meer-Nicolai

VaN de diacoNie

diaconie, solidair skasterlân,
dankstond 6 november 2019

Tijdens deze dienst willen we graag voedsel inzamelen voor 
de voedselbank De Utjouwer. Wilt u ook een product mee-
nemen dan kunt u dit voor het aanvang van de dienst voorin 
de kerk bij de tafel neerzetten. De producten die u mee kunt 
nemen bestaan uit zeer lang houdbare en houdbare pro-
ducten. Voorbeelden hiervan zijn:

zeer lang houdbaar:
Zout, suiker, bloem/meel Mie, macaroni, spagetti Couscous, 
griesmeel, rijst. 
Koffie, thee Instantpoeder (vetarm) Koffiepoeder, kruiden-

mix, pudding. 
Water, UHT-verpakte flessen frisdrank en vruchtensap. 
Volconserven, blik/glas: Groenten, fruit, soep, vlees, vis, kof-
fiemelk, jam. Siroop, stroop, honing. 
Snoep (hard): Lollies, zuurtjes 

lang houdbaar:
Droge koekjes Muesli, ontbijtgranen, cornflakes. Broodbe-
leg (pindakaas, hagelslag, pasta’s). Chips, zoutjes, pinda’s 
Olie, frituurvet. Instantpoeder( vet) bijv:Soep, melkpoeder 
Margarine, boter. Harde kazen bijv. Gouda, Emmenthaler, 
Parmesan. Snoep (zacht) bijv. met vulling, chocolade, drop 
Fritessaus, mayonaise, ketchup. UHT-verpakte houdbare 
melk, vla.
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elKaar oP de hoogte houdeN

Bloemengroet

14-07 Mevr. Hepkema-Bokma
21-07 Dhr. Klaas van der Meulen
28-07 Mevr. Tj. Boelsma-Boelsma 
04-08 Mevr. A. Hepkema-Jongsma en Tinie van Lingen
11-08 Douwe Douma en Ilse Hoekstra en 
 Mevr. L. Visser-Reitsma
18-08 Mevr. Van Hoeven-Zwitink
25-08  Dhr. Dries Brinksma, mevr. Doedel
01-09 Mevr. A. Bosma-Boschma
08-09 Dhr. Pieter Dijkstra
15-09 Mevr. Drijfhout en mevr. Hofman

Bedankt

 Zoveel bloemen,
 zoveel kaarten,
 zoveel warme woorden,
 zoveel belangstelling en
 zoveel troost

Voor Uw blijken van medeleven, in welke vorm dan ook,
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieven man

Klaas van der Meulen

wil ik u hartelijk bedanken.

  Marja van der Meulen – Faber
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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!

opbrengst collecten

30-6       €   71,11                             11-8       €   73,75
07-7       € 143,55                             18-8       €   89,08
14-7       €   59,52                             25-8       €   67,85
21-7       € 114,20                             01-9       € 109,70
28-7       €   98,40                             08-9       €   95,95
04-8       € 135,23
  

Wijkkerkrentmeesters

Wijk 1 Douwe Smit
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 vacant
Wijk 6 Stoffel Yntema 
Wijk 7 Hemmo Kalteren

herinnering schakels

Voor degenen die de acceptgiro voor het abonnement op 
Geschakeld bij de vorige uitgave gemist hebben, zit een her-
innering bijgevoegd.

lieteboeken

We hawwe yn ús tsjerken wat te min lieteboeken frij ta be-
schikking. No kinne we wol nije oankeapje, mar misskien 
binne der wol gemeenteleden dy ’t thús in lieteboek hawwe, 
mar nooit brûke. Ús fraach is dan ek: wa wol syn of har lie-
teboek beskikber stelle foar gebrûk yn ien fan ús tsjerken? 
Lit it ús dan witte want dan helje wy dy wol by jimme wei. 
Alfêst tige tank!

De tsjerkerintmasters

Mutaties

Mei - juni - juli 2019 

Binnengekomen:
Vanuit IJlst: Dhr. H. Kempenaar, Stationsstraat 1 K04, 8521 
JT SINT NICOLAASGA
Vanuit Lemmer: Mevr. T. Schreuder – Venema, Stationsstraat 
1 K13, 8521 JT SINT NICOLAASGA
Vanuit Drachten: Mevr. M.G. Langhout, Stripedyk 9 , 8523 
NB IDSKENHUIZEN

Binnenverhuizing:
Dhr. en Mevr. Tuiten, Stationsstraat 1 K40 naar Stationsstraat 
3 , 8521 JT SINT NICOLAASGA
Dhr. en Mevr. Boelsma, Troelstraweg 21 naar De Oergong 27 
, 8521 GA SINT NICOLAASGA
Mevr. J. Winia – Poepjes, De Oergong 5 naar Stationsstraat 1 
K58, 8521 JT SINT NICOLAASGA
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Verjaardagen 80 plussers

 2 september Mevr. IJ. van der Molen - Holtrop Rengersstraat 22 8521LE SINT NICOLAASGA
 8 september Mevr. S. Hofman - Schippers De Oergong 51 8521GA SINT NICOLAASGA
 12 september Mevr. A. Booy - Bakker De Oergong 57 8521GA SINT NICOLAASGA
 12 september Dhr. D. Bokma Stationsstraat 1-K54 8521JT SINT NICOLAASGA
 14 september Mevr. C.W. Osinga - Eppinga De Greiden 2 8523NM IDSKENHUIZEN
 26 september Mevr. G. Bijlsma - Groenewoud Gaestdyk 35 a 8522MX TJERKGAAST
 1 oktober Mevr. D. Folkertsma - Abma Stationsstraat 23 8521JT SINT NICOLAASGA
 1 oktober Mevr. E. Hoekstra - Jelsma Voermanstraat 3 8521KZ SINT NICOLAASGA
 4 oktober Dhr. C.J. de Vries Bouwen 15 8521KN SINT NICOLAASGA
 6 oktober Dhr. T. Bijl De Trochreed 3 8522MH TJERKGAAST 
 10 oktober Mevr. I.D. Waterlander Bramerstraat 18 8523NG IDSKENHUIZEN
 11 oktober Mevr. B. Tuiten - Plantinga Stationsstraat 3 8521JT SINT NICOLAASGA
 11 oktober Dhr. A. Zeilstra Stationsstraat 39 8521JT SINT NICOLAASGA
 12 oktober Mevr. S. de Vries - Schrale It Sein 50 8521DN SINT NICOLAASGA
 13 oktober Mevr. M. de Hoop - de Vries Stationsstraat 17 8521JT SINT NICOLAASGA
 16 oktober Mevr. A. Smit - de Jong Stationsstraat 1-K51 8521JT SINT NICOLAASGA
 19 oktober Mevr. D. Kornelis - de Jong Stationsstraat 1-K43 8521JT SINT NICOLAASGA
 25 oktober Mevr. T. de Glee - Douma Vegilinstraat 24 8521KV SINT NICOLAASGA
 28 oktober Mevr. J. Brinksma - IJpma De Oergong 29 8521GA SINT NICOLAASGA
 20 november Mevr. J.F. Kooistra - Boone Rengersstraat 10 8521LE SINT NICOLAASGA
 21 november Mevr. R. Zwaga - Terpstra Jupiterstraat 6 8521LW SINT NICOLAASGA
 26 november Mevr. J. Wielinga - Mansveld De Oergong 31 8521GA SINT NICOLAASGA
 1 december Mevr. K. Postma - Demmer Stationsstraat 27 8521JT SINT NICOLAASGA
 6 december Mevr. F. Hoogland - Vogel Groenendal 2 8521LK SINT NICOLAASGA
 11 december Mevr. G. de Jong Stationsstraat 1--K19 8521JT SINT NICOLAASGA
 11 december Mevr. H. Hana - de Bruijn De Oergong 39 8521GA SINT NICOLAASGA
 15 december Mevr. A. de Jong - Snijder Jhr F J J v Eijsingastraat 20 8521JH SINT NICOLAASGA
 16 december Mevr. G.K. van Hoeven - Zwitink De Oergong 61 8521GA SINT NICOLAASGA
 23 december Mevr. S. Horjus - Kuipers S. Hepkemalaan 20-K17 8521DH SINT NICOLAASGA
 26 december Mevr. H. Portena - Fokkema Bouwen 2 8521KN SINT NICOLAASGA
 26 december Mevr. A. Schreur - de Boer Stationsstraa 31 8521JT SINT NICOLAASGA
 28 december Mevr. R. ter Heide - de Weerd Scharren 19 b 8517HM SCHARSTERBRUG
 31 december Dhr. J. de Lang S.Hepkemalaan 20-K12 8521DH SINT NICOLAASGA

Verhuisd naar elders:
Dhr. J. Bloemhof, Sietze Hepkemalaan 14 naar E. du Perron-
laan 132 , 2624 NA DELFT
Mevr. Y. Visser, Bramerstraat 62 naar Tunkerij 73, 8501 TH 
JOURE
Dhr. E. de Jong, Kerkstraat 20 naar Jetze Veldstraweg 12, 
8513 CH OUWSTERHAULE

uitgeschreven:
Dhr. G. van der Molen, De Stikels 4, 8522 MT TJERKGAAST
Mevr. T. Brinksma, De Stikels 4, 8522 MT TJERKGAAST

juli - augustus - september 2019 voor oB

Binnengekomen:
Vanuit Nijkerk, Mevr. J. de Geus, Sietze Hepkemalaan 20, 
8521 DH SINT NICOLAASGA

Vanuit Oudehaske, Dhr. H. Klos, Neptunuslaan 20, 8521 LH 
SINT NICOLAASGA
Vanuit Oudega SWF, Dhr. J. Frankena, De Rijlst 42, 8521 NK 
SINT NICOLAASGA

Binnenverhuizing:
Dhr. G. Hoekstra, Lytse Buorren 18 naar Schwartzenberg-
straat 18 , 8521KX, SINT NICOLAASGA
Mevr. D.J. Woudstra, Westend 5 naar De Twiich 13 , 8521 PE 
SINT NICOLAASGA
Fam. Reijenga, Noed 41 naar Noed 16 , 8521 NT SINT NICO-
LAASGA

Verhuisd naar elders:
Dhr. B. Groenhof, Ceintuurbaan 2 130, 3847LG HARDERWIJK 
naar Waechswal 7 , 8551 PE WOUDSEND
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Wij gedeNKeN

In Memoriam 

Klaas van der Meulen
*Drachten, 24 mei 1950  † Sint Nicolaasga, 25 augustus 2019

Klaas van der Meulen werd geboren in Drachten in een groot gezin met 12 kinderen. Al heel vroeg begon hij met werken. Met 
14 jaar begon hij als hulp op een boerderij. Op een gegeven moment ging hij naar D.E.in Joure waar hij tot zijn 57ste gewerkt 
heeft. Intussen had hij Marja Faber leren kennen, de liefde van zijn leven. Zij trouwden op 30 augustus 1974. Hun huwelijk 
bleef kinderloos maar er kwamen neefjes en nichtjes over de vloer. Ze ondernamen veel dingen met hen, zoals vissen en fietsen. 
Klaas en Marja werden een geliefde oom en tante. Klaas hield van vissen en wandelen en fietsen. Alleen of samen met Marja. 
Verleden jaar werd hij ziek. De therapieën leken in eerste instantie aan te slaan. Klaas bleef rustig en optimistisch, gesteund 
door Marja. Helaas kwam de ziekte terug en ditmaal was er geen genezing. Klaas was niet bang voor de dood. Hij geloofde 
in een Kracht die sterker was dan de dood. Wel had hij nog graag bij zijn geliefde Marja willen blijven. Op 5 dagen na waren 
ze 45 jaar getrouwd. Op 25 augustus moest hij het leven loslaten. Voor Marja een groot verdriet. Boven de rouwbrief stond:

Intens geleefd, samen gedeeld,
nog zoveel plannen.
Ik wil steeds blijven zeggen
hoeveel ik van je hou
en hoeveel ik je zal missen

Maar ook was er dankbaarheid voor de vele goede dingen die zij met Klaas mocht beleven. 
In het crematorium in Sneek is Klaas herdacht met warme woorden en mooie muziek. 
Wij wensen Marja Gods nabijheid toe.

Pastor Anneke  Adema

In Memoriam 

Leentje Hepkema-Bokma
Geboren op 17 januari 1931, Idskenhuizen Overleden op 20 juli 2019, St. Nicolaasga

Leentje was het vijfde kind van Age Bokma en Trijntje Bokma-de Boer. Heit Bokma was boerenarbeider en later grondwerker. 
De echtelieden kregen dertien kinderen. De jaren 1941-1942 waren voor de familie en zeker ook voor Leentje, rampjaren. Het 
was oorlog en daarnaast gebeurde er vooral veel in de familie. 
Eind 1941 verdronk Leentje’s oudste broer Freerk. Hij was tijdens het schaatsen door het ijs gezakt. Twee weken daarvoor was 
Willem geboren, het dertiende kind. Leentje was toen tien jaar. Een jaar later overleed ook moeder Trijntje. Toen was Leentje 
elf jaar. Kunt u het zich voorstellen, het leven in dat gezin? Verdriet, weinige ouderlijke aandacht en armoede. De oudste kin-
deren, moesten snel zelf de kost verdienen. Zo werkte Leentje vanaf haar twaalfde bij boeren in de omgeving. Dat moet erg 
verdrietig voor haar geweest zijn want ze hechtte aan haar familie en ze moest intern bij de boer wonen. 
In 1947 of ’48 trouwde vader Age Bokma opnieuw met Janke van der Meer. Zij had vier kinderen en uit het huwelijk met Age 
kwamen nog drie kinderen. In het gedrang van al die kinderen kwam de uit huis wonende Leentje al snel op de achtergrond. 
In de overdenking tijdens de dankdienst heb ik aandacht besteed aan haar moeilijke jeugd waarbij ze gemakkelijk over het 
hoofd werd gezien en vroeg alleen kwam te staan. De bijbeltekst was het verhaal van Jezus die de leerlingen opdracht gaf om 
de kinderen bij hem te brengen (Marcus 10: 13 t/m 16). Jezus die oog had voor kinderen en niet alleen kinderen, ook armen 
en andere mensen die gemakkelijk tussen wal en schip vallen. Een dergelijk verhaal moet haar hebben aangesproken. Maar 
Leentje sprak niet over haar geloof en ook niet over de moeilijke dingen in het leven. 
Ze trouwde met een zorgzame man, Sietze Hepkema en gingen in St. Nicolaasga wonen. Er kwamen geen kinderen maar Leen-
tje was, op haar eigen, attente manier, betrokken op haar omvangrijk familie. Ze stond in het dorp bekend als een vrolijke 
vrouw. Velen zien haar nog in de winkel aan de koffietafel zitten. Ze vond het leuk om bekenden te zien en hen uitbundig te 
begroeten.
Ongeveer elf jaar geleden ging ze met Sietze in de Scharleijen wonen. Ze belandde al snel in de rolstoel. Sietze overleed in 
2015 en voor zijn overlijden zorgde hij ervoor dat Leentje niet onverzorgd achterbleef. Hij vroeg Janke Bokma, (schoonzus, 
getrouwd met de halfbroer van Leentje, Freerk Bokma, uit Idskenhuizen) of zij voor Leentje wilde zorgen. Aldus geschiedde 
en zo kwam het dat Janke me belde toen Leentje in juli jl. zware longontsteking had. Ik zou bij Leentje langs gaan maar het 
kwam er niet van; Op de dag dat ik haar had zullen bezoeken ging ik in de kerk van St. Nicolaasga, voor in de dankdienst voor 
haar leven. 
Leentje Hepkema-Bokma: verenigd met geliefde familieleden en verenigd met Jezus Christus die zijn kinderen met alle liefde 
in Zijn armen sluit. 

Pastor Geertje van der Meer
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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: 
Fedde Kooyker 0513-431782 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 
gemeenteleden te verzenden. 
Hebt u hier belang bij? Geef dan uw e-mail adres door aan 
Alie Runia, Lytse Buorren 19, Idskenhuizen, 
tel. 0513- 43 24 98. e-mail: alie.runia@ziggo.nl.

Kennisgeving

Het komt wel eens voor dat gevraagd wordt waarom er 
door de kerk geen aandacht aan een bepaalde gebeurtenis, 
geboorte of huwelijk etc., is geschonken. Soms realiseren 
gemeenteleden zich niet, bij alle geboorte- en huwelijks-
kaarten die verstuurd worden, ook een exemplaar naar de 
predikant of het kerkelijk bureau te sturen. In zo’n geval 
weet de kerk (wijkouderling of predikant) dan ook vaak niet 
van de gebeurtenis en valt de kerk dus niets te verwijten. 
Omdat we graag op de hoogte gehouden willen worden van 
mutaties in de gemeente, ook om daar op 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 fo-
to’s gemaakt. Deze foto’s worden op de website geplaatst of 
gebruikt voor het kerkblad. Mocht u/jij hier bezwaar tegen 
hebben geef dit dan aan bij de redactie van het kerkblad. 
De foto’s waar u/jij op staat worden dan niet op de website 
gebruikt of in het kerkblad.

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

Let op: 18 nov. 
inleveren kopij!
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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
Predikanten Ds. Gerda Keijzer, Noorderrandweg 7, 8267 AN Kampen 06 - 826 949 98
 stoel-keijzer@planet.nl
 Pastor Geertje van der Meer 06 - 426 235 75 /
 geertjevandermeer@ziggo.nl 058 - 255 11 35
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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