
U kent die woorden vast 
en zeker als de woorden 
aan het begin van het 
Kerstverhaal in Lukas 2. 
Toch staan ze niet meer in 
de Bijbelvertaling die we 
in onze kerken gebruiken. 

De Bijbel is oorspronkelijk 
niet in het Nederlands 
geschreven. Dat zou wel 
makkelijk zijn, maar dat is 
helaas niet zo. Wij moeten 
het met vertalingen 
doen. Om de zoveel tijd 
komen er weer nieuwe 
vertalingen uit. Sommige vertalingen worden aangewezen 
voor gebruik in de kerkdienst. Sinds 2004 gebruiken we 
in onze kerken de Nieuwe Bijbelvertaling. De vertalers 
die de Nieuwe Bijbelvertaling maakten, kozen voor heel 
andere woorden dan het bekende ‘en het geschiedde’. 
Want dat staat daar letterlijk. 
Maar in ons hedendaags Nederlands zegt niemand dat 
meer, zelfs de journaaluitzending zal binnenkort de 
openstelling van de horeca niet verslaggeven met een 
formeel: ‘en het geschiedde dat vanmorgen de horeca weer 
open ging’. 
De Nieuwe Bijbelvertaling heeft er dus gewoon voor 
gekozen om de eerste woorden van het kerstverhaal uit 
Lukas 2 te vertalen in hedendaags Nederlands:

“In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af  
dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 

inschrijven”.

Bij het uitkomen van de Nieuwe Bijbelvertaling is er 
door een aantal dominees wat verzet geweest om deze 
vertaling in de kerkdiensten te gebruiken. Ik steunde 
stilletjes dat verzet en had ook moeite met het gebruik 
van de Nieuwe Bijbelvertaling in kerkdiensten waarin ik 
voorging. Gaandeweg ben ik minder ‘streng’ geworden, 
al wijk ik af en toe bewust af en gebruik dan toch een 
andere vertaling. Het is fijn dat de Nieuwe Bijbelvertaling 
goed te begrijpen is, maar helaas is hij vaak te ver 
verwijderd van wat er in de oorspronkelijke bijbeltaal 
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staat. Er komt wel een herziening aan. Misschien hebt 
u daar al eens iets over gelezen in de krant. Ik zou het 
fijn vinden dat ze het begin van Lukas 2 anders gaan 
vertalen, al denk ik dat dit niet zal gebeuren omdat ze 
vasthouden aan de eis dat het hedendaags Nederlands 
moet zijn. Dat is natuurlijk prima. Maar omdat er dan 
wel iets verloren gaat van wat er eigenlijk in de Bijbel 
staat, is het belangrijk dat de voorganger precies uitzoekt 
wat de schrijver van het Bijbelverhaal precies met zijn 
woorden bedoelde. Daarom is het belangrijk dat in elk 
geval dominees Hebreeuws (de taal waarin het Oude 
Testament geschreven is) en Grieks (de taal waarin het 
Nieuwe Testament geschreven is) kunnen lezen. Dat kost 
tijd en is soms lastig, maar wel heel belangrijk om de 
Bijbel echt te laten spreken en niet altijd te laten zeggen 
wat je altijd al dacht.

Wie vertaalt, moet kiezen. Ga je zo letterlijk mogelijk 
vertalen, of moet het gewoon hedendaags Nederlands 
zijn? Het Lukasevangelie is oorspronkelijk geschreven 
in het Grieks. Hoe maak je daar Nederlands van? Doe je 
dat in zo makkelijk mogelijk Nederlands zodat zoveel 
mogelijk mensen het begrijpen? Of vertaal je het zo dat 
je bijna precies nog kunt zien wat elk Griekse woord 
betekende? In de preekvoorbereiding maak ik de komende 
weken weer een eigen vertaling vanuit het Grieks van het 
oorspronkelijke Kerstverhaal. Het is belangrijk voor mijn 
preekvoorbereiding dat ik opnieuw precies en nauwkeurig 
naga wat er toen precies toen is opgeschreven en wat dat 
toen betekende. Het zal dit jaar voor de 22e keer zijn dat ik 
een vertaling maak van Lukas 2 en ik weet dus al behoorlijk 
wat er precies staat. Toch probeer ik elke keer weer een 
eigen Nederlandse vertaling te maken die zo dicht mogelijk 
bij de oorspronkelijke Griekse taal blijft, om zo de tekst 
voor de zoveelste keer door me heen te laten klinken. Die 
vertaling van mij is dan zo dicht mogelijk bij het Grieks en 
dat is behoorlijk krom Nederlands. Zoals ‘en het geschiedde’ 
of ‘en het gebeurde’. Hoewel, zo krom is het ook weer niet. 
De vertaling van 1951, die we tot 2004 in onze kerken 
gebruikten, blijft dichter bij wat er in het oorspronkelijk 
Grieks staat en is hier toch redelijk goed leesbaar: 

“En het geschiedde in die dagen dat er een bevel 
uitging vanwege keizer Augustus dat het gehele rijk 

moest worden ingeschreven.”

Het kan nog letterlijker dan hierboven. Want het Griekse 
woord dat er staat op de plek van bevel is het woord 
dogma. En dat woord kennen we ook in onze taal. Dogma 
is het woord dat doet denken aan een strenge leer waar 
niet aan te tornen valt. Verrassend is dat: de dogma’s 
komen blijkbaar niet van de kerk zoals veel mensen 
denken, maar van de machthebbers. Want die hebben 
maar één belang: iedereen tellen. Zodat ze precies weten 
hoeveel mannen ze kunnen inzetten in de strijd en wie er 
wint. En wie er president wordt. Vanuit hen bezien ben je 
alleen maar een nummer.

Met Kerst kies ik elk jaar om de oudere vertaling in de 
kerkdienst te gebruiken. Dus zal in de Kerstnacht ook dit 
jaar in Langweer weer klinken: “En het geschiedde in die 
dagen dat er een bevel uitging…..”. 

Ik kies daarvoor omdat de uitdrukking ‘en het geschiedde’ 
een veelzeggende uitdrukking is in die tijd die terug-
gaat op een oude Hebreeuwse formulering. Lukas kiest 
er heel bewust voor om juist deze woorden op belang-
rijke plekken in het evangelie neer te zetten als een 
markeringspunt. Hij zegt daarmee: let op, hier gebeurt 
iets, hier wordt geschiedenis gemaakt! Wat geschiedde er 
dan? Misschien kan 
ik beter zeggen: wie 
geschiedde er? Het 
is God. Hij laat iets 
geschieden vanuit 
de hoge. 

Het is precies dat 
gevoel dat ieder-
een ervaart bij de 
geboorte van een 
kindje en wat zo 
vaak op geboorte-
kaartjes staat: ‘het 
is een wonder!’ Toon 
Hermans zei in een 
interview eens op onnavolgbare wijze: “Elke geboorte is 
een onuitsprekelijk wonder. Bij elke bevruchting is sprake 
van iets bovennatuurlijks. Want er gebeurt zoveel meer dan 
het piemeltje vermag.” In het Kerstverhaal is dat helemaal 
het geval. Terwijl keizers en koningen zich druk maken 
om strijdbare mannen te tellen alsof het stemmen voor 
Trump of Biden zijn en terwijl dagelijks geteld wordt hoe-
veel Coronabesmettingen en opnames in ziekenhuizen er 
de afgelopen dag zijn bijgekomen of afgegaan, gebeurt 
hier in de geboorte van dat kind in de kribbe (voederbak 
in de Nieuwe Bijbelvertaling) iets dat jou doet kantelen 
naar de hemel. Er wordt een kind geboren. Een klein 
kind, een zuigeling, kwetsbaar als ieder ander babytje, 
maar een kind dat geschiedenis zal gaan maken, al wordt 
het misschien niet eens ingeschreven. Armzalige herders 
komen kijken en later ook nog een stelletje buitenlandse 
magiërs, die stiekum via een omweg terug naar huis gaan 
omdat niemand het mag weten. Veel stelt het allemaal 
niet voor. En toch begint daar iets nieuws. Want dat pas-
geboren kind zal niet alleen maar een nummer zijn. Inte-
gendeel. Het zal als geen ander laten zien wat uit God is. 

Terug naar onze tijd. Want hoe belangrijk het ook is dat de 
dominees uitzoeken wat er precies in de oorspronkelijke 
tekst bedoeld is, het gaat in de Bijbelverhalen uiteindelijk 
niet over wat er toen gebeurd is. Het gaat er om dat 
het Bijbelverhaal zich hier en nu telkens weer opnieuw 
afspeelt. Wij komen aan bod als deelnemers aan het 
verhaal, na Maria, Jozef, de herders en de wijzen uit het 
Oosten. En de vraag is aan ons: durven ook wij ons eraan 
toe te vertrouwen, aan een God die geschiedenis maakt? 
En die in het klein komt, midden onder ons? 

Ik denk dat we juist daar in deze barre tijden ontzettend 
veel behoefte aan hebben.
Ik tenminste wel.

Aart Veldhuizen
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KErKdiEnstEn tjErKgAAst - idsKEnhuizEn - st. nicolAAsgA

Elke week kunt u een dienst vanuit de kerk in Idskenhuizen 
rechtstreeks bekijken via de website van onze kerk.

www.pkn-openoed.nl 

Ook kunt u de dienst op een later tijdstip terug kijken. 
Deze diensten worden door Alex en Wim van der Wal 
opgenomen. 
We weten niet wanneer we weer samen naar de kerk 
kunnen. We houden u op de hoogte via de Zondagse 
Ontmoeting.

KErKdiEnstEn lAngwEEr

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

zondag   29 november - 1ste Advent
9.30 uur  Pastor Bauke van Brug
 Collecte: diaconie en eigen gemeente

zondag   6 december - 2de Advent   
9.30 uur ds. Aart  Veldhuizen
 Collecte:  Kerk in actie, Kinderen in de Knel  
 en eigen gemeente

zondag   13 december - 3de Advent    
9.30 uur  ds. Aart Veldhuizen
 Collecte: Diaconie en eigen gemeente

zondag   20 december - 4de Advent   
9.30 uur  Pastor Jeroen Knol
 Collecte: Voedselbank Joure en eigen gemeente

Voorlopig worden alle diensten rechtstreeks
 uitgezonden vanuit de kerk van idskenhuizen. 

de diensten zijn te volgen via de website 
www.pkn-openoed.nl

zondag  29 november - paars - 1e advent
9.30 uur ds. Gerard Venhuizen, Nijensleek
 1e collecte: diaconie  
 2e collecte: onderhoud orgels + 
 restauratie klok St. Nyk

zondag  6 december - paars - 2e advent
9.30 uur mevr. Betty Posthumus, Lemmer
 1e collecte: kinderen in de knel  
 2e collecte: kerk

zondag  13 december - paars - 3e advent
9.30 uur ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: Diaconie   
 2e collecte: kerk

zondag  20 december - paars - 4e advent
9.30 uur da. Yvonne Slik, Balk
 1e collecte: Missionair Nederland 
 2e collecte: kerk

donderdag 24 december - wit - Kerstnachtdienst
19.30 uur Kerstnachtdienst in de openlucht
 Waar de dienst is, kunt u lezen in de Zondagse   
 Ontmoeting. Bij slecht weer gaat de deze   
 dienst niet door en kunt u de dienst van
 21. 00 uur bekijken
21.00 uur Kerstnachtdienst op www.pkn-openoed.nl
 Collecte: Kinderen in de knel en kerk

Vrijdag 25 december - wit - Kerstfeest
9.30 uur ds. Gerda Keizer
 1e collecte: Kinderen in de knel  
 2e collecte: Kerk

zondag  27 december - wit
9.30 uur ds. Gerda keizer
 1e collecte:Diaconie   
 2e  collecte: Kerk

donderdag 31 december - wit - oudejaarsdienst 
19.30 uur Geertje van der Meer
 1e collecte: diaconie   
 2e collecte: Kerk

Vrijdag  1 januari - nieuwjaar - geen dienst!

zondag  3 januari - wit - Nieuwjaarsdienst
9.30 uur Gerda Keijzer, 
 1e collecte: bloemenfonds
 2e collecte: kerk

zondag  10 januari - groen
9.30 uur da. Yvonne Slik, Balk
 1e collecte: noodhulp Ethiopië 
 2e collecte: kerk

zondag  17 januari - groen
9.30 uur Linda Wind, Jannie van Koten en Geertje v/d Meer
 1e collecte: diaconie
 2e collecte: kerk

zondag  24 januari - groen - oecumenische dienst
10.00 uur in de rK kerk
 1e collecte: project diaconie
 2e collecte: kerk

zondag 31 januari - groen
9.30 uur ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: PKN jong protestant, JOP
 2e collecte: kerk
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Deze diensten zijn ook te volgen op:  
www.kerkdienstgemist.nl

donderdag 24 december - Kerstnachtdiensten   
20.00 uur en 23. 00 uur ds.  Aart Veldhuizen
 Men kan zich aanmelden voor één van deze   
 diensten bij de scriba ( Tel. 0513-499248 ) 
 Collecte: Kerk in Actie, Geef licht!  
 Een beter leven voor de vluchtelingenkinderen   
 in Griekenland / collecte voor eigen gemeente

zondag 27 december    
9.30 uur  ds. Aart Veldhuizen
 Collecte: Diaconie en eigen gemeente

donderdag 31 december - Oudjaarsdienst
19.30 uur ds. Aart Veldhuizen
 Collecte: Diaconie en eigen gemeente

zondag 3 januari   
9.30 uur  Pastor Anneke Adema
 Collecte: Diaconie en eigen gemeente

zondag 10 januari    
9.30 uur  ds. Aart Veldhuizen
 Collecte: Diaconie en eigen gemeente

zondag 17 januari   
9.30 uur ds. Gerda Keijzer
  Collecte: Diaconie en eigen gemeente

zondag 24 januari    
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
  Collecte: Missionair werk en eigen gemeente

november
za 19 Psalm 145  Loflied 
vr 27 Matteüs 25:31-46  Christelijk sociaal 
za 28 Jesaja 1:1-9  Verlaten en verlaten worden
zo 29 1e Advent 
  Jesaja 1:10-20  Het gaat om je hart! 
ma 30 Jesaja 1:21-31  Zuivering 
december
di 1 Jesaja 2:1-9  Verenigde naties 
wo 2 Jesaja 2:10-22  Berg je! 
do 3 Jesaja 3:1-12  Chaos 
vr 4 Jesaja 3:13-4:1  Wanverhouding 
za 5 Jesaja 4:2-6  Vernieuwing 
zo 6 2e Advent 
  1 Tessalonicenzen 1:1-10  Missionaire gemeente 
ma 7 1 Tessalonicenzen 2:1-12  Vruchtbaar bezoek 
di 8 1 Tessalonicenzen 2:13-20  Ondanks tegenwerking ... 
wo 9 1 Tessalonicenzen 3:1-13  ... toch volgehouden 
do 10 1 Tessalonicenzen 4:1-12  Liefde in praktijk 
vr 11 1 Tessalonicenzen 4:13-18  Troost 
za 12 1 Tessalonicenzen 5:1-11  Laat u (niet) verrassen
zo 13 3e Advent 
  1 Tessalonicenzen 5:12-28  Trouw 
ma 14 Haggai 1:1-15  Bouwbeleid 

din 15 Haggai 2:1-9  Zeg niet: vroeger was alles beter 
wo 16 Haggai 2:10-23  Als je zoveel ellende ziet, 
   waarom kom je dan niet bij God? 
do 17 Jesaja 50:1-3  Confronterende vragen 
vr 18 Jesaja 50:4-11  God is nabij 
za 19 Psalm 132  Vaste woon- en verblijfplaats 
zo 20 4e Advent 
  Jesaja 51:1-8  Vastigheid 
ma 21 Jesaja 51:9-16  Je wachter zal niet sluimeren 
di 22 Jesaja 51:17-23  Bescherming 
wo 23 Jesaja 52:1-6  Bevrijding
do 24 Kerstnacht 
  Psalm 2  Volken trekken samen 
vr 25  Eerste Kerstdag 
  Jesaja 52:7-12  Goed nieuws 
za 26 Tweede Kerstdag 
  Jesaja 52:13-15  Sprakeloos 
zo 27 Jesaja 53:1-6  Opvallend onopvallen 
ma 28 Jesaja 53:7-12  Herder als schaap 
di 29 Jesaja 54:1-5  Vruchtbaar 
wo 30 Jesaja 54:6-10  Grenzeloze liefde 
do 31 Jesaja 54:11-17  Steengoed 

Het leesrooster voor het jaar 2021 is nog niet bekend gemaakt

lEEsroostEr

Vorige ‘Geschakeld’ schreef ik nog dat ik me verheugde op de 
ochtendkringen in het wijkcentrum. Inmiddels weten we dat die 
niet zijn doorgegaan. Inmiddels heeft ook de kerkenraad van Op 
‘e Noed besloten om de bezoeken te beperken tot een minimum. 
Alleen wanneer er hoge nood is wordt een uitzondering gemaakt. 
Ik vind het lastig want ik merk dat voor vele ouderen het bezoek 
minder wordt, hun dagbesteding wordt beperkt en zaken als 
boodschappen doen zijn ingewikkelder geworden. Er zijn 
gelukkig ook mooie dingen te melden. Zo vindt de locatiemanager 
van Doniahiem het belangrijk dat er nog iets van geestelijk 

doniAhiEm, dE schArlEijEn En dE iEndrAcht
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puzzElEn mEt dE liturgiE 

(3) Bemoediging en groet

In dit blad volgen weer een paar puzzelstukjes van de 
kerkdienst. Gerda Keijzer en ik (Aart Veldhuizen) bespreken 
afwisselend de elementen die je in de meeste kerkdiensten 
tegenkomt. Aflevering een en twee waren van de hand van 
Gerda Keijzer en stonden in het vorige blad. Dit keer van mijn 
kant aflevering drie, vier en vijf. Onze serie gaat voorlopig 
twaalf afleveringen krijgen om u nader te informeren over 
de achtergronden van de onderdelen van de kerkdienst. 
De min of meer vaste orde van de kerkdienst is in vele 
eeuwen ontwikkeld. En het leuke is: op plekken waar men 
gaat experimenteren naar nieuwe vormen van kerkdienst, 
komt men rechts- of linksom vaak toch weer bij ongeveer 
een vergelijkbare opbouw uit. 

Binnenkomen bij het hof
De onderdelen drie, vier en vijf die ik in dit kerkblad 
bespreek, vormen samen de ‘dienst van de voorbereiding’. 
Wat er in die eerste delen van de kerkdienst gebeurt, is heel 
goed te vergelijken met een bezoek aan een koningshuis. 
Er zijn dingen aan de hand en daarom heb je audiëntie 
aangevraagd. Je wilt er de koning over spreken. Of je bent 
misschien uitgenodigd om langs te komen omdat de koning 
jou ergens over spreken wilt. Als we die beeldspraak van het 

bezoek aan een koning vasthouden, vallen de puzzelstukjes 
van de kerkdienst zomaar op zijn plaats. Lees maar mee. 
We gaan staan omdat de koning de ruimte binnenkomt onder 
koninklijke muziek (het intochtslied). Als we uitgezongen 
zijn, sta je oog in oog met de vorst. Je maakt een buiging, 
of je zegt zoiets als: “onze hoop is op u!” Zo laat je de vorst 
weten dat je hem hoog acht. 
In de kerkdienst doen we dat ook. We gebruiken daarvoor 
woorden uit Psalm 121: “Onze hulp is in de Naam van de 
HEER onze God, die hemel en aarde gemaakt heeft….” Die 
woorden zijn ònze woorden. Vroeger werd hier ook wel 
het woord Votum voor gebruikt. Votum betekent wens of 
gelofte. Tegenwoordig noemen we dat meestal gewoon 
Bemoediging, maar eigenlijk klopt dat woord niet helemaal. 
Instemming of gelofte zou beter zijn. We laten God weten 
dat we erop vertrouwen dat hij onze hulp is. En dan klinkt 
een groet voor jou, van boven, van God: “Genade en vrede 
voor jou…..”. 
Soms zijn we daarna even stil en spreekt de voorganger 
een drempelgebed uit. Logisch, want bij een koning durf 
je ook niet zomaar over de drempel te komen. In de kerk 
kan dan een gebed worden uitgesproken als: “Heer, hier 
zijn we. Kom en laat ons weten dat wij uw kinderen zijn, 
vandaag en morgen, en altijd.” Je vindt drempelgebeden in 
ons Nieuwe Liedboek in Lied 291 tot en met 298, vaak wordt 
een dergelijk lied uitgekozen om op dit moment te zingen.

leven overeind blijft in Doniahiem. Bewoners van 
Doniahiem kunnen nu iedere zondag om 11.00 uur 
de dienst van Op ‘e Noed via de beamer volgen. Ook 
mag ik, met mondkapje op, nog mensen bezoeken. 
Dit doe ik daarom wel, zij het, in beperkte mate en 
vaak naar aanleiding van een telefoontje van familie, 
van bewoners zelf of van het personeel.
Het blijft jammer dat de meeste bewoners van de 
Eendracht en de Scharleijen niet met ons verbonden 
kunnen zijn door het mee beleven van onze online 
diensten. Ik weet dat velen hun eigen pad vinden 
door via radio of televisie diensten te volgen. Zo vindt 
ieder zijn of haar weg wel weer maar toch wil ik alle 
bewoners van mijn wijk Gods zegen toewensen in 
deze tijd.

Vrede en alle goeds, 
pastor Geertje van der Meer
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 (4) Kyriëgebed

We hebben de koning onze belofte gedaan en hij heeft 
ons teruggegroet. Maar we zijn niet zomaar gekomen. We 
hebben ballast bij ons. We willen straks best gaan luisteren 
wat de koning te zeggen heeft en zijn benieuwd, maar er zit 
ons eerst nog iets dwars. Dat moet er eerst uit voordat we 
goed kunnen luisteren. In de kerkdienst doen we dat in het 
Kyrië of Kyriëgebed of Gebed om ontferming. We spreken 
uit wat ons dwars zit en zingen of zeggen dan (liefst met 
zijn allen tegelijk): “Heer ontferm U” of “Kyrië eleison” (wat 
gewoon Heer ontferm U betekent).
Wat in dit Kyrië en in het hierna volgende Gloria wordt 
gewisseld is heel wezenlijk voor de omgang tussen mensen en 
God. Vaak klinkt het Kyrië ingetogen en het Gloria uitbundig, 
met daarin dan weer een ingetogen deel waarin opnieuw 
om ontferming wordt geroepen. Maar het komt ook voor 
dat juist het Kyrië wordt uitgeschreeuwd. Zo bijvoorbeeld 
in de Misse Solennelle van Louis Vierne. Beluister dat 
maar eens op Youtube en laat je overdonderen door maar 
liefst twee koren en twee orgels die daar door elkaar heen 
omhoog roepen tot God. Indrukwekkend vond ik het ook 
toen een jaar of tien geleden mensen uit Zuid-Amerika te 
gast waren in de Martinikerk in Sneek. We vroegen hen om 
het gebed om ontferming met ons te bidden. Het werd een 
indrukwekkend gebeuren waarin het leed en al wat hen 
dwars zat werd uitgeschreeuwd in de richting van God. Zo 
doet men dat daar in de sloppenwijken. Het Gloria daarna 
was niet minder uitbundig.
Op momenten van grote spanningen en nare gebeurtenissen 
om ons heen, ervaar ik vooral in het gebed om ontferming, 
aan het begin van de dienst, God als het dichtstbij. Als ik 
hem aanroep, doe ik dat in het besef dat Hij present is. 
Zo dichtbij dat ik hem zeggen wil, soms fluisterend, soms 
luidkeels, wat mij allemaal zo dwars zit en waar ik geen raad 
mee weet: “Heer, ontferm U!”

 (5) glorialied

De overgang naar het Gloria lijkt op het eerste gezicht 
vreemd. We hebben net uitgesproken wat ons zo dwars zit 

en dan gaan we nu een loflied zingen? Waar slaat dat op? 
Maar als je denkt aan de beeldspraak van het bezoek van 
onderdanen aan een koning, is het toch wel heel logisch. We 
staan daar bij de koning in de hof. We hebben onze schroom 
afgelegd en hebben de koning toevertrouwd wat ons dwars 
zit. En hij blijkt te luisteren. 
Als we in de kerkdienst het Gebed om ontferming bidden, 
dan is dat in het vertrouwen dat God luistert. Want, zo wordt 
dan vaak gezegd: Gods barmhartigheid kent geen einde, 
daarom prijzen wij zijn naam. En dus klinkt dan het Gloria. 
Op de plek van het Gloria zingen we vaak een loflied, bij 
wijze van Gloria. De tekst van het originele Gloria vind je in 
Lied 299 a t/m h in ons Nieuwe Liedboek. Daar kun je zien 
dat het Gloria een grote lofprijzing is, maar dat halverwege 
het Gloria opnieuw God om ontferming wordt aangeroepen, 
net als in het bekende lied “Grote God wij loven U” dat ook 
weer eindigt met “Heer, ontferm U over ons”. Het is dus 
eigenlijk een heen en weer: we roepen God om ontferming 
en tegelijkertijd wordt het vertrouwen in ons gewekt dat we 
gehoord worden. 
Het Kyrië en het Gloria gebruiken in de kerkdienst is niet 
nieuwerwets. De kerk kent het al sinds de 3e eeuw na Christus 
en alle componisten hebben er muziek voor geschreven. 
Alle grote kerken wereldwijd kennen het. In de protestantse 
traditie zijn we het een tijdje kwijt geweest, maar het stemt 
mij dankbaar dat we het Kyrië en het daaruit opkomende 
Gloria in onze kerken weer volop gebruiken. 
Eén ding nog: het Gloria wordt niet het hele jaar door 
gezongen. In de adventsweken (de weken voor kerst) en de 
veertigdagentijd (de weken voor Pasen) klinkt het Glorialied 
niet in de kerk. Dat komt omdat dit weken van bezinning 
zijn. We keren meer in onszelf en doen aan zelfonderzoek. 
Voor het loflied is dan een tijdje geen plek. Trompetten 
en ander koperwerk klonk in die weken ook niet in de 
kerk. Maar als het dan daarna Kerst en Pasen wordt, dan 
klinkt opeens het loflied volop, schallen de trompetten en 
bulderen de bazuinen: Ere zij God in de hoge! Om het kind 
in de kribbe. En om de Heer die waarlijk is opgestaan.

diAconAAt

Kerstpakkettenactie 2020

Stichting Diaconale werkgroep 
Solidair Skarsterlân organiseert ook 

dit jaar weer de kerstpakkettenactie. 
Zo willen wij als gezamenlijke kerken 

mensen die in armoede of onder het sociale 
minimum leven een steuntje in de rug geven met een 

kerstpakket.

Daarom vragen wij u om het volgende:
Heeft u dit jaar een kerstpakket gekregen? En vindt u dat u 
het niet nodig heeft? Schenk het dan aan ons.
Een andere mogelijkheid is om zelf een pakket samen te 
stellen of houdbare levensmiddelen in te leveren.
Veel gezinnen uit onze voormalige gemeente Skarsterlân 
kunnen we daarmee een klein lichtpuntje bezorgen.

Op zaterdagmorgen 19 december van 10.00 -11.00 uur 
kunt u uw kerstpakket inleveren.

Voor langweer:
Kerstpakket of houdbare levensmiddelen inleveren in de 
dorpskerk Langweer
Als u niet in de gelegenheid bent om het kerstpakket te 
brengen neem dan contact op met Reinoud de Boer Tel: 06-
37274503 dan komt hij langs.

Voor op ‘e noed
R.K. H.Nicolaaskerk Sint Nicolaasga of in de kerk van 
Langweer, 
U mag uw pakket ook afgeven voor 19 december bij Nel Pit:
Oer it Spoar 2 tel: 0513-850976
Wij zien u graag en hopen op uw steun.
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Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân
Wilt u het werk van de Stichting financieel steunen, dan 
kunt u een gift overmaken op bankrekeningnummer NL81 
RABO 0326 1495 54 t.n.v. Stichting Diaconale werkgroep 
solidair Skarsterlân. 

Als u na 19 december een kerstpakket krijgt en deze 
beschikbaar wilt stellen, dan kunt u contact opnemen met 
Gerben van Houten, secretaris solidair
(06-42391992)

inzamelactie dE-waardepunten
voor onze voedselbank

Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen 
profiteert van een beter wordende economie. Duizenden 
gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de 
Voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen 
met een wekelijks voedselpakket.  
Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voorstellen 
dat deze mensen een moment van ontspanning kunnen 
gebruiken. Koffie komt echter sporadisch voor in onze 
pakketten. Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, 
maar wordt zeer gewaardeerd. 
Voedselbank De Utjouwer schiet daarom te hulp met het 
inzamelen van Douwe Egberts Waardepunten. 
De door jou ingeleverde waardepunten worden verzilverd 
voor pakken Aroma Rood snelfiltermaling van 250 gram, 
naar rato van de prijs van koffie op de wereldmarkt.

Deze pakken worden gedoneerd aan de 
Voedselbank. 

Geef  je D.E.-waardepunten 
zijn waarde en stel deze ter 

beschikking aan de Voedselbank!  

Je waardepunten, bij voorkeur geteld, kun je gedurende de 
hele maand december inleveren in de dozen op de volgende 
adressen:
Kerken en supermarkten in voormalig gemeente Skarsterlân 
Voor St. Nyk: U kunt de bonnen inleveren bij de JUMBO
Voor Langweer: U mag de punten ook in een envelop 
inleveren bij Jetske de Jong Bredyk 4, Pieter Brinksma, 
Oasingaleane 18 of bij Reinoud de Boer Appelhof 47.Bent 
u niet in de gelegenheid om het zelf te brengen dan willen 
we het graag bij u thuis ophalen. Neem dan contact op met 
Jetske de Jong tel: 0513-499738.

Diaconie kerk Langweer en de 
Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

inlia

“Help de Grieken alsjeblieft, en help deze mensen”

Leila uit Afghanistan zat zelf in een Grieks opvangkamp. 
Inmiddels heeft ze een verblijfsvergunning voor Nederland. 
Vanuit de TussenVoorziening van INLIA smeekt ze haar nieuwe 

landgenoten de mensen in de Griekse kampen te helpen. 
Ze heeft veel contact met mensen daar. Ze is bezorgd. 
Hoe lang houden ze het nog vol? Zonder genoeg water & 
eten, beschutting, sanitair, medicijnen? In onzekerheid? 
Haar beste vriendin daar moet wéér langer wachten op het 
besluit over haar asiel. Ze zit er al vijf jaar. Het wordt op 
z’n vroegst januari 2021. Een andere vriendin, met een baby 
van negen maanden, heeft corona. Ze is doodsbang. Leila 
probeert haar moed in te spreken. “Je bent moeder. Je moet 
sterk zijn. Hou vol.” 
De jongen uit Afghanistan, moederziel alleen. Al jaren. Dit 
voorjaar kreeg hij bericht: hij krijgt een vergunning. Maar 
door de coronamaatregelen heeft hij die nog niet en valt hij 
tussen wal en schip. Want wie asiel krijgt, moet het kamp 
verlaten. Dat mag nu niet, vanwege corona, maar hij krijgt 
ook geen leefgeld meer. 
“Het ligt niet aan de Griekse 
overheid of bevolking”, zegt 
Leila, “Geef de Grieken niet 
de schuld. Er zitten zoveel 
mensen daar, Griekenland 
kan dat niet alleen. De rest 
van Europa moet helpen.”  
Zelf heeft ze op de vlucht ook 
onder bomen geslapen. Met 
drie kinderen: haar eigen 
dochter en zoon én nog een 
kind alleen dat ze onderweg 
tegen waren gekomen. 
Natuurlijk heeft ze zich over 
dat kind ontfermd. Kinderen 
laat je niet aan hun lot over. 
Een jonge weduwe, op de vlucht met twee kinderen. Maar 
wie ze tegenkomt, helpt zij. Het kind in Griekenland. De 
Somalische man die in de bergen in Turkije niet meer door 
de sneeuw kon. Ze hebben hem geduwd. 37 uur lang. Want 
mensen in nood help je. Toch?

Binnenkort meer over het verhaal van Leila en haar kinderen, 
die bijna acht jaar lang onderweg waren naar veiligheid.

terugkeer in tijden van corona: leven in pauze-stand

Werken op een Nederlandse boerderij: dat was de droom. 
Maar hij kreeg geen asiel, dus moet Mamadou terug naar 
Senegal. Dat probeert hij nu al sinds maart. Maar ja: corona. 
Hij zit al een half jaar ‘in de wacht’. Ook asielzoekers 
die terug willen keren, ondervinden hinder van de 
coronamaatregelen.
Mamadou arriveert in september 2019 in Nederland. Het 
is een warme nazomer, daardoor is de overgang vanuit 
Senegal minder groot. Qua weer dan, niet qua omgeving. 
Delfzijl is toch echt wel wat anders dan de miljoenenstad 
waar Mamadou vandaan komt: Dakar, de hoofdstad van 
Senegal. Ze liggen allebei aan zee, maar daar houdt de 
gelijkenis wel op.
In Dakar was hij taxichauffeur, daarvóór werkte hij - buiten 
Dakar - op een boerderij. Dat had hij graag in Nederland 
gedaan. Waarom hier? In Nederland kun je jezelf zijn. 
Mamadou behoort tot een in Senegal gediscrimineerde 
minderheid. Toch wordt zijn asielverzoek afgewezen. Hij 
legt zich er bij neer; dan maar terug naar Senegal. 
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Daar heeft hij wel hulp bij nodig; om terug te kunnen 
reizen moet zijn identiteit opnieuw vastgesteld worden. 
Senegal heeft hier geen ambassade, de dichtstbijzijnde staat 
in Parijs. INLIA helpt Mamadou daarheen te reizen. Het is 
begin maart. De reis zal twee dagen duren, is de bedoeling. 

In Parijs kan Mamadou zijn zus 
bezoeken; die woont daar. Ze 
is getrouwd met een Fransman, 
ze hebben twee jonge kinderen. 
Een meisje van twee jaar en één 
van zes maanden. Mamadou 
verheugt zich: hij heeft zijn 
nichtjes nog nooit in levenden 
lijve gezien. Hij arriveert 16 
maart. Het wordt een mooie dag: 
hij krijgt zonder problemen zijn 
identiteitskaart en sluit voor het 
eerst zijn nichtjes in de armen. 
Wat een feest.

Dan breekt 17 maart aan en sluit Franrijk de grenzen: corona. 
Twee dagen worden twee maanden; zolang zit Mamadou 
vast in Parijs. Zijn zus en haar man zijn erg klein behuisd, 
Mamadou slaapt noodgedwongen in de huiskamer. 
Zo heb je als zus je broer jaren niet gezien en als nichtjes je 
oom nog nooit gezien, zo heb je hem twee maanden lang op 
de bank. Best veel ineens. En Mamadou moet vanwege de 
lockdown binnen blijven. Wat doe je dan de hele dag? Eten, 
slapen, roken. Het is alsof iemand de pauze-knop heeft 
ingedrukt. Je leven staat stil. 
Na twee maanden mag Mamadou weer reizen. Hij komt 
terug naar Groningen om zijn vertrek naar Senegal verder 
te regelen. Vier maanden later zit hij hier echter nog: alle 
instanties die ondersteunen bij terugkeer hebben last van de 
coronaperikelen, alles is vertraagd. En hij wil zo graag door 
met z’n leven. Hij móét terug, hij wíl terug. Kan iemand die 
pauzeknop uitzetten?

moria  -  onder de grens

Een boodschap van directeur John van Tilborg aan de kerken 
en andere betrokkenen bij het werk van INLIA

21 september 2020
Lieve vrienden en vriendinnen,

De ellende van de mensen uit het afgebrande Moria heeft 
velen van ons geraakt. 
Je dacht niet dat het erger kon dan dat kamp, maar het kon. 
Dertienduizend mensen op de vlucht voor de vlammen, 
zelfs geen provisorisch zeiltje meer als dak boven hun hoofd. 
Mannen en vrouwen. Moeders met kinderen. Kinderen 
zonder ouders. Vrouwen met pasgeboren baby’s lagen langs 
de kant van de weg. In Europa, ja in Europa, in 2020. Je zou 
het niet voor mogelijk houden.
We zijn in Europa, en in Nederland, onder de grens belandt. 
Onder de grens van het aanvaardbare, van humanitaire 
waarden en normen, van naastenliefde. We zien mensen 
verdrinken in ellende, maar weigeren een reddingsboei uit 
te gooien. Want stel je voor dat ze bij ons aan wal komen. 
Terwijl ik deze brief schrijf, ontvang ik bericht dat een jonge, 
zwangere vrouw zich in het nieuwe kamp van het leven 

heeft beroofd. Welk een wanhoop moet zij hebben gevoeld 
om tot die daad te zijn gekomen... Afgrijselijk. Het beneemt 
me de adem. 
Lieve vrienden en vriendinnen, het is niet dat we niet al veel 
ellende gezien hebben in de wereld. Dat is niet wat mij, en 
velen van jullie, nu zo treft. Het is dat dit is iets is dat wij als 
Europa, als Nederland, actief mede hebben veroorzaakt. Dat 
is wat ons schokt. 
Wij zijn er mede verantwoordelijk voor dat deze mensen 
daar zitten en onder welke omstandigheden ze daar zitten. 
Wij zijn er medeverantwoordelijk voor dat de honderden 
alleenstaande kinderen in dat kamp moeten zien te 
overleven, alleen beloften krijgen - geen bescherming, geen 
vooruitzicht op een betere tijd. 
In de TussenVoorziening in Eelde, waar INLIA statushouders 
voorbereidt op hun leven in Nederland, is het overbrengen 
van Nederlandse normen en waarden een belangrijk 
onderdeel van het programma. Wat moeten wij hen 
hierover vertellen? Wat moeten wij hen meegeven over de 
humanitaire waarden en normen die Nederland hanteert? 
Welke moraliteit resteert ons?
Wat mij een sprankje hoop geeft, is het optreden van 
de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Zij sprak van 
een menselijke tragedie en zei: “De toestand daar is ons 
onwaardig.” Deze woorden zijn mij uit het hart gegrepen. 
Merkel stáát voor haar beginselen, gelukkig, en voegt daad bij 
het woord: Duitsland neemt ruim 1550 extra vluchtelingen 
op (honderden kinderen en hun gezinnen). 
Een week eerder had Duitsland al laten weten dat 150 
alleenstaande kinderen welkom waren. Zelfs de Beierse 
premier Söder (die zich eerder kantte tegen Merkels ‘wir 
schaffen das’), zegt nu dat het een christelijke plicht is te 
helpen.
In Nederland gingen mensen de straat op om te betogen 
voor de opname van vluchtelingen uit Moria. Onder andere 
in Utrecht, Nijmegen, Amsterdam en Groningen. 
Veel van die demonstraties haken aan bij 500kinderen.nl: 
de petitie waarin kerken, hulporganisaties, gemeenten, 
politieke partijen, prominenten en ‘gewone’ burgers al sinds 
begin juni het kabinet oproepen om 500 alleenstaande 
vluchtelingkinderen uit Griekse kampen op te nemen. Heeft 
u het nog niet gedaan, dan roep ik u bij deze op om de 
petitie alsnog te ondertekenen. 
Laat deze kinderen niet zitten, maar maak u er met ons hard 
voor om hen te ondersteunen en een toekomst te bieden.
Ook al van vóór de brand, stamt de oproep van bijna 900 
voorgangers aan parlementariërs van CDA en CU om zich in 
te zetten voor de vluchtelingkinderen. Het heeft er tot nu 
toe niet toe mogen leiden dat de Nederlandse regering het 
voorbeeld van Merkel volgt.
Maar ik wil de moed niet opgeven. Het is onze plicht als christen 
om mensen in nood te helpen, om te blijven aandringen op 
een menswaardig bestaan voor alle mensen, ons blijvend 
ervoor sterk te maken dat we de vreemdeling in onze poorten 
een dak boven zijn hoofd, compassie en zuurstof bieden. Of 
die poorten nu in Griekenland staan, of hier.
Pas goed op uzelf en uw dierbaren in deze tijd, pas op ons 
moreel besef en laten we blijven omzien naar degenen in 
nood. 

Warme groet,
John W.R. van Tilborg

Directeur INLIA
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PG LANGWEER
Eeuwigheidszondag 22 november

Op 22 november gaven we in de kerkdienst voorrang aan de 
nabestaanden van hen die het afgelopen jaar in ons dorp 
overleden. Vele anderen maakten plaats voor nabestaanden 
en volgden de kerkdienst noodgedwongen via de link op 
www.kerkdienstgemist.nl waar al onze kerkdiensten live zijn 
te volgen en later zijn terug te zien. 
Zo herdachten we alle dorpsgenoten die ons in het afgelopen 
jaar ontvallen zijn. Hier nogmaals hun namen:

Eefke Faber – Schilstra

Jo Piersma

Neeltje van der Zee – van der Meer

Sylvia Boertjens – Fröschke

Klaske de Boer – Bosma

Renee Lasschuit

Klaas Gerard Vaartjes

Jantje Cox – Ponne

Aaltje de Graaf  – Meester

Rinny Pijpker zong het intieme Bist du bei mir, van Johann 
Sebastian Bach. “Ben jij bij mij als ik mijn laatste ogen sluit?” 
Het kan zijn dat Bach het over zijn geliefde heeft. Want je 
wilt er bij zijn als je geliefde haar laatste ogen sluit. Het kan 
ook zijn dat hij het over God heeft, want in het Duits wordt 
God ook met du (ons ‘do’ of ‘jij’) aangesproken. Mooi is dat: 
God en mens vloeien samen. Wat wij aan elkaar doen, doet 
God aan ons. We wensen alle nabestaanden in het gemis 
nabijheid toe van mensen die om hen heen staan en roepen 
onszelf op om dat ook te doen.

Kerst vieren in coronatijd
Ik heb al vaak gezegd dat ik dit een barre tijd vind. Alles is 
zo anders en er kan zo weinig. Ik baal ervan, maar goed, 
we moeten het nog een tijdje volhouden. Maar je gaat dan 
toch denken: hoe gaan we Sinterklaas vieren? En wat doen 
we met Kerst? Als kerkenraad vragen we dat ook af: hoe 
moet het in de Kerstnachtdienst? Velen weten jaarlijks de 
Dorpskerk in Langweer in de Kerstnachtdienst te vinden die 
als bijna geen andere kerk dan helemaal met kaarsen wordt 
verlicht. En we willen graag al die mensen bedienen. Maar 
dat kan nu vast niet. En samen zingen waarschijnlijk ook 
niet. Zei ik al dat ik dit een barre tijd vind?

Kunnen we Kerstfeest ook uitstellen? 
Als er in het voorjaar vaccins uitkomen, zijn hopelijk al die 
beperkingen tegen de zomer voorbij. Een wilde gedachte 
komt bij me boven. Zullen we Kerst dan maar uitstellen 
tot juni? En de week daarna meteen Pasen vieren? Waarom 
eigenlijk niet? 
Het zou bizar zijn. Alles in onze samenleving gaat de 
komende weken kleuren naar Kerst. En we hunkeren er ook 
naar: naar de warmte, naar het samenzijn, hoe beperkt dat 
ook maar kan. En naar het verhaal van Gods liefde, naar 
vrede op aarde. 
Juist daarom werd ik geraakt in de tien minuten van mijn 
dagelijkse les Hebreeuws die ik online bij een docent 
Hebreeuws volg. Hij besprak een paar weken geleden 2 
Kronieken 30 vers 1-3. Er staat daar dat er geen Pasen 
kon worden gevierd, want er waren te weinig priesters. 
Waarschijnlijk hadden ze allemaal Corona, zo fantaseerde ik. 
Koning Hizkia liet het feest van Pasen een maand uitstellen. 
De bijbeltekst was me nog nooit opgevallen en hij schokte me. 
Want dit is ongelofelijk! Het was niet zomaar een gewòònte 
om op de 14e dag van de eerste maand Pasen te vieren, maar 
het was zelfs een echt gebòd dat hen door de Eeuwige God 
was opgelegd! Maar Hizkia stelde het gewoon een maand 
uit omdat er te weinig priesters waren op de oorspronkelijke 
datum. Ze vierden het dus een maand later. En het werd zo’n 
groot feest dat Pasen dit keer drie weken duurde. 
Dat zouden wij dus ook kunnen doen, want bij ons is het 
niet eens een officieel gebod om op 25 en 26 december 
Kerst te vieren. Dus we zouden er zomaar voor kunnen 
kiezen om Kerst te vieren van 1 tot 21 juni en daarna drie 
weken Pasen. De toeristen mogen meedoen. En na afloop 
gaan we Skûtjessielen. Ik ben voor!

twee kerstnachtdiensten
Kerst uitstellen kan altijd nog, maar de behoefte aan 
bezieling is juist nu groot. Daarom hebben we besloten om 
het als volgt te doen, uiteraard onder voorbehoud van wat 
er tegen die tijd is toegestaan: 
- Op Kerstavond 24 december houden we twee 

Kerstnachtdiensten, eentje om 20:00 uur en eentje om 
23:00 uur. 

- De dienst op Kerstmorgen 25 december komt dan te 
vervallen. 

- Tussen beide Kerstnachtdiensten wordt de kerk grondig 
gelucht en we houden ons grondig aan de voorschriften 
van de RIVM. 

Dat betekent dat u zich van te voren moet opgeven voor 
één van beide Kerstnachtdiensten bij scriba Geertje 
Minnee. Momenteel mogen we 30 mensen per kerkdienst 
toelaten, als er een kleine versoepeling komt, mogen we 
tot 59 mensen per kerkdienst gaan (zoals in de afgelopen 
maanden) en dat betekent dat zo toch velen uit ons dorp de 
Kerstnachtdienst kunnen bijwonen. Samen zingen zal zeer 
waarschijnlijk nog niet verantwoord zijn, maar er is wel heel 
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veel prachtige kerstmuziek die we kunnen laten horen en 
via de beamers kunnen laten zien. En zo kunnen we ons 
toch samen scharen rondom het Kind in de kribbe!

de kerkdiensten in Advent
Juist nu is fijn om samen te komen in de kerk, ook al gaat het 
met de nodige beperkingen. Ik hoor steeds vaker geluiden 
dat het zo fijn is dat we weer naar de kerk komen. Dat 
geldt helemaal voor de (donkere) weken voor Kerst, waarin 
we samen verlangend uitzien naar een nieuw begin. Met 
hen die in de diensten voor Kerst voorgaan (ikzelf, Bauke 
van Brug uit Heerenveen, Jeroen Knol uit Zwolle en Siena 
Cnossen uit Scharnegoutum) heb ik afgesproken dat we 
allemaal een bekende tekst uit de profeet Jesaja lezen, de 
profeet die in het evangelie vaak wordt aangehaald als het 
gaat over de geboorte van Jezus. 
Daarnaast heb ik een stapellied gemaakt, op de melodie van 
het bekende “God bless you merry gentlemen” waarvan elke 
keer na de lezing een couplet wordt gezongen. En ik heb 
voor elke zondag een spiegelverhaal geschreven dat telkens 
voorafgaand aan de lezing door een gemeentelid wordt 
voorgelezen. De verhalen volgen op elkaar en passen bij 
de lezing uit Jesaja. De spiegelverhalen gaan over een klein 
meisje van een jaar of vijf dat in gesprek is met beppe en 
later pake over alles wat met God en geloven te maken heeft. 

Bij het maken van de 
spiegelverhalen liet ik 
me inspireren door de 
mooie verhalen van 
Sjoerd Kuyper (Robin en 
God en Robin en Knor 
in de winter). Dat zijn 
trouwens erg mooie 
kindervoorleesboeken 
vol schitterende dialogen 
tussen Robin en zijn opa 
over geloof en God en een 
aanbeveling om cadeau 
te doen. Echt een Kerst- 
of Sinterklaascadeautip 
voor ouders met jonge 
kinderen dus!

persoonlijk
Ik zeg het niet graag, maar heb het momenteel erg druk. 
In Bloemkamp heerst op het moment van schrijven Corona 
op drie afdelingen en ik word ingezet om bij de bewoners 
op die afdelingen aanwezig te zijn. Veel van hen hebben 
Corona en zijn erg ziek. Anderen zijn bang om het te krijgen 
en gaan gebukt onder het feit dat bezoek niet zomaar kan 
en ze alsmaar op hun kamer(tje) moeten blijven. Ik doe 
voorzichtig, ben volledig in plastic omwikkeld, maar het 
heeft veel impact en het is zwaar. En ik loop natuurlijk ook 
enig risico. Tegelijk is het ook heel mooi om juist in deze 
ontzettend moeilijke tijd nabij te zijn. Juist daardoor ervaar 
ik mijn werk als nog zinvoller dan anders.
Voor Langweer blijf ik uiteraard beschikbaar in geval van 
calamiteiten, ziekte of andere moeilijke situaties. Als dat het 
geval is, neem dan gerust contact met me op. Het reguliere 
bezoekwerk houd ik af om niet het risico te lopen dat ik 
degene ben die straks het virus verspreidt, nu ik voortdurend 
op Corona-afdelingen rond loop. Laten we hopen dat deze 

akelige periode snel achter de rug is, in het bijzonder voor hen 
die er zo onder lijden. Houd moed, heb lief en blijf gezond!

Aart Veldhuizen

mailadressen voor gemeentebrief

Juist in deze Coronatijd, maar misschien toch al omdat 
het kerkblad minder vaak uitkomt dan vroeger, versturen 
we vaker brieven naar alle gemeenteleden waarin we u 
informeren over bepaalde dingen. Vanaf heden zal het 
zo zijn dat we die brieven alleen nog maar via de mail 
versturen. Als u nu nog onze gemeentebrieven af en toe 
door de brievenbus ontvangt, dan is uw mailadres nog niet 
bij ons bekend. Wilt u het in dat geval doorgeven aan scriba 
Geertje Minnee? Vanzelfsprekend wordt er voorzichtig met 
uw mailadres omgesprongen en wordt dat alleen maar 
gebruikt om u te informeren over kerkelijke ontwikkelingen. 
Wanneer u geen emailadres hebt omdat u geen computer 
heeft, geef dat dan even aan de scriba door, dan zorgen we 
dat ù nog wel ‘gewone’ brieven door de brievenbus ontvangt.

In Memoriam 

Aaltje de Graaf-Meester

26 juni 1932 4 november 2020

Aaltje de Graaf-Meester heb ik leren kennen als een zorgzame, 
nuchtere en sterke vrouw. Ze was heel goed in staat om met 
tegenslagen om te gaan. Nooit zal ik die keer in juni van het 
afgelopen jaar vergeten dat ik haar in de Flecke bezocht. 
Ze moest daar voorgoed blijven wonen, nota bene op de 
kamer waar haar man overleden was. Ze had een nieuwe 
hartklep nodig, maar die operatie was uitgesteld en min of 
meer afgelast omdat ze Corona kreeg en daar knap ziek van 
was. Ik zocht haar in de Flecke op en had me voorbereid 
op het bieden van nabijheid in tijden van verdriet. Ze was 
niet op haar kamer en niet op de afdeling. Pas na enige tijd 
vond ik haar, glunderend en gezellig pratend met een aantal 
andere dames in de binnentuin van de Flecke. Toen we even 
later onder vier ogen waren, vroeg ik: “Hoe is het nu met u?” 
Tot mijn grote verbazing zei ze zoiets als: “Ik woon nu hier. 
Dat is niet thuis. Maar dat is wel goed. Het is zoals het is.” En 
daarna boog ze zich naar mij toe en vroeg ze met oprechte 
belangstelling: “En hoe is het nu met u?” Als ik terugdenk 
aan de gesprekken die ik vanaf 2014 met haar had, past dit 
gesprek daar naadloos in, maar opnieuw verbaasde het me 
hevig dat ze zo goed met tegenslagen om kon gaan. 
Als ze op 4 november toch de operatie ingaat om een nieuwe 
hartklep te krijgen, overlijdt ze tijdens die operatie. Ze was 
vol vertrouwen, haar ogen twinkelden zelfs toch ze hoorde 
dat ze toch geopereerd zou worden en ze was er totaal niet 
bang voor. Maar ze overleefde de operatie niet. 

Als Aaltje Meester werd ze geboren in Joure. Tijdens 
dansavondjes in de Zwaantjes in Langweer leerde ze Harm 
de Graaf kennen, met wie ze trouwde. Ze gingen wonen 
op Lyts Dykje 32, wat nu nummer 17 is. Daar werden hun 
dochters Dineke en Geertje geboren. Haar man was tekenaar 
op het gemeentehuis van Doniawestal en tekende zelf het 
huis op Molier 9 waar ze in 1972 gingen wonen. Ze waren 
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de eerste bewoners aan de Molier. Op latere leeftijd haalde 
ze haar rijbewijs en op haar 50e ook nog zwemdiploma A, 
waarna ze tot nog niet zo lang geleden tweemaal per week 
ging zwemmen. Bijzonder was ook dat ze van het ene op 
het andere moment stopte met roken. Als ze ergens van 
overtuigd was dat het moest, dan kon ze dat gewoon en 
deed ze het. Zoals dus ook wennen dat ze voortaan in de 
Flecke moest wonen. 
Samen met haar man stond ze in de kantine van de voetbal. 
Verder was ze liefst op de achtergrond, in en rond hun 
huis. Ze verstond de kunst om te zorgen voor anderen en 
was soms te goed voor deze wereld, al leerde ze later ook 
grenzen te stellen. Toen haar man Parkinson kreeg, heeft 
ze hem lang verzorgd tot hij in 2006 in de Flecke overleed. 
Klagen deed ze niet. Het is nu eenmaal zo, en daar moet je 
het dan maar mee doen. 

We waren met negen personen aanwezig bij haar afscheid in 
de Haskerpoort. Beperkt door Corona, maar toch ook intiem 
en bijzonder zo met elkaar. Daaraan vooraf hadden buren 
een indrukwekkende haag gemaakt op de Molier, waarmee 
ze haar uitgeleidde deden. De buurt mist haar als hun lieve, 
sterke, zorgzame, nuchtere buurvrouw. 
In de afscheidsdienst lazen we woorden van Jezus uit 
Matteüs 6, dat je je geen zorgen hoeft te maken voor de dag 
van morgen. Dat is iets wat Aaltje de Graaf-Meester als geen 
ander kon, ze was daar meester in en heeft dat ook vast en 
zeker aan anderen overgedragen. Ieder die haar mist, wens 
ik veel sterkte toe, in het bijzonder Dineke en Geertje en 
hun familie. 
We weten haar in ons hart. En in het licht.

Aart Veldhuizen

Verslag kerkenraadsvergadering  19 augustus 2020 

Afwezig met kennisgeving: diaken Pieter Brinksma
opening: Voorzitter Piet Boer opent de vergadering en heet 
allen welkom. Ds. Veldhuizen leest voor uit het boek van 
Peter Rollins: ‘De orthodoxe ketter’: het verhaal ‘Jezus en de 
5000’, dat ons vertelt hoe wij als het rijke westen alles op 
souperen. Iets om over na te denken. 
ingekomen stukken: PKN- classis coronabrieven worden 
direct gemaild naar alle kerkenraadsleden 
notulen 15 juni 2020 worden na een kleine verbetering 
goedgekeurd met dank aan de scriba. 
terugblik online- midweekvieringen:  Allen zijn tevreden 
over het verloop. Alleen was het tobben met het aansteken 
van de paaskaars. De  volgende keren zal de langste persoon 
in de kerk de kaars aansteken. Er waren gemiddeld 15 à 20 
kijkers en achteraf ook 15 kijkers. Ook keek men gezamenlijk 
thuis de diensten, zo is vernomen. 
Vooruitblik diensten: De vraag is of er weer kerkdiensten 
gehouden worden per 6 september waarbij de mensen weer 
aanwezig kunnen zijn. De meeste leden vinden dat het 
weer tijd wordt om daarmee te beginnen, maar uiteraard 
wel met inachtneming van alle voorgeschreven corona- 
regels. Er is goed onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
die er zijn in onze kerk. De leden zullen met een schrijven 
geïnformeerd worden over deze nieuwe ontwikkelingen. 
Ook zullen de gastvoorgangers op de hoogte gebracht 
worden van de gang van zaken. Rinny Pijpker zegt weer haar 
muzikale medewerking toe en zal ook op zoek gaan naar 
andere zangers.
ouderlingen: De  hoogbejaarden in Doniahiem zijn blij dat 
er weer bezoek ontvangen mag worden, zo wordt verteld.
diakenen:
*  Velen hebben voor de collectes geld overgemaakt naar 

diaconie, Inkomsten waren in juni  € 455 en juli € 137,50. 
*Inmiddels zijn alle verjaardagsbloemen uit de coronatijd 
bezorgd.  

* Er zal  een bedrag aan de slachtoffers in Beiroet gedoneerd 
worden. 

* Ouderlingen en diakenen zullen  een rooster opstellen 
voor de komende zondagen, vanaf 6 september zal er 
telkens één ouderling of één diaken dienst hebben als 

ambtsdrager.
Kerkrentmeesters:  
* Alle oude archiefspullen zijn bij de gemeente de Fryske 

Marren opgeslagen.
*  Groot onderhoud orgel is klaar. *Het AED-apparaat bij de 

kerk is onlangs weer een keer gebruikt. Inmiddels is dit al 
4 keer gebeurd.

programma winteractiviteiten 20/21: Het 
programmaboekje wordt gezamenlijk aangeboden met PG 
Op  `e Noed. Er zijn veel activiteiten gepland; het is een 
gevarieerd programma van ‘Geloven met de kwast tot een 
filmavond’. Maar uiteraard is alles  onder voorbehoud.  
wat verder ter tafel komt: Dit jaar kan er geen 
vrijwilligersavond georganiseerd worden, dit is onder de 
huidige omstandigheden niet verstandig. 
Het rooster voorzitterschap voor de volgende vergaderingen 
is als volgt: Fokke Hoekstra – Reinoud de Boer- Rinny Pijpker. 
In september zal er gekeken worden of er dit jaar nog een 
gemeenteavond gehouden  kan worden.
sluiting:  Rinny Pijpker sluit deze vergadering af met een 
gebed van Franciscus van Assisi. De voorzitter bedankt allen 
voor de inbreng.

Verslag kerkenraadsvergadering 30 september 2020

Vanwege de zorgelijke corona ontwikkelingen en de daaruit 
vloeiende nieuwe regels zijn slechts 4 leden aanwezig: Ds. 
Aart Veldhuizen, kerkrentmeester Fokke Hoekstra, diaken 
Jetske de Jong en ouderling-scriba Geertje Minnee.
opening: De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
Vaststellen agenda: De dringendste zaken worden eerst 
besproken zodat de vergadering zo kort mogelijk duurt. De 
andere kerkenraadsleden konden hun mening al schriftelijk 
doorgegeven.
ingekomen stukken: PKN, Visienota “Van U is de toekomst”. 
Deze nota zal rondgaan onder de leden. 

* Gaan we door met de kerkdiensten zoals we in september 
deden of gaan we terug naar uitsluitend online? De 
meeste leden willen doorgaan met de fysieke diensten.  
“We hebben tot nu toe niet de grenzen opgezocht”. “We 
zijn voorzichtig”. De gemeenteleden zullen via een email 

VErslAg VAn dE KErKEnrAAdsVErgAdEring
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/ brief  weer op de hoogte gebracht worden. 
* Avondmaalsdienst 18 oktober, kan dit doorgaan? Zo 

ja, hoe? Er wordt besloten, naar voorbeeld van PG St. 
Johannesga, om bij binnenkomst voor de kerkgangers 
een bekertje wijn en een klein schaaltje met brood klaar 
te zetten, zodat me dit kan meenemen naar de zitplaats. 
Zo kan iedereen tijdens de dienst blijven zitten.

* Eeuwigheidszondag hoe wordt dat vorm gegeven? 
Het schijnt toch problematisch te worden om met de 
nabestaanden een dienst te houden. Te veel mensen  in 
de kerk. Alleen voor nabestaanden een dienst? De dienst 
kan ook online uitgezonden worden zodat leden ook mee 
kunnen kijken. Wordt vervolgd! 

* Krystkuier en kerstnachtdienst?  Ds. vertelt dat de 
Krystkuier niet doorgaat. Hoe gaan we de kerstnachtdienst 
vieren? In de kerk kan niet met zoveel verwachte mensen. 
Kerstnachtdienst alleen online? Er zijn wel enkele ideeën 
en er wordt gekeken naar de mogelijkheden. Wordt 
vervolgd!

* Winteractiviteiten: Er zijn grote twijfels of deze überhaupt 

door kunnen gaan. Enkele kleine bijeenkomsten 
misschien wel. Er zijn al veel opgaven en aan de hand 
daarvan kan men het aantal deelnemers vaststellen. 
Daarvan kan het wel of niet doorgaan afhangen.

* Vastgesteld wordt dat de gemeenteavond op korte termijn 
niet door kan gaan. 

* De collectes voor diaconie en kerk gaan nu gaan in één 
bus. Er is een verdeling gemaakt aan de hand van eerdere 
opbrengsten: 70% voor diaconie en 30%  voor de kerk. De 
gemeente wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

* Verwarming kerk: Er wordt naar een oplossing gezocht 
om de buitenlucht in de kerk te krijgen i.v.m. de nodige 
ventilatie 

* De vergadering 21 oktober wordt verschoven naar 11 
november. Dit alles is onder voorbehoud. Misschien 
moeten we ook weer online gaan vergaderen. Alles hangt 
af van de komende ontwikkelingen betreffende het virus, 
zo wordt vastgesteld.

sluiting: De voorzitter sluit deze korte vergadering af.

VAn hEt collEgE VAn diAKEnEn

inkomsten van de diaconie

September € 80,70
Oktobe € 267,99
Gift  € 25,00

Bijzondere diaconale collectes

6 december - collecte Kerk in Actie (kinderen in de knel)
nederland – Kinderen betrekken bij diaconaat    
Ieder kind recht op genoeg 
eten om gezond te blijven, op 
onderwijs om iets van het leven 
te kunnen maken en op een 
liefdevolle opvoeding. Helaas 
zijn er wereldwijd miljoenen 
kinderen die in een onveilige 
situatie leven. Kerk in Actie wil 
er voor deze zijn en kinderen in 
Nederland daarbij betrekken. 
Dat doen we met Kids in Actie. Bij 
Kids in Actie speelt Rainbow, de 
duif een centrale rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt 
terug met verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen 
ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen voor 
plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat.

20 december - Voedselbank joure 
Er is door de Diaconie besloten een extra collecte te houden 
voor de voedselbank in Joure.
Door de corona zijn er diverse mensen werkeloos geraakt 

en hierdoor financieel in de 
knel gekomen. Daardoor zijn 
zij aangewezen op hulp van 
de voedselbank.
Door deze crises heeft de 
voedselbank nu meer mensen 
die een beroep op hun doen 

om hen te ondersteunen met een voedselpakket. Daarom 
deze collecte.

24 december - collecte Kerk in Actiegeef licht! Een beter 
leven voor de vluchtelingenkinderen in griekenland
De situatie van vluchtelingenkinderen in Griekenland is 
alleen maar urgenter geworden.
Met de kerstcampagne Geef Licht! komen we voor hen op. 
We geloven in een beter leven
voor deze kinderen. In de adventstijd leven we toe 
naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een 
vluchtelingenkind. In hem gaf God licht in het donker, en 
dat geven wij door.We helpen de kinderen met voedsel, 
kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere 
plek te krijgen. Geef licht aan vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. 

24 januari 2020 collecte missionair werk
Een kerk van betekenis
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een 
moestuin voor de hele buurt.Een mobiel koffietentje voor 
mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het 
zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei 
manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en 
laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor alle 
mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt 



13 PG
 L

an
gw

ee
r

missionair-diaconale initiatieven van de gemeenten, want 
zo zijn we een kerk van betekenis.

Aanvullende informatie van de diakenen
Tijdens de diensten worden de gelden ingezameld in één 
bus. Dit volgens de richtlijnen van het RIVM. Zoals reeds 
vermeld in het vorige kerkblad worden deze naar rato 
verdeeld tussen Diaconie en Kerkvoogdij. Met instemming 

van de kerkenraad is besloten een verdeelsleutel van 70/30 
te hanteren zolang we met deze situatie te maken hebben. 
Ook wil de Diaconie bekend maken dat de kerstviering 
van de Diaconie definitief niet door gaat dit jaar. Onder de 
huidige omstandigheden lijkt het ons niet verstandig om 
deze viering door te laten gaan.
Volgend jaar hopen we deze kerstviering weer op de “normale” 
manier te  organiseren.

VErjAArdAgEn

Verjaardagen van gemeenteleden en
 blijkgevers die 80 jaar en ouder zijn geworden

09-12-2020   Mevr. S. Blekkenhorst -Pasma     
   Oasingaleane 29, 8525 EN Langweer
21-21-2020    Mevr. A. Regeling 
   De Molier 11, 8525 EX Langweer
08-01 -2021    Mevr. W. Gentenaar
   Troelstraweg 25, 8524 DK Teroele
19-01-2021    Dhr.  H. Blekkenhorst   
   Oasingaleane 29, 8525 EN Langweer

huwelijksjubileum
Dhr. en Mevr. Piek-Nauta hopen op 28 januari hun 50-jarig 
huwelijksfeest te vieren.
Lyts Dykje 5, 8525 GB  Langweer.

Wij willen de jarigen en fam. Piek gelukwensen met het 
volgende gedicht.

KLEIN

Een beetje liefde
kan als een druppel water zijn
die een bloem de kracht geeft
zich weer op te richten
Een beetje liefde
kan een mens genezen !
Een mens genezen
is hem helpen
de verloren moed terug te vinden
Meer dan door je mond
zal de liefde spreken
door de zachtheid van je handen
de tederheid van je gelaat
en de aandacht van je hart ! 

Phil Bosmans

VAn hEt collEgE VAn KErKrEntmEEstErs

collecten september 
€170,14 (incl bonnen).
collecten oktober 
€ 120,71 (incl bonnen)

mutaties

Vertrokken:
Mevr. E.N. Buwalda-Kok, Oasingaleane 12A,  Langweer naar 
Soest
Mevr. N.H. Keulen,  Wielenlaan 47, Boornzwaag naar 
Rotsterhaule

Binnengekomen:
Dhr. H.S. Hoekstra vanuit Tjerkgaast naar Lyts Dykje 18 
Langweer

overschrijving:
Fam. A. Noppert, Tsjillanleane 13 Langweer naar PKN 
Wyckel

overleden:
Mevr. A. de Graaf-Meester overleden op 4 november 2020
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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: Pietie 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

PG OP ’E NOEDOp ’e Noed

protestantse
  gem

eente

Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

startzondag protestantse gemeente 
op ’e noed 2020: 

‘opnieuw beginnen….’

Daar zaten we dan, op de morgen van 
onze startzondag, muzikanten van 
Crescendo, ouderling, lector, koster en  
pastores, in de kerk van Idskenhuizen. De 
bloemengroep had een prachtig liturgisch 
bloemstuk gemaakt, de liturgieën en een 
klein kadootje voor u stonden klaar…..
We hadden het ons anders voorgesteld.
We wilden de beperkingen van de 
corona-tijd van ons afschudden en 
opnieuw beginnen: we mochten op die 
zondag het veld van VVI gebruiken voor 
de startdienst, inclusief activiteiten voor 

tErugBliK
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de kinderen en jongeren. Buiten 
zouden we eindelijk weer uit volle 
borst samen kunnen zingen. Maar 
vlak voor de zondag besloten we dat 
we deze openluchtdienst toch niet 
door wilden laten gaan vanwege de 
oplopende corona-besmettingen. We 
willen niet het risico lopen dat één 
van onze bijeenkomsten de bron voor 
een corona-uitbraak zou kunnen worden. 
Ook de plannen om weer een beperkt aantal mensen toe 
te laten in de kerkdiensten hebben we in de ijskast gezet. 
Wat er wel veranderd is, is dat de dienst voortaan live 
worden opgenomen op zondagmorgen. Daardoor kunnen 
gastpredikanten, lectoren en ouderlingen weer meewerken 
aan de diensten. Wim en Alex van der Wal hebben hard 
gewerkt om alle nieuwe apparatuur die nodig is voor de live-
opnames werkend te krijgen. Elke week verbeteren zij nog 
weer iets en ondertussen hebben wij als kleine kerk in het 
Friese merengebied een prachtige dienst te bieden aan wie 
maar wil kijken. Er zijn geregeld meer dan 100 computers, 
tablets of telefoons die ingeschakeld om onze diensten mee 
te beleven. Dat is geweldig. Een online-dienst kan nooit een 
echte kerkdienst vervangen, maar op deze manier blijven 
jullie wel betrokken bij onze gemeente. 
De pastores moeten de diensten anders voorbereiden: 
korter en to the point. Dat is geen straf, maar een mooie 
uitdaging. 
‘Opnieuw beginnen’ is het (nog) niet geworden, maar een 
mooie doorstart hebben we wel gemaakt. 
Iemand schreef: ‘Corona is geen sprint, maar een marathon’. 
Met andere woorden: we zijn er nog niet van af. Maar wij Op 
‘e Noed hebben een lange adem en houden vol!  

dankdag voor gewas en arbeid

Woensdag 4 november was het Dankdag voor Gewas en 
Arbeid. Op de avond van deze dag komen wij normaliter 
bij elkaar voor een dankstond. Maar dit jaar is alles anders, 
en bleven we thuis. Toch wilden we dankzeggen voor alle 
goede gaven die we dit jaar hebben ontvangen: voor voedsel 
op onze tafels en voor ons werk. Daarom hebben we hier op 
zondag 8 november aandacht aan besteed. 
De bloemengroep maakte een stijlvolle liturgische schikking 
voor deze morgendienst, bestaande uit groente en fruit. 
Werkelijk prachtig om te zien! 
De afgelopen jaren zamelden we op Dankdag houdbaar 
voedsel in en brachten dat naar de Voedselbank. Een goed 

initiatief. Dit jaar hebben we het anders gedaan: De groente 
en het fruit uit de liturgische schikking is uitgedeeld onder 
tien gemeenteleden.

technici

Onze kerk heeft al jaren een beamteam: de mannen die op 
zondag de beamer bedienen. Maar vandaag de dag hebben 
we ook een opnameteam. Regisseur, cameraman, technicus, 
deze drie taken worden uitgevoerd door Alex en Wim van 
der Wal. Ze pakken het professioneel aan: de kerk lijkt soms 
op een heuse opnamestudio. 
Na de eerste maanden van de corona-tijd hebben Alex en 
Wim groen licht gekregen van de kerkrentmeesters om 
nieuwe apparatuur aan te schaffen. Hiermee kunnen zij 
live-opnames maken van onze diensten. De teksten van de 
liederen en eventuele afbeeldingen kunnen tegelijkertijd 
getoond worden, zodat u thuis met de zangers mee kunt 
zingen.
Ik weet niet of u wel eens naar andere kerkdiensten kijkt, 
maar we kunnen wedijveren met de mooiste opnames in 
Friesland! 
Om de zang optimaal te kunnen weergeven hebben de beide 
heren een mengpaneel aan de kerk gedoneerd. Telkens 
verfijnen ze de opnames en de vormgeving, om jullie thuis 
zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Alex en Wim: hartelijk bedankt dat jullie dit voor onze 
gemeente willen doen!

Verslag van de kleine kerkenraadsvergadering 
op 15 oktober 2020

 
Voorzitter Jan de Jong heet iedereen welkom en opent met 
een gedeelte van ds. De Reuver uit het boek “Kerk in tijden 
van corona”. De wereld staat op z’n kop  en we vragen ons 
af: ‘Wat betekent deze pandemie voor de toekomst?’ Deze 
vraag brengt de kerk ertoe stil te staan bij de volgende 
punten en die te overwegen: 1. De mens is kwetsbaar (niet 
weglopen voor pijn en dood); 2. Er is een einde aan het 
maakbaarheidsidee; 3. Het belang van de gemeenschap; 

4. Het ontdekken van wat wezenlijk is; 5. De waarde 
van de lichamelijkheid (anderhalve meter nauwelijks te 
handhaven); 6. Samenwerken en 7. Wij zijn wereldburgers 
(de schepping zucht onder ons gedrag).
De voorzitter sluit de opening af met gebed.
 
Het nieuwe mailadres van de scriba voor kerkelijke zaken 
functioneert al. Iedereen kan hem, per 1 januari, via dit 
adres bereiken (zie o.a. vorig verslag). Anderen met een 
nieuw kerkelijk mailadres moeten zelf een koppeling op de 
computer maken.

VAn dE KErKEnrAAd
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Eerder had de kerkenraad het plan om dertig gemeenteleden 
toe te laten tijdens de kerkdienst op zondagmorgen 
(het maximaal toelaatbare aantal in Idskenhuizen). 
De openluchtdienst op de ‘Startzondag’ moest door de 
stijgende lijn van covid-19-besmettingen afgelast worden 
en toen heeft het moderamen/de raad besloten de diensten 
voorlopig bij het oude te laten: deze worden rechtstreeks via 
livestreaming uitgezonden en later zijn ze nog op YouTube te 
zien. Er wordt veel naar gekeken: tussen 10 en 20 apparaten 
via livestream en minstens 100 apparaten (computer, laptop, 
tablet) via You Tube. De uitzendingen zijn inmiddels van 
goede kwaliteit en als het ‘verzorgende’ team alles (zoals 
camerawerk en inzoomen) goed onder de knie heeft, zoeken 
zij meerdere mensen die dit werk kunnen doen: graag tussen 
de 25 en 45 jaar. De diensten zijn mooi; de liedteksten staan 
goed in beeld, de preek is korter en bondiger. We gaan op 
deze manier door tot de KKR-vergadering van 11 november; 
dan wordt opnieuw bekeken of wij kunnen beginnen met 
30 aanwezigen per kerkdienst (buiten dienstdoenden). De 
beheerder van de kerk gaat in verband hiermee posters en 
plakpijlen bestellen voor een goede gang van zaken: voor, 
tijdens en na de dienst.
De kerkenraad besluit voor deze keer de viering van de 
Dankdag niet midden in de week te houden, maar die door 
te schuiven naar de zondag daarop. 
De Eeuwigheidszondag is op 22 november. De kerkenraad 
keurt het voorstel goed die door laten gaan in de vorm 
van twee diensten, ’s ochtends en ’s middags met vier uur 
ertussen. Er gaat een brief naar de families (nabestaanden) 
met de vraag of zij een van deze diensten willen bezoeken 
en zo ja, met hoeveel zij dan komen. Daarna kan er een 
plan worden gemaakt om de diensten uitvoerbaar te maken. 
Daarnaast gaat de kerkenraad akkoord met het voorstel dat 
de Diaconie op die dag (praktisch: de dag ervoor) op elke 
begraafplaats (vijf: de onze en de algemene) een emmer 
met een aantal rozen plaatst (5 tot 15) met op de emmer 
de tekst: ‘Aangeboden door de Protestantse gemeente Op 
‘e Noed’. Bezoekers kunnen er een op het graf van hun 
dierbare leggen.
Corona is een spelbreker van veel activiteiten die te vinden 
zijn in de zeer fraaie uitgave met activiteiten voor het 
‘winterseizoen’. Er is niets aan te doen en waarschijnlijk 
kunnen we veel van de bijeenkomsten slechts doorschuiven 
naar het volgende jaar. Er zijn 69 aanmeldingen, veel voor 
deze tijd.
De jaarrekening van de Diaconie van 2019 is gecontroleerd 
(Plantinga) en akkoord bevonden. Wij stellen vast dat 
de Diaconie voldoende eigen vermogen heeft voor haar 
activiteiten. De kerkenraad stelt de jaarrekening vast en 
deze kan dus opgestuurd worden.
Ook de jaarrekening van de Kerk is gecontroleerd en 

akkoord bevonden. De kerk heeft redelijk ‘geboerd’; t.o.v. 
de begroting is er een gunstig resultaat. De financiële 
achterstand in betalingen voor begraafplaatsen is bijgewerkt 
en dat heeft ook het een en ander opgeleverd.
De kerkenraad is akkoord met deze jaarrekening. Zij is 
ondertekend en kan worden opgestuurd (voor 1 november). 
De verkorte versies van deze rekeningen worden in het 
kerkblad gepubliceerd.  
Er is (laat) van de PKN een brief ontvangen met het verzoek 
om bij deze financiële stukken een ‘Kerkverslag’ op te 
sturen; een soort financieel beleidsplan voor de toekomst. 
De kerkenraad doet dat dit jaar nog niet. Vanaf januari 2021 
gaat de raad zich bezig houden met het ontwikkelen van 
een toekomstvisie.
Het is moeilijk om in coronatijd aan pastoraat te doen; elke 
ouderling doet dat op zijn/haar eigen manier: bezoekje 
(eerst vragen), kaartjes, telefoontje. Informatie hierover is te 
vinden in de Zondagse Ontmoeting.
De Kerstviering voor de ouderen kan niet doorgaan. De 
Diaconie gaat nu, niet alleen voor de ouderen, maar voor 
iedereen iets speciaals doen met Kerst: Er komt een attentie: 
met een kerstgroet van de kerk in de brievenbus van elk 
‘huishouden’ (gemeenteleden) en in die van de bewoners 
van de verpleeghuizen. 
De Diaconie heeft een gift van € 1000,-- ontvangen om naar 
eigen idee te besteden.
Het College van Kerkrentmeesters is bezig met de 
voorbereidingen van de actie kerkbalans 2021. Op 14 
november gaat de informatie naar de adressen en op 18 
november worden de toezeggingen weer opgehaald, zo 
coronaproof mogelijk. 
Er wordt een nieuw baarhokje geplaatst op de begraafplaats 
Legemeer; het hekwerk van de begraafplaats Doniaga is 
kapotgereden en zal moeten worden hersteld; begin volgend 
jaar wordt gestart met de renovatie van de klokkentoren van 
Legemeer.
Er wordt een commissie samengesteld om een calamiteiten-
plan voor elke kerk op te stellen.
 
De Raad van Kerken organiseert een Vesperdienst, die op 29 
november om 19.30 uur gehouden wordt in de Katholieke 
kerk van St. Nicolaasga.
 
Roel Kok sluit de vergadering met ‘Genade als grondtoon’ 
uit ‘Van U is de toekomst’, focus van de Protestantse Kerk in 
Nederland op weg naar 2025.
 
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en 
sluit de vergadering om 21.50 uur. Hij wenst een ieder een 
wel thuis.

AfsprAKEn mAKEn

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

Ds. Gerda Keijzer
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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 

VAnuit ijssElmuidEn

Bidden

Op het fietspad naar 
de boerderij zag ik 
laatst een paar honderd 
meter voor me een 
valkje. Hij (of zij) stond 
te ‘bidden’ in de lucht. 
Als een roofvogel bidt, 
dan ‘hangt’ hij in de 
lucht, terwijl de vleugels 
bewegen, maar de vogel 

komt geen centimeter van z’n plaats. Dat moet ook niet, 
want op dat moment is het dier de grond aan het afspeuren 
naar voedsel. Alleen als hij stil in de lucht hangt, zullen 
zijn ogen een muis op de grond kunnen zien zitten. Op het  
moment dat de vogel een prooi ziet, laat hij zich als het 
ware uit de lucht vallen en slaat zijn prooi. Zijn ‘bidden’ is 
ingegeven door pure noodzaak: om te kunnen leven heb je 
voedsel nodig. 
Het valkje in kwestie had niet veel geluk. Hij bleef een tijdje 
bidden, vloog dan weer een meter of twintig verder, hing 
weer in de lucht te speuren naar de grond, vloog weer verder 
en herhaalde zijn bidden een aantal keren vlak boven het 
fietspad, voordat hij wegvloog. Het was prachtig om te zien. 
En leerzaam. Ik dacht: als wij nou ook eens zo bidden als dat 
valkje: vasthoudend, geconcentreerd, gelovend in resultaat. 
Daar zouden we wat van kunnen leren. 
Er zijn ook verschillen met het bidden van de valk. Wij 
sluiten de ogen tijdens het bidden, terwijl de valk ze juist 
open moet houden. De valk speurt naar de grond, wij heffen 
het hart naar boven. Het grootste verschil is misschien wel 
dat wij onze handen stil gevouwen houden, terwijl de valk 
zijn vleugels juist flink gebruikt. Maar als wij ons nu ook 
eens zo bewust zijn van de noodzaak van bidden, dan geeft 
het gebed ons misschien ook wel vleugels. 

Ds. Gerda Keijzer

‘ruim tijd in voor onderhoud’

Als de motor van mijn auto toe is aan onderhoud verschijnt 
er na het starten een melding op een schermpje in het 
dashboard waarop staat dat ik tijd moet inruimen voor 
onderhoud. Deze melding is hardnekkig en houdt niet 
op voordat ik eindelijk een afspraak voor onderhoud heb 
gemaakt bij de garage en de monteur de melding heeft 
verwijderd. 
Het is weer zover. De melding is weer verschenen. Ik weet nu 
al dat ik eindeloos de melding zal wegklikken. Het is altijd 
zo’n gedoe om een afspraak te maken en je auto een dag 
te moeten missen. Maar uiteindelijk zal het toch moeten 
gebeuren om probleemloos te kunnen blijven rijden.
 
Een aantal weken geleden ging ik in een gastgemeente 
voor. Het was een lastige dienst die veel voorbereiding had 
gevraagd. Vóór de dienst begon was het nog stressen geweest 
voor de techniek om de livestream goed werkend te krijgen. 
De zangers oefenden ze-nuwachtig hun liederen. Ik zong 
met hen mee, omdat er anders te weinig zangers waren voor 
deze grote kerk. Ik was eerlijk gezegd al moe voordat we 
goed en wel begonnen. 
Half tien. We komen de kerkzaal binnen en kijken als eerste 
naar een YouTube-filmpje waarin een koor een prachtige be-
werking van Fauré’s Psalm 27 zingt. Thuis heb ik dat uitge-
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zocht, maar nu ik hier zit hoor ik pas goed hoe mooi ze zin-
gen en wát ze zingen: ‘Hij doet mij schuilen in Zijn hut, Hij 
plaatst mij op een rots’. Over het algemeen ben ik redelijk 
nuchter, maar nu voelde ik toch een traan in mijn ogen op-
wellen. Je kunt dus ‘technisch’ heel druk bezig zijn met een 
dienst, proberen de goede dingen uit te zoeken en op de 
juiste plaats te zetten, oefenen en verbeteren, maar dan loop 
je het risico de strekking van de woorden niet te bevatten. 
Soms moet je tijd inruimen voor onderhoud aan je ziel. Ik 
geef de noodzaak voor onderhoud aan mijn ziel dikwijls niet 

zelf aan. Maar op deze zondagmorgen valt het me onver-
wachts toe. Pure genade! Als het filmpje is afgelopen ben ik 
klaar voor de dienst, gevoed, gesterkt en ontspannen.
Als ik na de dienst mijn auto opzoek en start verschijnt de 
melding weer.  Maandag meteen maar de garage bellen 
om een afspraak te maken, zodat de motor op tijd van de 
broodnodige ‘verse’ motorolie kan genieten.

Ds. Gerda Keijzer

niEuws uit wirdum (EN EASTEREIN)
Deze laatste weken van 2020 ben ik aan het afscheid nemen 
van de gemeente waar ik sinds juli 2019 ook werk. Ik begon 
in juli 2019 zowel bij de Protestantse gemeente Op ‘e Noed 
als bij de Protestantse Gemeente Easterein. Voor Op ‘e Noed 
tien uren en voor Easterein zestien uren per week. Voor 
Easterein ben ik aangenomen om in de vacante periode 
tussen de oude en nieuw te vinden predikant op te vangen. 
Inmiddels is er een nieuwe predikante bevestigdZo werkte 
ik afgelopen anderhalf jaar in twee heel verschillende 
gemeentes qua omvang, sfeer en werkinhoud. Easterein 
heeft minder leden, heeft geen fusies achter de rug en er 
valt geen zorginstelling onder. De gemeente is daardoor wat 
eenvoudiger en overzichtelijker. Daarnaast is de kerkenraad 
kleiner en iets minder strak georganiseerd dan bij Op ‘e 
Noed. Zo zit ik in verschillende Whatsapp-groepjes: van 
de ouderlingen, het moderamen, de jeugdraad en de 20+ 
gespreksgroep.  Daar is het bij tijd en wijle een drukte 
van belang. Veel kleine regelzaken worden in die groepjes 
opgelost. Daarnaast was de werkinhoud ook heel anders. 
Mag ik me voor Op ‘e Noed richten op een wijk en een beetje 
jeugdwerk. In Easterein leerde ik de breedte van het kerkwerk 
kennen. In eerste instantie was ik alleen ondersteunend 
maar toen in maart het coronavirus haar invloed begon 
uit te oefenen heb ik in een aantal zaken meer de leiding 
genomen. Daarbij heb ik vaak profijt gehad bij hoe het bij 
Op ‘e Noed ging. Naar voorbeeld van Op ‘e Noed, heb ik ook 
in Easterein onlinediensten kunnen opzetten toen er nog 
niks mocht. 

Inmiddels gaan in Easterein de mensen weer naar de 
zondagse dienst waarmee de sfeer van eerder weer een beetje 
begint terug te keren. Dat zal alleen maar sterker worden 
nu er ook weer een predikante is. Mijn contract daar loopt 
nog tot 1 januari 2021, 3 januari zal ik als ouderling-kerkelijk 
werker in Easterein worden losgemaakt. De komende 
maand zal ik me o.a. nog bezighouden met een alternatieve 
kerstnachtviering en daarna zit het er op. Zoals dat vaak gaat 
bij afscheid nemen is mijn gevoel dubbel. Ik zal ze missen die 
Eastereinders want ik paste daar wel. Maar het lijkt me fijn 
om een tijdje alleen voor de gemeente Op ‘e Noed te werken. 
Even niet dat constante schuiven van werkzaamheden door 
een uitvaart in een van de gemeentes. En even niet dingen 
dubbel maar toch net even anders hoeven doen. Het lukte 
allemaal wel redelijk maar voor een wat dromerig type 
als mij was het best lastig. Jammer eigenlijk dat kerkelijk 
werkers het tegenwoordig vaak moeten doen met kleine 
contractjes en daardoor voor een inkomen gemeentes 
moeten combineren. Dit geldt in toenemende mate ook voor 
predikanten. Ik vind het niet ideaal want voor geestelijke 
toewijding is rust en ruimte nodig. Maar ik begrijp het wel 
gezien de situatie in veel gemeentes. We zullen zien wat de 
toekomst brenge moge (mij geleidt des Heren hand), alles is 
altijd aan verandering onderhevig. Ik ben benieuwd.

Op de foto’s ziet u de kerk van Easterein van buiten en binnen.

Pastor Geertje van der Meer 

VAn dE jEugd

De afgelopen tijd hebben we helaas weinig kunnen 
organiseren vanuit het jeugdwerk. Door het coronavirus 
zijn we voorzichtig geworden en moeten we ons aan veel 
regels houden. Als we wel activiteiten zoals bijvoorbeeld 

club zouden organiseren, dan zou dat betekenen dat er 
niet geschreeuwd mag worden en dat iedereen op zijn stoel 
moet blijven zitten. Dat is bij club bijna onmogelijk.
Wel hebben kinderen van de basisschoolleeftijd de 
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VAn dE diAconiE

afgelopen weken een adventscadeautje ontvangen. Dit 
adventscadeautje bestond onder andere uit een gezinsboekje 
dat past bij het adventsproject van de kindernevendienst. 
Hiermee kunnen gezinnen elke dag met elkaar in gesprek, 
luisteren naar een verhaal of lekker knutselen. Daarnaast 
hebben we besloten om dit jaar geen advent project tijdens 
de zondagdiensten te gaan houden.

Bij dit stukje vind je ook een aantal leuke kerstpuzzeltjes. 
De ene puzzel is een soort van kruiswoordpuzzel waarbij de 
woorden ingevuld moeten worden van het plaatje dat in het 

vakje bijgetekend is.
De andere puzzel zijn paardensprongen. Paardensprongen 
werken op dezelfde manier als paarden in het schaakspel. 
Daar mag het paard 1 vakje schuin opzij en twee vooruit 
of achteruit. In deze paardensprongen begin je bij een 
willekeurige letter en ga je daarna 1 opzij en 2 naar voren 
of 2 opzij en 1 naar voren. 
Veel plezier met puzzelen.

Fijne feestdagen.
Het jeugdwerk

delen

Na de dienst van zondag 8 november 
werden uit de liturgische schikking groenten 
en fruit door de diaconie weggebracht bij 
10 gemeenteleden. De een kreeg 1 stronkje 
witlof en een appel, 2 stronken prei, of 
een bosje peen, 2 peren en een kallebas, 
2 mensen kregen elk een halve rode kool, 
genoeg voor 2 dagen werd er gezegd. Fijne 
reacties hoorden wij, aandacht op de stoep 
met een peer op de koop toe.

De diaconie van 
PG Op ’e Noed 
wenst u een 
gezegende 
Adventstijd
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Nu wij niet kunnen collecteren in de kerk vragen wij u om uw gift via de bank over te maken. 
Op deze manier kunnen wij de doelen blijven steunen die in Geschakeld vermeld staan. 
Zoals u ziet op de foto’s, de diakenen staan voor dichte kerkdeuren met een leeg ponkje.
Auke verwerkt uw giften die u op de rekening van de diaconie overmaakt.
Hartelijk dank hier voor!
NL 60 RABO 0334 7001 91 t.n.v. Diaconie PG Op ‘e Noed Sint Nicolaasga o.v.v. collecte geld.

Kerstengelproject 2020

lijkt het u ook mooi om eens een engel te zijn??
Zeker in deze tijd van afzondering en eenzaamheid is het mooi 
om iets voor een ander te betekenen of om iemand eens extra 
te bedanken. We reiken u een idee aan de hand waar u mogelijk 
iets mee kunt. In de 4 weken van Advent breng je als kerstengel 
een kleine attentie/ kaart bij iemand die om wat voor reden dan 
ook extra aandacht nodig heeft. Bv. Een oudere, zieke, eenzame, 
rouwende, iemand die het leven zwaar valt, iemand voor wie de 
maand december een moeilijke maand vindt, of juist iemand die 
heel veel voor de kerk of dorp doet, en zó waardering krijgt als 
dank voor het vele werk. Het hele project is anoniem. Dit geeft de 
kerstengel de gelegenheid om iets te delen wat je anders niet zo 
snel zou doen.

Het geeft ook gelegenheid om engel te zijn voor iemand waar je normaal geen contact mee 
hebt. Er zit geen (verplicht) bezoek aan vast. Juist de verrassing dat er onverwachts iets leuks in 
de brievenbus zit of aan de deur hangt, is wat mensen vaak zo raakt. Een paar ideeën : kaart, 
gedicht, bloemen, iets zelf gebakken, chocola, iets creatiefs. U kunt tijdens de Adventsweken 
meerdere keren iets bezorgen. De engel heeft alle vrijheid!! 

Voorbeeldtekst eerste kaart: Gedurende de Adventstijd komt bij u een engel langs. Deze is 
anoniem en zal u misschien meerdere keren vòòr Kerst verrassen. De Kerstengel is iemand uit 
de Prot.Gem.Op ‘e Noed. Deze wil hiermee omzien naar anderen, in mooie tijden, maar juist 
ook in moeilijke of eenzame tijden. Deze persoon meent dat u het bezoek van de Kerstengel zal 
waarderen. De Kerstengel wenst u namens de Prot.Gem.Op ‘e Noed een fijne Adventstijd toe.
Dat ook voor ú een lichtje van hoop, verwachting en liefde schijnen zal in de soms zo donkere 
dagen op weg naar Kerst.

collecten 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 kunt de 
opbrengst weer lezen in de volgende Geschakeld. Met vriendelijke groet en dank namens de 
diaconie.

diaconie giften

Giften via de bank tot nu toe: in totaal 4120,50. Hartelijk dank hiervoor.
Velen geven in de omschrijving aan voor welke periode (s) de bijdrage bestemd is. Indien dit 
niet beschreven is, dan word de maand gekozen waarin dit ontvangen is.  
Per maand worden de giften verdeeld  over de doelen van die maand.
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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 kerkgebouwen 
en de kosten van het houden van kerkdiensten. Mocht u/jij 
vragen hebben of is er iets niet duidelijk: vraag het ons!

Actie Kerkbalans 2021
De antwoordkaarten zijn weer opgehaald op het moment 
dat u deze Geschakeld leest. Het is ieder jaar een heel karwei. 
Ds. Keijzer levert de mooie teksten aan, de administratie 
zorgt voor de actuele ledenlijst, de kerkrentmeesters en 
vrijwilligers gaan op pad om alles rond te brengen en weer 
op te halen. En ieder jaar zorgt u als lid van deze gemeente 
voor een prachtige opbrengst. We hopen dat, ook in deze 
coronatijd, iedereen zijn financiële steentje bijdraagt zodat 
de kerkdeuren straks weer open kunnen staan. En dat we 
weer met z’n allen het warme gevoel van gemeentezijn 
kunnen ervaren. 

Aanhef 
Geachte dhr. of mevrouw of dhr. en mevrouw… 
De juiste tenaamstelling is heel belangrijk. Het getuigt 
van respect voor degene, je wilt niemand tekort doen 
of kwetsen. Bij het verwerken van de gegevens uit ons 
administratiesysteem naar de opmaak van de antwoordkaart 

hebben we geprobeerd om voor elke situatie de juiste 
aanhef te vermelden. We willen onderscheid maken in 
familie of dhr. en mevrouw of alleen dhr. of mevrouw. Het 
systeem werkt met één PE-hoofd per gezin. Dat kan een 
man of een vrouw zijn. Maar in het geval van bijvoorbeeld 
een broer en zus die bij elkaar wonen, wordt het lastig. We 
zijn al geruime tijd bezig om het op te lossen maar zelfs met 
hulp van de deskundigen van het LRP-systeem komen we 
niet tot het gewenste resultaat. Maar we blijven doorgaan, 
misschien volgend jaar, want we vinden een goede aanhef 
belangrijk! Dus bent u met meer dan 1 persoon in een 
gezinssamenstelling en er staat alleen dhr. of mevrouw, 
voelt u zich dan niet buitengesloten maar lees a.u.b.: dhr. 
en mevrouw, of welke samenstelling dan ook, want dat is 
wat wij eigenlijk bedoelen…

Eindejaarscollecte
Bij deze Geschakeld is een acceptgiro bijgesloten voor de 
Eindejaarscollecte. De eindejaarscollecte komt geheel 
ten goede aan onze gemeente. Kerkbezoek is niet meer 
vanzelfsprekend en voor deelname aan activiteiten zijn we 
beducht. Maar hoewel het eind nog niet in zicht is, zijn we 
hoopvol gestemd; Eens zal dit voorbij zijn. Dan zullen we 
elkaar weer kunnen ontmoeten en delen in elkaars geloof. 
Daarom wordt deze collecte van harte bij u aangebevolen.

collectes/giften
Collecte kerk tot en met 9-11 is € 1322,61
Voor de toren t/m 27-10 is € 235,00

wijkkerkrentmeesters

Wijk 1 Wico Koolstra
Wijk 2 Stoffel Yntema (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 Stoffel Yntema
Wijk 6 Hiltje Hoekstra (6a) en Renny Kuperus (6b) 
Wijk 7 Hemmo Kalteren
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VAn dE KErKrEntmEEstErs

maand doel Bedrag
April Gez. diaconieën & caritas € 130,00
April Diaconie € 130,00
April Noodhulp Nigeria(KIA) € 130,00
Mei JOP jeugdwerk PKN € 145,00
Mei Paedwizer
 Extra bijdrage vanuit diaconie €105,- € 250,00
Mei Diaconie € 145,00
Mei Diaconie/weeshuis  kia € 145,00
Mei Project diaconie Ghana Kerk in Actie 
 voor Ghana Boerinnen € 145,00
Juni Diaconie € 100,00
Juni bloemenfonds € 100,00
Juni H.A. Project  Voedselbank € 100,00
 Extra noodhulp voor voedselbank  
 vanuit diaconie € 400,00
Juni Binnenlandsdiaconaat € 100,00

maand doel Bedrag
Juli World Vision € 150,00
Juli Kinderen in de Knel € 150,00
Juli jeugdw. eigen gem. € 150,00
Juli Vluchtelingen in Griekenland KIA € 150,00
Aug jeugdw. eigen gem. € 140,00
Aug Diaconie € 140,00
Aug Werelddiac.Colombia € 140,00
Aug Project diaconie Ghana Kerk in Actie 
 voor Ghana Boerinnen € 140,00
Aug Diaconie € 140,00
Sept Diaconie € 107,00
Sept Gez. diaconieën & caritas € 107,00
Sept Versterk de kerk KIA € 107,00
Sept Vredeswerk PKN € 107,00
Okt Kerk en Israël € 114,00
Okt Wereldarmoededag € 114,00
Okt Vluchtelingen in Griekenland Kia € 114,00
Okt Ned Bijbel genootschap € 114,00
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VErjAArdAgEn 80 plussErs

14-09 Mevr. C.W. Osinga - Eppinga 
 De Greiden 2, 8523 NM IDSKENHUIZEN
1-12 Mevr. K. Postma - Demmer 
 Stationsstraat 27 , 8521 JT SINT NICOLAASGA
6-12 Mevr. F. Hoogland - Vogel 
 Stationsstraat 1-K24, 8521 JT SINT NICOLAASGA
7-12 Mevr. W. de Glee - Klijnsma 
 Gaestdyk 9, 8522 MV TJERKGAAST
11-12 Mevr. H. Hana - de Bruijn 
 De Oergong 39, 8521 GA SINT NICOLAASGA
11-12 Mevr. G. de Jong 
 Stationsstraat 1-K19 8521 JT SINT NICOLAASGA
15-12 Mevr. A. de Jong - Snijder 
 Jhr F J J v Eijsingastraat 20, 8521 JH SINT NICOLAASGA
16-12 Mevr. G.K. van Hoeven - Zwitink 
 De Oergong 61, 8521 GA SINT NICOLAASGA
18-12 Dhr. J. Kuijper 
 Kempenaerlaan 18, 8521 KS SINT NICOLAASGA
26-12 Mevr. A. Schreur - de Boer 

 Stationsstraat 31, 8521 JT SINT NICOLAASGA
28-12 Mevr. R. ter Heide - de Weerd 
 Scharren 19b, 8517 HM SCHARSTERBRUG
19-1 Dhr. W. Bokma 
 Bramerstraat 11, 8523 NE IDSKENHUIZEN
19-1 Mevr. J. Jongstra - Pruiksma 
 Neptunuslaan 6, 8521LH SINT NICOLAASGA
30-1 Mevr. C.J. Jonkman - Mekke 
 Stationsstraat 1-K18, 8521 JT SINT NICOLAASGA
4-2 Mevr. S.G. Taconis - Mink 
 Lemmerweg 24, 8521 JN SINT NICOLAASGA
13-2 Mevr. A. Koenen 
 Stationsstraat 45, 8521 JT SINT NICOLAASGA
20-2 Mevr. S. Hazenberg - Boelsma 
 Kempenaerlaan 4, 8521 KS SINT NICOLAASGA
20-2 Dhr. T. Woudstra 
 Riensleat 2, 8522 MJ TJERKGAAST
24-2 Mevr. E. de Goede - Stakelbeek 
 Stationsstraat 41, 8521JT SINT NICOLAASGA

Wij gedenken de gemeenteleden die ons zijn ontvallen in 
het afgelopen jaar: 

Overlijdens-
datum Naam Leeftijd

15-11-2019 Jenny Winia-Poepjes 85

04-12-2019 Willem Marten Huitema 79

08-12-2019 Eeuw Sietske Faber-Schilstra 70

17 -02-2020 Bart Tuiten 88

27-02-2020 Rinke Reijenga 61

18 -03-2020 Johan Portena 94

02-04-2020 Antje Hoekstra-Holtrop 73

16-04-2020 Wopkje Akke ter Heide-Groenhof 79

17-04-2020 Tryntje Wierda-van der Heide 92

20-04-2020 Johannes de Lang 82

25-04-2020 Cornelis Booy 95

13-06-2020 Pieter Dirk Dijkstra 77

19-06-2020 Jeanette Magdalena Bakker-van Vliet 86

29-07-2020 Hendrika Aaltje Muizelaar-Groenendijk 96

01-08-2020 Ebel Kuiper 83

23-08-2020 Aaltje Eliveld-Hepkema 89

12-09-2020  Aldert Nooitgedag 93

21-09-2020 Hittje Portena – Fokkema 92

04-10-2020 Lammert Dijkstra 72

15-10-2020 Auke Wijnja 86

wij gEdEnKEn
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In Memoriam 

Hittje Portena-Fokkema
Sondel, 26 december 1927 St. Nicolaasga, 21 september 2020

Hittje Portena-Fokkema overleed een half jaar na haar man Johan. Hij overleed aan het begin van de lockdown. De crematie 
moest toen in kleine kring plaatsvinden en dat wilde de familie ook voor Hittje want dat kleine, eenvoudige, dat paste wel bij 
de Portena’s. Het waren voor hen altijd de kleine dingen die er toe deden. 

Het leven van Hittje begon op 2e kerstdag 1927 in Sondel. Ze was de jongste van zes kinderen. Haar man Johan leerde ze 
kennen in de tijd dat Hittje bij Age Hoekstra werkte. Ze trouwden in 1959. Aan het begin van hun trouwen woonden ze in 
Sneek. Later verhuisde het jonge gezin naar Langweer waar Johan als technische man ging werken in het familiebedrijf. 

Het echtpaar Portena is zwaar beproefd geweest. Ze overleefden drie van hun vier kinderen: Wiepkje Bertha, Betty en Lyckle. 
Hun dochter Wiepkje bleef over. Maar Hittje had het geloof en het karakter om haar verdriet te kunnen dragen. Ze had veel 
liefde in zich en had het vermogen om mensen in haar hart te sluiten. Hierdoor was het gezin van de Portena’s dan ook een 
warme basis voor anderen die dit (tijdelijk) misten. Wat Hittje vooral optilde waren haar ontmoetingen met mensen waar ze 
van ziel tot ziel al heel snel een soort van relatie mee had. In een oogopslag, een lach en paar woorden. Engelen noemde ze die. 

Na het overlijden van Johan verhuisde ze naar Doniahiem. Ondanks alles had ze het daar nog goed maar met haar fysieke 
gesteldheid ging het zienderogen minder. Ze legde zich er snel bij neer want ze was niet bang en zag er naar uit zich bij haar 
overleden geliefden te voegen. In vrede liet Hittje Portena-Fokkema het leven los. 

Tijdens de crematieplechtigheid klonken liederen die haar dierbaar waren o.a een nummer van Abba: ‘I have a dream’ met 
daarin de zin die voor haar leven bepalend was: I believe in angels, something good in everthing I see (ik geloof in engelen 
en het goede in alles om me heen). De lezing was: Hoe kan het ook anders, uit 1 Korintiers 13 over de liefde.
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Geertje van der Meer

In Memoriam 

Lammert Dijkstra
*  29 juli 1948 † 4 oktober 2020

Lammert was samen met zijn tweelingzus Grietje de oudste in het gezin van Pieter en Janke Dijkstra in Idskenhuizen. Daarna 
kwamen Jan, Tineke, Durk, Alie, Antsje en Tjitske. In huize Dijkstra was genoeg te beleven. Een gezellig gezin. Lammert 
hield van de drukte, maar ging toch veel zijn eigen gang. Hij hield ontzettend van sport. Uitslagen van wedstrijden hield hij 
nauwkeurig bij. Zelf sportte hij ook. 

Lammert kreeg geen relatie. Hij bleef alleen. Maar hij was beslist niet eenzaam. In het dorp had hij veel kennissen. Nadat zijn 
broers en zussen het huis uit waren gegaan, vond hij als het ware een nieuwe familie bij VVI. Daar sportte hij zelf, en toen sporten 
niet meer ging deed hij er allerhande klussen. Hij was zó verweven met de club dat hij de erenaam ‘mister VVI’ droeg. Zijn vele 
werk voor de club was ook een van de redenen waarom Lammert een aantal jaren geleden met een ridderorde werd verrast. 

Lammert hield van zijn broers en zussen en zijn verdere familie. Hij genoot van familiefeestjes en van de gezelligheid van zijn 
neefjes en nichtjes. Ook de familie in Canada vergat hij niet. Hij ging er dikwijls naartoe.

Afgelopen zomer werd Lammert erg ziek. Wonder boven wonder overleefde hij een zware hersenbloeding. In Bloemkamp 
revalideerde hij. Vanwege corona mocht er niet veel bezoek bij hem komen. Maar zijn familie bezocht hem heel trouw.  
Zo gemakkelijk als hij een praatje maakte met mensen over alledaagse dingen, zo moeilijk sprak hij over de dingen die zijn 
hart beroerden. Zo ook over zijn geloof. En toch was het geloof van Lammert in God en zijn beloften rotsvast. Hij was niet 
bang om te sterven en wist dat hij geborgen zou zijn bij God. 

Liefdevol omringd door zijn familie is Lammert gestorven. Na een indrukwekkende condoleance op het veld van VVI dankten 
we de dag daarna voor zijn leven in de kerk van Idskenhuizen. Daarna is Lammert in de aarde gelegd bij zijn ouders en 
grootouders op de begraafplaats van Legemeer.
Wat blijft voor zijn broers en zussen en de vele mensen die hem kenden is de herinnering aan een mooi en bijzonder mens.

Ds. Gerda Keijzer   

wij gEdEnKEn
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colofon

Inleveren Kopy 
maandag 11 januari 2021

voor 12.00 uur!

mutAtiEs juli, Augustus, sEptEmBEr 2020

Binnengekomen:

Vanuit Rotterdam, Mevr. S.A. Roos, Lytse Mar 2, 8523 NN  
IDSKENHUIZEN
Vanuit Groningen, Dhr. T. Qualm, De Rijlst 81, 8521 NK SINT 
NICOLAASGA
Vanuit Oudehaske, Mevr. A. Faber-Balstra, Stationsstraat 1 
K46, 8521 JT SINT NICOLAASGA
Vanuit Langweer, Mevr. A.E. Tadema, Groenendal 2, 8521 LK 
SINT NICOLAASGA
Vanuit Sloten, Mevr. J. van Midlum-van der Goot, Stations-
straat 1 K20, 8521 JT SINT NICOLAASGA
Vanuit Echtenerbrug-Oosterzee, Mevr. A. de Jong, Venusstraat 
9, 8521 LT SINT NICOLAASGA

Binnenverhuizing:

Dhr. K. Bijlsma, Kerkstraat 2c naar Stripedyk 25, 8523 NC 
IDSKENHUIZEN
Mevr. C.J. Jonkman-Mekke, Dobbeleane 4 naar Stationsstraat 
1 K18, 8521 JT SINT NICOLAASGA
Mevr. J. Hogeterp, De Rijlst 53 naar Wilhelminastraat 3, 8521 
JJ SINT NICOLAASGA
Mevr. E. Hoekstra-Jelsma, Voermanstraat 3 naar Stationsstraat 
21, 8521 JT SINT NICOLAASGA

Verhuisd naar elders:

Mevr. N. Luijendijk, Lemmerweg 22A naar Frieswijkstraat 
22, 8607 AV SNEEK
Dhr. A.A. Ybema, Gaestdyk 28 naar Regulusstraat 47, 9742 
LM GRONINGEN
Dhr. T. Hoogeveen, Gaestdyk 54 naar De Merk 5-0005, 8501 
AN JOURE
Mevr. J.J. Zijlstra, Dobbeleane 46 naar Bottinge 3, 8604 AH  
SNEEK
Mevr. M. de Boer, Gaestdyk 49 naar Leeuwerikstraat 114, 
8916 CH LEEUWARDEN
Dhr. en Mevr. Grendel, Dobbeleane 18b naar Jan Lievensstraat 
114 , 8932 BG LEEUWARDEN
Mevr. F. Smit, Finkeburen 16 naar K. de Vriezestraat 29, 9741 
AG GRONINGEN
Mevr. N. Bergsma, Finkeburen 14 naar K. de Vriezestraat 29, 
9741 AG GRONINGEN
Dhr. S.L. de Glee, Gaestdyk 9 naar De Heistelling 1, 8495 NH 
ALDEBOARN
Dhr. H.S. Hoekstra, De Trochreed 13 naar Lyts Dykje 18, 8525 
GC LANGWEER
Dhr. R. Douma, De Buffer 10 naar Maria Louisestraat 1, 8606 
AV SNEEK

ElKAAr op dE hoogtE houdEn

Voor het medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van

Lammert Dijkstra

Willen wij u allen hartelijk bedanken.

Broers, (schoon)zussen en zwagers 

Bloemengroet

Bloemengroet vanaf 27 september 2020
27 september  Anneke Bokma 
 Bart Hoekstra
4 oktober              Wietske Hoekstra-Kuperus
 Geke Hoekstra-Westerhof
11 oktober Jouke en Sanne Bultsma
 Bauke Plantinga
18 oktober            Jan en Corrie Hoekstra
25 oktober            Mevr.H.Sybesma-Kooistra
1 november          Sjoerd de Vries en Dries Brinksma
8 november Mevr.Osinga-Eppinga
15 november Wiebe Landman


