
Als ik dit schrijf, is het vlak voor de kerstdagen. Ik heb net 
mijn broer afgelost en zit nu bij mijn moeder. Ze is erg 
zwak. Ze zal niet lang meer leven. Na een onrustige mor-
gen slaapt ze nu rustig en haar oude handen liggen op 
het laken. Die twee handen hebben heel wat werk verzet, 
mensen en kinderen verzorgd en vertroeteld. 
Mijn moeder is 98 jaar. Haar overlijden zal daarom 
geen dramatische gebeurtenis zijn. We zijn hier 
al een tijdje op voorbereid. Bovendien heb-
ben we veel jongere familieleden verloren. 
Dat blijft altijd schuren. Maar sterven als je 
zo oud bent als zij, dat is de natuurlijke 
gang van zaken. Zo ziet ze het zelf ook. 
Als ze een goed moment heeft, dan is ze 
blij dat ze er nog is. Maar soms wil ze ook 
graag sterven. Verlost worden van haar 
vermoeide lijf en de pijn die ze moet ver-
duren.
Ik denk aan de oude Hanna, die in de tem-
pel op de komst van Messias afwachtte. Ze is 
zeven jaar getrouwd geweest en nu al 84 jaar 
weduwe. Hanna was dus hoogbejaard. Ik stel me 
voor dat ze net zo breekbaar is als mijn moeder. Als 
Jozef en Maria in de tempel komen om Jezus te laten be-
snijden, dan komt zij het kind bewonderen en geeft God 
de eer. Ze weet dat dit kind de verlossing van Israël zal in-
luiden en spreekt erover met iedereen die het horen wil. 
Hanna heeft bijna haar hele leven al gewacht op de komst 

van de Messias. Wij wachten en waken nu bij onze moe-
der, tot het moment dat zij de drempel van leven naar 
dood zal overgaan en zij haar Heer en Heiland mag zien. 
De broosheid van mijn moeders hand, de kwetsbaarheid 
van Hanna, de eindigheid van het leven, het komt bin-
nen op dit moment. Terwijl ik rondkijk in haar kamer, 

realiseer ik me dat haar spullen, waar ze blij mee 
was en zuinig op was, hier over een tijdje niet 

meer zullen staan. Het naamplaatje zal van 
de deur gehaald worden. Zij moet het leven 
loslaten en wij haar. En Hanna weet dat ze 
– nu ze na jaren wachten en waken de Mes-
sias heeft gezien – niet lang meer van Hem 
zal kunnen genieten. Is dat niet een beetje 
jammer voor haar?
Behalve Hanna was er nog iemand in de 
tempel om het Kind te bewonderen. Het is 
Simeon. Als hij het kind in zijn armen heeft 

zegt hij: ‘Nu laat u, Heer, uw dienstknecht in 
vrede gaan, want mijn ogen hebben uw heil 

gezien’. 
Hanna en Simeon hadden profetische gaven: zij 

zagen in het kleine Kind Jezus al dat Hij de redding 
van de wereld zou zijn, zonder precies te weten hoe. Wij 
hebben de Bijbel en weten dat Hij de redding van de we-
reld is geworden, onder andere doordat Hij de dood het 
laatste woord niet gunde. 
Sterven is vaak een moeizaam proces. Ook het sterven 
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van mijn moeder verloopt op die manier. Maar één ding 
weten we: ze vertrouwt zichzelf toe aan haar Heer en Hei-
land. Ze weet niet hoe het zal zijn, maar ze weet dat ze 
geborgen zal zijn in die andere wereld die wij ‘de hemel’ 

noemen. Zij heeft haar leven lang geloofd en de redding 
verwacht. Nu kan zij in vrede gaan…

Ds. Gerda Keijzer

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 op-
genomen. 
We weten niet wanneer we weer samen naar de kerk 
kunnen. We houden u op de hoogte via de Zondagse 
Ontmoeting.

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

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

zondag  24 januari  
11.00 uur pastor Hoogma en ds. Gerda Keijzer
 Oecumenische dienst van de Raad van Kerken  
 Doniawerstal. Deze dienst wordt uitgezonden   
 via deze onderstaande link,  
 https://m.youtube.com/watch?v=dReZe94nEgA  
 en via onze website.

zondag 31 januari - groen
9.30 uur ds. Gerda Keijzer
 1e  collecte: PKN jong protestant, JOP 
 2e collecte: kerk

zondag  7 februari - groen
9.30 uur ds. Gerda Keizer
 1e collecte: gez. diaconiën/Caritas 
 2e collecte: kerk

zondag  14 februari - groen
9.30 uur Mw. B. Posthumus, Lemmer
 1e collecte: diaconie   
 2e collecte: Kerk

zondag  21 februari - paars - 1e zondag 40 dagentijd
9.30 uur ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: Project 40 dagentijd 
 2e collecte: Jeugdwerk

zondag  28 februari - paars -  2e zondag 40 dagentijd
9.30 uur Mw. B. Posthumus, Lemmer
 1e collecte: Project 40 dagentijd 
 2e collecte: kerk

zondag  7 maart - paars - 3e zondag 40 dagen tijd
9.30 uur ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e collecte: project 40 dagentijd 
 2e collecte: kerk

Woensdag  10 maart - paars - biddag voor gewas en arbeid
 Geen dienst

zondag  14 maart - paars - 4e zondag 40 dagentijd /  
 Biddag voor gewas en arbeid
9.30 uur ds. Siena Cnossen, Scharnegoutum
 1e collecte: project 40 dagentijd 
 2e collecte: onderhoud orgels

zondag  21 maart - paars, 5e zondag 40 dagentijd
9.30 uur ds. Gerda Keijzer
 1e collecte: project 40 dagentijd 
 2e collecte: kerk

zondag  28 maart - paars - palmpasen, 
 6e zondag 40-dagentijd
9.30 uur pastor Geertje van der Meer
 1e collecte: project 40 dagen tijd 
 2e collecte: kerk

KerKdieNsteN LaNgWeer

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

zondag 24 januari - Oecumenische dienst van de 
 Raad van Kerken Doniawerstal 
11.00 uur pastor Hoogma en ds. Gerda Keijzer
 Deze dienst wordt uitgezonden via deze   
 onderstaande link,    
 https://m.youtube.com/watch?v=dReZe94nEgA
 Ook aan te klikken op de website:  
 www.kerklangweer.nl 

zondag 31 januari    
9.30 uur  ds. Corrie Bark - Bakker uit Akkrum
 Collecte: Diaconie / eigen gemeente

zondag 7 februari  
9.30 uur ds. Aart  Veldhuizen
 Collecte:  Diaconie / eigen gemeente

zondag 14 februari  
 9.30 uur  ds. Arnold Vriend uit Workum
 Collecte: Diaconie / eigen gemeente
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januari
za 23 Marcus 1:14-20 Spreken met gezag
zo 24 Marcus 1:21-34 Doorvertellen
ma 25 Psalm 107:1-22 God is trouw
di 26 Psalm 107:23-43 Zie jij het ook?
wo 27 Deuteron. 16:18–17:1 Recht
do 28 Deuteron. 17:2-13 Vorm van proces
vr 29 Deuteron. 17:14-20 Koningswet
za 30 Deuteron. 18:1-13 Met grond zonder grond
zo 31 Deuteron. 18:14-22 Echte en valse profeten

Februari
ma 1 Psalm 87 Lang leve de vreemdelingen
di 2 Deuteron. 19:1-10 Uitwijkmogelijkheid
wo 3 Deuteron. 19:11-21 Oog om oog, tand om tand
do 4 Deuteron. 20:1-9 Strijdvaardig, niet strijdlustig
vr 5 Deuteron. 20:10-22 Om gruwelijkheden te 
   voorkomen ...
za 6 Psalm 83 Strijdlied
zo 7 Marcus 1:35-45 Beterschap!
ma 8 Marcus 2:1-12 Wie kan zonden vergeven?
di 9 Marcus 2:13-22 Eetgewoonten
wo 10 Psalm 44 Wat merk je van Gods trouw?
do 11 Marcus 2:23–3:6 Heer van de sabbat
vr 12 Marcus 3:7-19 Goed nieuws verspreiden
za 13 Psalm 32 Biecht
zo 14 Joël 1:1-14 Vertel het door
ma 15 Joël 1:15-20 Verlangen naar de dag van de   
   HEER?
di 16 Joël 2:1-11 Machtsvertoon
wo 17 Aswoensdag 
  Joël 2:12-17 Iedereen moet meedoen
do 18 1 Petrus 2:11-17 Vrijheid
vr 19 1 Petrus 2:18-25 Christelijke assertiviteit
za 20 1 Petrus 3:1-12 Gelijkwaardig 
zo 21 1 Petrus 3:13-22 Hoop doet leven
ma 22 1 Petrus 4:1-11 Anders zijn: gericht op anderen
di 23 1 Petrus 4:12-19 Vuurproef
wo 24 1 Petrus 5:1-14 De Heer is je herder

do 25 Psalm 38 Roep om hulp
vr 26 2 Petrus 1:1-11 Inspanningsverplichting
za 27 2 Petrus 1:12-21 Blijf waakzaam
zo 28 Psalm 99 Koninklijke waardigheid

Maart
ma 1 2 Petrus 2:1-10a Zonde blijft niet onbestraft
di 2 2 Petrus 2:10b-22 Honden en varkens
wo 3 2 Petrus 3:1-9 Geen traagheid, maar geduld
do 4 2 Petrus 3:10-18 Uitzien naar gerechtigheid
vr 5 Psalm 19 Natuur-wet
za 6 Jozua 1:1-9 Opvolgen
zo 7 Jozua 1:10-18 Mobilisatietijd
ma 8 Jozua 2:1-14 Op de wallen van Jericho
di 9 Jozua 2:15-24 De rode draad
wo 10 Biddag 
  Psalm 126 Een droom wordt werkelijkheid
do 11 Jozua 3:1-17 Stilstaand water
vr 12 Jozua 4:1-14 Een steen bijdragen
za 13 Jozua 4:15–5:1 Vertel het aan de kinderen
zo 14 Jozua 5:2-12 Inhaalslag
ma 15 Jozua 5:13–6:14 Omlopen
di 16 Jozua 6:15-27 De muur valt
wo 17 Jozua 7:1-15 Wat ging er fout?
do 18 Jozua 7:16-26 Straf op de zonde
vr 19 Jozua 8:1-13a List
za 20 Jozua 8:13b-29 Overwinning
zo 21 Jozua 8:30-35 Voorleesdag
ma 22 Jozua 9:1-15 Misleid
di 23 Jozua 9:16-27 De eed blijft geldig
wo 24 Jozua 10:1-15 De zon blijft schijnen
do 25 Jozua 10:16-28 Verslagen koningen
vr 26 Jozua 10:29-43 Veldslagen
za 27 Jozua 11:1-15 In opdracht van God
zo 28 Palmpasen 
  Marcus 11:1-11 Erepalmen
ma 29 Marcus 11:12-26 Het gaat om de vruchten
di 30 Psalm 118 Getuigenissen in juichstemming
wo 31 Marcus 14:1-11 Weet je wel wat dat kost!

Leesrooster

zondag 21 februari - 1ste Zondag Veertigdagentijd 
9.30 uur  ds. Aart  Veldhuizen 
 Collecte: Werelddiaconaat: Moldavië Kerk helpt  
 kwetsbare mensen /  eigen gemeente

zondag 28 februari - 2de Zondag Veertigdagentijd
9.30 uur  ds. Ad Buijs uit Sneek
 Collecte: Diaconie / eigen gemeente

zondag 7 maart - 3de Zondag Veertigdagentijd 
9.30 uur  ds. Aart Veldhuizen
 Collecte: Kerk in Actie: Columbia zending / 
 eigen gemeente

zondag 14 maart - 4de  Zondag Veertigdagentijd
9.30 uur ds. Gerda Keijzer
 Collecte: Diaconie / eigen gemeente

zondag 21 maart - 5de Zondag Veertigdagentijd 
9.30 uur  ds. Aart Veldhuizen
 Collecte: Diaconie /  eigen gemeente

zondag 28 maart - Palmzondag  
9.30 uur  ds. Aart Veldhuizen
 Collecte: JOP, Paaschallenge: 
 Ontdekken wat Pasen is / eigen gemeente

De diensten worden online uitgezonden  en deze kunt u ook 
terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl.  Als u de diensten 
weer fysiek mag bijwonen, brengen wij u tijdig op de hoogte. 
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Classispredikant Wim Beekman verwondert 
zich over het verzet tegen het coronavaccin.     

(Bron Leeuwarder Courant) 

Ik verwonder mij over het verzet tegen het coronavaccin. 
2020 was het jaar van het virus. Met angst, verdriet en zorg. 
Van harte hoop ik dat 2021 het jaar van het vaccin zal wor-
den. Hopelijk is deze zomer de pandemie voorbij. 
  
Een jaar lang hebben wij gevreesd, geleden, geklaagd, ons 
herpakt, ons beperkt, voor elkaar gezorgd, naar elkaar om-
gezien, boven onze krachten gewerkt misschien, onszelf 
machteloos stilgezet wellicht, en vooral uitgezien naar het 
einde van deze plaag.
  
Nu gloort er licht aan het einde van de tunnel, en nu rijzen 
er bij sommigen bedenkingen. Dat begrijp ik niet. Ik ben 
opgegroeid met inentingen. Mijn moeder zei dat deze tot de 
zegeningen van onze tijd behoorde. 
  
Destijds kon ik dat om mij heen zien en horen. Verhalen van 
mijn grootouders over hun kindertijd, waarin tyfus, cholera 
en Spaanse griep rondgingen. Beelden uit verre landen van 
mensen die een pokkenepidemie hadden overleefd, en daar 
misvormingen aan hadden overgehouden. 
  
Een vrouw bij ons in de buurt die moeilijk kon lopen, omdat 
zij kinderverlamming had gehad. Gezinnen waar een kind 
was gestorven vanwege mazelen, kinkhoest of difterie. Ik 
wist waarom mijn gevreesde inentingen nodig waren.  
Toen wij zelf kinderen kregen, viel er al spoedig informatie 
over het vaccinatieprogramma op de mat. Van ieder kind 
werden de prikken in een boekje bijgehouden. Iedere vac-
cinatie zorgde geheid voor een doorwaakte nacht, maar als 

ouders wist je waar je het voor 
deed.
   
Als dominee verwonder ik mij 
over gelovigen die geen vac-
cinatie willen vanwege hun 
geloof. Ik ben opgegroeid op 
de Veluwe, ik ken de gelovige 
vrees voor een vaccin van na-
bij. En ook de worsteling die 
het in sommige gelovige gezin-
nen met zich meebrengt.
“Ons leven ligt in Gods hand. Het is aan 
Hem om ons te behoeden en te bewaren in gevaar. Het is 
niet aan de mensen om daarop vooruit te lopen. Daarom 
dus geen brandverzekering, en ook geen kindervaccinatie-
programma.”
  
Het doet mij denken aan de man op het meer wiens boot 
zinkende is. “Laat mij u redden”, biedt een passerende 
schipper zijn hulp aan. Maar de man in nood weigert. “God 
zal mij redden.” Tot drie keer toe slaat de man hulp af, zinkt 
dan en verdrinkt. 
Bij de lieve Heer aangekomen klaagt hij zijn nood. “Ik ver-
trouwde op U. Ik was in nood en U hebt mij niet gered.” 
“Drie keer heb ik een boot gestuurd om je veilig aan wal 
te brengen”, zegt de lieve Heer, “drie keer heb je mijn hulp 
afgeslagen. Wat had ik meer kunnen doen?”
De pandemie is een plaag van alle eeuwen. Het vaccin is 
een zegening van onze tijd. Het behoedt voor onheil. Ik heb 
mijn medemensen, mijn dierbaren, mijzelf en ook de lieve 
Heer veel uit te leggen als ik deze zegen laat liggen. 

Bedenkingen kan ik niemand ontnemen. Wel ieder een ge-
zegend 2021 wensen. 

cLassisprediKaNt WiM beeKMaN

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

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

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

Aart Veldhuizen en Gerda Keijzer 
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pUzzeLeN Met de LitUrgie 

(6) de tien woorden

Toen de Israëlieten veilig uit Egypte waren gevlucht en er 
zicht was op het wonen in het Beloofde Land, moesten ze 
eerst door de woestijn reizen. Het is een feit dat een mens 
dikwijls meer leert in de woestijn dan op een plek waar alles 
voorhanden is. Het was in de woestijn dat God hen de Tien 
Woorden gaf. 
Vroeger zeiden we ‘Tien Geboden’. Hoe komt het dat we dat 
nu niet meer doen? 
Dat heeft wellicht te maken met de plaats die de Tien Woor-
den in de liturgie van hedendaagse diensten krijgen. Jaren 
geleden werden de Tien Geboden gelezen voor het eerste 
gebed. Dat gebed werd verootmoedigingsgebed genoemd. 
In dat gebed maakte je je klein voor God, vanwege de fou-
ten die je in de afgelopen weken gemaakt had. Tijdens het 
luisteren naar de Tien Geboden, voorafgaand aan het ge-
bed, stonden die fouten je weer helder voor ogen. Na het 
verootmoedigingsgebed volgde dat de Genadeverkondiging: 
Als je oprecht spijt had van alles wat er fout was gegaan, dan 
mocht je zeker weten dat je schulden waren vergeven. 
Vandaag de dag worden de Tien Woorden gelezen na het Ky-
riëgebed, of het Gebed voor de nood van de wereld. Daarin 
geven we zelf al aan dat de nood van de wereld en van onszelf 
hoog is: wij zijn bij lange na niet perfect. Maar we weten dat 
God ons zal vergeven. Uit dankbaarheid daarvoor en om ons 
weer te laten horen hoe het samenleven op deze aarde ge-
stalte moet krijgen, luisteren we dan naar de Tien Woorden. 
De Tien Woorden werden vroeger gelezen om ons onze 

schuld in te prenten. Nu worden ze gelezen als ‘regel der 
dankbaarheid’: we zijn blij om door de genade van God elke 
week weer met een schone lei te mogen beginnen. De Tien 
Woorden zijn daarbij ons uitgangspunt. 

Ds. Gerda Keijzer

puzzelen met de liturgie (7) – de lezing(en) 

In onze kerk gebruiken we het Gemeenschappelijk Leesroos-
ter. Dat is een landelijk leesrooster van drie jaar. Het jaar 
begint met Advent en eindigt op de Eeuwigheidszondag: 
de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  We lezen een jaar 
uit Matteüs, een jaar uit Marcus en een jaar uit Lucas. Daar 
doorheen worden lezingen uit Johannes geweven. 
Het leesrooster geeft voor elke zondag ook nog een lezing 
uit het Oude Testament en een lezing uit de brieven (van 
Paulus, Jakobus, Petrus, Johannes en Judas). Ook wordt er 
een psalm van de zondag aangegeven. 
De drie lezingen zijn zo uitgekozen dat ze min of meer bij 
elkaar passen. Veel predikanten kunnen dwarsverbanden 
leggen tussen deze drie lezingen. Ik moet eerlijk zeggen dat 
ik die kunst niet erg machtig ben. Ik beperk me meestal tot 
één van de lezingen. 
In gemeenten waar kindernevendienst wordt gehouden, 
loopt het Gemeenschappelijk Leesrooster vaak parallel aan 
het leesrooster van de kindernevendienst, zodat ouders en 
kinderen dezelfde hoofdlezing horen. 
Het leesrooster is geen ‘dwangbuis’ voor een predikant. Als 
hij of zij een reden heeft om van het rooster af te wijken, 
dan mag dat. Een reden zou bij voorbeeld kunnen zijn om 
eens een tijd lang verhalen uit het Oude Testament te ge-
bruiken. Die komen bij een leesrooster waarin de evange-
liën centraal staan namelijk minder aan de orde. 

Ds. Gerda Keijzer

Spijt

Misschien ga ik wel een volkstuin huren. Dat heb ik altijd al graag gewild: boontjes en bessen van mijn eigen 
landje. De allereerste poging die ik jáááren geleden deed eindigde jammerlijk, omdat onze geit over de afraste-
ring was gesprongen en de sla, bietjes, komkommers en wat al niet meer groeide, in rap tempo had opgegeten. 
De geit bleef, het tuintje verdween. De frustratie over de opgegeten oogst was zo groot dat ik geen nieuwe po-
ging heb gedaan. Daar heb ik nu spijt van. Op een paar honderd meter van ons huis is een volkstuinencomplex. 
Binnenkort toch maar eens even gaan kijken of er nog een akkertje beschikbaar is……

Iets anders waar ik spijt van heb is dat ik met veel studievrienden en kennissen die ver weg wonen, zo weinig 
contact heb gehouden. Soms schrijf ik nog een kaartje, maar ook dat verdwijnt zo langzamerhand. Ik ben wat 
dat betreft een beetje nonchalant. Dat is niet goed. In drukke tijden heb ik het niet zo in de gaten, maar nu, in 
corona-tijd, besef ik opeens dat het waardevol is om in zulke contacten te investeren. Toch maar eens bellen….

Gerda Keijzer
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christelijke familie uit pakistan 
procedeert voor hun leven - deel 1

Eén misstap en je wordt beschuldigd van blasfemie 

Asielzoekers die maar door blijven procederen; het is een 
bekend verwijt. De familie Masih blééf inderdaad proce-
deren. Want terugkeer naar Pakistan was levensgevaarlijk 
voor hen als christenen, beschuldigd van het beledigen 
van de Koran. 

“We hadden al besloten zelfmoord te plegen als we terug 
zouden moeten”, Omar Masih zegt het feitelijk, geen spoort-
je van drama. “Weet je wat ze in Pakistan doen met chris-
telijke vrouwen die de Koran of de Profeet beledigd zouden 
hebben? Die worden geslagen, verkracht en naakt door de 
straten gevoerd. En dan meestal doodgemaakt. Dat is nor-
maal daar.” Dan liever zelf de dood kiezen. Zover kwam het 
gelukkig niet.

Het verhaal van de familie Masih begint in 2014. De dan 
29-jarige Omar heeft een boekwinkel in Faisalabad, de 
derde stad van Pakistan. De winkel, 36 jaar eerder geopend 
door zijn vader, staat in de buurt waar hij opgroeide. Omar 
kent de mensen, de mensen kennen hem. Hij is geliefd. Va-
der is overleden, moeder leeft nog en woont bij Omar en 
zijn echtgenote in.

Het welgestelde gezin behoort tot de minieme christelijke 
minderheid in de islamitische republiek. In de buurt zijn er 
geen religieuze spanningen. “We leefden met en tussen de 
moslims.” Omar verkoopt graag Korans: commercieel aan-
trekkelijk, want ze verkopen goed en er zit een mooie winst-
marge op. Als hij een Koran pakt, wast hij eerst zijn handen. 
Om respect te tonen. Niets wijst erop dat het op 16 oktober 
2014 helemaal mis zal gaan. 

Die dag zijn er boeken geleverd. Ze staan in stapels op de 
grond als een islamitische geestelijke binnenstapt. Hij vraagt 
om een boek dat bovenin de kast staat en Omar gebruikt 
een van de stapels als opstapje. Letterlijk een misstap: op 
de stapel ligt een Koran. De man ontsteekt in woede. Hij 
scheldt en slaat. Er komt publiek op af. De man roept hen 
op mee te doen. Omar wordt geslagen, geschopt. Een be-
vriende winkelier helpt hem via de achterdeur te ontkomen.

Het is de enige die durft te helpen. Omar is er nóg door ge-
schokt: “Iedereen daar kende me, heeft me zien opgroeien.” 
Hij vlucht, eerst naar huis, dan met vrouw en moeder hals-
overkop verder naar schoonfamilie. Want inmiddels rukt 
een woedende meute op naar zijn huis. De winkel is dan al 
in brand gestoken. Pand en inventaris gaan in vlammen op. 
Het huis wordt aan gort geslagen. 

Na twee dagen belt zijn zus uit een andere stad, smekend: 
“Kom hiernaartoe, je wordt daar vermoord.” Het gevaar is 
reëel. En inmiddels is er ook nog aangifte gedaan wegens 
het beledigen van de Koran. Daar staat de doodstraf op. 

Getuige bijvoorbeeld de zaak van Asia Bibi (in 2010 tot de 
doodstraf veroordeeld, kreeg uiteindelijk asiel in Canada) of 
die van hoogleraar Hafeez (veroordeeld voor belediging van 
de vrouwen van de Profeet, zijn advocaat werd doodgescho-
ten). In Pakistan zitten tientallen mensen in de dodencel 
voor dit soort veroordelingen. 

Twee maanden lang schuilt het gezin bij de zus, opgesloten 
in huis. Ondergedoken. Niemand mag weten dat ze daar 
zijn. Het is een onhoudbare situatie. Via via hoort Omar van 
iemand die hem naar het buitenland kan helpen zonder dat 
de autoriteiten er lucht van krijgen. Het geld leent hij van 
zijn zwager. Zelf heeft hij niks meer. De man brengt hen de 
grens over en regelt een vlucht naar Nederland. Eindelijk 
veilig, denken de Masihs opgelucht.

In deel twee van dit verhaal de wederwaardigheden met het 
Nederlandse asielsysteem; krijgt de familie Masih inderdaad 
asiel en een veilige toevluchthaven? 

christelijke familie uit pakistan 
procedeert voor hun leven - deel 2

“Je moet beginnen met de eerste tree”

De christelijke familie Masih blééf doorprocederen voor 
asiel. Terugkeer naar Pakistan was levensgevaarlijk, be-
schuldigd van blasfemie. Ze kregen uiteindelijk een status. 
Dat daar zes (!) asielaanvragen voor nodig waren, kun je hen 
aanrekenen maar ook het Nederlandse systeem.

Hij had nog nooit van Amsterdam gehoord, Omar Masih. 
Geen tijd voor: “Ik werkte van 7 uur ’s ochtends tot 10 uur 
’s avonds in onze boekwinkel.” Dat was vóórdat die winkel 
afbrandt, aangestoken door een meute die hem beticht van 
het beledigen van de Koran. Vóórdat het huis kort en klein 
geslagen wordt en aangifte wordt gedaan van blasfemie. 
Vóórdat het christelijke gezin onderduikt en uiteindelijk Pa-
kistan ontvlucht naar Nederland.
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Daar doen Omar, zijn vrouw en zijn bejaarde moeder op 2 
januari 2015 de eerste asielaanvraag. Omar is voor vertrek 
niet eerst langs het politiebureau gegaan om bewijzen van 
de aanklacht tegen hem op te vragen. Hij zou wel gek zijn, 
dan komt hij niet meer weg. In Pakistan kun je de doodstraf 
krijgen voor blasfemie. 

Toch is dat precies wat de IND hem verwijt: hij heeft geen 
bewijs van de aangifte. “Ze geloofden ons niet”, zegt Omar, 
“Dat was een enorme schok voor me.” Het klinkt nóg door 
in zijn stem. En inderdaad: de IND oordeelt dat ‘het verhaal 
ongeloofwaardig’ is. Het asielverzoek wordt afgewezen. 

Omar stelt beroep in, het gaat zelfs tot de RvS, maar dat 
mag niet baten. Hij kan zijn zaak niet bewijzen. Verbeten 
zet hij tóch door, terwijl zijn zwager in Pakistan zijn best 
doet de waarheid aan te tonen. De zwager bemachtigt een 
gewaarmerkte kopie van de aangifte tegen Omar en verkla-
ringen van buurtbewoners. Hij moet dat zelf bekopen met 
brandstichting van zijn huis. 
Gewapend met de aangifte en de verklaringen doet het ge-
zin in 2017 de derde aanvraag. Maar ook die wordt afgewe-
zen. De rechtbank vindt dat de authenticiteit van de stuk-
ken niet vaststaat. Bovendien: Omar had het bewijs eerder 
moeten inbrengen. 

Dat is een juridische kwestie: voor een herhaald asielver-
zoek moet er een zogeheten ‘novum’ zijn: nieuwe feiten of 
omstandigheden. Het bewijsmateriaal zou geen novum zijn, 
omdat de authenticiteit ervan niet vast te stellen is en het 
betrekking heeft op Omars eerste asielverhaal. De IND heeft 
dat verhaal echter als niet-geloofwaardig bestempeld en dat 
oordeel is door opeenvolgende rechters bekrachtigd. Daar-
mee is het afgedaan, vindt de rechtbank in Zwolle.

Omar procedeert door. Een vierde en vijfde keer. Tevergeefs. 
Een artikel uit een Pakistaanse krant waarin het incident 
van Omar beschreven wordt, wordt niet geaccepteerd als 
bewijs. Zelfs de bevestiging van de redactie van de krant 
dat het artikel op de betreffende datum in hun krant heeft 
gestaan, wordt terzijde geschoven. 

Ondertussen is het gezin bij INLIA terecht gekomen. INLIA 
schakelt een onafhankelijke deskundige in om onderzoek te 
doen in Pakistan: prof. dr. Holden, vooraanstaand rechtswe-
tenschapper, internationaal gezaghebbend. Zij weet o.m. de 
aangifte te verifiëren via het betreffende politiebureau. Het 
komt tot een zesde asielaanvraag. 

De IND blijft volhouden dat de authenticiteit van het bewijs 
nog steeds niet vaststaat, al trekken ze de deskundigheid en 
verklaringen van professor Holden niet in twijfel. De recht-
bank Groningen veegt die redenatie van tafel; het is van 
tweeën één. Als de professor deskundig is en haar verklarin-
gen kloppen, dan dienen haar verklaringen als bewijs geac-
cepteerd te worden en komt daarmee ook de authenticiteit 
van de betreffende aangifte vast te staan. De IND moet een 
nieuw besluit nemen van de rechtbank.

Nu is het de IND die in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. 
Maar dat wordt ongegrond verklaard. De IND ontkomt er 
niet aan: er moet een nieuw besluit komen. De dienst laat 
dan weten de aanvraag opnieuw af te gaan wijzen. Ondanks 
de duidelijke bewijzen. Omar en zijn vrouw durven het niet 
eens aan moeder te vertellen. De oude vrouw is zwak; ze 
heeft al een open hartoperatie gehad en een beroerte. 

INLIA kaart de zaak op hoger niveau aan: dit kan niet waar 
zijn. Als er bewijs wordt geleverd dat het asielverhaal toch 
klopt en mensen inderdaad gevaar lopen als ze worden te-
ruggestuurd, dan moet je terug kunnen komen op je besluit. 
En dat gebeurt uiteindelijk. De IND komt inderdaad terug 
op het besluit. 

Als de advocaat Omar dan belt dat het gezin een status krijgt, 
is Omar eerst een kwartier stil. “Ik kon geen woord uitbren-
gen. Mijn vrouw dacht dat er iemand dood was. Dat er heel 
slecht nieuws was.” Toen hij uiteindelijk de woorden vond, 
hebben ze beiden gehuild. “Eerst God gedankt, natuurlijk.” 
Nog steeds in tranen hebben ze het daarna moeder verteld.

Wat gaat hij nu doen? Wat voor toekomst wil hij opbouwen 
in Nederland? “Geen boekwinkel meer in ieder geval”, zegt 
hij met een scheve glimlach. Nee: een Pakistaans bbq res-
taurant, dat moet het worden: “Dat concept is hier hele-
maal nieuw.” Kan hij koken dan? Nee. Zijn moeder heeft 
misschien nog recepten van vroeger? Hij lacht: “Ik heb mijn 
moeder nog nooit zien koken. We hadden vroeger bedien-
den.” Omar en zijn vrouw zullen zelf moeten leren koken. 
Maar daar is alle tijd voor, want eerst moeten ze werken, om 
te sparen voor het restaurant. “Hoe hoog je ook wil komen 
op de maatschappelijke ladder, je moet beginnen met de 
eerste tree.”

De toren van de Sint Jozefkathedraal in Groningen kleurde op 
25 november rood, om aandacht te vragen voor de vervolging 
van christenen in landen zoals Pakistan.
Foto: Peter Wassing
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PG LANGWEER
de kerkdiensten

Nu de lockdown verlengd wordt, zullen de kerkdiensten 
voorlopig ook nog uitsluitend online bij te wonen zijn. Twee 
van de voorgangers van de komende weken zijn hier nog 
niet bekend. 
Op 31 januari gaat Corrie Bark - Bakker voor. Corrie Bakker 
leerden we kennen in Veenwouden, waar ik toen predikant 
was en zij in de kerkenraad zat. Na haar theologie-studie 
werd ze predikant in Boornbergum en later op Terschelling 
in de Westerkerk. Nu ze met welverdiend pensioen is woont 
ze met haar man  in Akkrum, waar ook hun boot ligt. Naast 
predikant is Corrie ook geestelijk begeleider, doet ze veel 
aan wandelen en schilderen. Beide dingen doet ze ook met 
groepen. We hadden Corrie voor twee workshops ‘geloven 
met de kwast’ ook gepland voor ons activiteitenprogramma, 
dat vanwege Corona helaas niet doorgaat.
Op 28 februari is Ad Buys de voorganger. Ad Buys was laat-
stelijk predikant in Top & Twel zoals Oppenhuizen/Uitwel-
lingerga altijd genoemd wordt en woont nu in Sneek en is 
daar met zijn vrouw nu al een aantal jaren actief in de kerk. 
De andere gastvoorgangers zijn de ons bekende Arnold 
Vriend en Gerda Keijzer. Goede diensten gewenst!

de kerkenraad
We zijn erg blij dat Els Theel bereid is gevonden het college 
van diakenen te komen versterken! Wat mooi toch dat er tel-
kens weer nieuwe mensen opstaan om daadwerkelijk mee 
te helpen om de kar te trekken. Hoe en wanneer ze aan zal 
treden, is nog niet bekend. 

een bijzonder gesprek
Eens per drie weken zoek ik in Bloemkamp een vrouw op 
die aan Parkinson leidt. Ze heeft erg veel meegemaakt en 
is katholiek. Meestal gaan we samen naar de kapel. Zo ook 
afgelopen vrijdag. Als altijd gaan we zitten voor Maria, voor 
wie een kaarsentafeltje staat. 

Ik zeg: “Ik heb vandaag wat minder tijd. Vanmiddag moet ik 
naar Tzum, naar Martenahiem, waar ik op dinsdag en vrij-
dag ben omdat daar Corona is uitgebroken”. Zij zegt: “Wil je 
dan ook bidden voor jezelf en voor de mensen daar?” 
Het ontroert me dat ze als altijd denkt aan anderen, terwijl 
ze zelf zo veel heeft meegemaakt. Vaak doen we een soort 
mini-kerkdienstje, met ons tweetjes, in de kapel. Soms ver-
tel ik van de preek die ik komende zondag ga houden. En 
dan steken we kaarsjes aan bij Maria. En vervolgens spreek 
ik een gebed uit. 
Dit keer komt er iets anders in me op. Ik zie op de avond-
maalstafel de grote rode Chaqallbijbel liggen. Het is de ka-
tholieke Willibrordvertaling met allemaal bijbelse prenten 
van Marc Chaqall daarin en die in de kapel in Bloemkamp 
als ‘kanselbijbel’ wordt gebruikt. Ik ga staan en pak die Bij-
bel. Ik zeg: “Ik wil je het bijbelgedeelte voorlezen waar ik 
mijn inspiratie uit haal.”
Ik zoek de lofzang van Maria op, Lukas 1:46-55. En lees het 
hardop voor, met aandacht vooral voor deze zinnen die voor 
mij de kern zijn:

“Heersers ontneemt Hij hun troon, 
maar verheft de geringen. 

Die hongeren overlaadt Hij met gaven 
en rijken zendt Hij heen met lege handen.”

Ik vertel: “Die lofzang van Maria inspireert mij telkens weer. 
God die geringen verheft en trotsen van hart uiteen slaat. De 
Trumps worden opzij gezet en de kwetsbare mensen krijgen 
alle aandacht. Dat is de reden dat ik in de verpleeghuizen 
ben gaan werken.”
Het is apart mezelf dat hier in de kapel te horen zeggen. Zij 
ontlokt deze woorden aan me. Door haar manier van luis-
teren en doordringen tot de essentie brengt ze mij tot mijn 
diepste kern, terwijl ik er tegelijkertijd voor haar probeer 
te zijn. Bij het woord Trump glimlacht ze. Opnieuw zegt ze 
tegen me: “Je moet zo dadelijk ook bidden voor jezelf. Dat 

Geschakeld 2021 Kopijdatum Bij Gea/bezorgers Bezorgen
 maandag vrijdag zaterdag
 voor 12.00 uur
  
februari/maart 11 januari 22 januari 23 januari
april/mei 15 maart 26 maart 27 maart
juni/juli 3 mei 14 mei 15 mei
augustus/september 21 juni 2 juli 3  juli
oktober/november 6 september 17 september 18 september
december/januari 15 november 26 november 27 november
Jaarprogramma   18 september
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je het volhoudt. Want het is zwaar werk.”
Dan begint ze zomaar spontaan te zingen. Ze kan prachtig 
zingen, was vroeger zangeres. Ze zingt een lied van Huub 
Oosterhuis (Lied 961 in ons liedboek). Haar stem galmt door 
de ruimte:

“Niemand leeft voor zichzelf. 
Niemand sterft voor zichzelf. 

Wij leven en sterven voor God onze Heer. 
Aan Hem behoren wij toe.”

Ik ga staan en steek drie kaarsjes bij Maria aan. “De eerste 
kaars is voor jou. Jij hebt zoveel moeten inleveren in je le-
ven. Dat je kracht mag houden en steun krijgt voor mensen 
die er voor jou zijn. De tweede kaars is voor mij en voor alle 
mensen in de zorg. Dat het ons lukt om oog te hebben voor 
mensen die kwetsbaar zijn. De derde kaars is voor de men-
sen in Tzum, in Martenahiem, en op al die andere plaatsen 
waar Corona toeslaat.” Als ik weer zit, bidden we samen. 
Daarna zeg ik: “Ik wil een zegen uitspreken, over jou en over 
mij.” En zo spreken we samen de zegen uit over ons beiden: 
“De HEER zegene jou en mij, de HEER doe zijn aangezicht 
over jou en mij lichten en zij je genadig, de HEER verheffe 
zijn aangezicht over jou en mij en geve je vrede”. 
We blijven nog even zitten. Ik zeg: “Ik heb de preek voor 
zondag al af. Over de doop van Jezus in de Jordaan. Maar 
ik wil die preek zondag thuis laten en in plaats daarvan de 
Lofzang van Maria lezen. En daarna wil ik uit mijn hoofd de 
mensen van onze ontmoeting vanmorgen vertellen en van 
die Lofzang van Maria die mij in mijn werk zo inspireert. Als 
dat tenminste van jou mag.” Ze zegt: “Zeker mag dat. Want 

dit is precies waar het leven over gaat.”
Die zondag bleek ik ziek te zijn. Corona-verschijnselen. Rin-
ny Pijpker las de preek voor die ik schreef over de doop van 
Jezus in de Jordaan. Dat deed ze prachtig. En hiermee hebt u 
nu dus ook ongeveer datgene wat ik u wilde vertellen op de 
plek van die preek als ik niet ziek was geworden. Het is die 
enorme omkering die me in de lofzang van Maria altijd zo 
treft, die verzen die mij altijd weer raken en inspireren. Dat 
God geringen verheft en machthebbers van hun troon stoot. 
Voor hem telt wie kwetsbaar is. Hen wil Hij verhogen. En Hij 
schakelt ons in om daar aan mee te werken. In de woorden 
van de bewoner van Bloemkamp: “Dit is precies waar het 
leven over gaat.”

Aart Veldhuizen

op de hoogte blijven?

In het afgelopen, roerige jaar bleek dat wij via e-mail onze 
leden en betrokkenen goed en snel op de hoogte kunnen 
houden van alle nieuwe ontwikkelingen en maatregelen 
die er genomen worden in de Kerk. Van de meesten van u 
hebben we inmiddels een emailadres ontvangen. 
Wilt u óók op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikke-
lingen en u hebt uw e-mail adres bij ons nog niet opgege-
ven, stuur dan een berichtje naar Geertje Minnee, scriba@
kerklangweer.nl, een telefoontje kan natuurlijk ook, tel. 
0513 499248. Heeft u geen e-mailadres en wilt u een brief 
per post ontvangen, dan kunt u dat ook kenbaar maken. 
Dan zorgen wij ervoor dat u ook op de hoogte blijft.

gemeenteleden die in februari en maart 2021 
80 jaar en ouder mogen worden

01-02-2021  Mevr. M. Fennema-Visser. 
 Utrechtseweg 301, 381 8EJ   Amersfoort 

16-02-2021 Mevr. G. Beuckens-van der Land  
 Hendrik Dijkstraleane, 8525 GM  Langweer

01-03-2021  Mevr. G. Faber-de Jong
 De Molier 5, 8525 EX  Langweer

11-03-2021 Mevr. G. Breman-Beens
 Langestraat 142, 8281 AP  Genemuiden

12-03-2021  Mevr. A. Mulde-Boeré
 Boarnsweachsterdyk 5, 8525 EA  Boornzwaag. 

Wij feliciteren de jarigen met een gedicht van 
Toon Hermans.

VerjaardageN

KIJKEN

Kijk naar de mens 
en zie het wonder in hem.
Zie je het niet kijk dan nog eens
en nog eens
en nog eens
En als je goed kijkt 
kun je het wonder in hem zien.
het beweegt
het spreekt
het kijkt
het luistert
het lacht
en het raakt je aan 
en het zegt iets van liefde.
Zoiets groots als een mens 
moet voorbestemd zijn
voor iets dat van een andere, hogere orde is
dan het leven op aarde.
Kijk naar de mens
en zie het wonder.
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Van het college van diakenen

Inkomsten van de diaconie
November  € 340,70
Gift € 25,-
December € 728,05
Gift € 600,-

bijzondere diaconale collectes

21 februari 2021 collecte kerk in actie Werelddiaconaat.
Moldavië kerk helpt kwetsbare mensen   

Door de economische situatie in Moldavië zien veel men-
sen geen andere mogelijkheid dan een baan zoeken in het 

buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samen-
leving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar oude-
ren en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen 
stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen een-
zame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jon-
geren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met 
hun verhaal terecht kunnen.

7 maart 2021 collecte kerk in actie 40 dagentijd 
colombia zending 

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft mil-
joenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun ver-
trouwde plek. In deze context moeten predikanten hun 
werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaco-

een impressie van de Kerst nachtdienst

Jozef  (Arjen) en Maria (Joyce) met hun baby Jezus (Jinte) en Rinny Pijpker als Engel

De herders bij het vuur Verteller van kerstverhaal: Pieter-Anne

VaN Het coLLege VaN diaKeNeN
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nale taak?. In 2020 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie 
uitgezonden als docent theologie in de stad Cali. Met haar 
studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving en 
kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks 
samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

28 maart 2021 palmpasen collecte jop 
paas challenge: ontdekken wat pasen is

Wat betekent Pasen en 
wat betekent het paas-
verhaal voor mij?. Met 
deze vraag gaan elk jaar 
meer dan zesduizend 
jongeren aan de slag als 
ze -in groepen- de Paas 
Challenge doen. De Paas 
Challenge die wordt ge-
houden in de week voor 
Pasen, is een spel dat is 
gemaakt door Jong Pro-
testant, de jeugdwerkor-
ganisatie van de Protes-
tantse Kerk. Door middel 
van allerlei opdrachten 

doorleven de jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waar-
om Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw 
leven mogelijk is.

aanvullende informatie van de diakenen

De Douwe Egberts spaarpuntenactie voor de voedselbank 
heeft dit jaar 27.200 punten opgeleverd.
Deze punten kunnen verzilverd worden voor pakken Aroma 
Rood snelfiltermaling van 250 gram, naar rato van de prijs 
van koffie op de wereldmarkt. Deze pakken worden gedo-
neerd aan de voedselbank.
Ook werden er dit jaar weer een mooi aantal kerstpakket-
ten ingeleverd. Er zijn 15 kerstpakketten en levensmidde-
len naar de kerk gebracht. Wat fijn dat zovelen denken aan 
mensen die een moeilijke periode in hun leven doormaken. 
Het geeft ons een warm gevoel van betrokkenheid en ie-
dereen die hieraan bijgedragen heeft, willen we namens de 
gezamenlijke diaconieën heel hartelijk danken!.

Verder zijn wij als kerkenraad en diakenen erg blij dat Els 
Theel bereid is gevonden om diaken te worden. Hoe en wan-
neer dit in zal gaan laten we u later weten maar we willen
het u al wel graag vertellen.

VaN Het coLLege VaN KerKreNtMeesters

Mutaties

Vertrokken:
De heer H.Hoekstra, van Bredijk 26 Langweer naar Joure
De heer Andre Veldhuizen van Legebuorren 67 Langweer 
naar Paterswolde

   
rinny pijpker, 50 jaar organist in Langweer

Na de dienst op zondag 6 december heeft kerkrentmeester 
Piet Boer Rinny Pijpker in het zonnetje gezet omdat zij 50 
jaar organist in Langweer is. In zijn toespraak memoreerde 
hij wat zij al die jaren gedaan heeft voor de kerk en de maat-
schappij. 
Rinny loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheden, 
heeft een groot plichtsbesef en oog voor haar medemens. 
Ze helpt waar nodig is en iedereen kan een beroep op haar 
doen. 

De kerk is belangrijk in haar leven, zij is er erg bij betrokken 
en er is weinig wat ze niet heeft gedaan. Zit al heel lang in 
de kerkenraad, organiseert feestjes en partijtjes voor jong 
en oud en gaat bij mensen op bezoek. In gevallen van nood 
ging ze zelfs voor als predikant. Op het orgel voelt zij zich 
helemaal thuis. Daarop kan ze los gaan maar ook heel inge-
togen spelen. We genieten er vaak van.
Zij was als kind al met muziek bezig en voor een beetje the-
ater liep ze ook niet weg. Muziek maken, zingen, toneelspe-
len, gedichten voordragen, verhalen vertellen en uitbeelden 
deed ze allemaal graag.
Het is 50 jaar geleden dat zij voor het eerst het kerkorgel in 
Langweer bespeelde. In Idskenhuizen deed ze het al bijna 
10 jaar eerder!

Als dank en waardering kreeg Rinny het draaginsigne in 
goud met een briljant uitgereikt. Daarnaast de daarbij be-
horende oorkonde, een bos bloemen en een dinerbon.



12PG
 L

an
gw

ee
r

en de koster vandaag is …..
De mededelingen aan het begin van de kerkdiensten wordt 
altijd beëindigd met de zin: “en de koster vandaag is …..”
Hier zal in de toekomst de naam van Klaas Snijder niet meer 
genoemd worden. Hij heeft besloten om deze vrijwilliger-
staak met ingang van 2021 neer te leggen. Vanaf het begin 
heeft Klaas meegedraaid en geen zee ging hem te hoog. 
In het begin was het redelijk eenvoudig. Op het activiteiten-
overzicht stond: licht aandoen, geluid aanzetten, microfoon 
in de houder, zorgen voor glaasjes water, vluchtdeur ont-
grendelen en indien nodig het pad vrijmaken van bladeren 
of sneeuw.
Toen werd de IPad geïntroduceerd. Met een tikje op het 
scherm kan je niet alleen de verlichting aan- en uitzetten 
maar ook nog per lamp dimmen, de geluidsinstallatie wordt 
met een tikje op een andere plek aangezet evenals de be-
amers en de camera. In noodgevallen kan de koster hierop 

zelfs de verwarming regelen. 
Met de komst van het elektronisch liedbord werd het weer 
wat ingewikkelder wat natuurlijk niet te vergelijken is met 
de mogelijkheden die ontstonden nadat er een laptop in de 
kostersbank was geplaatst.
En Klaas bediende de daarbij behorende joystick, de druk- 
en draaiknoppen en toetsen allemaal met verve, ondanks 
dat hij niet met een computer was opgevoed. Een dienst 
overnemen van een ander was voor hem nooit een pro-
bleem. 
Ondanks dat hij wel wat druk voelde, deed Klaas uiterlijk 
onverstoord zijn werk in de kostersbank uitstekend. Daar 
is nu op zijn verzoek een einde aan gekomen. De kerkrent-
meesters en de kerkgangers hebben de jarenlange hulp 
van Klaas als koster altijd bijzonder gewaardeerd. Als dank 
daarvoor heeft hij vlak voor de kerst een attentie gekregen.

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
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eeuwigheidszondag

Op 22 november was het Eeuwigheidszondag, de zondag 
waarop we de namen noemen van onze gemeenteleden die 
in het afgelopen jaar zijn gestorven.  
In de lezing hoorden we over Abraham, die zoveel moeite 
doet zijn vrouw Sara een respectvolle begrafenis te geven 
en haar te kunnen begraven in het beloofde land. Zo heb-
ben veel families het afgelopen jaar moeite gedaan om - on-
danks de beperkende maatregelen - hun geliefde te geden-
ken in een waardige dankdienst. 
Op Eeuwigheidszondag konden we jammergenoeg deze 
families niet verwelkomen in onze kerk. Het was niet ver-
antwoord om zoveel mensen bij elkaar te brengen. Op zo’n 
moment besef je hoeveel waarde dat samenzijn in andere 
jaren heeft. Maar veel families beleefden thuis de diens met 
ons mee en staken een kaars aan in hun midden. Zo waren 
we toch met elkaar verbonden.
In de week na de dienst kregen de families een liturgie van 
de dienst, de kaars die we in de dienst aangestoken hadden 
en de steen met de naam van de overledene thuis gebracht. 

Kerststal

Gewoonlijk vinden we een kerststal in of bij een Rooms-
katholiek kerkgebouw, maar dit jaar was er een prachtige 
kerststal te bewonderen in de hal van ons eigen kerkgebouw 
in Idskenhuizen. De kerststal mochten we een paar weken 
‘lenen’ van Jan en Christien Dijkstra. Wat een prachtig ge-
zicht was het om de herders, de wijzen (met kamelen) en 
natuurlijk Jozef en Maria en het kind te zien in de stal. Het 
wekte onze verbeelding. Al kijkend zag je steeds nieuwe din-
gen. 
In dit bijzondere jaar, waarin veel feestelijkheden niet door 
konden gaan, hebben we genoten van dit prachtig aange-
klede tafereel in onze kerk! 
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Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

terUgbLiK
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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

VaNUit ijsseLMUideN

Een tijdje geleden keek ik naar het 
programma ‘Floortje blijft thuis’. 
Floortje Dessing reist meestal de 
halve wereld rond voor haar pro-
gramma’s, om te zien hoe andere 
mensen in andere werelddelen 
leven. Maar vanwege de pande-
mie bleef ze in Nederland. Ze 
streek onder andere neer bij de 
vuurtoren van Workum, waar een 
echtpaar woont dat zo duurzaam 
mogelijk probeert te leven: scha-
pen voor de melk en de wol, geen 
elektriciteit, een grote moestuin bij het huis. 
Terwijl Floortje met de vrouw in de moestuin liep, vertelde 
de vrouw dat ze het zo heerlijk vond om hier te zijn. Ze zei: 
‘Ik hoef niet naar een drukke supermarkt, waar de groente 
in plastic verpakt is, en ik hoef ook niet te kiezen wat we 
zullen eten. Ik kijk welke groente er aan toe is om geoogst te 
worden en dát eten we die dag’. 

Ik dacht bij mezelf: wat een vrij-
heid geeft dat, om te leven zonder 
keuzestress. Want wie staat er nu 
niet in de groenteafdeling van de 
super te peinzen: ‘Wat zullen we 
nu toch eens eten vanavond?’ Nee, 
de natuur zelf heeft dat voor jou 
beslist als je een moestuin hebt. 
Het komt zoals het zich aandient.
Als je dit nog verder doortrekt, 
dan levert het nog meer winst op. 
Want hoe vaak heb je geen keu-
zestress vanwege de onnoemelijk 

grote hoeveelheid mogelijkheden die je hebt in je leven? We 
zouden het gemakkelijker hebben als we het leven op ons 
af zouden laten komen. Op een bepaald moment wordt bij 
voorbeeld je hulp gevraagd voor iets of iemand. Dan dient 
het zich dus aan en hoef je geen keuze meer te maken tus-
sen zorgen voor of iets heel anders doen met je tijd. Soms 
dient het zich aan dat je gevraagd wordt voor een klus in de 
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samenleving. Nou, dan doe je dat gewoon. Het dient zich 
aan en als het weer voorbij is, is er weer tijd voor iets anders.
Natuurlijk zal de vrouw in Workum ook wel eens gestrest 
raken omdat alle sperzieboontjes tegelijk geplukt moeten 
worden. Of omdat de slakken haar sla hebben verorberd en 
fytoftora de aardappelen heeft aangetast. Zo overkomt het 
ons ook wel eens dat we té druk zijn met al ons zorgen voor 

iemand, of een keer uit de running zijn vanwege een gebro-
ken been of erger. Daar kun je je dan enorm druk over ma-
ken. Maar elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last (Matteüs 
6:34). De dingen dienen zich aan en daar doen we het mee.
Zo’n houding leeft een stuk gemakkelijker.  

Ds. Gerda Keijzer

NieUWs Uit WirdUM
Je zou zeggen, wat doet een pastor als het bezoekwerk groten-
deels wegvalt? Dan is er tijd voor andere dingen. Momenteel 
houdt dit voor mij in dat ik me samen met Jannie van Koten 
en Linda Wind, bezighoud om gestalte te geven aan wat con-
tact met gezinnen, in eerste instantie met de ouders. De aftrap 
hiervan was de online gezinsdienst van 17 januari. Hierover 
meer ergens anders in dit blad. Daarnaast ben ik me aan het 
verdiepen in de onlangs verschenen visienota van de Protes-
tantse Kerk Nederland: ‘Van U is de toekomst’. Dit omdat de 
gemeente waar ik zelf lid van ben, bezig is met een nieuw be-
leidsplan en ik daar ook een beetje invloed in heb. Daarnaast 
is het voor mij, in mijn werk als pastor, belangrijk om op de 
hoogte te zijn wat de kerk waar ik bij hoor, uitdraagt. 
De visienota ‘Van U is de toekomst’ is geschreven namens de 
generale synode van de PKN in augustus 2020, ds. René de 
Reuver schreef de inleiding.
Een dergelijke visienota wordt ongeveer 1x per zeven jaar uit-
gebracht en verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze 
tijd en situatie toe geroepen weet. Het is een resultaat van ge-
sprekken met jongere kerkleden, met predikanten, kerkenra-
den en theologen. De nota beschrijft in grote lijnen de wereld 
waarin we leven en de huidige situatie van de kerk. En hoe we 
als kerk hierin een toekomst kunnen vinden.
De Reuver schrijft over de huidige tijd als een fase waarin wij 
met lege handen staan. Zeker nu in deze tijd van pandemie en 
kerkkrimp. Dit noopt tot ontvankelijkheid en openheid naar 
Gods aanwezigheid in de wereld. 
Ds. Keijzer en ds. Veldhuizen hebben voor de gemeenten Op 
‘e Noed en Langweer ook een soort van visienota geschreven: 

‘Een kerk met lef’. Deze heeft wel raakvlakken met de nota 
van de PKN ‘Van U is de toekomst’. In beide documenten 
wordt uitgegaan van een zekere ontspanning, in beide docu-
menten wordt gewezen op de ‘lege handen’ waardoor we niet 
anders kunnen dan ons weer te richten op de bron op de kern. 
De visienota begint met het wijzen op de bevrijdende onder-
toon van ons leven namelijk: Gods genade als dragende on-
dertoon voor ons leven en werken als kerk. Hierbij mogen we 
ons realiseren dat de kerk niet een bedrijf is wat wij moeten 
redden, maar dat de kerk leeft van verbondenheid met Jezus 
Christus. 
Dit klinkt vervolgens door in vier thema’s:
1. De gemeenschap met elkaar rondom het Woord maar ook 

rondom de tafel. 
2. Als kinderen van één Vader (over de wereldwijde gemeen-

schap van gelovigen)
3. Van U is het Koninkrijk (over onze betrokkenheid op en 

inzet voor Gods koninkrijk)
4. Midden in het leven (over schepping en herschepping)

De komende uitgaven van ‘Geschakeld’ wil ik bovenstaande 
vier thema’s wel eens voor jullie (en mijzelf) toelichten. Wan-
neer je dit kleine, handzame boekje al eerder wilt lezen kun 
je het bestellen bij de PKN. 
Ook kun je het downloaden vanaf de site van de PKN: 
https://www.protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-
de-toekomst/

Pastor Geertje van der Meer 

VaN de jeUgd

de gezinsdienst en contact zoeken met gezinnen

Ik weet niet of er in deze gemeente eerder een gezinsdienst 
is geweest. Wel jeugd- en schooldiensten, maar een dienst 
gericht op gezinnen? De motivatie om een dergelijke dienst 
te organiseren was als volgt: Zoals veel PKN gemeenten zijn 
er ook bij Op ‘e Noed, steeds minder jonge mensen actief 
lid. Vorig jaar waren er zo weinig jongeren (en hun ouders) 
die interesse toonden voor de jeugdactiviteiten dat Jannie 
van Koten en ik besloten om eens in gesprek te gaan met de 
ouders van de gezinnen die lid zijn van deze gemeente. Niet 
om mensen ergens bij te praten maar om eens te luisteren 
wat er leeft aan gedachten en ideeën bij ouders en hun kin-
deren. Door corona gingen onze eerste plannen niet door en 
door de lockdown werd ook de geplande gezinsdienst, waar-
bij gezinnen elkaar zouden kunnen ontmoeten, onmogelijk. 
De dienst moest een opmaat zijn voor gesprekken met ge-
zinnen en gezinnen onderling met als centrale thema’s: Het 

gezinsleven, geloof en kerk.
Toch hebben we besloten om de dienst en onze andere voor–
––nemens door te zetten. De dienst werd een onlinedienst. 
Terwijl u dit leest heeft de dienst plaatsgevonden. Wat jul-
lie er dan ook van vonden: We hopen vooral dat onze inten-
tie om eens na te denken over wat jij je kind wilt meegeven 
m.b.t. geloof en gemeenschap, over is gekomen. We hebben 
tijdens de dienst ook letterlijk een vraag gesteld waarbij men-
sen, als ze durfden, konden reageren door tijdens de dienst 
te chatten (tekstbericht sturen via telefoon). De vraag waar 
ouders op konden reageren was: Hoe hoop je dat je kinderen 
terugkijken op hun jeugd? Wat wil(de) je hen meegeven? 
In de volgende ‘Geschakeld’ naar alle waarschijnlijkheid 
meer hierover. Reageren op de uitdagende vraag hierboven 
mag altijd. Mijn contactgegevens staan in dit blad en op de 
site.

Geertje van der Meer
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VaN de diacoNie

opbrengst collecten

datum dienst  gekozen doel totaal
zo-01-nov-20   jeugdw. eigen gem. 120
wo-04-nov-20 Dankdag gewas en arbeid voedselbank 120
zo-08-nov-20   Schuldhulpmaatje (KIA) 120
zo-15-nov-20 Maeykehiemdienst Vrienden v.Maeykehiem 140
zo-22-nov-20 Eeuwigheidszondag Project diaconie Boerinnen in Ghana 129
zo-29-nov-20 1e advent Diaconie 120
zo-06-dec-20 2e advent Kinderen in de Knel 280
zo-13-dec-20 3e advent Diaconie 130
zo-20-dec-20 4e advent Missionair Nederland 130
do-24-dec-20 Kerstnachtdienst opvang vluchtelingen  lesbos /  
vr-25-dec-20 Kerst opvang vluchtelingen  lesbos 530

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!

stand van zaken
Vanwege corona zijn wij al een paar maanden niet bij elkaar 
geweest om te vergaderen. Gelukkig gaan de werkzaamhe-
den gewoon door. Zo zijn er op de begraafplaats van Doni-
aga en Legemeer nieuwe baarhokjes geplaatst door Stoffel 
Yntema.

Op de begraafplaats van Sint Nicolaasga, Doniaga en Lege-
meer zijn de verzakkingen en gaten opgevuld met grond en 
vervolgens ingezaaid.
Het gietijzeren hek van Doniaga is voor de helft vernieuwd, 
nadat het vorig jaar door een vrachtwagen beschadigd was.
Dit jaar wordt de klokkenstoel van Legemeer opgeknapt.

Update restauratie kerkklok sint Nicolaasga

Zoals u ongetwijfeld weet is de kerkklok van Sint Nicolaasga 
vorig jaar gerestaureerd en daaromtrent geven wij u nu de 
laatste stand van zaken.
Het project is naar ieders tevredenheid voltooid onder 
toezicht van de SBKG Noord Nederland. Er zijn vele giften 
binnen gekomen van diverse stichtingen en van provincie 

VaN de KerKreNtMeesters
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bedankt

bedankt allemaal!
Op 28 november 2020 waren wij 
40 jaar getrouwd.
In deze bijzondere tijd geen bezoek en geen feest. Wat een 
verrassing om zoveel kaarten, bloemen, fruit, eigen gebak-
ken boterkoek en andere attenties te mogen ontvangen.
Deze aandacht heeft ons erg goed gedaan, hartelijk dank 
hiervoor.

Met vriendelijke groeten,
Ben en Marieke de Velde Harsenhorst

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

eLKaar op de Hoogte HoUdeN

Op ’e Noed

protestantse
  gem

eente

Geef! 
voor de 
restauratie 
van de 
Sint Nykster 
kerkklok

t.n.v. restauratiecommissie Op ’e Noed

NL23.RABO.0124.7477.52

VerjaardageN 80 pLUssers

05-01-21 Mevr. A. Postma - Klompmaker 
 Gaestdyk 14, 8522 MV Tjerkgaast
06-01-21 Mevr. G. Schaap - Bosma 
 Stationsstraat 33, 8521 JT Sint Nicolaasga
07-01-21 Dhr. R. de Vries 
 De Oergong 37, 8521 GA Sint Nicolaasga
10-01-21 Mevr. W. Miedema 
 Stationsstraat 1 K44, 8521 JT Sint Nicolaasga
12-01-21 Dhr. B. de Hoop 
 Stationsstraat 17, 8521 JT Sint Nicolaasga
13-01-21 Dhr. N.H. Hana 
 De Oergong 39, 8521 GA Sint Nicolaasga
14-01-21 Mevr. A. Bouma - Veenstra 
 Kerkstraat 23, 8521 JV Sint Nicolaasga
18-01-21 Mevr. D. Risselada - Spoelstra 
 Stationsstraat 1 K27, 8521 JT Sint Nicolaasga

18-01-21 Mevr. C. de Vries - Boelsma 
 Troelstraweg 1, 8523 DK Idskenhuizen
19-01-21 Mevr. J. Jongstra - Pruiksma 
 Neptunuslaan 6, 8521 LH Sint Nicolaasga
19-01-21 Dhr. W. Bokma 
 Bramerstraat 11, 8523 NE Idskenhuizen
30-01-21 Mevr. C.J. Jonkman - Mekke 
 Stationsstraat 1 K18, 8521 JT Sint Nicolaasga
04-02-21 Mevr. S.G. Taconis - Mink 
 Lemmerweg 24, 8521 JN Sint Nicolaasga
13-02-21 Mevr. A. Koenen 
 Stationsstraat 45, 8521 JT Sint Nicolaasga
20-02-21 Mevr. S. Hazenberg - Boelsma 
 Kempenaerlaan 4, 8521 KS Sint Nicolaasga
20-02-21 Dhr. T. Woudstra 
 Riensleat 2, 8522 MJ Tjerkgaast

Fryslân. En niet te vergeten van onze gemeenteleden en in-
woners van de Fryske Marren en anonieme giften. 
Daarvoor heel veel dank! 
Het project was begroot rond €70.000.
De kosten zijn uitgekomen op € 64.662,30
Het hele project is nog niet sluitend met een tekort van rond 
de € 15.000.
Het bankrekeningnummer hiervoor bestemd blijft geopend.
Hopend U hiermee op de hoogte gebracht te hebben.
Gevers, hartelijk bedankt voor uw giften

Vr.gr. Pieter Dijkstra, kerkrentmeester

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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MUtaties septeMber, oKtober, NoVeMber 2020

binnengekomen:
Vanuit Bantega, Mevr. F. Hof, Schoolstraat 2, 8521 KC Sint 
Nicolaasga
Vanuit Groningen, Mevr. M. Lolkema, Bovenkruier 6, 8521 
MG Sint Nicolaasga
Vanuit Follega, Dhr. A.E. de Groot, Gaestdyk 11, 8522 MV 
Tjerkgaast
Vanuit Elahuizen, Mevr. B. Kuiper, Gaestdyk 11, 8522 MV 
Tjerkgaast
Vanuit Emmeloord, Dhr. A.J. Semplonius, Wielwei 8, 8516 
DC Doniaga

binnenverhuizing:
Dhr. J.H. Bultsma van Bredyk 36, 8525 ER Langweer naar 
Legemeersterweg 22, 8527 DS Legemeer
Mevr. A.G. Jonkman – Schotanus, Vegilinstraat 31 naar Dob-
beleane 25, 8521 KS Sint Nicolaasga
Dhr. J. Wanschers, Appelhof 31, 8525 GJ Langweer naar 
Helmhout 121, 8502 BP Joure
Mevr. A. Hoekstra, Gaastweg 8a naar Vegilinstraat 8, 8521 KV 
Sint Nicolaasga
Mevr. A. Wanschers, Helmhout 121, 8502 BP Joure naar Ach-
terstraat 53 , 1621GH, Hoorn NH

24-02-21 Mevr. E. de Goede - Stakelbeek 
 Stationsstraat 41, 8521 JT Sint Nicolaasga
04-03-21 Mevr. M. Idzinga - Klaver 
 Stationsstraat 1 K05, 8521 JT Sint Nicolaasga
04-03-21 Mevr. S. Machiela - Halma 
 Stationsstraat 1  K25, 852 1JT Sint Nicolaasga
05-03-21 Mevr. T. Ligthart - Huisman 
 Schoolstraat 7 8, 521 KB Sint Nicolaasga
08-03-21 Mevr. T.A. van der Goot - Hoogkamp 
 Stationsstraat 53, 8521 JT Sint Nicolaasga
17-03-21 Mevr. A. Faber - Balstra 
 Stationsstraat 1 K46, 8521 JT Sint Nicolaasga

17-03-21 Dhr. H. Koster 
 Stripedyk 21, 8523 NB Idskenhuizen
18-03-21 Dhr. A. Hoekstra 
 It Boerein 12, 8523 NX  Idskenhuizen
21-03-21 Mevr. G. Kingsbergen 
 Bouwen 21, 8521 KN Sint Nicolaasga
22-03-21 Mevr. T. Hogeterp - Postma 
 Gaestdyk 20, 8522 MV Tjerkgaast
23-03-21 Mevr. A. Boonstra - Brinksma 
 It Sein 16 a, 8521 DN Sint Nicolaasga
23-03-21 Mevr. A. Smeding - Faber 
 Finkeburen 13, 8521 NV Sint Nicolaasga

MUtaties NoVeMber eN deceMber 2020, jaNUari 2021

binnenverhuizing:
Mevr. R. Postma, Gaastweg 18 naar Schwartzenbergstraat 
10, 8521 KX Sint Nicolaasga
Dhr. en Mevr. Langeraap, De Greiden 5 naar De Ikkers 10, 
8523 NW Idskenhuizen
Dhr. H. Bergsma, Bramerstraat 60 naar Bramerstraat 52, 
8523 NH Idskenhuizen

Verhuisd naar elders:
Mevr. S.A. Roos, Lytse Mar 2 naar Vijverlaan 30, 3062 HK 
Rotterdam
Dhr. en Mevr. de Jong, Wielwei 11 naar Wijngaard 119, 8212 
CH Lelystad

overgeschreven naar:
Protestantse gemeente te Balk: Mevr. R.J. Mollema, Parkweg 
40 a, 9725 EJ Groningen

Uitgeschreven:
Dhr. J. Homma, Legemeersterweg 2, 8527 DS Legemeer
Dhr. G.J. Nijenhuis, De Buffer 6, 8521 DL Sint Nicolaasga
Mevr. J. Hoekstra, Tsjukemarwei 22, 8521 NA Sint Nicolaasga
Mevr. E. Bokma, De Greiden 24, 8523 NM Idskenhuizen
Dhr. S. Zijlstra, Westend 15, 8521 NP Sint Nicolaasga
Mevr. A. Zijlstra, Westend 15, 8521 NP Sint Nicolaasga
Mevr. J.W. Zijlstra – Bijl, Westend 15, 8521 NP Sint Nicolaasga
Dhr. W. Stegenga, Uranusstraat 14, 8521 LX Sint Nicolaasga

Mevr. A.E. Tadema, Groenendal 2, 8521 LK Sint Nicolaasga
Mevr. E.J. Bergstra, Westend 8, 8521 NN Sint Nicolaasga
Dhr. H.T. Boersma, Westend 8, 8521 NN Sint Nicolaasga
Dhr. S.J. Veldman, Heemstrastraat 29, 8521 KG Sint Nico-
laasga
Dhr. H.F. Schriever, Kerklaan 66, 8521 KM Sint Nicolaasga
Dhr. M.H. Taconis, Kempenaerlaan 15, 8521 KP Sint Nico-
laasga
Mevr. F. Hof, Schoolstraat 2, 8521 KC Sint Nicolaasga
Dhr. D.M. Been, Schoolstraat 26, 8521 KC Sint Nicolaasga
Dhr. J.T. Heegsma, Saturnusstraat 31, 8521 LN Sint Nicolaasga
Dhr. D. Akkerman, Saturnusstraat 3, 8521 LM Sint Nicolaasga
Dhr. G. de Jong, Schwartzenbergstraat 3, 8521 KW Sint Ni-
colaasga
Mevr. N. Jellema, Schoolstraat 14, 8521 KC Sint Nicolaasga
Dhr. J.P. Haven, Bramerstraat 45, 8523 NG Idskenhuizen
Dhr. J. de Vries, Groenendal 9, 8521 LG Sint Nicolaasga

Verhuisd naar elders:
Dhr. S. Spoelstra, Langwarderdyk 14 0112 naar Munt 111 , 
8446 AM Heerenveen

overgeschreven naar:
Protestantse gemeente te Jutrijp-Hommerts: Dhr. H.J. van 
Os, Strjitwei 20, 8522 ML Tjerkgaast 
Protestantse gemeente te Sloten: Mevr. J. van Midlum - van 
der Goot, Stationsstraat 1 K20, 8521 JT Sint Nicolaasga
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Geschakeld
Redactie:  
Aukje de Jong-de Jong
Gerda Keijzer
Roel Kok
Geertje Minnee-Schalkers
 
Inleveren kopij: 
Roel Kok, De Spoarbyls 8, Roelkok.rk@gmail.com
Jan de Jong, Bramerstraat 25, 
jan.de.jong@kpnmail.nl
Antje de Jong-de Jong, It Boerein 2,  
8523 NX Idskenhuizen, (0513) 853 637
Geertje Minnee-Schalkers, (0513) 499 248
kerkblad@kerklangweer.nl
 
Vormgeving: Anita Spijksma
Druk: Flyer Print - Joure

coLoFoN

PAASPUZZEL
In de volgende zinnetjes staan de letters van het schuingedrukte woord door elkaar.
Weet jij welke woorden daar moeten staan?

1. Een andere naam voor Jezus is Rustichs (2)
2. Jezus had een kroon van krantondoek  (7)
3. De mensen riepen: ‘Leve de koning van Laries! (6)
4. Maria kwam uit Laagdam.(6)
5. Prutse zei drie keer dat hij Jezus niet kende. (2)
6. Bij het graf zaten twee mannen in winterkleet.(7)
7. Jezus was gestorven aan een kuris. (3)
8. De belangrijkste stad in Israel is El Zure Jam. (1)
9. Jezus is aangepost op de eerste dag van de week.(7)

Achter elk zinnetje staat een cijfer. Schrijf op welke letter daar bij hoort. 
Van het goede woord uit zin 1 moet je de 2e letter nemen, uit zin 2 de 7e letter, enzovoort.

Als je het goed gedaan hebt lees je een bijzonder woord uit de Bijbel. 
Weet je wat dat woord betekent?
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Prot. gem. Op ’e Noed Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga
 (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
 info@pkn-openoed.nl, www.pkn-openoed.nl 
 IBAN: NL09.RABO.01261.595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op ‘e Noed
Predikanten Ds. Gerda Keijzer, Klaver 32, 8271 DL  IJsselmuiden 06 - 826 949 98
 stoel-keijzer@planet.nl
 Pastor Geertje van der Meer 06 - 426 235 75 /
 geertjevandermeer@ziggo.nl 058 - 255 11 35
Preses  Jan de Jong, Bramerstraat 25, 8523 NE Idskenhuizen (0513) 43 61 04
 jan.de.jong@kpnmail.nl
Scriba  Roel Kok, De Spoarbyls 8, 8521 DK St. Nicolaasga  (0513) 43 13 53
 Roelkok.rk@gmail.com
Kerkelijk Bureau  (voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
 Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga (0513) 43 10 89
 pdirksen@kpnmail.nl
Kosters Idskenhuizen: contactpersoon: Wico Koolstra,   (0513) 43 21 55
 De Spoarbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga , w_koolstra@hotmail.com
 St. Nicolaasga: contactpersoon: Pieter Dijkstra,   (0513) 43 11 62
 Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, pieter-renske@hotmail.com
 Tjerkgaast: Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast (0514) 53 13 48
 keesenbottje@ziggo.nl
Beheerder kerk Idskenhuizen Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen (0513) 43 14 75 
College van Kerkrentmeesters Voorzitter: Wico Koolstra, De Spoarbyls 10, 8521 DK  Sint Nicolaasga 06 - 204 581 02
 w_koolstra@hotmail.com
 Boekhouder: Ben de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39C,  (0513) 85 31 31
 8521 KS St. Nicolaasga, bdeveldeharsenhorst@gmail.com
 IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op ‘e Noed
Ouderlingenberaad Contactpersoon: Klaas Postma, De Trochreed 9, 8522 MH Tjerkgaast (0514) 53 12 82
 postmaklaas@gmail.com
Diaconie Voorzitter: vacatrure
 Penningmeester: Auke Nauta, It Sein 21, 8521 DM Sint Nicolaasga (0513) 43 11 60
  nautula.a@gmail.com  
 IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op ‘e Noed 
Werkgroep KerkInActie informatie: Marieke de Velde Harsenhorst (0513) 85 31 31
 mdeveldeharsenhorst@gmail.com
 IBAN: NL93.RABO.0334.7548.87 t.n.v. werkgroep KerkInActie
Jeugdwerk Jannie van Koten, De Ikkers 7, 8523 NV  Idskenhuizen (0513) 43 14 75
 jannievankoten@hotmail.com 
 IBAN: NL40.RABO.0176.9258.80 t.n.v. jeugdraad Op ‘e Noed
Restauratiecommissie Ben de Velde Harsenhorst, Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga (0513) 85 31 31
 bdeveldeharsenhorst@gmail.com
 IBAN: NL23.RABO.0124.7477.52 t.n.v. Restauratiecommissie Op ‘e Noed
Administratie begraafplaatsen Marieke de Velde Harsenhorst-Zier, (0513) 85 31 31
 Dobbeleane 39C, 8521 KS St. Nicolaasga, 
 mdeveldeharsenhorst@gmail.com
 IBAN: NL22.RABO.0359.5711.90 t.n.v. begraafplaats prot. gem. Op ‘e Noed
Zondagse Ontmoeting Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenhuizen (0513) 43 24 98
 alierun58@gmail.com
Beamteam Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga 06 - 212 843 56
 alexvdwal@ziggo.nl

Inleveren kopy 
maandag 15 maart 
voor 12.00 uur!


