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Inleiding 
 
‘Het goede leven’, dat is het jaarthema van de 
Protestantse Gemeente Langweer en de drie dorpen van 
de Protestantse Gemeente Op ‘e Noed: Tjerkgaast, 
Idskenhuizen en St. Nicolaasga. 
 
 
Goed leven doe je als je gezond bent, als je een huis, 
kleren en voedsel tot je beschikking hebt. Maar om ècht 
goed te leven heb je nog meer nodig. Mensen om je heen, 
bij voorbeeld. Pas in gemeenschap met anderen kun je 
een gesprek voeren over dingen die er toe doen. Zo’n 
groep mensen vinden we onder anderen in de kerk en 
daarom is de gemeenschap van de kerk zo belangrijk.  
 
 
Onze kerken bieden jaarlijks een programma aan voor 
doordeweekse activiteiten in het winterseizoen. Jij hebt 
het nu in handen. Het programma biedt dit jaar weer van 
alles en nog wat: ontspanning en inspanning, maar ook 
bezig zijn met je hoofd en je handen. Je verbeelding wordt 
aangesproken, maar ook je hart en gevoel mogen 
spreken. Op deze manier ontwikkelen we ons denken en 
onze vaardigheden. Dat willen we graag: dat de kerk ons 
helpt om ons te ontwikkelen op allerlei gebieden van het 
leven.  
 
 
We nodigen jou van harte uit om dit boekje aandachtig 
door te lezen en je op te geven voor activiteiten van jouw 
keuze. Neem gerust vrienden, bekenden of buren mee. 
Iedereen is welkom. 
 
 



 
 

O ja, we houden zoveel mogelijk en zo lang als nodig is de 
anderhalve-meter-regel in ere. We proberen onze 
activiteiten corona-proof te maken. Wat we nog niet weten 
is óf en hoe het opleven van het corona-virus roet in het 
eten zou kunnen gooien. Het zou best kunnen dat we op 
enig moment activiteiten moeten afblazen of stopzetten. 
Dat laten we jullie dan zo snel mogelijk weten.  
 
 
We hopen velen van jullie te zien tijdens dit nieuwe 
seizoen. Tot die tijd: Blijf gezond, houd moed, heb lief!  
 
 
 
Ds. Aart Veldhuizen 
Anneke Adema 
Anneke Koelewijn 
Geertje van der Meer 
Ds. Gerda Keijzer 
Jannie van Koten 
Jetske de Jong 
Jikke de Jong 
Tessa de Jong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gebruikswijze 
Dit jaarprogramma rustig en zorgvuldig doorlezen. Na het 
lezen kunt u een keuze maken voor één of meerdere 
activiteiten waar u aan mee wilt doen. Daarna kunt u de 
bijgevoegde opgavelijsten invullen. 
 
 
De lijsten kunnen op 3 verschillende manieren ingeleverd 
worden: 
1. Wanneer er weer kerkdiensten zijn kunt u het 

formulier op zondagmorgen meenemen en 
inleveren in de bussen die in de verschillende 
kerkgebouwen staan. 

2. Laat uw opgave weten via de mail. 
 Voor Op ‘e Noed aan  
 scriba Roel Kok  roelkok.rk@gmail.com  
 Voor Langweer aan  
 scriba Geertje Minnee scriba@kerklangweer.nl 
3 Bij één van de ouderlingen of één van de leden van 

de jaarprogrammacommissie door de brievenbus 
brengen. 

 
 
Voordat u het formulier inlevert verzoeken wij u om het 
volgende te doen: 
- Vergeet niet om uw e-mailadres en telefoonnummer 
goed op het opgaveformulier te vermelden.  
 
- Noteer de datum van de activiteit goed. Ook als dit een 
activiteit betreft waar u zich niet voor op hoeft te geven. 
 
De uiterste inleverdatum is maandag 28 sept. 2020 
 
Alle data van de activiteiten zullen vermeld staan in het 
kerkblad en op de Zondagse Ontmoeting. 
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1. Sporen van God in het dagelijks leven en in 

het diaconaat 
 

Voor diakenen van 
Langweer en Op ‘e 
Noed, oud diakenen en 
mensen die in diaconie 
geïnteresseerd zijn. 
 
Op deze avond gaan 
we samen nadenken 
over het diaconaat. We 
kunnen van elkaar 
wijzer worden door 
onze drijfveren ten 
aanzien van het 

diaconaat uit te spreken, maar ook de beperkingen waar 
je tegen aan loopt (waar zou je hulp willen bieden, maar 
het lukt niet….).  
Is de taakomschrijving van de diaconie nog actueel? Of 
vergt diaken zijn in deze tijd andere, nieuwe inzichten van 
je? Je bent van harte uitgenodigd om mee te denken. 
 
 
Datum : maandag 5 oktober 
Plaats  : kerk Idskenhuizen 
Tijd  : 20.00 uur- 21.30 uur 
Leiding : ds. Gerda Keijzer 
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2. Bakken, Breien, Borduren, Bijkletsen (4 x B) 
Op een aantal middagen in dit seizoen 
komen we bij elkaar om te breien, te 
haken, te borduren of te werken wat voor 
handwerk dan ook. Of er kan nog iets 
gemaakt worden van de lapjes die er nog 
over zijn van het wandkleed. Kortom voor 
elke handwerk(st)er wat wils. 
 
Ondertussen genieten we van koffie en 
thee met daarbij een baksel van één van de deelnemers.  
We kunnen patronen en recepten uitwisselen. Neem 
alvast een patroon of recept mee. Breien voor een goed 
doel, b.v. een troostdekentje kan natuurlijk ook.  

Ontspannen middagen waarin er 
mooie, luchtige, bijzondere 
gesprekken kunnen ontstaan. 
 
We denken aan 4 of 5 middagen 
dit seizoen. De eerste datum staat 
vast, de andere data doen we in 

overleg.  
 
Datum eerste bijeenkomst  : dinsdag 6 oktober 
Plaats     : Kerk Idskenhuizen 
Tijd     : 15.00 – 16.30 uur 
Leiding    : Anneke Adema 
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3. Boekbespreking  
 
 
We komen samen om te spreken 
over het geloof, de Bijbel, de kerk, de 
wereld. We bidden voor onszelf en 
de wereld om ons heen.  
 
Uitgangspunt is het boekje: “Leven 
met de Psalmen”. In de psalmen 
komen alle emoties van vreugde en 
verdriet, hoop en wanhoop naar 
voren. Ze helpen ons om te leven 
met God. We hebben nog een paar 
psalmen (4) te gaan, dan is het 
boekje uit en zoeken we een nieuw 
boek als leidraad voor onze gesprekken. 
 
 
 
Datum : 1e bijeenkomst, dinsdag 6 oktober  
Plaats  : Heide 1, Sint Nicolaasga  
Tijd  : 20.00 uur  
Leiding : Jan en Jeltsje van der Meer 
 
(Mocht de groep te groot worden, dan gaan we splitsen). 
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4. St. Odulphuspad 
 
In het voorjaar hebben we onze 
wandeltochten abrupt moeten 
afbreken vanwege het 
coronavirus. Maar in het najaar 
trekken we onze 
wandelschoenen weer aan. We 
hopen het vervolg van het 
Odulphuspad te kunnen gaan 
lopen.  
Maar als het in verband met het 
coronavirus nog niet 
toegestaan is om met elkaar in 
één auto te reizen, dan gaan 

we wandelen in de omgeving van onze dorpen. Daar is 
vast ook nog een heleboel moois te zien!  
 
 
We wandelen ongeveer 6 zaterdagen 
per seizoen, en starten op 17 oktober. 
We hebben een vaste kern van 
ongeveer 25 wandelaars. Maar nieuwe 
wandelaars zijn van harte uitgenodigd 
om met ons mee te lopen.  
 
Datum : zaterdag 17 oktober 
Verzamelpunt: Unitas, St. Nicolaasga 
Tijd  : 08.00 uur 
Leiding : Anna Martha Reitsma en Anneke Koelewijn 
 
 
 
 
 
 

about:blank
about:blank
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5. Bibliodrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliodrama is een activiteit voor jong en oud. Bibliodrama 
is bijzonder, het is een heel bijzondere ervaring. Je kruipt 
namelijk in de huid van een persoon uit de Bijbel. Je wordt 
onderdeel van het bijbelverhaal, waardoor het 
Bijbelverhaal heel dichtbij je komt en enorm voor je gaat 
leven.  
 
Omdat Bibliodrama nog wat onbekend is bij de meeste 
mensen, maken we er graag extra reclame voor. 
Bibliodrama is geen toneelspelen, je hebt er dus totaal 
geen toneelervaring voor nodig. Bijbelkennis heb je ook 
niet speciaal nodig. Aart heeft ervaring in het doen van 
Bibliodrama met schoolklassen van middelbare scholen, 
jongeren, theologie-studenten en groepjes 
gemeenteleden. Het is dus voor alle leeftijden, zeg maar 
voor iedereen van pakweg 12 tot 100 jaar met een beetje 
lef om het bijzondere avontuur van Bibliodrama aan te 
gaan. 
 
Datum : dinsdag 20 oktober, 3 en 17 november 
Plaats  : kerk Idskenhuizen 
Tijd  : 19.30 uur 
Leiding : Ds. Aart Veldhuizen en Jannie van Koten 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimmYXxq6nUAhWNbFAKHZAaDcUQjRwIBw&url=http://www.manchacaumc.org/bibliodrama&psig=AFQjCNEXU6-V9dEi2TVqsfEA2bIX_z6YMw&ust=1496842705378863
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6. Verhalen verbeeld 
 

Vincent van 
Gogh is 
wereldberoemd, 
maar lang niet 
iedereen weet 
dat hij enkele 
jaren evangelist 
is geweest. Hij 
had oor voor de 
verhalen van 
mensen en 
deelde met hen 
het Goede 

Nieuws. Later in zijn leven besloot Vincent zijn roeping als 
schilder te volgen. Volgens sommigen betekende dat een 
breuk met christelijk geloof en Bijbel. Of was het vooral 
een andere vorm? Ook in veel van zijn schilderijen zaait 
hij immers van het Woord en speelt de komst van het licht 
een centrale rol. Welk verhaal deelt Vincent vanavond met 
ons?  
 
Ds. Michiel de Zeeuw, predikant in Warns, Molkwerum en 
Koudum, vertelt over de achtergronden en samen kijken 
we naar afbeeldingen van schilderijen en tekeningen van 
Vincent van Gogh. 
 
 
Datum : maandag 26 oktober 
Plaats  : kerk Tjerkgaast  
Aanvang : 20.00 uur 
Spreker : Ds. Michiel de Zeeuw uit Koudum 
Leiding : Anneke Adema 
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7. Ochtendkring 
 
In de ochtendkring komen de bewoners van Doniahiem en 
de bewoners van de Scharleijen en De Iendracht samen in 
het wijkcentrum. Elke keer staat er een onderwerp 

centraal dat te maken 
heeft met geloof en 
levensbeschouwing. Er 
is een inleiding over het 
onderwerp en dan gaan 
wij daarover in gesprek. 
De bewoners krijgen 
allemaal een 
uitnodiging voor hun 
ochtendkringen. 
 
 
 

 
 
Data: 
Dinsdag 27 oktober  Doniahiem  
Woensdag 11 november  Scharleijen/Iendracht 
Dinsdag  9 februari   Doniahiem 
Dinsdag  23 februari  Scharleijen/Iendracht 
 
Plaats  : Wijkcentrum Doniahiem 
Aanvang : 09.45 uur 
Leiding : pastor Geertje van der Meer 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.oudersoverledenkind.nl/wp-content/uploads/2016/12/samen.png&imgrefurl=https://www.oudersoverledenkind.nl/oproep-nieuwe-gespreksgroep-gelderland-overijssel/&docid=ImhhKkUPPUY6CM&tbnid=KicG-gKv8NHfoM:&vet=10ahUKEwj9_ruy9ePiAhUR3aQKHffZA1UQMwhhKBQwFA..i&w=567&h=341&bih=783&biw=1440&q=gespreksgroep&ved=0ahUKEwj9_ruy9ePiAhUR3aQKHffZA1UQMwhhKBQwFA&iact=mrc&uact=8
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8. Liturgisch Bloemschikken 
 
Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk, maar 

een symbolische 
bloemschikking kan je 
ook raken. Met natuurlijk 
materiaal (bloemen, 
planten, enz. ), kleur en 
vorm proberen we een 
schikking te maken die 
aansluit bij een 
gebeurtenis in de kerk, 
of bij een Bijbeltekst. Zo 
vertelt een liturgische 
schikking eigenlijk een 
verhaal en is een mooie 
aanvulling bij bijzondere 
diensten.  
 
 

 
Heb je zin om je hierin te verdiepen en mee te doen, meld 
je dan aan voor de cursus “liturgisch bloemschikken”. We 
hopen 3x bij elkaar te komen, steeds op een ochtend. De 
eerste keer eind oktober / begin november. 
 
 
Datum : nader te bepalen 
Plaats  : kerk Idskenhuizen 
Tijd  : 09.30 uur 
Leiding : Jeltsje van der Meer, Trienke Hoekstra, 
    Greta van der Meer en Pietie Jouwsma 
Prijs  : evt. materiaalkosten 
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9. De magie van de seizoenen 
 
De wisseling van seizoenen blijft altijd prachtig. Alle vier 
hebben ze hun eigen bekoring. In de herfst staan er hier in 
Idskenhuizen langs de Lytse Mar grote groepen 
paddenstoelen, rood met witte stippen. 
Zo maar binnen een paar dagen staan 
ze er, sprookjesachtig mooi en maar 
heel kort. Waarschijnlijk ook juist 
daarom, zo bijzonder. 
Als je er oog voor hebt is er zoveel te 
zien, het hele jaar door en het verveelt 
nooit! 
 
Jan Tijsma neemt ons mee met zijn lezing:  
“Kleuren in landschap en natuur, Zuidwest Friesland in de 
vier seizoenen”, een middag vol kleurrijke beelden en 
klankrijke geluiden. 
Met zijn foto’s wil Jan Tijsma mensen niet alleen laten 
genieten, maar ook bewust laten worden van de 
kwetsbaarheid van onze natuur, waar wij als mensen 
onderdeel van zijn. 
 
De missie van Jan Tijsma is:  
“Zie wat er nu nog voor moois is in dit unieke Nationaal 
Landschap en zorg dat er niet meer verloren gaat”. 
 
Datum : vrijdag 30 oktober 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Aanvang : 14.30 uur 
Leiding : Anneke Koelewijn 
 
Vlak voor de afronding van het jaarprogramma werd bij 
ons bekend  dat deze lezing niet door kan gaan vanwege 
de ontwikkelingen van het coronavirus. Deze lezing 
bieden we volgend jaar nogmaals aan. 
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10. Gezinsontmoetingskerk 
Dit jaar willen we graag een gezinsdienst organiseren. 
Deze dienst willen we voor en met gezinnen maken.  
Als voorbereiding op de dienst willen we met verschillende 
ouders uit onze gemeente nadenken over onderwerpen 
die op dit moment een rol spelen in het gezinsleven. Ook 
willen we graag ervaringen uitwisselen over 
geloofsopvoeding voor kinderen en jongeren in 
verschillende leeftijden.  
Op basis van deze gesprekken bereiden we met z’n allen 
onze ideale gezinsdienst voor.  
 
Vind jij het leuk om met elkaar de ideale gezinsdienst voor 
te bereiden? Meld je dan aan. 
 
 
Als voorbereiding op deze dienst willen wij 2 a 3 
bijeenkomsten plannen. Data voor volgende bijeenkomst 
in overleg met de groep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum 1e bijeenkomst : maandag 16 november  
Plaats    : kerk Idskenhuizen 
Tijd    : 20.00 uur 
Leiding   : Geertje van der Meer en  

  Jannie van Koten 
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11. Filmavond: Philomena 
 
'Philomena' vertelt het 
waar gebeurde verhaal 
van Philomena Lee 
(Judi Dench), een 
zwangere vrouw in het 
Ierland van de jaren 
vijftig. Ze bevalt in Sean 
Ross Abbey, een 
Katholiek huis voor 
ongetrouwde moeders 
in Tipperary.  
Na drie jaar eisen de 
nonnen dat Lee haar 
kind laat adopteren. Ze 
tekent een wettelijke 
verklaring nooit meer 
achter haar zoontje aan 
te gaan en kijkt 
machteloos toe terwijl 
hij naar Amerika 
vertrekt.  

Philomena gaat de daaropvolgende 50 jaar op zoek naar 
hem. Wanneer ze Martin Sixsmith, een vermoeide, 
cynische journalist ontmoet, vertrekken ze samen naar 
Amerika om hem alsnog op te sporen. 
 
 
Datum : vrijdag 27 november 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer  
Aanvang : 19.30 uur 
Leiding : ds. Aart Veldhuizen 
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12. Belijdeniscatechese 
Je bent gedoopt, naar 
een christelijke school 
geweest en met je 
ouders naar de kerk 
gegaan. Je hebt wat 
met het geloof. Je 
gelooft in God, hoewel 
je nog tientallen vragen 
hebt en twijfels. Maar je 
wilt je geloof niet laten 

schieten. Je wilt de kerk ook niet vaarwel zeggen. Maar 
waar gaat het nou om in je geloof en in de kerk? Wat is 
eigenlijk het ‘nut’ van de kerk? Op die vragen kunnen we 
samen een antwoord proberen te formuleren. Je gelooft 
op jouw manier. Die manier doet er toe. Alle meningen 
van gelovige mensen samen maken de kerk tot een 
geloofsgemeenschap die er toe doet.  
Als je over je geloof wilt spreken, dan ben je hartelijk 
welkom op belijdeniscatechisatie. Vanaf december gaan 
we met elkaar in gesprek. Wanneer en hoe laat, dat 
spreken we samen af.  
Het zou mooi zijn als je samen met vrienden deze 
gesprekken kunt ingaan. Nodig dus vooral ook 
leeftijdsgenoten uit.  
Aan het eind van de serie gesprekken kun je besluiten of 
je Openbare belijdenis van je geloof wilt afleggen in een 
kerkdienst.  
 
Datum : vanaf december 
Leiding : ds. Gerda Keijzer 
 
 
 
 
 

about:blank
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Kerstrecept 
Dit jaar staat er geen kerstspektakel of kerstdiner op de 
planning door de onzekere tijd met het coronavirus. Om 
de kerstsferen in het jaarprogramma wel te laten proeven, 
hier een lekker kerstrecept. 
 
Het recept komt van  
Lekkerensimpel.com. 
 
 
 
 
 
 
 

Kersttulband 
Benodigdheden: 
- 250 gr boter 
- 175 gr suiker 
- 5 eieren 
- 1 tl kaneel 
- 250 gr zelfrijzend bakmeel 
- handje stukjes gedroogde abrikozen 
- handje gedroogde cranberry’s 
- poedersuiker en rode besjes voor het versieren 
 
Verwarm de oven voor op 170 graden. Snijd de abrikozen 
in stukjes. Klop de boter met de suiker, met een 
elektrische mixer. Voeg daarna de 1 voor 1 de eieren toe. 
Daarna kan het zelfrijzend bakmeel en de kaneel erbij. 
Schep daarna de stukjes abrikoos en de cranberry’s. Vet 
een tulband vorm in en schep het beslag in de vorm. 
Bak de kersttulband in ongeveer 60 minuten gaar. Laat de 
cake afkoelen op een rooster. Draai daarna de tulband om 
op een bord. Versier de cake met bijvoorbeeld rode besjes 
en poedersuiker als de cake helemaal afgekoeld is. 
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13. Leeravonden over ‘Het Christelijk geloof’ 

van Aad van Egmond  
 

Veel mensen geloven in 
God. Maar er zijn over God 
veel vragen. Bestaat Hij 
echt? Hoe weet je dat Hij 
er is? Wat doet Hij? En wat 
niet? Hoe ziet zijn 
Koninkrijk er uit? Was 
Jezus echt zijn zoon? En 
vele andere vragen…. 
Aad van Egmond 
beschreef in zijn boek de 
geloofsleer van de 
christelijke kerk in korte 
hoofdstukjes. Voor wie wat 
dieper in de theologie wil 
duiken, bieden we drie 
avonden aan over dit boek. 

Thuis lees je een paar hoofdstukken en als we 
samenkomen bespreken we je leeservaringen.  
 
 
Datum  : maandag 11, 25 januari en 8 februari 
Plaats  : kerk Idskenhuizen 
Tijd  : 19.30 – 21.15 uur  
Leiding : ds. Gerda Keijzer 
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14. Geloven met de kwast 

Corrie Bark-Bakker is onlangs met pensioen gegaan en 
woont sinds kort in Akkrum. In de tijd dat Aart Veldhuizen 
dominee in Veenwouden was, was ze daar ouderling en 
ook daar al vaak bezig om met groepen te schilderen aan 
de hand van een gedicht of bijbelverhaal. Later werd ze 
predikant in Boornbergum en in de Westerkerk op 
Terschelling. Daarnaast begeleidt ze mensen als 
geestelijk begeleider op hun geestelijke weg.  
Corrie Bark is erg bedreven om groepen aan het 
schilderen te krijgen. Het gaat dan 
niet om het ‘artistieke’ resultaat en 
het wordt ook niet een schilderij voor 
boven de bank. Het gaat wel om het 
proces: wat er binnen in je gebeurt 
als je een gedicht of een 
bijbelverhaal hoort. Corrie Bark 
inspireert je om dit in verf uit te drukken. Dikwijls laat ze 
meerdere mensen samen werken aan één groot doek, 
waarbij ook het onderlinge gesprek over het gedicht of 
bijbelverhaal en wat dat met je doet heel belangrijk is. 
 
Datum        : woensdag 20 januari (50+) en 3 februari (50-) 
Plaats         : de Hoekstien, Langweer 
Tijd         : 19.30 uur 
Leiding       : ds. Aart Veldhuizen en Corrie Bark – Bakker 
Kosten        : € 12,50 per persoon ivm materiaalkosten 
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15. Zaterdagmiddaggezelligheid 
Wanneer op zaterdagmiddag de klusjes zijn geklaard en 
de voetbalwedstrijd ten einde is, is het tijd elkaar te 
ontmoeten met een hapje, een 
drankje, een soepje en een broodje, 
in dorpshuis  ’t Spantsje te 
Tjerkgaast. Wanneer u een bijdrage 
wilt leveren door een gedicht voor te 
dragen, een voorwerp mee te 
nemen waar u een bijzonder verhaal 
bij hebt of door een muziek 
instrument te bespelen, wordt dat 
gewaardeerd. 
 
Mocht u niet over deze talenten 
beschikken, dan bent u natuurlijk 
ook van harte welkom. 
 
 
Graag bij opgave aangeven of u/ jij een gedicht voordraagt 
of een muzikale bijdrage verzorgt.  
 
 
Datum : zaterdag 23 januari 
Plaats  : ’t Spantsje, Tjerkgaast 
Tijd  : 17.00 – 20.00 uur 
Leiding : Jikke de Jong 
 
Opgave: 
Ik geef mij op  
Ik geef mij op en draag een gedicht voor 
Ik geef mij op met een muzikale bijdrage 
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16. Bezoek aan het Nationaal Orgelmuseum in 

Elburg 
 
Het orgel is één van de 
oudste muziekinstrumenten 
van Europa. Nederland 
heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de ontwikkeling 
van het orgel. Nog steeds is 
het Nederlandse pijporgel 
een belangrijk 
exportproduct, tot in Azië 
toe.  

Het museum beschikt over een grote collectie 
bespeelbare orgels. In de kelder van het historische 
gebouw is een orgelwerkplaats ingericht. In een 
presentatie volg je de ontwikkeling van het orgel door de 
eeuwen heen. Hoe klonk een orgel rond 1500? En hoe 
klinkt het nu? Op de binnenplaats van het museum is de 
voormalige stadsgevangenis omgebouwd tot concertzaal. 
Daarin heeft  het Boon-Leeflangorgel een plek gekregen, 
een orgel met een bijzonder orgelkas.  
 
 
Datum : donderdag 11 februari 
Plaats  : vertrek vanuit St. Nicolaasga 

in overleg met de deelnemers 
Tijd  : 14.00 – 17.00 uur 
Leiding : ds. Gerda Keijzer 
Entree : € 7,- inclusief rondleiding 

(€ 3,00 als je een museumjaarkaart hebt) 
 
 
 
 
 

about:blank
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17. Poëzie & boeken avond 
 
Een avond voor iedereen die wat 
met gedichten of korte verhalen 
heeft.  

Neem een gedicht, een 
knipsel, een bundel met een 
kort verhaal of een gedicht 
dat jou aanspreekt mee. 
Natuurlijk mag er ook een 
zelf geschreven tekst 
worden meegenomen.  
Wij lezen de bijzondere, 
vrolijke, ernstige gedichten 
of korte verhalen aan elkaar 
voor. Er kan iets over 
worden gezegd, of we 
luisteren alleen maar.  
Woorden uit gedichten of 
verhalen kunnen gevoelens 
soms beter onder woorden 
brengen dan wijzelf.  
Een ieder die de taal van 
gedichten en verhalen een 
warm hart toedraagt, wordt 
van harte uitgenodigd. 
 
 

 
Datum : dinsdag 16 februari 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Aanvang : 20.00 uur 
Leiding : Anneke Adema 
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18. Groothuisbezoek ‘Het goede leven’ 
 
Wat maakt een leven goed? 
Ook in tijden van crisis? 
Welvaart, welzijn? 
Gezondheid? Spullen? 
Geslaagd zijn in het leven? 
Ontspanning? Of juist 
inspanning? Soberheid? Of 
juist overvloed? Aandacht voor 
jezelf? Of juist voor anderen.. 
Een goed leven hebben 
betekent dat we keuzes moeten maken. Welke keuzes 
maak jij?  
 
 
Evenals vorig jaar houden we het Groothuisbezoek samen 
met de kerk van Langweer.  
Naast de groothuisbezoeken bij mensen thuis is een 
persoonlijk huisbezoek ook mogelijk. U kunt zich hier voor 
opgeven.  
 
 
 
Opgave ochtend 
Opgave avond 
Opgave 40/50 jarigen 
Opgave persoonlijk bezoek ouderling 
Opgave persoonlijk bezoek pastores 
Opgave beschikbaar stellen woning 
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19. Waarom? Over God, schuld en lijden 
Hoe rijm je wat er gebeurt met God? Stuurt God het 
kwade ook? En als Hij dat niet doet, waarom laat Hij dat 
dan toe? Of kan God er ook niks aan doen? Maar waar is 
Hij ondertussen dan?  
“De waarom-vraag stellen helpt niks”, hoor ik vaak. Dat 
betekent echter dat veel mensen vinden dat ze de 
waarom-vraag dus ook niet mògen stellen. Toch wordt in 
de Bijbel de waarom-vraag heel vaak gesteld en wordt dat 
nergens afgekeurd. Zelfs Jezus roept aan het kruis: 
“Waarom hebt U mij verlaten?"  
In drie of vier bijeenkomsten gaan we systematisch alle 
mogelijke antwoorden op de waarom-vraag na. Ik laat me 
daarin inspireren door de aanpak van Bram van de Beek 
die in 1984 de studie ‘Waarom? Over God, schuld en 
lijden’ schreef. Er zijn namelijk een heleboel antwoorden 
op de waarom-vraag te geven, het probleem is echter dat 
bij elk antwoord ook weer heel veel nieuwe vragen 
opkomen. Het zal dus niet zo zijn dat u na afloop een 
antwoord op de waarom-vraag hebt gekregen. Maar om 
met elkaar de waarom-vraag van alle kanten te 
bekloppen, levert dat toch veel inzicht op. Daarom beveel 
ik deze serie bijeenkomsten van harte aan voor wie 
geregeld gesprekken met anderen voert en voor wie ervan 
houdt om systematisch over dingen 
na te denken. 
Wie deze bijeenkomsten heeft 
bijgewoond zal de film God on Trial, 
die we op 28 april draaien, nog veel 
meer te zeggen hebben.  
 
 
Datum : maandag 22 feb, 8 en 22 maart 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Tijd  : 19.30 uur 
Leiding : ds. Aart Veldhuizen 
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20. Pubquiz (jong & oud) 
Een Pubquiz is een uit Engeland overgewaaid fenomeen 
dat al lang niet meer alleen in pubs gespeeld wordt. 
Tijdens een Pubquiz worden er in teams vragen 
beantwoord over uiteenlopende onderwerpen. 
Gezelligheid staat voorop, maar uiteraard willen we 
allemaal ook graag laten zien hoe het met onze algemene 
kennis gesteld is. 
 
Ben jij degene die altijd de antwoorden weet bij spelshows 

of ben jij altijd degene die 
met gekke weetjes voor 
de dag komt? Maar ook 
als je gewoon zin hebt in 
een leuke avond met een 
hapje en een drankje 
meld je dan aan voor de 
pubquiz!  
 

Deze quiz wordt dan wel georganiseerd door de kerk maar 
kennis over de Bijbel is niet de hoofdzaak. De algemene 
kennis van vandaag de dag wordt getest. 
 
Een quiz voor jong en oud dus geef je snel op en versla 
de andere teams! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
 
(Alle opgaven worden ingedeeld in teams) 
 
 
 
Datum : vrijdag 26 februari 
Plaats  : kerk Idskenhuizen 
Tijd  : 19.30 uur 
Leiding : Jannie van Koten 
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21. Vrouw & Geloof - Kruip in de huid van…. 
 
We verdiepen ons op deze avond in de levens van vier 
vrouwen uit de Bijbel: de vrouw van Potifar, een dochter 
van Job, de vrouw van Pilatus en in Lydia, de 
purperverkoopster die de eerste 
niet-Joodse vrouw was die christen 
werd. We nemen een kijkje in hun 
leven, op zo’n manier dat het ons 
dicht op de huid komt.  
 
 
 
 
Datum : dinsdag 2 maart 
Plaats  : kerk Idskenhuizen  
Tijd  : 19.30 uur 
Leiding : ds. Gerda Keijzer  
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22. Volleybal mee voor Kerk Langweer! 
 
Ergens in februari-maart organiseert de Langweerder 
Volleybal Vereniging elk jaar een Dorpsvolleybaltoernooi.  
 
Team Kerk Langweer heeft dringend (!) versterking nodig 
vanuit Op 'e Noed.  
 
Wil je meedoen, geef je dan op.  
 
Captain Aart Veldhuizen neemt contact met je op zodra 
bekend is op welke zaterdagavond we met elkaar de eer 
van de kerk hoog gaan houden! 
 
 
 
Datum : nog niet bekend 
Plaats  : sporthal Langweer  
Tijd  : 19.30 uur 
Leiding : ds. Aart Veldhuizen  
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23. Oud leert jong 
Oudere mensen kunnen of weten heel veel wat ook 
handig zou zijn voor jongeren om te weten of te kunnen. 
Dat is leuk maar ook duurzaam. 
 
- Wie kan nog een fiets repareren? 
- Wie weet welke natuurlijke en dus duurzame middelen in 
de huishouding kunnen worden gebruikt? 
- Wie kan nog zelf broekspijpen verstellen? 
- Wie weet nog het weer te voorspellen aan de hand van 
wolken of het gedrag van dieren? 
- Wie weet nog de namen van 
planten in de buurt en wat je er 
mee zou kunnen? 
Enzovoort………… 
 
In 2021 willen we graag een dag 
organiseren waar ouderen, in korte 
workshops van maximaal een uur, 
hun kennis doorgeven aan 
jongeren (van 6 tot wie zich nog 
jong genoeg voelt om te leren). Daarvoor willen we graag 
weten welke kennis en kunde de ouderen in onze dorpen 
kunnen of willen doorgeven.  
 
De opzet van de dag is afhankelijk van de aanmeldingen. 
 
Datum : zaterdag 13 maart 
Plaats  : kerk Idskenhuizen 
Tijd  : Workshops verspreid over de dag. 
Leiding : Geertje van der Meer en Jannie van Koten 
 
 
Opgave: 
Ik, als oudere kan en wil aan jongeren leren: 
Ik, als jongere (6 tot ….) zou wel eens willen leren: 
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24. Matthaüs Passion 
Afgelopen voorjaar zou in Sint Nicolaasga de Matthaüs-
Passion van Johann Seb. Bach worden uitgevoerd. Door 
Corona ging dit helaas niet door. In het voorjaar van 2021 
gaat dit alsnog gebeuren. Voor iedereen is dat een 
prachtige gelegenheid om kennis te maken met dit wonder 
dat Bachs Matthaüs-Passion is, wat je toch echt een keer 
live meegemaakt moet hebben!  
 
Enige informatie vooraf is dan wel fijn. Daarom 
organiseren we een avond over de Matthaüs-Passion met 
Jan Steven Wuite en Aart Veldhuizen. Beiden wonen in 
Langweer. Jan Steven is musicus en dirigent van diverse 

kerkkoren, Aart was jarenlang 
organist voordat hij dominee werd, 
zong diverse keren de Matthaüs-
Passion en is een groot liefhebber 
van de muziek van Bach. Jan Steven 
Wuite zal laten zien en laten horen 
wat er musicologisch in de Passion 
gebeurt, Aart Veldhuizen zal ingaan 
op de theologie die achter de 
Matthaüs-Passion schuilgaat. Als je 

een Bijbel meeneemt, kun je de gezongen tekst meelezen! 
 
In Bachs tijd maakte men muziek tot eer van God. Men 
meende dat in de heldere harmonie van de muziek het 
goddelijke in de meest zuivere vorm nog te horen was. 
Elke grote kerk had daarom muzikanten en componisten 
in dienst die elke zondag musiceerden in de dienst. Voor 
Bach stond muziek in het teken van de verkondiging, niet 
alleen de Cantates en Passionen die hij schreef, maar ook 
de vele orgelwerken die hij schreef. 
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Wie nog nooit naar een uitvoering van de Matthaüs-
Passion geweest is, willen we een introductie geven. Wie 
al vele jaren de Matthaüs-Passion gehoord heeft, zal veel 
nieuwe dingen te horen krijgen waardoor je anders gaat 
luisteren naar de eerstvolgende uitvoering van de 
Matthaüs-Passion (uiteraard die in Sint Nicolaasga!) die je 
bezoekt. 
 
Datum : woensdag 17 maart  
Plaats  : Kerk Idskenhuizen 
Tijd  : 19.30 uur 
Leiding : ds. Aart Veldhuizen 
 
 
 

25. Marcusevangelie 
 
Meestal lezen we kleine stukjes uit 
de Bijbel. Hooguit een hoofdstuk. 
Maar het heeft een verrassend 
effect als je alle verhalen uit een 
evangelie achter elkaar te horen 
krijgt. Je krijgt dan een ander 
beeld van Jezus, van de tijd en de 
wereld waarin Hij leefde en van 
het (schijn)proces dat Hij 
onderging. Je luistert anders.  
We nodigen u uit om tijdens de 
Veertigdagentijd de uitdaging met ons aan te gaan en in 
één zit van een paar uren het verhaal van Jezus als nieuw 
te horen. 
 
Datum : woensdag 24 maart  
Plaats  : kerk Idskenhuizen 
Tijd  : 19.30 uur 
Leiding : ds. Gerda Keijzer 

about:blank
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26. Filmavond: God on trial 
 
1943. In een sombere barak in concentratiekamp 
Auschwitz wacht een groep gevangenen hun 
afschuwelijke lot af. Ze leven in moeilijke omstandigheden 

en hebben niet veel 
hoop om het kamp te 
kunnen overleven.  
Op de vooravond van 
hun waarschijnlijke 
dood gaan ze een 
debat aan om 
erachter te  komen 
wat Gods intenties 
zijn voor deze 
uitzichtloze situatie. 
Ze klagen God aan. 

Is God genadig en is er een hoger doel voor dit alles? Of 
staat God aan de kant van de nazi’s en wil hij de 
mensheid laten boeten voor hun zonden?  Wat kan de 
reden zijn dat God hen verlaten heeft en dat Hij toelaat dat 
mensen zo moeten lijden op een mensonterende plek.  
 
Het is een aangrijpende film.  
 
Datum : woensdag 28 april  
Plaats  : dorpshuis de Stjelp, Idskenhuizen 
Tijd  : 19.30 uur 
Leiding : ds. Gerda Keijzer  
 
 
 
 
 
 
 

about:blank
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27. Dauwtrappen Hemelvaartsdag 
 
Met de hele gemeente stappen we op donderdag 13 mei, 
hemelvaartsdag, op de fiets in de morgen om de dauw op 
de landerijen in onze omgeving te bewonderen. 
We vertrekken om 8.00 uur vanaf de kerk van Langweer 
en fietsen een uurtje. Om 9.00 uur staat er een ontbijt 
klaar in de Hoekstien waarna om 10.00 uur een korte 
viering is in de kerk 
van Langweer. 
 
Anneke Adema 
gaat voor in deze 
hemelvaartsdag-
viering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een gezamenlijke dienst. 
 
 
Datum : donderdag13 mei 
Plaats  : de Hoekstien en kerk Langweer 
Aanvang : start 8.00 uur bij de kerk van Langweer 
Dienst  : 10.00 uur in Langweer 
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28. Taizéreis 
Elke week komen duizenden jongeren uit de hele wereld 
samen in Taizé, een klein gehuchtje in het liefelijke 
Bourgogne in de heuvels tussen Dion en Lyon. Jongeren 
van scholengemeenschap Bogerman worden jaarlijks 
uitgenodigd een week mee te gaan naar Taizé en een 
aantal jongeren uit Langweer hebben zo’n bijzondere 
week al eens meegemaakt. Het heeft op hen een enorme 
indruk gemaakt met betekenis voor de rest van hun leven! 
 
De kloostergemeenschap Taizé is gesticht door Roger 
Schultz, beter bekend als broeder Roger. Hij kocht aan het 
begin van de Tweede Wereldoorlog een huis in Taizé om 
er oorlogsvluchtelingen in op te vangen. Gaandeweg 
sloten zich broeders bij hem aan, die samen de 
gemeenschap van Taizé vormden. Broeder Roger werd in 
2005 tijdens een dienst door een verwarde vrouw 
doodgestoken. Inmiddels bestaat de gemeenschap uit 
zo’n 100 broeders uit verschillende kerkelijke richtingen. 
Wekelijks ontvangen ze duizenden, meest jonge 
bezoekers. Een verblijf in Taizé is een mogelijkheid om 
naar gemeenschap met God te zoeken door 
gemeenschappelijk gebed, zingen, stilte en persoonlijke 
bezinning. Je kunt hierdoor innerlijke vrede, een zin voor 
je leven en bezieling hervinden. 
 
Taizé heeft een heel rijke geschiedenis, kijk daarvoor 
maar eens op www.taize.nl. 
In Taizé verblijf je van zondag tot zondag, waarin je in een 
week de hele cyclus tot en met Pasen meemaakt. Een 
week naar Taizé gaan betekent: heel veel gesprekken met 
leeftijdsgenoten uit de hele wereld, tot jezelf komen tijdens 
vaste momenten van stilte en meditatie, stil staan bij 
geloven. 
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Taizé richt zich speciaal op jongeren van 15-29 jaar. 
Jongeren van 15-29 jaar zijn als groep welkom. In 
speciale weken, vooral in de zomer, is die leeftijdsgrens 
35 jaar. Volwassen ouder dan 29 jaar kunnen individueel 
komen of als stel, maar niet als groep. Andere opties zijn 
er ook. 
 
Naar Taizé gaan veronderstelt dat men de hele tijd in 
Taizé blijft en deelneemt aan het dagritme, waarin het 
gemeenschappelijk gebed drie keer per dag centraal 
staat, met bijbelinleidingen en ontmoetingen in 
gesprekgroepjes. In elke groep die naar Taizé komt, 
kunnen maximaal 5 mensen van 30 jaar en ouder 
meekomen, of bij grotere groepen: 20% van de groep (één 
op de vijf). Overnachten kan op de ‘camping’, slaapzalen, 
appartementjes. Gezien het prachtige weer in de zomer is 
kamperen een uitstekende optie. De kosten zijn gering: in 
principe vragen ze een bijdrage aan de kosten, waarbij ze 
denken aan een minimum van 150 euro voor de hele 
week. Per auto is Taizé in één (lange) dag te bereiken. 
 
Bij belangstelling organiseren 
we een informatie-avond. 
Daarin komen jongeren die 
naar Taizé zijn geweest 
vertellen wat het hen deed en 
worden de mogelijkheden om 
naar Taizé te gaan verkend. 
 
 
 
Heb je belangstelling, geef je dan op. 
 
Leiding : ds. Aart Veldhuizen 
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29. Kloosterweekend  
Vorig jaar oktober verbleven we, een aantal vrouwen 
vanuit de gemeente, een weekend in het Liobaklooster te 
Egmond Binnen. Het was een positieve ervaring mee te 
leven in het dagelijkse ritme van de zusters. We waren 
onder de indruk van hun leven dat volledig in het teken 
staat van hun geloof en hun toewijding. Het bracht ons 
met elkaar in gesprek over ons eigen geloofsleven, maar 
er was ook ruimte voor plezier en ontspanning. Voor ons 
allemaal een onvergetelijke ervaring. 
Tijdens het verblijf in het klooster is het de bedoeling, het 

kloosterleven zoveel 
mogelijk mee te 
beleven, door 
aanwezig te zijn bij de 
getijden gebeden, 
avondmaal en 
vespers. Het 
kloosterleven is sober, 
maar het verblijf voor 
de gasten is 

comfortabel met bad, bed, brood en warme maaltijd. De 
omgeving van een klooster is vaak rustig, waar ruimte is 
voor wandeling en buitenleven.  
 
Bij voldoende aanmelding organiseren we opnieuw een 
verblijf in een klooster. Omdat er lang van te voren 
gereserveerd moet worden staat het op de planning voor 
het najaar in 2021. U moet zich nu wel al vast aanmelden, 
wanneer u belangstelling heeft en een dergelijk verblijf wilt 
beleven.  
Concrete informatie over locatie en datum volgt daarna.  
 
Datum : najaar 2021 
Leiding : Jikke de Jong 
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30. Jeugdactiviteiten 
 
Kliederkerk in Langweer. 
 

Ook dit jaar zal er weer 
Kliederkerk zijn in de kerk van 
Langweer. De Kliederkerk krijgt 
dit jaar een andere invulling dan 
voorgaande jaren. De 
Kliederkerk wordt dit jaar 
namelijk niet alleen voorbereid 
door jong maar ook door oud. 
Wij zullen niet meer op de 
vrijdag samen komen voor de 
voorbereiding maar dit zal op 
de zondag zelf zijn. Iedereen is 

welkom om gezamenlijk een mooie dienst neer te zetten. 
Dus neem je (groot)ouders, ooms, tantes, neven, nichten, 
buren en alle anderen mee!  
 
De Kliederkerk begint dit jaar op de zondagen om half 10. 
Wij zullen na de opening met het bijbelverhaal van die dag 
uiteengaan en in groepjes de dienst voorbereiden. 
Knutselen, toneelspelen, zingen en dansen alles is 
mogelijk! De groepen zullen bestaan uit jong en oud om 
de krachten en creativiteit te bundelen om zo toe te 
werken naar een mooie dienst. Om 11 uur zal dan de 
echte kerkdienst, waar wij allemaal aan mee hebben 
geholpen, plaats vinden. Na de kerk zullen er soep en 
broodjes aanwezig zijn om deze ochtend gezamenlijk af te 
sluiten. 
 
De data zullen later in het kerkelijk jaar volgen. Houdt 
hiervoor de berichtgeving op school en Geschakeld in de 
gaten! 
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Gedenkkaarsen  
In de maand november gedenken velen hun geliefden die 
zijn gestorven. Ook gedenken wij in deze maand vanuit de 
kerken altijd de overledenen. Dit jaar vragen wij hiervoor 
de hulp van de kinderen. Wij willen dit jaar gedenkkaarsen 
gaan maken samen met jullie hulp. Er zullen bestaande 
kaarsen versierd worden jullie. Deze kaarsen worden dan 
op zondag 22 
november 2020 
aan de 
nabestaanden 
overhandigd.  
 
 
Tijdens deze 
activiteit zal er 
ruimte zijn voor 
gesprekken en 
vragen. Deze activiteit is geschikt voor kinderen van de 
bovenbouw (groep 5 t/m groep 8).  
 
 
 
Datum : Vrijdag 20 november 
Plaats  : de Hoekstien, Langweer 
Tijd  : 16.00 – 18.30 uur 
Leiding : kliederkerkleiding 
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PKN Op ‘e Noed 
 
Club   groep 7-8 
Voor de jongeren van groep 7 en 8 
komt er dit jaar voor het eerst een club 
avond. Eens per maand is er op vrijdag 
avond een spelletjes avond. De spellen 
zullen variëren van spannend naar 
leerzaam maar vooral met veel plezier. 
 
 
 
Rock-steady  12-15 jaar 

Voor de 
middelbare 
schooljeugd is er 
op 1 avond in de 
2 weken het 
Rock Steady 
programma; met 
spel, 
aansprekende 

werkvormen, gezelligheid en goede gesprekken over hoe 
je Christus kunt volgen in deze tijd!  
 
 
 
Youth Alpha  15-18 jaar 
Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin 
van je leven? Loop je rond met andere levensvragen of wil 
je meer te weten komen over het christelijk geloof? Dan is 
Alpha Youth echt iets voor jou! De thema’s van de 
avonden zijn zeer divers en hebben een diepgang op het 
geloof. 
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Catechese boven 18 jaar 
Vanaf oktober beginnen we weer met de 
catechese boven de 18 jaar (tot 25 jaar). 
Eén keer per drie weken komen wij bij 
elkaar om te spreken over de verschillende 
geloofsonderwerpen. Je mag ook zelf 
onderwerpen inbrengen die we kunnen 
behandelen. Deze avonden zijn in 
Idskenhuizen en de data worden in overleg 
gepland. We beginnen vanaf oktober en 
gaan door tot aan de zomer.  

Dames en heren boven de 18 jaar zijn welkom om zich 
aan te melden voor bij deze avonden.  
 
 
 
Nacht zonder dak 
HET zomerevenement van onze 
kerk “Nacht Zonder Dak” komt ook 
volgend jaar in de agenda. Eind 
juni 2021 kunnen de jongeren 
vanaf groep 7 een nacht in een 
kartonnen doos/ zelfgemaakt krot 
slapen. Hiermee zamelen we geld 
in om jongeren in sloppenwijken 
aan de andere kant van de wereld 
te helpen met betere toekomstkansen. 
 
Voor meer informatie en de datum  
houd www.nachtzonderdaknl/sintnicolaasga in de gaten!! 
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