
In elke katholieke kerk hangt een 
olielampje in de buurt van het tabernakel. 
Het tabernakel is het houten kistje op het 
altaar waarin de hosties gewaard worden. 
Deze godslamp – want zo wordt de lamp 
genoemd - brandt (bijna) altijd. Dus dag 
en nacht. Het is het teken dat Christus 
aanwezig is in het tabernakel in de vorm 
van geconsacreerde hosties. De enige dag 
dat de godslamp niet brandt is Goede 
Vrijdag. Dan zijn er geen hosties in het 
tabernakel en staan de deurtjes ervan 
open. De koster van de kerk moet dus altijd 
zorgen dat er voldoende olie in de lamp is. 
De lamp hangt aan drie kettinkjes: Vader, 
Zoon en Geest. 

Over de godslamp lezen we ook in 1 Samuël 3, tijdens de 
roeping van Samuël. Er staat dan dat de godslamp bijna 
was uitgedoofd. Kennelijk leefden de mensen niet meer 
zo met God. Er is een kind nodig – Samuël – om Gods 
aanwezigheid weer onder de aandacht van de mensen te 
brengen. 

In onze protestantse traditie kennen we geen godslamp. 
Maar figuurlijk gesproken moet bij ons ook de godslamp 
blijven branden. En willen we de lofzang gaande houden 
(psalm 107). 

De afgelopen maanden was het stil in onze kerken. Maar 
we hielden de lofzang gaande. Het was geen zang waarbij 

het ‘dak eraf’ ging, want meestal was 
er maar één zanger tijdens de opnames 
van de online diensten. Maar toch…. 
als ik thuis de diensten bekeek, vond 
ik het prachtig om te luisteren naar de 
liederen. En ongemerkt neuriede of zong 
ik zachtjes mee. Een lied kan je zoveel 
doen! In een lied kun je dingen zingen 
die je niet zo gemakkelijk zou zeggen. 

De godslamp bleef ook branden. In alle 
katholieke kerken brandde de lamp 
letterlijk. Maar daarnaast probeerden 
leden van kerkelijke gemeenten om de 
aanwezig van God - Vader, Zoon en Geest 
– tastbaar te maken in het samenleven. 

Deze coronatijd stelt ons persoonlijk op de proef. Het 
stelt ook ons kerkelijk leven op de proef. Ik denk dat ieder 
van ons zich wel eens zorgen maakt over hoe het zal zijn 
ná corona. Vinden we elkaar weer terug? Of zullen er 
mensen afhaken….?  Dat zijn spannende vragen. 

In Samuëls tijd was de godslamp bijna uitgedoofd, staat 
er. Maar één klein kind was in staat om de mensen weer 
te bepalen bij God en de godsdienst van Israël.  Zouden 
wij met z’n allen dan ook niet in staat zijn om de draad 
van het kerkelijk leven te zijner tijd weer op te pakken? 
Hou de olie in de lamp goed in de gaten. 

Ds. Gerda Keijzer
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Zondag 6 september
9.30 uur ds. Aart C. Veldhuizen
 Collecte rondgang: Help een stille coronaramp   
 voorkomen
 Deurcollecte: eigen gemeente

Zondag 20 september  
9.30 uur  ds. Aart C. Veldhuizen
 Collecte: Diaconie en kerkvoogdij

Zondag 27 september   
9.30 uur  ds. M.C. Mook
 Collecte: Vredesweek , “Verlangen naar vrede”   
 en kerkvoogdij

Zondag 4 oktober  
9.30 uur  ds. Gerda Keijzer
 Collecte: Israël zondag, “ Leren door ontmoeting 
 en geloof” en kerkvoogdij

Zondag 11 oktober 
9.30 uur ds. Ad Buijs
 Collecte: Diaconie en kerkvoogdij

Zondag 18 oktober - Viering Maaltijd van de Heer
9.30 uur  ds. Aart Veldhuizen
 Collecte: Wereldvoedseldag, “Met zusters   
 werken aan voldoende eten” en kerkvoogdij

Zondag 25 oktober  
9.30 uur mevr. Rosalie van Katwijk
 Collecte: Diaconie en kerkvoogdij

Zondag 1 november  
9.30 uur  ds. Aart Veldhuizen
 Collecte: Najaarszending,” Kerk met vrouwen in
  de hoofdrol”, en kerkvoogdij

Zondag 8 november  
9.30 uur  ds. S. Cnossen – Hoekzema
 Collecte: Diaconie en kerkvoogdij

Zondag 15 november 
9.30 uur ds. J. de Waal
  Collecte: Diaconie en kerkvoogdij

Zondag 22 november -  Laatste zondag kerkelijk jaar
 Herdenking overledenen
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
 Collecte: Project gezamenlijke diaconieën   
 “Thomashuis”, en kerkvoogdij

Zondag 29 november  
9.30 uur  Pastor B. van Brug
 Collecte: diaconie en kerkvoogdij

Elke week kunt u een dienst vanuit de kerk 
in Idskenhuizen via de website van onze 
kerk “bijwonen.” 

www.pkn-openoed.nl

Zie ook de berichtgeving in de Zondagse 
Ontmoeting.

Deze diensten worden door Alex van der 
Wal opgenomen. Er worden dan één of twee 
diensten tegelijk opgenomen. Deze diensten 
komen elke zondag op onze website. Ze zijn 
ook te bekijken via youtube. 

KerKdiensten langweer

Deze diensten zijn ook te volgen op:  
www.kerkdienstgemist.nl

KerKdiensten Op ’e nOed
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september
za 19 Psalm 145  Loflied 
zo 20 Daniël 1:1-21  Gezond gedrag 
ma 21 Daniël 2:1-12  Wie helpt de koning uit de droom? 
di 22 Daniël 2:13-23  Droom-oplossing 
wo 23 Daniël 2:24-35  Tekst … 
do 24 Daniël 2:36-49  … en uitleg 
vr 25 Daniël 3:1-12  Uitkomen voor je geloof 
za 26 Daniël 3:13-23  Laaiende woede 
zo 27 Daniël 3:24-30  Wie gaat voor jou door het vuur? 
ma 28 Daniël 3:31-4:14  Droomleven … 
di 29 Daniël 4:15-24  … wordt nachtmerrie 
wo 30 Daniël 4:25-34  Bij de beesten af 

Oktober
do 1 Daniël 5:1-12  Een teken aan de wand 
vr 2 Daniël 5:13-6:1  Afgeschreven 
za 3 Daniël 6:2-10  Machtsmisbruik 
zo 4 Daniël 6:11-18  Voor de leeuwen gegooid 
ma 5 Daniël 6:19-29  Wie een kuil graaft voor een ander,
   valt er zelf in. 
di 6 Psalm 115  De HEER leeft 
wo 7 Matteüs 20:1-16  Goed betaald 
do 8 Matteüs 20:17-34  Oog voor elkaar 
vr 9 Psalm 122  Vredesmars 
za 10 Ezra 1:1-11(-2:70)  Belofte vervuld 
zo 11 Ezra 3:1-13  Opbouwwerk 
ma 12 Ezra 4:1-16  Geen samenwerking 
di 13 Ezra 4:17-5:5  Geen bouwvergunning 
wo 14 Ezra 5:6-17  In beroep 
do 15 Ezra 6:1-5  Oude papieren 
vr 16 Ezra 6:6-12  Toestemming 
za 17 Ezra 6:13-22  Oplev(er)ing 
zo 18 Matteüs 21:18-22  Vruchteloos 
ma 19 Matteüs 21:23-32  Bevoegd gezag 
di 20 Matteüs 21:33-46  Wie krijgt de erfenis? 
wo 21 Matteüs 22:1-14  Uitnodigingen 
do 22 Matteüs 22:15-22  Belastingregel 
vr 23 Matteüs 22:23-33  Levensantwoord 
za 24 Psalm 110  Priester-Koning 
zo 25 Bijbelzondag 
  Nehemia 7:72b-8:12  Persoonsregister gevonden 
ma 26 Nehemia 8:13-18  Zijn de papieren in orde? 

di 27 Nehemia 9:1-17  Droog je tranen 
wo 28 Nehemia 9:18-28  Lessen trekken uit de geschiedenis 
do 29 Nehemia 9:29-10:1(28)  Schuldbewust 
vr 30 Nehemia 10:29-40  Contract 
za 31 Psalm 43  Hoop op God 

november
zo 1 Allerheiligen 
  Psalm 24  Koninklijke intocht 
ma 2 Matteüs 22:34-46  Kernvragen 
di 3 Matteüs 23:1-12  Wel hun woorden, niet hun daden 
wo 4 Dankdag 
  Psalm 67  Volkenbond 
do 5 Matteüs 23:13-24  Schijnheiligheid 
vr 6 Matteüs 23:25-39  Onwil 
za 7 Daniël 7:1-14  Een blik in de hemel 
zo 8 Daniël 7:15-28  Hogere dierkunde 
ma 9 Daniël 8:1-14  De ram en de bok 
di 10 Daniël 8:15-27  Uitleg van Gabriël 
wo 11 Matteüs 24:1-14  Zware tijden 
do 12 Matteüs 24:15-28  Iedereen zal de Mensenzoon 
   (h)erkennen. 
vr 13 Matteüs 24:29-44  Laat je niet overvallen, 
   maar verrassen 
za 14 Daniël 9:1-14  Verootmoediging 
zo 15 Daniël 9:15-27  Nog zeventig weken 
ma 16 Daniël 10:1-11  Indrukwekkend 
di 17 Daniël 10:12-11:2a  Krachten 
wo 18 Daniël 11:2b-12  Opgaan, blinken en verzinken 
do 19 Daniël 11:13-24  De een na de ander 
vr 20 Daniël 11:25-35  Heilig verbond bedreigd 
za 21 Daniël 11:36-45  Zelfoverschatting 
zo 22 Daniël 12:1-4  Geheimhouding 
ma 23 Daniël 12:5-13  Eindtijd 
di 24 Psalm 97  Hemeltaal 
wo 25 Matteüs 24:45-25:13  Wees goed voorbereid: 
   controleer je oliepeil 
do 26 Matteüs 25:14-30  De volle honderd procent 
vri 27 Matteüs 25:31-46  Christelijk sociaal 
za 28 Jesaja 1:1-9  Verlaten en verlaten worden 
zo 29 1e zondag Advent 
  Jesaja 1:10-20  Het gaat om je hart! 
ma 30 Jesaja 1:21-31  Zuivering 

pastoraat, diensten in de kapel en de ochtendkringen

Al sinds maart zijn er geen diensten meer in de kapel. Ook 
de bezoeken vanuit de gemeente en door mij zijn nog 
sterk beperkt. We moeten voorzichtig blijven. Door mijn 
contacten met de activiteitenbegeleiders van Doniahiem 
(Corien en Tinie) weet ik dat er alles aan wordt gedaan om 
de bewoners toch een goede tijd te geven. 
De bezoeken die ik afleg zijn daarom, nog steeds heel 
beperkt, aan bewoners van de Scharleijen en de Eendracht. 
Het blijft lastig voor ons als pastors om hierin keuzes te 
maken. 

leesrOOster

dOniahiem, de scharleijen en de iendracht
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Wat betreft de kapeldiensten ga ik binnenkort met 
Doniahiem in gesprek. Niet omdat ik verwacht dat er 
binnenkort weer diensten kunnen worden gehouden maar 
we kunnen natuurlijk altijd creatief nadenken over wat wel 
mogelijk is. 

In ieder geval ga ik in oktober en november wel weer 
een ochtendkring leiden, 27 oktober om 9.45 uur voor de 
bewoners van Doniahiem en 11 november om 9.45 uur voor 
de bewoners van de Scharleijen en de Eendracht. Tijdens 
deze kringen zal dit jaar de bijbel en haar rijke inhoud weer 
centraal staan. 

Wij (Femmie Landman, Sjoukje Dickhof en ik) hopen tijdens 
deze gelegenheden de gemeenteleden in onze wijk (wijk 7) 
zo weer te ontmoeten en van gedachten te kunnen wisselen 
over ons geloof, onze hoop, onze liefde, kortom: de dingen 
waar het om draait in het leven.  Dit alles op een zo veilig 
mogelijke manier.

Pastor Geertje van der Meer
Commissie koffiedrinken in de openlucht. 

puZZelen met de liturgie (1)

Een kerkdienst is maar niet zo een verzameling teksten en 
liederen en gebeden, met in het midden een preek. Onder 
iedere kerkdienst ligt een plan. De ‘orde van dienst’ noemen 
we dat. Elk onderdeel van de kerkdienst heeft z’n eigen 
achtergrond en bedoeling. Samen vormen ze de liturgie 
van de kerkdienst. Een liturgie is dus niet alleen het boekje, 
waaruit u zingt tijdens bijzondere diensten, maar het spel 
van zingen en spreken en luisteren dat een kerkdienst heet. 

Liturgie is in de loop van de tijd veranderd. Onze kerkdiensten 
zijn niet meer zoals ze vroeger waren. De lengte is veranderd, 
de liederen en de bijbelvertaling. Sommige dingen doen 
we niet meer, nieuwe dingen hebben die plek opgevuld. 
Maar ook de plek van sommige onderdelen van de dienst is 
veranderd. Een voorbeeld:

Vroeger luisterde men eerst naar de Tien Geboden. 
Dan wist je wat je fout had gedaan. Daarna kwam het 
verootmoedigingsgebed, waarin je jezelf klein maakte voor 

God. Na het gebed volgde dan de genadeverkondiging: je 
kreeg vergeving! 
Als we nu de Tien Woorden lezen, dan doen we dat na het 
gebed om ontferming (of kyriëgebed). Uit dankbaarheid 
voor Gods ontferming zullen wij proberen om naar zijn 
richtlijnen te leven. 
Dat is een andere beleving. Vandaar ook de benaming ‘Tien 
woorden’: we beleven ze niet meer als gebod, maar eerder 
als ‘richtingwijzers’ voor het goede leven.  

Veranderingen gaan langzaam en stapsgewijs. Vaak heb je 
niet eens in de gaten dat iets verdwenen is. En je weet soms 
ook niet meer wanneer we ooit met iets nieuws begonnen 
zijn. Of waarom. Dat maakt de liturgie van een kerkdienst 
een hele puzzel. 

Toen wij als studenten Theologie in de collegezaal voor het 
eerst een orde van dienst moesten maken, vonden we dat 
knap lastig. Hoe zat het ook alweer…..?? Ik denk dat het 
jullie niet veel anders vergaat. Daarom start in dit kerkblad 
deze nieuwe serie ‘Puzzelstukjes van de liturgie’. Elke keer 
behandelen we een aantal onderdelen van de liturgie. Zo 
maken we de puzzel compleet. 

Aart Veldhuizen en Gerda Keijzer, pastores

Spijt Iedereen heeft wel eens spijt. Spijt over dingen die je hebt gedaan of juist niet hebt 
gedaan. Je kunt spijt hebben omdat je bepaalde kansen niet gegrepen hebt toen ze 
voorbij kwamen. Of omdat je je mogelijkheden onbenut hebt gelaten. Of omdat je 
weer de zoetigheid niet kon laten staan….. Soms kan het opluchten om te zeggen 
waar je spijt van hebt. Bovendien kan een ander er weer van leren. 

We willen in deze rubriek mensen de kans geven om te zeggen waar ze spijt van hebben. Dat 
hoeft geen berouw te zijn of een schuldverklaring. Nee, zo zwaar hoeft het niet. Maar het kan 
zijn dat er iets is in de je leven waarvan  je achteraf denkt: dit had ik anders willen doen.

Het zou best kunnen dat deze rubriek altijd leeg blijft. Dan hoeft je dat niet te spijten. Dan 
zij het zo. Heb je wel wat waar je spijt van hebt en wil je het delen, mail het dan naar Aart 
Veldhuizen of Gerda Keijzer. Je mag je naam er onder zetten, maar als je anoniem wilt blijven, 
dan is dat ook goed. Laat het ons dan even weten. 

Aart Veldhuizen en Gerda Keijzer 
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jaarprOgramma 2020-2021

Met deze uitgave van Geschakeld ontvangen jullie ook het 
Jaarprogramma met daarin de activiteiten voor het komend 
seizoen. Er wordt weer veel aangeboden, maar of het 
allemaal plaats kan vinden is de vraag. Al voor het drukken 
van het boekje zegde één spreker af. 
We zullen de regels van het RIVM in acht nemen bij de 
activiteiten. Dat betekent in de eerste plaats afstand 
houden. Als dat niet kan, zal de activiteit niet doorgaan. 
Houd daarom de nieuwsbrieven, de websites van onze 
kerken en uw mail (als u zich per mail hebt aangemeld) in 
de gaten: daar vinden jullie telkens het laatste nieuws over 
de activiteiten.  

Vincent van gogh

In het jaarprogramma is ook een avond over Vincent van 
Gogh opgenomen. Hieronder staat een bijdrage van ds. Aart 
Veldhuizen

denken vanuit platland over eeuwig leven – Vincent van 
gogh

Vincent van Gogh. 
Zo beeldend als hij 
kon schilderen, zo 
schreef hij ook. Af 
en toe lees ik in zijn 
dagboeken. Twee 
delen uit een brief 
van Vincent van 
Gogh leg ik aan u 
voor: 

“Wetenschap – wetenschappelijk redeneren – lijkt mij een 
instrument dat het in de toekomst heel ver zal brengen. Want 
kijk eens hier: men heeft gedacht dat de aarde plat was. Dat 
was waar; dat is vandaag nog zo, tussen Parijs en Asnières 
bijvoorbeeld. Alleen voorkomt dat niet dat de wetenschap 
bewijst dat de aarde in principe rond is. Hetgeen tegenwoordig 
door niemand wordt betwist. Desalniettemin gelooft men 
tegenwoordig nog steeds dat het leven plat is en van de 
geboorte naar de dood leidt. Het leven is echter waarschijnlijk 
ook rond, en zeer superieur, in uitgestrektheid en capaciteit, 
aan het halfrond dat ons nu bekend is. 
Waarschijnlijk zullen toekomstige generaties dit zo interessante 
onderwerp verhelderen voor ons; en dan kan de Wetenschap 
zelf  – tegen wil en dank – tot conclusies komen die min of  mee 
parallel lopen aan de uitspraken van Christus die betrekking 
hebben op de andere helft van het bestaan….” 

(Vincent van Gogh aan Emile Bernard, Arles, eind juni 1888) 

Als ik vanuit mijn werkkamer kijk in de richting van 
Boornzwaag, zie ik plat land. Maar in werkelijkheid weten 
we dat de aarde rond is. Al zag ik vorige week op televisie 
een Amerikaan beweren dat de aarde plat is. De wetenschap 
is in zijn ogen een leugen. Hij vertrouwt alleen zijn ogen en 
die vertellen hem dat de aarde plat is. 
Ik keek vol verbazing. Onvoorstelbaar dat iemand dat nog 
altijd beweren kan in onze tijd, maar het past wel in een 
tijd waarin groepen mensen wetenschappers steeds meer 
wantrouwen. 

Mensen die wetenschappers wantrouwen zijn in goed 
gezelschap. De kerk heeft altijd veel moeite gehad met het 
aannemen van wetenschappelijke feiten. Toen Copernicus 
net voor zijn sterven in 1543 stelde dat de zon het middelpunt 
van het heelal was en niet de aarde, ontplofte kerkvader 
Maarten Luther van woede over Copernicus: “Deze dwaas 
wil de hele astronomie der Heilige Schrift omkeren.” En Luther 
citeert vervolgens Jozua 10:12-13 waar door een ingrijpen 
van God de zon voor eventjes wordt stilgezet. Voor Luther 
bewijst die tekst dat de zon normaal gesproken om de aarde 
draait en niet andersom. Copernicus en Gallileï werden door 
de kerk veroordeeld. En nog altijd hebben velen binnen de 
kerken moeite met bijvoorbeeld de evolutietheorie.

Vincent van Gogh gaat het ondertussen wel om wat anders. 
Hij erkent dat we op het oog in platland leven, dat zo ver we 
zien kunnen de aarde plat is. En niet alleen de aarde, maar 
het leven ook. Op het oog begint ons leven bij de geboorte 
en eindigt het bij de dood. En op het oog is er niet meer 
dan we kunnen zien. Maar tegelijkertijd rekent Vincent 
van Gogh er op dat er meer is dan alleen een leven van 
geboorte tot dood en denkt hij dat er een moment komt dat 
wetenschappers dat ook zullen gaan inzien. Maar wat is dat 
dan? Waarop doelt Vincent van Gogh als hij het er over heeft 
dat er meer is dan we kunnen zien? Is dat God? Of bedoelt 
hij een voortleven in de hemel? Lees hoe Vincent van Gogh 
dit uitlegt in dezelfde brief aan Emile Bernard:

“Alleen Christus – van alle filosofen, magiërs, etc. – heeft, 
als principiële zekerheid, het eeuwige leven verkondigd, de 
oneindigheid van de tijd en het niets zijn van de dood (…….). 
Hij leefde sereen, als groter kunstenaars dan alle kunstenaars, 
Hij verachtte zowel het marmer als de klei en de kleur, en 
werkte in levend vlees. Dat wil zeggen dat deze ongeëvenaarde 
kunstenaar, die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen met 
het stompzinnige instrument van onze moderne, nerveuze 
en afgestompte hersens, geen beelden, geen schilderijen en 
geen boeken maakte: hij verkondigde het luid, hij maakte ….. 
levende mensen; onsterfelijken.”

Het is interessant om deze redenering te volgen. Eeuwig 
leven legt hij uit dat hij ons levend maakt. Het gaat er 
Vincent nog niet eens om dat hij hiermee bewijzen wil dat 
God bestaat of dat we na onze dood zullen voortleven. Dat 
vindt hij vast en zeker ook, maar Vincent bedoelt dat het 
grote wonder is, dat God ons levend maakt. Dat Hij mensen 
doet opstaan in het hier en nu uit een leven dat doods en 
zinloos is.
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Als Vincent een jaar later tot razernij gedreven wordt 
opgenomen in St Remy en Provence, schildert hij de Piëta. 
Een Piëta is het dode lichaam van Jezus in de armen van 
Maria of engelen. Bij mijn weten – wat ik zo snel kan vinden 
– is het de enige keer dat Vincent van Gogh een schilderij 
van Jezus maakte. Juist daar in de psychiatrische instelling 
waar Vincent opgenomen was, schildert hij Christus als een 
Piëta. En ik vind het een bijzondere Piëta, want Christus 
wordt niet door Maria gedragen. Het is net alsof het in deze 
Piëta niet om Christus gaat, maar om Maria. En is het te ver 
gezocht als Vincent in die Maria de mensen gezien heeft die 
voor hem zorgden? Mensen die tot leven gewekt zijn, om in 
Christus’ naam ook Vincent in zijn radeloosheid bij te staan. 
Mensen van eeuwigheidswaarde.

Aart Veldhuizen

Geschakeld
2020

dec/jan

Kopijdatum
maandag voor 12.00 u.

16 november 

Bij Gea + bezorgers
vrijdag

27 november

Bezorgen 
zaterdag

28 november

Kopijdata geschakeld

puZZelen met de liturgie (2)

het consistoriegebed en het begin van de dienst 

De kerkdienst begint al bij het consistoriegebed. De 
consistorie is een andere naam voor de kerkenraadskamer. 
Consistere is een Latijns woord dat halthouden of stilstaan 
betekent. In de kerkenraadskamer staan we stil bij zaken uit 
de gemeente. Daar wordt door de week vergaderd door de 
kerkenraad en op zondag gaan we er bij elkaar staan voor 
het gebed voor de dienst. De ouderling van dienst (of een 
andere ambtsdrager) spreekt een kort gebed uit waarin om 
kracht wordt gevraagd voor de mensen die meewerken aan 
de dienst en om een open oor en hart van de mensen in de 
kerk of van hen die thuis meeluisteren of kijken. 

Als voorganger vind ik het fijn als er een consistoriegebed is. 
Ik vind het fijn dat er ook voor mij gebeden wordt. In een 
preek geef je als voorganger een stuk van je eigen geloof 
prijs. Dat maakt soms kwetsbaar. Het is dan een steun in de 
rug dat een ambtsdrager voorafgaand aan die dienst bidt 
om sterkte. 

De ouderling van dienst (degenen van de kerkenraad die die 
zondag verantwoordelijk is voor de dienst) heet de mensen 
welkom en doet nog enkele mededelingen. Daarna geeft 
zij of hij met een handdruk de verantwoordelijkheid van 
de dienst over aan de voorganger. Ik vind dat een mooi 
protestants gebruik:  niet de voorganger is de baas in de 
gemeente, maar de gemeente als geheel. Die gemeente is 
op dat moment vertegenwoordigd door de ouderling van 
dienst. Hij of zij geeft met de handdruk het vertrouwen 
dat de voorganger het goed zal doen. Aan het eind van 
de dienst geeft de voorganger met een handdruk de 
verantwoordelijkheid weer terug aan de kerkenraad. 

Ds.Gerda Keijzer
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 de KerK is weer Open!

Vanaf 6 september hebben we weer kerkdiensten waarbij 
iedereen weer van harte welkom is in de Dorpskerk. 
Natuurlijk worden ze nog altijd live uitgezonden via www.
kerkdienstgemist.nl waarop ze ook altijd nog lange tijd 
terug te kijken zijn, maar we kunnen elkaar ook weer echt 
ontmoeten.
Het is wel anders dan voorheen. Als ik oude beelden bekijk 
of een film en zie dat mensen dicht bij elkaar staan, elkaar 
omhelzen en samen zingen, dan voel ik de heimwee. Toch 
lijkt het hard nodig te zijn om afstand tot elkaar te houden, 
ook in mijn omgeving heeft het Corona-virus veel mensen 
erg ziek gemaakt. 
Ik merk dat ik nog niet in staat ben om te vertellen waar ik 
de komende maanden over ga preken. Ik wil het af laten 
hangen van wat er op me af komt. Wel aantrekkelijk vind 
ik het om op 4 oktober iets met het Joodse Loofhuttenfeest 
te doen dat op diezelfde dag gevierd wordt. Dat zal dan in 
Idskenhuizen zijn, omdat ds Gerda Keijzer en ik die zondag 
hebben geruild. Het loofhuttenfeest heeft ook ons veel te 
zeggen. Het is diezelfde 4 oktober bovendien Israëlzondag. 
Dat wil voor mij niet zeggen dat ik alles wat het huidige Israël 
doe goed keur, maar wel dat ik besef dat we als christenen 
eigenlijk volop Joods zijn.
Zo om de week is er een gastpredikant. Bijna allemaal zijn het 
vertrouwde voorgangers, op een paar na. Op 13 september 
was Gert Pennekamp de voorganger, Gert is vlootpredikant 
en woont in Sneek. En op 15 november is Hans de Waal de 
voorganger, hij werkt als dominee in Nijland. 

laatste zondag van het kerkelijk jaar? Kerstnachtdienst?
Tja. Die laatste zondag zal er wel weer komen en valt zelfs 
binnen de strekking van dit kerkblad. Op 22 november is 
het zo ver. We noemen dan altijd alle namen iedereen die 
in ons dorp overleden is en nodigen nabestaanden daarvoor 
uit. Maar hoe we dat dit jaar gaan doen, weten we nog niet. 
Is het dan al vertrouwd om met zo’n grote groep samen te 
komen? Of moeten we wat anders bedenken? We broeden er 
nog op. Net als over de Kerstnachtdienst, want dat zou door 
Corona ook wel eens noodgedwongen heel anders moeten 
dan andere jaren. We houden u op de hoogte. Als u ideeën 
heb, horen we het natuurlijk graag!

Kliederkerk
Op vrijdag 20 november willen we een Kliederkerk 
organiseren voor alle kinderen. We willen dan wat met 
kaarsen gaan doen, kaarsen die gebruikt worden bij het 
herdenken van de overleden dorpsgenoten die we op 
zondag 22 november gedenken. De kinderen krijgen een 
nadere uitnodiging op de bekende wijze via een flyer bij 
school en berichten op Facebook.

activiteitenprogramma
Als Kerk Langweer bieden we u samen met de Protestantse 
Gemeente Op ‘e Noed een vol, boeiend en veelzijdig 
activiteitenprogramma aan. Vanuit Langweer hebben Jetske 
Beuckens, Tessa de Jong en ik meegedacht. Vanuit Op ‘e 
Noed ds Gerda Keijzer, een aantal gemeenteleden en Jannie 
van Koten die ook de layout verzorgd heeft. Er staan erg 
mooie dingen op het programma. Zeker nu met Corona 
is het wel erg belangrijk dat je tijdig aangeeft waar je aan 
mee wilt gaan doen. We hopen dat alles zoveel mogelijk 
(Coronaproof) door kan gaan. Als je je snel opgeeft, dan 
kunnen we ook tijdig laten weten als het toch niet door gaat.

Omzien naar elkaar
Toen ons kerkblad nog maandelijks verscheen, schreef ik altijd 
over de zieken in het kerkblad. Uiteraard dan over hen die 
daar geen bezwaar tegen hebben. Ik merk dat nu het kerkblad 
minder vaak verschijnt het minder goed werkt om het te 
blijven doen, omdat de periode daarvoor te lang is. Als enige 
noem ik dit keer Anne Breeuwsma. Zomaar opeens zakte hij 
in elkaar. In UMCG duurde het geruime tijd, maar lijkt het nu 
echt de goede kant op te gaan. Er lijkt wel een behoorlijke 
periode van revalidatie nodig te zijn. We wensen hem, Lieske, 
hun beide dochters en zijn moeder kracht en moed toe!
Voorzichtig pak ik het bezoekwerk weer op. Voorzichtig ben 
ik niet zozeer omdat ik zelf bang ben om Corona te krijgen, 
maar wel omdat ik het niet zelf verspreiden wil in het dorp 
en in de verpleeghuizen waar ik ook werk. Wanneer u ook 
in deze tijd wel graag bezoek van mij ontvangt, wilt u het 
mij dan even laten weten of het doorgeven aan een van de 
ambtsdragers? Dan kom ik graag!
Goede weken gewenst!

Aart Veldhuizen
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Verjaardagen

lidmaten en blijkgevers die in oktober en november 
2020 80 jaar en ouder mogen worden

12-10-2020 Mevr. W. Kreijger
 Boarnsweachsterdyk 17      
 8526 GA  Boornzwaag

02-11-2020 Mevr. J. A. Driebergen-Brinks
 Appelhof 35     
 8525 GJ Langweer

Vanwege hun hoge leeftijd die zij mogen bereiken 
willen we hen gelukwensen met het volgende gedicht 

HANDEN DIE GOED DOEN

Gelukkig is de mens die tot het einde
handen mag voelen die goed doen.

De hand die je met aandacht wast
de hand die je met zorg aankleedt
de hand die met liefde je haar kamt
de hand die je met tact aanraakt
de hand die het hart troost.

Geen mens kan leven zonder die hand
die teder is, die helpt,
die je beschermt, die bemoedigt.

Tot het einde toe verlangen wij naar die hand
totdat er die andere Hand is
die alle wonden geneest
die alle pijn heelt
die alle tranen afwist.

Tot die tijd mogen onze handen
gestalte geven aan de liefde
die onmisbaar is 

(N. N.)

Verslag kerkenraadsvergadering 15 juni 2020

afwezig: ouderling Helma van Tongeren, diaken PIeter 
Brinksma en ds. Aart Veldhuizen.
Opening: Voorzitter Piet Boer opent de vergadering met het 
lezen van Lied 992 uit het NLB. Hij heet allen welkom op 
deze tussentijdse vergadering. 
notulen kerkenraadsvergadering 3 juni 2020. Met dank 
aan de scriba worden deze goedgekeurd.
hervatting kerkdiensten op 1 juli
Na inventarisatie van de meningen van verschillende 
leden over het eventueel bijwonen van de diensten  per 
1 juli – 50 % wil graag weer en 50 % wacht liever af - en 
de wijze waarop omliggende gemeentes hiermee omgaan, 
wordt besloten om de kerkdiensten pas in september  te 
hervatten. Daarnaast blijft de zorg om de gezondheid van 
de overwegend oudere kerkgangers.
Na de laatste midweekviering op 24 juni zullen per 1 juli  
de onlinediensten op zondag hervat worden en wel op de 
manier zoals dit in de midweekviering ging. Gastpredikanten 
van omliggende gemeentes zullen uitgenodigd worden om 
mee te doen. 
Om toch een keer samen te komen zal  bekeken worden of 

we een of twee keer op een zondagmorgen met elkaar koffie 
kunnen drinken in de buitenlucht ergens in Langweer. 
Over de nieuwe ontwikkelingen zullen de leden en 
betrokkenen via email, het bord bij de kerk en de website 
geïnformeerd worden.

wat verder ter tafel komt:
• Omdat het in deze coronatijd lastig was om elke week de 

bloemen te brengen heeft de diaconie felicitatiekaarten  
gestuurd aan de jarigen en de huwelijksjubilarissen. 
Besloten wordt om alsnog de bloemen te sturen aan de 
betreffende personen. Vanaf 1 juli zullen de bloemen 
weer in de kerk staan. 

• Diaconie heeft in de afgelopen maanden aan giften 
ontvangen het mooie bedrag van € 377,-

• Het  gebruiksplan voor hervatting diensten ligt klaar, 
maar de komende ontwikkelingen en regels vanwege de 
het coronavirus zullen gevolgd worden.

• Er wordt verteld dat de oudste doopboeken van de kerk 
dateren vanaf 1612, de boeken van de getrouwden vanaf 
1609 en van de lidmaten vanaf 1601!!!

sluiting: De voorzitter bedankt allen voor de inbreng en  
sluit de vergadering.

Verslag Van de KerKenraadsVergadering
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Van het cOllege Van diaKenen

inkomsten van de diaconie

Juni          €  455,00
Juli           €  137,50
Augustus  €  150,00

27 september 
collecte vredeswerk

Wereldwijd – 
Verlangen naar vrede
Op veel plaatsen in de 
wereld verlangen  mensen 
naar vrede. Mensen die 
voor bruut geweld moeten 
vluchten. Mensen die 
nergens welkom zijn of niet 
gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hun 
zijn, door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. 
Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen 
en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek 
vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en 
financiële steun voor.

4 oktober israëlzondag

Israël – Leren door ontmoeting en dialoog
Voor de protestantse kerk is de relatie met het volk Israël 
een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan 
bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, 
het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het 
alert zijn op ontmoeting, zowel binnen de gemeenten
als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten 
wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, 
ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël, Onderweg 
en het internetproject. De Uitdaging met stellingen, 
geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk 
investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap 
in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk 
humanitair project met het Centraal Joods Overleg.

18 oktober wereldvoedseldag

Rwanda – Met zusters werken aan voldoende eten

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda 

telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een Christelijke 
getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken 
als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de 
dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook 
een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor 
kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge 
samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de 
allerarmste boerinnen en boeren om hun economische 
positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden 
en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.

1 november: najaarszending

Indonesië – Kerk met vrouwen in de hoofdrol
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een 
belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak 
afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg 
slecht functioneren. Het zijn de handen uit de mouwen 
steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk 
vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in 
het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van 
actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en 
samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne,
voeding, naaien en maatschappelijk werk. 

22 november:
project gezamenlijke diaconieën collecte thomashuis  

Het Thomashuis Sint Nicolaasga is landelijk gelegen in een 
gezellige en betrokken buurtschap de Heide. 
In een Thomashuis wonen 8 à 9 volwassenen met een 
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“We geven niet op. 
Nooit.”

“Ik ben heel trots op wat we doen”, zegt verpleegkundige 
Alfa de Bruijn, “We laten mensen niet op straat staan, we 
blijven hen de hand reiken, ook als het heel moeilijk is en 
alles tegenzit. We geven niet op. Nooit.” Ze knikt erbij. Zo 
is het.

De Bruijn, pardon: Alfa (“de achternaam gebruiken is te 
afstandelijk, hoor”) werkt nu ruim een jaar bij INLIA. Ze is 
nog steeds dolblij dat ze die stap heeft gezet. Al loopt ze 
zich de benen onder het lijf vandaan. Want Alfa was tot nu 
toe de enige verpleegkundige bij INLIA-projecten en had 
dus drie locaties onder zich: de BBB+ in Emmen, de LVV in 
Groningen (voorheen ook BBB+) en de TussenVoorziening in 
Eelde. Om en nabij zo’n 400 mensen. Best druk, in je eentje.

“Maar de manier waarop we hier met de mensen omgaan, 
maakt het veel makkelijker om je werk te doen”, vertelt 
ze, “Je staat dicht bij mensen, geeft hen het gevoel dat ze 
er niet alleen voor staan. Je werkt met ze samen. Dat is al 
winst. Belangrijker nog: mensen worden door de aanpak 
hier geactiveerd. En dat scheelt de wereld. Ook voor hun 
gezondheid.”

Ze haalt onderzoek aan van Kees Laban, de internationaal 
toonaangevende psychiater en tropenarts die vorig jaar 
overleed. Laban toonde aan dat de omstandigheden en 
regels in azc’s de gezondheid van asielzoekers ondermijnen: 
de gedwongen passiviteit, het gebrek aan controle over 
hun situatie en de jarenlange onzekerheid maken mensen 
letterlijk ziek.

Alfa weet er alles van, want ze werkte voorheen zelf in een 
azc. “Mensen mogen niks en kunnen alleen maar piekeren. 
Dat is heel slecht voor hun gezondheid. Daarbij komt dat ze 
afstandelijk benaderd worden. Alsof je uit moest gaan van 
slechte wil. Dat helpt ook niet.” Ze kan zich opwinden over 
de kortzichtige benadering van vluchtelingen.

inlia Bericht

Van het cOllege Van KerKrentmeesters

mutaties

Vertrokken:
Dhr.  J. Leentjes, Wieling 1, 8525GW Langweer naar Learmune 
15,  9102ED Dokkum
Mevr. A. E. Tadema van Langwarderdyk 11, 8525DP Langweer 
naar Groenendal 2,  8521LK St. Nicolaasga

gehuwd:
Op 11 augustus 2020 Mevr. M.S. Geertsma met E. Paulides,  
Auke Piersstrjitte 4, 8525GE Langweer

verstandelijke beperking op een zo gewoon mogelijke 
manier met elkaar samen. Het ligt op tien minuten fietsen 
via een veilig fietspad vanaf het dorp Sint Nicolaasga. 
Behalve een prachtige boerderij hebben zij een mooie tuin 
met een dierenweide. Het Thomashuis biedt rust, veiligheid 
en geborgenheid. Hun doel is dat de bewoners hier gelukkig 
mogen wonen ieder op zijn of haar wijze.

aanvullende informatie van de diakenen

Nu er weer diensten in de kerk mogen worden gehouden 
willen wij heel graag al onze gemeenteleden bedanken 
die hun collectegelden hebben overgemaakt naar de 

bankrekening van de Diaconie. Door uw steun waren wij in 
staat om de afdrachten naar de lopende projecten te doen.
Nu er weer diensten gehouden mogen worden heeft u 
kunnen zien dat alle gelden worden ingezameld in één bus. 
Dit volgens de richtlijnen van het RIVM. Deze gelden zullen 
na rato worden verdeeld tussen Diaconie en Kerkvoogdij.
Doordat de situatie in Beiroet ons heeft doen besluiten de 
opbrengst van de collecte van 6 september
te bestemmen voor Kerk in Actie Noodhulp-slachtoffers 
Beiroet rest ons nog te vermelden dat er nog een bedrag over 
zal worden gemaakt naar de oorspronkelijke bestemming 
van de collecte van zondag 6 september nl. Kerk in Actie 
‘Help een stille coronaramp voorkomen’.
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adressen

Predikant:  Ds. Aart Veldhuizen, Legebuorren 67, 8525 GX Langweer.
 aart.c.veldhuizen@gmail.com Tel. 06 - 107 021 65
Ouderling scriba:              Geertje Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer Tel. 0513 - 499 248
 scriba@kerklangweer.nl   
Overige ouderlingen: Rinny Pijpker-van der Spoel Tel. 0513 - 499 307
 Helma van Tongeren-Waschkiewitz Tel. 06 - 110 923 17
Diaconie administratie: Jetske de Jong-Beuckens, Bredijk 4, 8525ER Langweer Tel. 0513 - 499 738
 diaconie@kerklangweer.nl 
 Banknummer: NL07.RABO.0334.7030.85
 Project Gezamenlijke Diaconieën en Caritas: “Thomashuis Sint Nicolaasga”
 Banknummer: NL93.RABO.0370.6020.13
Overige diakenen: Reinoud de Boer                              Tel. 0513 - 498 231
 Pieter Brinksma Tel. 0513 - 499 310
Kerkrentmeesters: Voorzitter: Piet Boer Tel. 0513 - 435 987
 Administratie: Fokke Hoekstra, Houtvaartweg 3, 8526 GC Langweer Tel. 0513 - 498 232
 Penningmeester / ledenadministratie: 
 Grietje de Boer-Faber, Langwarderdijk 7, 8525 DP Langweer Tel. 0513 - 499 449
 Banknummer: NL67.RABO.0334.7007.44
 beheer@kerklangweer.nl 
De Hoekstien: Beheerder: Piety Wildschut-v.d. Meulen, Lyts Dykje 34, 8525 GC Langweer Tel. 06 - 129 569 47 
 pietiewildschut@hotmail.com
Kosterpoule: Coördinatie: Marten Klaas Brinksma Tel. 06 - 108 502 22
Redactie kerkblad              Aukje de Jong-de Jong, It Boerein 2, 8523 NX Idskenhuizen Tel. 0513 - 853 637
 Geertje Minnee-Schalkers Tel. 0513 - 499 248
 kerkblad@kerklangweer.nl Tel. 0513 - 431 407
Website  Els Theel-Handgraaf Tel. 0513 - 436 900
 Aukje de Jong- de Jong Tel. 0513 - 853 637
 Website protestantse gemeente te Langweer:  www.kerklangweer.nl

“We maken mensen ziek, dat snap ik niet”

“Er is geen visie op omgaan met asielzoekers en al helemaal 
niet op omgaan met ongedocumenteerden. Er is alleen het 
idee ‘we laten mensen zich onwelkom voelen en dan gaan 
ze misschien wel weg’. Maar dat kunnen ze niet, ze worden 
alleen maar ziek. We máken mensen daarmee ziek, dat 
snap ik niet. Het is dom. Als je als overheid wil dat mensen 
perspectief vinden om te vertrekken, dan moet je ze niet 
ziek maken. Zelfs enkel uit economisch oogpunt bekeken, 
wordt de samenleving daar niet beter van.”

INLIA heeft in de opvang van de ongedocumenteerden een 
totaal andere aanpak. Gasten worden vanaf binnenkomst 
positief benaderd en geactiveerd. Ze krijgen respect, 
vertrouwen en delen de verantwoordelijkheid voor de 
opvang met de medewerkers. Dat betekent veel voor de 
mensen. “Je ziet dat het goed doet. En dat het werkt.” Toch 
heeft ook INLIA te maken met obstakels die in de weg staan 
van goede gezondheidszorg. 

Om te beginnen komen de gasten over het algemeen binnen 
zonder medisch dossier. Ze zijn op straat gezet en weten 
niet hoe ze medicatie of zorg kunnen krijgen. Diabetici in 
een rolstoel, mensen met hartklachten. Gewoon op straat. 
Zonder medicatie. Die mensen weten vaak zelf bitter weinig 
over hun medische staat en behoeften. Aan Alfa de taak om 
het uit te vogelen, overigens zonder dat INLIA aanspraak 
kan maken op tolken-vergoeding. Ga er maar aan staan.

Daarbij komt: de gasten in de opvang zijn onverzekerd 
en ook onverzekerbaar. Dat maakt dat vergoedingen 
voor behandelingen in het ziekenhuis of elders een 
bureaucratische worsteling zijn.  Het is Alfa een doorn in 
het oog. “Soms duurt het maanden voordat toegang tot 
zorg geregeld is.” Nog zoiets dat energie vreet: sommige 
zorgverleners denken dat ze niet mógen helpen. Of de keren 
dat de geestelijke gezondheidszorg geen aanknopingspunt 
ziet om een patiënt te behandelen omdat diens situatie niet 
stabiel is. “Dat is echt frustrerend.” 

Begrijp haar niet verkeerd: de instanties en mensen waarmee 
INLIA samenwerkt zijn fantastisch. Die doen hun uiterste 
best. “Soms duurt het maanden voordat zo’n arts wordt 
uitbetaald, maar werkt die wel gewoon door.” Ze hoopt dat 
de LVV leidt tot verbetering van procedures en toegang, nu 
dat een pilot is die door de regering is geïnitieerd. 

De regering wil hiermee ‘duurzame oplossingen’ 
bewerkstellingen voor de doelgroep; dat mensen erin 
slagen terug te keren naar hun eigen land, zich legaal 
vestigen in een ander land of een verblijfsvergunning 
krijgen in Nederland. “De regels werken ons nu nog tegen. 
Maar ik hoop dat ze in Den Haag snappen dat duurzame 
oplossingen er alleen komen met fatsoenlijke toegang tot 
gezondheidszorg.” Dat is een kwestie van afwachten, maar 
zoals Alfa al zei: “We geven niet op. Nooit.”
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Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

Tijdens de Paaswake en de dienst op Paasmorgen worden 
de nieuwe paaskaarsen plechtig de kerk binnengebracht. De 
oude paaskaarsen zijn dan nog lang niet opgebrand. Het 
is een goede gewoonte om deze paaskaarsen te geven aan 
mensen die het afgelopen jaar iemand moesten missen.

Dit jaar waren er twee paaskaarsen om weg te geven. De 
derde paaskaars kreeg een nieuw jaarbandje, zodat de 
kaars nog een jaar langer mee kan. 

Het ouderlingenteam besloot de 
ene kaars te geven aan mevr. Hinke 
de Lang die zo lang voor haar man 
Johannes gezorgd heeft. 
De andere paaskaars is gebracht bij 
Jikke de Jong-Dijkstra, de zus van 
Pieter Dijkstra. Al de jaren dat Pieter 
ziek was heeft zij trouw en met liefde 
voor haar broer gezorgd.

Bestemming VOOr de paasKaarsen

Door mijn schoonzus, Jikke de Jong, ben ik een hele poos 
geleden gepolst om een lekenpreek te maken. Dat leek me 
een hele uitdaging, en werd door mij in eerste instantie 
naar een volgend jaar geschoven. Gerda Keizer was echter 
wat resoluter: “dat kun jij best”. Toe dan maar.. 
Al ruim voor de zomervakantie heb ik van Gerda een zestal 
Bijbelteksten ontvangen met de bedoeling er eentje uit te 
kiezen. Op die manier blijft het een uitdaging, en kies je 
niet min of meer automatisch een tekst die heel dicht bij je 
staat. Mijn keuze viel op het bekende verhaal van Jacob die 
over de rivier trekt en ’s nachts in worsteling komt met een 
vreemde. 
Gerda heeft mij daarop een stappenplan gemaild en een 
zestal beschouwingen en diverse Bijbelvertalingen, tot aan 
kinderbijbels toe. We hebben dit doorgesproken waarop ik 
aan de slag ben gegaan. Door de corona zijn we dit jaar niet 
op vakantie gegaan, maar hebben we wel een weekje op 
ons eigen erf met kinderen en kleinkinderen gekampeerd. 
En in de caravan geslapen. Die stond dus nog mooi in een 
hoek van het erf, waarop ik daar mijn eigen “schrijvershok” 
van heb gemaakt. Op een regenachtige dag in de 2e week 
van onze vakantie heb ik me daarin teruggetrokken. Ik heb 
alle aangereikte materialen van Gerda gelezen en dat goed 
op me laten inwerken. Gaandeweg borrelde er een eigen 

beschouwing op het Bijbelgedeelte bij me op.  En vervolgens 
schrijven. Eerlijk gezegd ging me dat nog niet eens heel erg 
moeilijk af, in vrij korte tijd stond het grootste deel van de 
preek op papier. Ik heb dat een poosje laten liggen en na 
een paar dagen er weer bij gepakt, nog wat geschaafd en, 
spannend, aan Hendriekje laten lezen. “dit komt wel goed” 
was haar, ietwat nuchtere, conclusie.  
Na nog een paar dagen heb ik de tekst aan Gerda doorgemaild. 
“Dit komt zeker wel goed” was haar reactie. Daarmee was ik 
echter nog niet klaar, het was de bedoeling dat ik de hele 
dienst in elkaar zou zetten. Dus bijpassende liederen , (zegen)
bedes uitzoeken en schrijven. En vervolgens, een week voor 
de uitzending, de opnames door Alex. Ook een bijzondere 
ervaring. De dienst is online gekomen op de 23e augustus. 
Ik heb daar veel positieve reacties op mogen ontvangen. 
Al met al voor mij een zeer leerzame ervaring, die ik echt 
iedereen kan aanbevelen! Het antwoord op de vraag of ik 
vanaf volgend jaar regelmatig op ons preekrooster kom is 
ook snel gegeven: nee, dit was een eenmalige actie, volgend 
jaar zie ik de preek van de leek heel graag door een ander 
gemeentelid verzorgd worden.

Hartelijke groet,
Reitze Sybesma

preeK Van de leeK

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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ZOmeractiViteiten

fietstocht 1 augustus

Bart en Hiltje Hoekstra 
hadden een fietstocht 
voor ons uitgezet. We 
vertrokken bij de kerk 
van Idskenhuizen 
voor een tochtje van 
ongeveer 20 kilometer. 
De temperatuur was 
goed, de regen bleef 
uit. Superweer dus. 

De tocht ging naar 
Langweer, waar we 
ergens bij een brug 
onze meegenomen 
koffie of thee zouden 
opdrinken. Maar Hillie Portena en Piet de Jong nodigden 
ons uit in de tuin. Ze hadden 20 stoelen geregeld en wat 
lekkers bij de koffie. Het was heerlijk om even lekker te 
kunnen zitten (en bij te kletsen natuurlijk).  

De route liep door bekende streken, maar voor sommigen 
waren er toch nog onbekende paden bij. Kortom: we 
kwamen deze middag wel aan onze trekken. We leerden de 
omgeving (nog beter) kennen, er was gezelligheid, en we 
waren lekker actief bezig. 

Moeten we nog maar eens doen! 

Koffiedrinken op zondagmorgen  

Behalve fietsen hebben we ook een 
aantal keren op zondagmorgen met 
elkaar koffie gedronken, bij de kerken 
van onze gemeente. Het was zo fijn om 
elkaar weer eens te zien! 
Er was koffie en thee en wat lekkers erbij. 

Zondag 23 augustus zaten we bij de kerk 
van Idskenhuizen. We konden toen eerst 
thuis de Preek van de Leek ( door Reitze 
Sijbesma) bekijken en tijdens de 
koffie hem ‘live’ spreken over wat 
hij gezegd had in de dienst. 

Koffiedrinken in Coronatijd

Drie maal was er gelegenheid om samen koffie te drinken. 
Het zijn niet alleen de kerkdiensten die worden gemist 
in deze Corona tijd, maar ook de sociale contacten. Het 
koffiedrinken na kerktijd. Daarom gingen we naar buiten, 
naast de kerkgebouwen. De eerste keer in St Nyk, de tweede 
keer in Tjerkgaast en de derde keer in Idskenhuizen. Het 
weer werkte mee en zo konden we alle drie de keren 
genieten van koffie en eigengebakken lekkers. Maar nog 
meer van de ontmoeting en de gesprekken met elkaar. Wat 
was het goed.  om weer even als gemeenteleden bij elkaar te 
zijn. Met inachtneming van de regels die er op dit moment 
gelden. En meteen was er weer de bereidheid om voor koffie 
te zorgen, stoelen klaar te zetten en te bakken. Fantastisch!

Het koffiedrinken op deze manier zal voorlopig wel niet 
meer kunnen, het wordt herfst. Maar gelukkig biedt het 

winterprogramma heel wat activiteiten waar we aan 
mee kunnen doen. Het is wat meer regelwerk, maar 
het gaat vast lukken om het komende seizoen als 
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Vanuit ijsselmuiden

gebod

Eind april werd langs het fietspad op het Kampereiland 
een perceel mais ingezaaid met daaromheen een rand 
zonnebloemen. Ik zag de plantjes groeien, elke keer als ik er 
langs fietste. Op een gegeven moment kwamen er knoppen 
in de zonnebloemen. Duizenden planten stonden op het 
punt uitbundig te gaan bloeien. Wat zou dat mooi zijn!! Ik 
nam me voor om – als de bloei er in zat – met mijn zakmes 
een mooie stengel af te snijden voor op de vaas. Prachtig 
toch?! Een zonnebloem van Kampereilander bodem. Ik werd 
al blij van de gedachte. Totdat……. er de volgende dag een 
bordje bij stond: ‘Niet plukken’. 
Niet plukken?? Kom nou, wie mist nou 
één bloem op duizenden! Al weken 
zag ik het voor me: in gedachten had 
ik al een passende vaas uitgezocht. 
En bovendien, als ik het mijn collega-
veehouder zou vragen zou hij zeggen: 
‘Ja, tuurlijk, neem maar een hele bos 
mee’. 
Grrr, ik merkte dat mijn humeur deuken 
opliep. Moest ik me nu houden dat dat 
plastic bordje met een zelfbedacht 
gebod?!?
Aan de andere kant….: ik ben beslist 
niet de enige die het fietspad gebruikt. 
Per dag gaan er misschien wel honderd 
mensen langs, allemaal met dezelfde 
gedachte. Als wij allemaal ons zakmes 
tevoorschijn zouden halen, zouden er 

weinig zonnebloemen over blijven 
U mag gerust weten: ik heb het moeilijk gehad om me aan 
het gebod te houden. Want er reed ook wel eens jeugd op 
brommers over het pad, die er een genoegen in had om 
de bloemen van de stengels te slaan. Daar lagen ze dan, 
op het beton. Dan konden ze toch beter op een vaas in 
mijn woonkamer staan…. NEE, niet doen Gerda!! Je wilt 
toch geen dief zijn?!?! Op een andere plaats werden ze 
overwoekerd door wingerd en gingen vele vierkante meters 
zonnebloemen tegen de vlakte. Ik plukte niet, maar o, wat 
kostte het me moeite. Zeg nou zelf, zei een stemmetje in 
mijn hoofd, als je je al niet aan zo’n eenvoudig gebod kunt 

houden, hoe moet het dan met serieuze 
geboden? 
Inmiddels zijn we zover dat de bloemen 
uitgebloeid zijn. Het mooie is er af. Hè 
hè, de ‘verzoeking’ is voorbij. ‘k Was 
best een beetje trots op mezelf. 
Maar wat denk je? Aan het andere 
eind van het pad, op de hoek van een 
braakliggend stuk bij een jachthaven 
ontdekte ik vorige week manshoge 
bramenstruiken. Er groeien even hoge 
brandnetels dwars doorheen. Geen 
mens doet er wat mee. De volgende 
dag heb ik de netels en stekels 
getrotseerd en staan er nu staan er een 
paar potten heerlijke bramenjam in de 
voorraadkast 

Ds. Gerda Keijzer

gemeente bij elkaar te komen. Gelukkig maar.

de ‘jûnsmeditaasje en -kuijers’ 
(21 juli, 11 en 25 augustus)

Voor het eerst weer met een groepje mensen in de kerk in 
Sint Nicolaasga. Dit vanwege een korte, meditatieve dienst, 
later gevolgd door een wandeling. Het was allemaal nog wat 
onwennig omdat we verspreid in de kerk zaten en voorzichtig 
moesten zijn met zingen. Er klonken tijdens de diensten 
liederen uit verschillende kloostergemeenschappen, zoals 

Taizé en Iona. Er klonk een bijbeltekst. Na de korte dienst 
volgde er een gesprek over een vraag naar aanleiding van 
de bijbeltekst die was voorgelezen. Dit gesprek vond plaats 
tijdens de kuijer of in of bij de kerk. De eerste keer ging 
het over de vraag of het ook nodig is om in je eigen leven 
of/en in de kerk het over een andere boeg te gooien (n.a.v. 
de wonderbaarlijke visvangst). De tweede keer ging het over 
betekenisvolle ontmoetingen (n.a.v. de ontmoeting van 
Jezus en de Samaritaanse vrouw) en de derde keer over de 
hoop n.a.v. de laatste regels van het ‘Onze Vader’. Het was 
mooi om het gesprek met elkaar aan te kunnen gaan. 

Van de jeugd

Kerkblad september 

De zomer is voorbij en school is weer begonnen. Ook in 
de kerk zijn we weer bezig met nadenken over komend 
seizoen. Het is alleen moeilijk omdat we niet weten wat deze 
winter ons weer brengt. Kunnen we een catecheseseizoen 
opstarten of mogen we binnenkort niet meer samenkomen? 
Kunnen we de grote groep kinderen van club laten komen 
en hoe houden wij dan genoeg afstand? Kunnen we de 
kindernevendienst weer opstarten of gaan de diensten nog 

niet van start? Deze onzekerheid is moeilijk maar toch gaan 
we kijken naar de mogelijkheden. Binnenkort beginnen we 
weer met vergaderen en de jongeren krijgen bericht via de 
app, de zondagse ontmoeting of het kerkblad wanneer we 
van start gaan.

Zonnebloemen
Aan het begin van de coronacrisis hebben alle jongeren 
een zakje zonnebloemzaadjes ontvangen namens het 
jeugdwerk. Rondom in de omgeving heb ik verschillende 
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zonnebloem zien staan. Zonnebloemen die nog klein waren 
of zonnebloemen die over de schuttingen heen groeiden. 
Geweldig om dit allemaal te zien en fijn dat we op die 
manier toch aan elkaar denken. Op de foto kun je zien hoe 
mijn zonnebloemen erbij staan.

Door de Corona-crisis zijn veel mensen financieel in de 
problemen gekomen. De Diaconie wil graag deze mensen 
met een extraatje ondersteunen. Daar vragen we uw hulp bij. 
Uiteraard gaan wij met uw eventuele reactie vertrouwelijk 
om. Dus......als u zelf getroffen bent of u weet iemand, laat 
het ons weten. 
Eveneens hebben wij een gift van € 500,00 geschonken aan 
de voedselbank te Joure.

Nel Pit tel. 0513-850976 of 
Marieke de Velde Harsenhorst tel. 0513-853131.  

collecte voor de diaconie 

Beste gemeenteleden.
Wanneer onze kerk weer open gaat mag er niet gecollecteerd 

worden. De diaconie collecteert wekelijks voor een doel in 
binnen en buitenland. Deze staan in Geschakeld vermeld bij 
de kerkdiensten.
Nu dit niet mogelijk is hebben we een manier gevonden 
om toch deze projecten te blijven steunen. Wij willen u 
vragen om uw collecte 1 x per maand over te maken met 
vermelding van de maand. Wij zorgen er dan voor dat al het 
geld verdeeld wordt, u kan de opbrengst weer lezen in de 
volgende Geschakeld.
Wilt u een specifiek doel steunen? Vermeld dit dan bij de 
omschrijving.
Rekening nummer:
NL 60 RABO 0334 7001 91t.n.v. Diaconie P.G. Op ‘e Noed te 
Sint Nicolaasga

Met vriendelijke groet en dank namens de diaconie

Van de diacOnie

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!

nieuwe kerkrentmeesters

En weer kunnen we twee nieuwe kerkrentmeesters 
verwelkomen. We zijn heel blij met de komst van Rennie 
Kuperus en Hiltje Hoekstra-Kuperus in onze gelederen. 
Dames, van harte welkom bij de kerkrentmeesters!

collectes/giften

Ontvangen Pinkstercollecte € 1.957,00

Ontvangen collecten € 3.186,00 
samen met de eerdere opgave  € 4.401,00   Totaal t/m 24-8

Ontvangen giften tbv toren € 1.195,00 
samen met de eerdere opgave  € 2.250,00   Totaal t/m 24-8

wijkkerkrentmeesters

Wijk 1 Wico Koolstra
Wijk 2 Vacant (2a) en Pieter Dijkstra (2b) 
Wijk 3 Sint de Boer (3a) en Ineke Bijl-Graafsma (3b) 
Wijk 4 Anita Spijksma (4a) en Ineke Bijl-Graafsma (4b) 
Wijk 5 vacant
Wijk 6 Stoffel Yntema 
Wijk 7 Hemmo Kalteren

Van de KerKrentmeesters

Op ’e Noed

protestantse
  gem

eente

Geef! 
voor de 
restauratie 
van de 
Sint Nykster 
kerkklok

t.n.v. restauratiecommissie Op ’e Noed

NL23.RABO.0124.7477.52
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elKaar Op de hOOgte hOuden

Bedankt

Graag wil ik u allen bedanken voor alle aandacht, kaartjes 
en bezoekjes tijdens mijn ziekteperiode. De vooruitzichten 
lijken nu hoopgevend.
Ook nog bedankt voor de vele felicitaties in verband met ons 
50-jarig huwelijk. Het was hartverwarmend.
 

Hemmo en Tjitske Kalteren

hartelijk dank! 

Namens de familie wil ik jullie allen dank zeggen voor de 
vele steunbetuigingen die we mochten ontvangen na het 
overlijden van onze broer Pieter Dijkstra. Ook tijdens zijn 
ziekte heeft Pieter veel steun gehad van de warme gemeente 
Op’e Noed. Het heeft ons allen erg goed gedaan. 

Ook een woord van dank aan 
ds. Gerda Keijzer. Zij heeft 
tijdens de afscheidsdienst het 
leven van Pieter maar ook hoe 
Pieter in het leven stond met 
de juiste woorden omschreven.

En dan mocht ik de paaskaars 
ontvangen, wat ik heel 
bijzonder vind. De paaskaars 
symbool van het geloof in de 
opstanding uit de dood. Heel 
hartelijk bedankt. Hij heeft een 
heel mooi plekje gekregen. 

Jikke de Jong - Dijkstra

Verjaardagen 80 plussers

14-09 Mevr. C.W. Osinga - Eppinga 
 De Greiden 2, 8523 NM IDSKENHUIZEN
26-09 Mevr. G. Bijlsma - Groenewoud 
 Gaestdyk 35 a, 8522 MX TJERKGAAST
01-10 Mevr. D. Folkertsma - Abma 
 Stationsstraat 23, 8521 JT SINT NICOLAASGA
01-10 Mevr. E. Hoekstra - Jelsma 
 Voermanstraa 3, 8521 KZ SINT NICOLAASGA
04-10 Dhr. A. Nooitgedagt 
 S. Hepkemalaan 20 - K10, 8521 DH SINT NICOLAASGA
04-10 Dhr. C.J. de Vries 
 Bouwen 15, 8521 KN SINT NICOLAASGA
06-10 Dhr. T. Bijl 
 De Trochreed 3, 8522 MH TJERKGAAST
10-10 Mevr. I.D. Waterlander 
 Stationsstraat 15, 8521 JT SINT NICOLAASGA
11-10 Mevr. B. Tuiten - Plantinga 
 Stationsstraat 3, 8521 JT SINT NICOLAASGA
11-10 Dhr. A. Zeilstra 
 Stationsstraat 39, 8521 JT SINT NICOLAASGA
12-10 Mevr. S. de Vries - Schrale
 It Sein 50, 8521 DN SINT NICOLAASGA
13-10 Mevr. M. de Hoop - de Vries 
 Stationsstraat 17, 8521 JT SINT NICOLAASGA

15-10 Mevr. J. Posthuma - van den Boomgaard 
 Bramerstraat 1, 8523 NE IDSKENHUIZEN
16-10 Mevr. A. Smit - de Jong 
 Stationsstraat 1 - K51, 8521 JT SINT NICOLAASGA
19-10 Mevr. D. Kornelis - de Jong 
 Stationsstraat 1 - K43, 8521 JT SINT NICOLAASGA
25-10 Mevr. T. de Glee - Douma 
 Vegilinstraat 24, 8521 KV SINT NICOLAASGA
28-10 Mevr. J. Brinksma - IJpma 
 De Oergong 29, 8521 GA SINT NICOLAASGA
12-11 Dhr. C.A. van Schuppen 
 Mercuriusstraat 6, 8521 LR SINT NICOLAASGA
13-11 Mevr. I.E. Brouwer - van Beek 
 S. Hepkemalaan 20 - K07, 8521 DH SINT NICOLAASGA
15-11 Mevr. L. de Boer - Zijlstra 
 Stationsstraat 4, 8521 JT SINT NICOLAASGA
20-11 Mevr. J.F. Kooistra - Boone 
 Rengersstraat 10, 8521 LE SINT NICOLAASGA
21-11 Mevr. R. Zwaga - Terpstra 
 Jupiterstraat 6, 8521 LW SINT NICOLAASGA
26-11 Mevr. J. Wielinga - Mansveld 
 De Oergong 31, 8521 GA SINT NICOLAASGA
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In Memoriam 

Aaltje Eliveld-Hepkema

Tjerkgaast, 16 april 1931 St. Nicolaasga 23 augustus 2020

Aaltje Eliveld-Hepkema had niet veel geregeld omtrent haar eigen uitvaart terwijl ze al een tijdje het leven uit haar weg 
voelde vloeien. Zeker na het overlijden van schoonzoon Klaas, in mei dit jaar. Het verbaasde haar kinderen want ze was haar 
hele leven iemand geweest die zo weinig mogelijk aan het toeval overliet. Ze probeerde het zoveel mogelijk in de hand te 
houden. Want dat je verder over je lot niet veel te zeggen hebt, dat ondervond ze, mogelijk te vaak, in haar eigen leven. 

Ze was enige dochter in een gezin met twee zonen. Een broertje was op jonge leeftijd overleden. Ze kon wel aardig leren en 
ze was heel gelovig. Als jonge meid wilde ze zendelinge worden. Het liep anders. Ze kwam Jan Eliveld, een boerenarbeider uit 
Ureterp tegen. In 1952 trouwden ze en spoedig daarna werd er een tweeling geboren waar één van overleed. Germ bleef over. 
Met Germ verhuisden Jan en Aaltje naar Zuid-Holland, waar Jan werk kon krijgen. Daar verdronk Germ toen hij 3 jaar was. 
Toen zijn Aaltje en Jan weer naar Friesland verhuisd om het verlies beter te kunnen dragen. Later verhuisden ze nog een paar 
keer, onder andere naar Noord-Holland waar Jan voor een melkfabriek werkte. Er kwamen nog zes kinderen, Antje, Harmke, 
Gerda, Klaas, Hendrik en Sietske. 

Aaltje was een strenge mem, hun vader was iets ‘nofliker’. Toen in 1974, Hendrik op 13-jarige leeftijd, vlakbij huis verongelukte, 
trok dat een enorme wissel op Aaltje en daarmee op het hele gezin. Aaltje bleef staan, want ze was sterk, maar ze hield veel 
op afstand. Dat was voor de kinderen niet gemakkelijk. Jan Eliveld werd aan het einde van zijn leven dement, hij overleed in 
2013 in Joure. Aaltje verhuisde in 2019 naar de Scharleijen in St. Nicolaasga. 

Haar zoon Klaas had haar eens een boekje gegeven ‘De keunst fan it libben’ daarin stonden liederen geschreven door Eppie 
Dam en Hendrik van der Meer naar aanleiding van Prediker. Dat vond ze mooi, dat kon wel bij haar begrafenis. En zo 
geschiede: ‘Foar elk ding is in oere en foar alles ûnder de himel in tiid […………] der is in tiid om berne te wurden en in tiid 
om te stjerren’. Het sterven voelde ze aankomen, alle kinderen waren die laatste dagen, om de beurt bij haar. Zo bleek trouw 
en liefde toch sterker dan de dood. Aaltje is begraven bij haar man op het kerkhof in Tjerkgaast.

Geertje van der Meer

wij gedenKen

mutaties mei, juni en juli 2020

Binnengekomen

Vanuit Joure: Mevr. W. Hoekstra, Sietze Hepkemalaan 20, 
8521 DH SINT NICOLAASGA
Vanuit Balk: Mevr. R.J. Mollema, Heemstrastraat 7, 8521 KG, 
SINT NICOLAASGA
Vanuit Heerenveen: Mevr. A.J. Holtrop-Huisman, 
Stationsstraat 1 K45, 8521 JT SINT NICOLAASGA
Vanuit Jutrijp-Hommerts: Dhr. H.J. van Os en Mevr. E. van 
Os - de Wit, Strjitwei 20, 8522 ML TJERKGAAST

Binnenverhuizing:

Mevr. J. Hoekstra, Schoolstraat 2 naar Tsjukemarwei 22, 

8521 NA SINT NICOLAASGA
Fam. Hoekstra-Kuperus, De Greiden 1 naar Lytse Buorren 6, 
8523 NL IDSKENHUIZEN
Mevr. C.J. Jonkman-Mekke, Dobbeleane 4 naar Doniahiem 
K18, Stationsstraat 1, 8521 JT SINT NICOLAASGA

Verhuisd naar elders:

Dhr. S.J. Postma en Mevr. J. Postma - van der Wal, Huisterheide 
13 naar Trijegea 25, 8517 HZ SCHARSTERBRUG
Mevr. A.P. Drijfhout - de Vries, Lytse Buorren 6 naar Prinses 
Christinastraat 14, 8501 JB JOURE
Mevr. G. den Uil - van Essen, Sietze Hepkemalaan 20 K17 
naar Holevoetplein 282  3925 CA SCHERPENZEEL GLD
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In Memoriam 

Hendrika Aaltje Muizelaar-Groenendijk
* 28 mei 1924                                                        † 29 juli 2020

Hennie Groenendijk groeide op in een tuindersgezin in Dieren. Ze had veel zussen en het was gezellig thuis. Later, als jonge 
vrouw, leert ze via een penvriendin in IJlst Gerard Muizelaar kennen. Ze gaan van elkaar houden en trouwen samen. Ze krijgen 
een zoon, Piet, en twee kleindochters, Gudrun en Deirdre. 

In 2003 overlijdt Piet. Dat is een grote klap geweest voor Hennie. Ze heeft niet alleen verdriet om het overlijden van Piet, 
maar ook zorg om haar kleindochters. Zij wonen ver weg, maar toch probeert Hennie als een soort moeder voor hen te zijn. 
Ze heeft veel aandacht voor hun levens, voor de keuzes die ze maken voor studie en werk en geniet als zij tweeën zelf ook 
partners en een gezin krijgen. 

In 2010 moet ze afscheid nemen van Gerard. Gerard had een moeilijk leven, doordat oorlogsherinneringen uit de tijd dat hij 
in Duitsland werkte hem getraumatiseerd hadden. Maar Hennie had hem er door gesleept. Zij had energie voor twee en had 
altijd vooruit gekeken. 

Bij het ouder worden verliest Hennie haar krachten en uiteindelijk moet ze kiezen voor verhuizing naar de Scharleijen, waar 
meer zorg voor haar is dan in het huis aan De Bast. Ze vindt het moeilijk om haar zelfstandigheid op te geven. Eigenzinnig als 
ze is wil ze graag de regie over haar leven in eigen hand houden. Maar dat is niet altijd meer mogelijk. 
De verhouding tot haar kleindochters veranderde: in plaats van dat zij hen hielp, gingen zij voor beppe zorgen. Ze hebben dit 
trouw en liefdevol gedaan. Ze kwamen en belden zo vaak ze konden. 

Op 29 juli is Hennie gestorven, in bijzijn haar kleindochters. Ze is 96 jaar geworden. Hennie was een gelovige vrouw. Ze had 
voor de uitvaart zelf alle liederen en lezingen opgeschreven. Ze zijn haar ‘geloofstestament’. Zo hebben we afscheid van haar 
genomen op 3 augustus. Haar kleindochters vertelden tijdens de dankdienst ontroerende herinneringen. Daarna hebben we 
haar in de aarde gelegd, bij Gerard. We wensen Gudrun, Deirdre en hun partners de troost van God en mensen toe. 

ds. Gerda Keijzer   

In Memoriam 

Ebel Kuiper
* 19 juni 1937 † 1 augustus 2020

Ebel werd in Langellille geboren, maar woonde lange tijd buiten Friesland. Hij startte zijn carrière bij de marechaussee in 
Apeldoorn. Daar leerde hij zijn vrouw Annie kennen. Hij werkte later bij de Spoorwegrecherche en in een jeugdgevangenis in 
Zutphen. Zijn werkzame leven sloot hij af als directeur van de gevangenis in Veenhuizen. Hij was een harde werker, loyaal aan 
zijn opdrachtgevers en rechtvaardig voor wie aan zijn hoede was toevertrouwd. 

Annie en Ebel kregen vier zoons. Er kwamen op den duur ook partners bij en kleinkinderen. Zijn vrouw Annie en de vier zoons 
spreken met bewondering en respect over hun vader. Zij hebben zijn vriendelijkheid en openheid bijzonder gewaardeerd. 
Hij was niet overheersend of oordelend, maar hielp hen in gesprekken hun eigen mening te vormen en hun weg in het leven 
te vinden. Als hij 59 is gaat Ebel met pensioen. Het wordt een prachtige tijd die gevuld wordt met onder andere  tuinieren, 
varen en fietsen. 

Na verloop van jaren krijgt Ebel te maken met longemfyseem. Het beperkt hem enorm in zijn bezigheden.  Vaak moet hij 
voor een paar dagen naar het ziekenhuis. Zo ook eind juli. Op de dag waarop hij weer naar huis mocht, ging het opeens veel 
slechter met hem en is hij in het ziekenhuis overleden.

Op vrijdag 7 augustus kwamen we bij elkaar in de kerk van Lemmer, de kerk waar Ebel en Annie 59 jaar geleden waren 
getrouwd. We lazen dezelfde lezing als toen: een stukje uit een brief van Paulus, waarin hij de mensen in Filippi adviseert 
vooral vriendelijk te zijn. Ebel Kuiper had een natuurlijke vriendelijkheid. Zonder veel moeite heeft hij dit advies van Paulus 
zijn hele leven uitgeleefd en voorgeleefd. 

We hoorden herinneringen van zijn zoons en een kleindochter en luisterden naar muziek waar Annie en Ebel samen van 
hielden. Het was goed zo bij elkaar te zijn en met eerbied en respect Ebel Kuiper te gedenken. 
Annie en de kinderen en kleinkinderen zullen deze beminnelijke man missen. We wensen hen toe dat de goede herinneringen 
aan hun man en vader en opa hen zullen troosten. 

Ds. Gerda Keijzer 
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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, Klaver 32, 8271 DL  IJsselmuiden 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
 Roelkok.rk@gmail.com
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: Wico Koolstra, De Spoarbyls 10, 8521 DK  Sint Nicolaasga (0513) 43 21 55
 w_koolstra@hotmail.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: vacatrure
 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 informatie: Marieke de Velde Harsenhorst (0513) 85 31 31
 mdeveldeharsenhorst@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


