
Een goed gevoel, dat is steeds belangrijker gewor-
den voor mensen. Alles is er op gericht om een goed 
gevoel bij de dingen te hebben. Dat is doel op zich 
geworden. 
Van een huis verwacht je niet alleen dat het je on-
derdak en warmte en veiligheid geeft, maar het 
moet ook gezellig zijn en ons daarom een goed ge-
voel geven. 
Eten doen we niet alleen meer om onszelf te voeden, 
nee, eten is tafelen geworden. De reclames laten ons 
ook steeds zien dat dát de norm is geworden: lang-

durig van een maaltijd 
genieten, het liefst met 
vrienden. Dat geeft een 
goed gevoel. 
Je werk of je school moet 
niet alleen een inkomen 
of een toekomst genere-
ren, maar ook een goed 
gevoel. En als het niet 
meer goed voelt, dan 
stoppen we ermee. 

Zou dat goede gevoel er de reden van zijn dat de 
kerken niet meer zo in trek zijn bij de mensen? Want 
– laat ik eerlijk zijn – in de kerk gaat het niet altijd 
om een goed gevoel. Integendeel, in de kerk staan 
we juist stil bij wat er níet goed gaat. In het kyri-
egebed leggen we al onze zorgen om de wereld en 
om onszelf voor aan God en de lezingen en de preek 
prikkelen ons om juist vanuit een ander perspectief 

te kijken naar ons leven. We zijn tijdens een kerk-
dienst dikwijls kritisch op de samenleving en op ons-
zelf. Dat zijn nou niet bepaald ingrediënten voor een 
goed gevoel.   

De nadruk op het goede gevoel is een luxe-verschijn-
sel. Als je leeft in een land waar een tekort aan voed-
sel is, dan heb je niet zoveel met dat lange tafelen. Als 
er maar eten is. En als je in een sloppenwijk woont, 
dan zou een kaal flatje je al een goed gevoel geven.   

Ja, ik denk ook wel eens als ik gebeden schrijf: ‘Moet 
het nu altijd gaan over de armen, de rouwenden, 
de daklozen, de rechtelozen?’ Maar het antwoord is: 
Ja! In díe wereld leven we immers. We zijn zo druk 
met het najagen van het goede gevoel, dat we hen 
zouden vergeten. Daar is de kerk voor, om ons aan 
hen te herinneren.

Mensen zeggen wel eens: ‘Een mooie dienst, domi-
nee!’. Maar dan hoop ik dat het ze niet een goed 
gevoel heeft gegeven omdat de preek hen een ‘veer 
op de hoed’ heeft gestoken, maar omdat de preek, 
de liederen en gebeden hen een nieuw gezichtspunt 
heeft aangereikt. 

Over het algemeen haken mensen af van de kerk. 
‘Vroeger had ik er een goed gevoel bij, maar nu 
steeds minder’, hoor je dan. Of ‘Ik weet niet meer 
wat ik er mee moet. Toen ik jonger was, voelde het 
wel goed. Maar nu niet meer. Waarom zou ik dan 
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nog naar de kerk gaan?!?’
Toch zijn er nog steeds mensen die op zondagmor-
gen even uit hun comfortabele, goede leven stappen 
en naar de kerk gaan of een onlinedienst volgen. Die 
daar ‘Heer, ontferm U’ zingen, om God en henzelf te 
bepalen bij wie juist geen goed gevoel hebben. Die 

daar troost ontvangen. En de zegen voor de week die 
komt. Van die mensen die hoofd- en bijzaken weten 
te scheiden. Die trouw zijn en solidair met de we-
reld. Dáár krijg ik nou een goed gevoel van! 

Ds. Gerda Keijzer

KERKDIENSTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA

Zondag 19 september
9.30 uur  ds. Henk Steinvoort uit Cothen
Collecte:  Diaconie / Eigen gemeente

Zondag 26 september
9.30 uur      pastor Bauke van Brug uit Heerenveen
Collecte:  Diaconie / Eigen gemeente

Zondag 3 oktober
9.30 uur  ds. Aart Veldhuizen
Collecte: Israëlzondagcollecte Protestantse Kerk / 
 Eigen gemeente

Zondag 10 oktober  
9.30 uur  ds. Maarten Mook uit Sneek 
Collecte:  Diaconie  /  Eigen gemeente

Zondag 17 oktober - Viering Maaltijd van de Heer
9.30 uur  ds. Aart Veldhuizen
Collecte:   Kerk in Actie; Kameroen Samen werken aan   
 een stabiele toekomst / Eigen gemeente

Zondag 24 oktober - Kerkenzondag
10. 00 uur  TV-uitzending Omrôp Fryslân, kerkdienst vanuit  
 Joure 
 Geen dienst in Langweer

Zondag 31 oktober
9.30 uur ds. Jeroen Knol uit Zwolle
Collecte:  Diaconie / Eigen gemeente

KERKDIENSTEN LANGWEER

Zondag  19 september - groen
9.30 uur  Idskenhuizen - ds. Siena Cnossen, 
  Scharnegoutum   
Collecte 1e Diaconie, 2e kerk

Zondag  26 september - groen - bevestiging 
 ambtsdragers en Heilig Avondmaal
9.30 uur  Idskenhuizen  - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e KIA zending Israël/Palestina, 2e kerk

Zondag  3 oktober - groen - Israël zondag
9.30 uur  Idskenhuizen - Mw. Yvonne Slik, Balk
Collecte 1e PKN; kerk en Israël, 2e kerk

Zondag  10 oktober - wit, bevestiging ambtsdrager
9.30 uur  Idskenhuizen  - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e Project Heilig Avondmaal, 2e kerk

Zondag  17 oktober - groen - 
 Zendings en Bijbelzondag
9.30 uur  Idskenhuizen  - pastor Geertje van der Meer
Collecte 1e NBG, 2e kerk

Zondag  24 oktober - groen - bijzondere dienst
9.30 uur  Idskenhuizen  - Jannie van Koten en 
  ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e Project diakonie Ghana, 2e Onkosten dienst

Zondag  31 oktober - groen
9.30 uur  Idskenhuizen  - Inge de Rouwe, Ten Boer
Collecte 1e Kia, Indonesië, ondersteuning boeren  
  2e kerk

Woensdag  3 november - groen, 
 Dankdag voor gewas en arbeid
19.30 uur Idskenhuizen  - pastor Anneke Adema
Collecte 1e Voedselbank, 2e kerk

Zondag  7 november - groen
9.30 uur  Idskenhuizen  - Mw. Margje Mink, Sneek
Collecte 1e Diaconie, 2e kerk

Zondag  14 november - groen, Maeykehiemdienst
10.30 uur St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema
Collecte 1e Vrienden van Maeykehiem, 2e kerk

Zondag  21 november - wit - Eeuwigheidszondag
9.30 uur  Idskenhuizen  - pastor Geertje van der Meer 
 en ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e PKN; omzien naar elkaar, 2e Maeykehiem

Zondag  28 november - groen - 1e Advent
9.30 uur  Idskenhuizen- ds. Venhuizen, Nijensleek
Collecte 1e KIA; Moldavië Kinderen YFCH, 2e kerk

Elke week kunt u de dienst in de kerk in Idskenhuizen 
bezoeken. U kunt de dienst ook via de website van 
onze kerk “bijwonen.” (www.pkn-openoed.nl) Zie ook 
de berichtgeving in de Zondagse Ontmoeting. 
De opnames diensten worden verzorgd door Alex en/
of Wim van der Wal. 
Als er weer diensten gepland worden in Tjerkgaast en 
St. Nicolaasga kunt u dat lezen in de Zondagse Ontmoe-
ting.
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Zondag 7 november
9.30 uur  ds. Aart Veldhuizen
Collecte:  Kerk in Actie Zending, Guatemala Sterke en   
 weerbare vrouwen /  Eigen gemeente

Zondag 14 november
9.30 uur  ds. Henk van Veldhuizen uit Hattem
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

Zondag 21 november - Laatste zondag kerkelijk jaar
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
 Herdenking overledenen
Collecte:  Protestantse Kerk, Omzien naar elkaar/ 
 Eigen gemeente

Zondag 28 november - 1ste Advent
9.30 uur  pastor Geertje van der Meer
Collecte:  Diaconie  Eigen gemeente

September
zo 19 Marcus 9:30-41 Belangrijkheid
ma 20 Marcus 9:42-50 Amputatie
di 21 Psalm 102:1-12 Noodkreet
wo 22 Psalm 102:13-29 Vertrouwen
do 23 Spreuken 13:1-9 Leeflessen
vr 24 Spreuken 13:10-25 Keuzemogelijkheden?
za 25 Psalm 62 Rustgevend
zo 26 Efeziërs 4:1-16 Een geschenk uit de hemel
ma 27 Efeziërs 4:17-24 Nieuwe wegen inslaan
di 28 Efeziërs 4:25–5:2 Maak Gods heilige Geest blij
wo 29 Efeziërs 5:3-20 ‘Er moet licht komen!’
do 30 Spreuken 14:1-14 Wat is wijsheid?

Oktober
vr 1 Spreuken 14:15-24 Goed en kwaad
za 2 Spreuken 14:25-35 Positief en negatief
zo 3 Johannes 8:1-11 Zandschrift
ma 4 Johannes 8:12-20 Getuigenis
di 5 Johannes 8:21-36 Bevrijdende waarheid
wo 6 Johannes 8:37-47 Wie is je vader?
do 7 Johannes 8:48-59 Wie heeft Abraham gezien?
vr 8 Jesaja 28:1-13 Wartaal
za 9 Jesaja 28:14-22 Hoeksteen
zo 10 Jesaja 28:23-29 Landbouwbeleid
ma 11 Jesaja 29:1-8 Ariël uitgeschakeld
di 12 Jesaja 29:9-16 Gesloten boek
wo 13 Jesaja 29:17-24 Alles wordt anders
do 14 Marcus 10:1-12 Huwelijkswet
vr 15 Marcus 10:13-22 Kinderen van het koninkrijk
za 16 Marcus 10:23-31 Door het oog van een naald
zo 17 Marcus 10:32-45 Dienen
ma 1 Marcus 10:46-52 Weer zien
di 19 Efeziërs 5:21-33 Aanvaard elkaar
wo 20 Efeziërs 6:1-9 Opvoedkunde en arbeidstherapie
do 21 Efeziërs 6:10-17 Heilsoldaat
vr 22 Efeziërs 6:18-24 Waakzaam met gesloten ogen en   
   gevouwen handen
za 23 Jesaja 30:1-11 Bondgenootschap
zo 24 Jesaja 30:12-22 Vluchten kan niet meer
ma 25 Jesaja 30:23-33 De HEER strijdt voor Israël

di 26 Jesaja 31:1-9 Waar komt mijn hulp vandaan?
wo 27 Jesaja 32:1-8 Verandering
do 28 Johannes 9:1-12 Schuldvraag
vr 29 Johannes 9:13-23 (Voor)oordeel
za 30 Johannes 9:24-34 Wie is er nou blind?
zo 31 Johannes 9:35-41 Ziende blind

November
ma 1 Allerheiligen 
  Psalm 33 Juich voor God
di 2 Spreuken 15:1-18 Zelfbeheersing
wo 3 Dankdag 
  Spreuken 15:19-33 Bij wijze van Spreuken
do 4 Jesaja 32:9-20 Wachten op de geest van boven
vr 5 Jesaja 33:1-12 Onheil en genade
za 6 Jesaja 33:13-24 Bevrijdingsdag
zo 7 Johannes 10:1-10 Herkenbare stem
ma 8 Johannes 10:11-21 De goede herder
di 9 Psalm 65 Lofprijzing
wo 10 Marcus 11:27-33 Vragen zonder antwoorden
do 11 Marcus 12:1-12 Gelijkenis begrepen
vr 12 Marcus 12:13-27 Ieder het zijne
za 13 Marcus 12:28-37 Dicht bij Gods nieuwe wereld
zo 14 Marcus 12:38–13:2 Rijk en arm
ma 15 Genesis 18:1-15 Sara lacht
di 16 Genesis 18:16-33 Getalscriteria
wo 17 Genesis 19:1-14 Gast(on)vrijheid
do 18 Genesis 19:15-29 God redt de rechtvaardigen
vr 19 Genesis 19:30-38 Incest
za 20 Johannes 10:22-30 Cruciale vraag
zo 21 Johannes 10:31-42 Kei-hard
ma 22 Marcus 13:3-13 Weeën
di 23 Marcus 13:14-23 Wees gewaarschuwd
wo 24 Marcus 13:24-37 Wees waakzaam
do 25 Sefanja 1:1-13 Grote schoonmaak
vr 6 Sefanja 1:14–2:3 Neem God serieus
za 27 Sefanja 2:4-15 Hoop voor Gods volk
zo 8 Advent 
  Lucas 1:1-25 Priesterzegen
ma 29 Lucas 1:26-38 In gezegende omstandigheden
di 30 Lucas 1:39-56 Magnificat

LEESROOSTER

Deze diensten zijn ook te volgen op: www.kerkdienstgemist.nl.  
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Diensten in de kapel

Donderdagochtend 1 september was na 1,5 jaar weer een 
kapelviering. Ds. Gerda Keijzer ging voor in deze dienst. We 
hadden geen idee hoeveel mensen we konden verwachten 
want er zijn de afgelopen anderhalf jaar een aantal trouwe 
kapeldienstbezoekers overleden en een aantal ‘nieuwe’ 
mensen zijn in Doniahiem komen wonen. Sommigen van 
hen waren al lid van onze gemeente, anderen zijn overge-
schreven. Voor hen was het iets nieuws dus. Het was voor 
ons daarom de vraag hoeveel van de nieuwe bewoners de 
dienst zouden gaan bezoeken. In overleg met het manage-
ment van Doniahiem was besloten om tot twintig bezoekers 
te gaan. Ook konden de bewoners van de Eendracht en de 
Scharleijen hun opgeven. Al met al bleven we met zeventien 
personen mooi onder het maximum.

En zo geschiedde het dat er weer echt sprake was van el-
kaar in de ogen zien, met elkaar zingen, samen Gods woor-
den ondergaan. Het was eerst even zoeken want het was 
allemaal net even anders: De koffie in het wijkcentrum, de 
andere ingang voor de bezoekers van buitenaf, de nieuwe 
gezichten te midden van de oude bekenden. Na de dienst 
overheerste dankbaarheid. Fijn om elkaar weer te ontmoe-
ten in de heilige ruimte die de kapel weer was. 

Als corona zich wat gedeisd houdt is er om de week op don-
derdagochtend om half 11 weer een viering in de kapel. 
De voorgangers zijn voor de meesten vertrouwde gezichten. 
Dominee Wim Warnar van Ouwsterhaule/Scharsterbrug is 
een nieuw gezicht. Hij is één keer eerder voorgegaan in de 

kapel. Dat was in maart vorig jaar. Daarna stopten de dien-
sten wegens de lockdown. Jannie van Kooten heeft aange-
geven dat ze stopt met de kapeldiensten. Wij danken haar 
voor de jaren dat zij is voorgegaan in de kapel. 

In de agenda elders in dit blad kunt u lezen wanneer er 
kapeldiensten zijn en welke voorganger u komt verblijden. 

Ochtendkring 

Andere ontmoetingsmogelijkheden zullen er zijn in de vorm 
van de ochtendkringen. U kunt zich hiervoor opgeven via 
het inschrijfformulier van het activiteitenboekje van Op ‘e 
Noed. U krijgt tegen die tijd ook nog een persoonlijke uit-
nodiging, ook dan kunt u zich nog opgeven. Tegen die tijd 
weet ik ook preciezer wat we gaan bespreken. Wat ik wel 
weet is dat deze keer de nadruk zal gaan liggen op de bijbel 
en ons eigen leven en geloof. De data zijn: 
Dinsdag 26 oktober om 9.45 uur in het wijkcentrum voor de 
bewoners van Doniahiem 

Dinsdag 9 november om 9.45 uur in het wijkcentrum voor 
de bewoners van Scharleijen/Eendracht.

Pastor Geertje van der Meer

DONIAHIEM, DE SCHARLEIJEN EN DE IENDRACHT

JAARPROGRAMMA 2021-2022

Met deze uitgave van de Geschakeld ontvangen jullie ook het Jaarprogramma 
met daarin de activiteiten voor het komend seizoen. Het thema is Sin en wille 
kinne folle tille. 
Er wordt weer veel aangeboden. Voor een groot deel is het jaarprogramma 
gelijk aan vorig jaar, maar er zijn ook nieuwe activiteiten. Hopelijk worden 
de coronaregels versoepeld. Maar we moeten we ons wel houden aan de dan 
geldende regels. In het programmaboekjes staat hoe u zich voor de activiteiten 
kunt opgeven
Als, onverhoopt, een activiteit niet door gaat hoort u dat tijdig . Houd u daarom 
de nieuwsbrieven, de websites van onze kerken en uw mail in de gaten: daar 
vinden jullie telkens het laatste nieuws over de activiteiten. 

 
 

Jaarprogramma 
 

2021 
2022 
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Programma-overzicht Friese Kerkendag 2021 op 24 oktober te Joure

           school

versie v14, 24-08-2021

Locatie contactpersoon: Hidde Bruinsma Obe Bruinsma   Gerdien de Jong Ids Mink  Ben Hogeterp
Presentatie: Peter v/d Meerschaut Durk Durksz   Aart Veldhuizen Anna Teuben-Bokma  Henk Teuben
Geluidstechicus:

10.00 Openingdienst, RvK Joure
Opening door CdK Arno Brok                 Uitzending door OF
Orgel: Rients Schuddebeurs

11.30 Groen geloven Geloof & Maatschappij Kerk van morgen Geloof & Homosexualiteit
Marjolein Tiemens Jan Bosman/Robert Colijn Jurjen de Groot Alex Riemersma

pauze pauze pauze pauze pauze
Hele dag: Infomarkt Koor: Vivace Koor: Cantare Koor: DG kerkkoor Orgel: Jochem Schuurman Saxofoonkwartet

13.15 Groen geloven Kerk & klimaatverandering Groene Theologie Geloof & Maatschappij Kerk en Landbouw
In de Midstraat: Marjolein Tiemens Mgr. Ron van den Hout Roelof Akse Jan Bosman/Robert Colijn Pieter Knijff
     Zaken die Raken Koor: Chaverim Orgel: Jochem Schuurman Koor: Cantabile Koor: Cantorij PG Koperensemble
Martin Jans &
   Freerk Pasveer 14.30 Kerk & klimaatverandering Journalistiek en kerk Kerk van morgen Kerk en Landbouw Groene Theologie

Mgr. Ron van den Hout Ruth Peetoom Jurjen de Groot Pieter Knijff Roelof Akse
It Toanhus Orgel: Hielke Faber Koor: St. Cecilia Orgel: Jochem Schuurman Orgel: Jan Bergsma Marimba: Wim Houtsma

15.45 Muziekprogramma Kerkbeheer Zangworkshop Nijkleaster On-line kerkdiensten
Saxofoonkwartet Rein Boersma Gerben van der Veen Hinne Wagenaar volgt
Koor: Cantabile Cor Nijkamp
Orgel: Jochem Schuurman Kees van Kordelaar Hele dag:

15.45   Jongeren- Forumdiscussie iconententoonstelling
             programma Koperensemble Frits Pasveer en

Neeltsje Steensma
Pietie Visser, Jeroen 17.15 Afsluitende viering
de Vries, Reitse Strien RvK Joure
Arjen Kiel

Dr. Wumkesskoalle

De OerdrachtDG VermaningHeilige MattheuskerkHobbe van Baerdttsjerke St. Mattheusschool

Friese Kerkendag 2021 op 24 oktober in Joure

De Raad van Kerken in Fryslân wil de oecumenische dialoog 
bevorderen. Een oecumene die kan bijdragen aan ‘een be-
woonbare wereld’. Sinds Simmer 2000 wordt eens in de vier 
jaar aan een plaatselijke Raad van Kerken gevraagd om een 
provinciale Friese Kerkendag te organiseren. 
Een dag waar rondom een thema activiteiten georganiseerd 
worden die mensen tot nadenken wil brengen.

Vorig jaar is reeds de keuze op Joure gevallen. De plannen 
moesten een jaar worden uitgesteld in verband met corona.
De Friese Kerkendag 2021 wordt gehouden op 24 oktober 
2021 in de kerken van de Protestantse Gemeente, de Heilige 
Christoffelparochie en de Doopsgezinde Gemeente te Joure 
en in twee scholen.

De kerkendag start met om 10. 00 uur met een uitzending 
van Omrôp Fryslân, met de kerkdienst vanuit Joure 
Een keur aan bekende sprekers belicht een aantal onder-
werpen, waaronder ‘Groen Geloven’, ‘De kerk van morgen’ 
en ‘Kerkbeheer. Het centrale thema is TIJD. Ook is er een 
programma voor jongeren.

Inhoudelijke informatie vindt u op het onderstaande pro-
gramma.

Ook op onze website – hoewel nog niet helemaal definitief - 
treft u meer informatie: www.friesekerkendag.nl. 
Telefonische informatie via contactpersoon Ben Hogeterp, 
06 5788 2997.

GEZAMELIJKE BERICHTEN VAN PG LANGWEER EN PG OP ’E NOED

PUZZELEN MET DE LITURGIE (11) - DE COLLECTE  

Dat we collecteren in de kerk weet iedereen. Het is zichtbaar 
aan de stokken met collectezakken die in Langweer naast de 
preekstoel aan de muur hangen en het rekje met collecte-
zakken in de kerken van Op ‘e Noed. Het is vanzelfsprekend. 

Bij de preek is er het pepermuntje dat je in je mond stopt, 
bij de collecte het muntje dat je in het ponkje doet. Over dat 
muntje moet ik denken aan een aankondiging van de col-
lecte door collega Nico ter Linden. Het was een kerstnacht-
dienst in de Westerkerk in Amsterdam. De kerk was als altijd 
prachtig versierd en het was bomvol, maar het geweldige 
orgel stond in de stijgers. Ik citeer Nico ter Linden: “De col-
lecte is bestemd voor de restauratie van het orgel. U ziet hoe 
het erbij staat, dus ik dacht: laat iedereen maar een briefje 
geven. En zalig zijn zij die kleurenblind zijn!” 
De eerste christengemeente kwam elke week op de eerste 



6Ge
za

m
en

lij
k

PUZZELEN MET DE LITURGIE (12) - DE LIEDEREN EN KERKMUZIEK 

In onze kerken staan orgels. Orgels zijn bijzonder omdat het 
in eigenlijk complete orkesten zijn. Er zitten toeters in, al-
lerhande fluiten en nog veel meer klanken die afwisselend 
kunnen worden ingeschakeld. Dat maakt zo’n orgel bruik-
baar voor de kerkdienst, omdat een orgel kan fluisteren, 
juichen en bulderen. Dat wil overigens niet zeggen dat je 
een kerkdienst niet met een strijkkwartet, een piano of een 
band zou kunnen begeleiden. Na de Hervorming mochten 
de orgels alleen op marktdagen (de markt werd vaak in de 
kerk gehouden) spelen maar niet in de kerkdiensten zelf. 
Dat kwam omdat men die orgels als wereldse instrumenten 
zag met al die beelden erop. Het leidde ertoe dat het zingen 
moeizaam ging. Gaandeweg werden daarom de Psalmen al-
leen nog maar op hele noten gezongen, omdat het ritme 
zonder begeleiding niet goed aan te houden was. In veel 
strenge kerken zingt men de Psalmen nog steeds op hele 
noten, zij het inmiddels wel begeleid door vaak heel grote 
orgels.
De Protestantse Kerk waartoe wij behoren kent een liedcul-
tuur. De nadruk ligt bij ons op samenzang van liederen. De 
Katholieke en Lutherse Kerk kent dat veel minder. Binnen de 
Katholieke traditie kan een kerkdienst niet eens doorgaan 
als er geen koor is vanwege de complete Missen die elke 
eucharistieviering wordt gezongen. Al die prachtige Missen 
die Mozart, Haydn en noem maar op hebben geschreven, 
zijn ooit gewoon bedoeld voor in de kerkdienst en hun Re-
quiems voor in de rouwdienst. Onvoorstelbaar!
Voor vrijwel alle orgelmuziek geldt dat ook. Bijna alle klei-
ne en grote orgelwerken zijn ooit gewoon geschreven voor 
gebruik in de kerkdienst. In de tijd van Bach gold dat nog 
heel sterk. Men leerde dat de aarde bedorven was, maar dat 
in de harmonie van de muziek nog iets van het goddelijke 
bewaard was gebleven. Muziek maken was dus een vorm 
van contact maken met het goddelijke en was dus religieus 
werk. Alle muziek was dus tot eer van God. Bach schreef dat 
zelfs boven elk muziekstuk: Soli Deo Gloria (alleen God de 
eer). Uit die tijd stamt het orgel van Langweer, gekenmerkt 
door een heldere en doorzichtige klank. Later werd in de 

Romantiek de muziek ingezet om de zielen te strelen en 
werden ook de orgels veel romantischer gemaakt.
Binnen de Lutherse Kerk is het idee dat alle muziek dient 
tot lof van God sterk bewaard gebleven. Daar begint iedere 
kerkdienst met het welkom en de mededelingen en daarna 
klinkt het orgelspel als voorbereiding op de dienst. En na de 
zegen gaat iedereen weer zitten voor het orgelspel dat er 
helemaal bij hoort en dat zorgvuldig bij de lezingen is uitge-
kozen. En binnen de kerkdienst is er volop ruimte voor Can-
tates, waarvan bijvoorbeeld alleen Johann Sebastian Bach 
er al een kleine 350 schreef, telkens passend bij de lezing 
van die zondag.
Terug naar onze Protestantse Kerk. We hebben vooral een 
liedcultuur. We doen aan samenzang, met af en toe een 
koor. Muziek voor en na de dienst en bij de collecte fungeert 
meer als een soort omlijsting, al stemt het vaak prachtig met 
de rest van de dienst. Als we zingen, zingen we geen missen, 
maar liederen met coupletten, meestal begeleid door een 
orgel. Dat is niet omdat dit zo moet, maar zo is het gegroeid. 
Zingen is me dierbaar. Binnen een rouwdienst waar niet ge-
zongen wordt, kan snel een doodse stilte heersen. Zingen 
is instemmen met wat er gezegd wordt, zingen is je stem 
voegen in het geheel. Het doorbreekt het eenzijdige gespro-
ken woord. Er wordt iets gezegd en je stemt daarbij in. Soms 
zijn geloofswoorden te groot. Je zou ze niet zomaar zeggen. 
Maar je kunt ze wel zingen. Als een gebed, of als een belij-
denis of als een lofprijzing zing je de woorden mee die een 
ander dichtte en op muziek zette.
Ik hecht eraan dat wat we in de kerkdienst doen verzorgd 
is. Niet dat dat altijd per sé moet en het hoeft zeker niet 
ernstig en somber in de kerk te zijn, maar ik vind wel dat we 
in de regel moeten streven naar kwaliteit in wat we doen in 
de viering. Liturgie is dan weliswaar en spel, maar wel een 
heilig spel, waar we graag willen dat we even worden opge-
tild. Kunst helpt daarbij, poëzie, muziek en stilte. Daarom 
is het fijn als er een goed orgel is, een betrokken organist 
of andere muzikant(en) en een koor. En daarom ben ik ook 
blij met dat ontzettend dikke Liedboek dat we tegenwoor-
dig hebben met liederen uit allerlei verschillende kerkelijke 
richtingen die zijn geschreven en gecomponeerd door de 
beste componisten en dichters. En dan is er ook nog eens 
die gigantische hoeveelheid muziek (hele bibliotheken vol!) 
die in de loop der eeuwen geschreven is voor gebruik in de 
kerkdienst. Fantastisch!

dag van de week bijeen om het brood te breken (elke zon-
dag vierden ze de Maaltijd van de Heer!) en de gaven te de-
len. Met dat laatste begonnen ze. Iedereen nam iets mee. In 
mijn woorden: wie rijk is, nam champagne mee en een dure 
kaas, wie arm nam brood mee van huis. En als ze dan samen 
aten, deelden ze daar ook brood en wijn en vierden ze de 
Maaltijd van de Heer. 
Geven en ontvangen in éen beweging: je hebt je bezit niet 
van jezelf en niet voor jezelf. Het is je geschonken van de 
HEER door wat jou toegevallen is. In feite geef je bij de col-
lecte weer wat van terug, als een soort offer. In sommige 
kerken is het een gebruik dat de collectezakken daarna vol 

en wel op de avondmaalstafel wordt gelegd. Vanaf die ta-
fel krijgen we dadelijk brood en wijn, maar hier leggen we 
eerst onze gaven neer, als gave aan de HEER, bestemd voor 
onze naaste. Aansluitend geeft Hij ons brood en wijn. Het is 
daarom dat de collecte altijd voor de viering van brood en 
wijn plaatsvindt.
Zo geven wij delen van ons bezit weg, bijvoorbeeld in de 
periode van actie kerkbalans en bij acties van bijvoorbeeld 
giro 555 en noem maar op. Ook de belastingen kun je zo 
beschouwen. En natuurlijk doen we ook wat in het ponkje. 
Met de woorden van Nico ter Linden in het hoofd: “en zalig 
zijn zij die kleurenblind zijn”.
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Terugblik
Ik vind het altijd een feestje om in Langweer in de kerk-
dienst voor te gaan, maar in de zomer helemaal door die 
prachtige mix van trouwe kerkgangers, vaste gasten en pas-
santen.
Ik kwam erachter dat een groot aantal mensen uit andere 
streken van het land vrijwel elke week onze kerkdiensten 
meebeleven. Zonder namen te noemen is er een echtpaar 
uit Rijssen dat online elke zondag onze kerkdiensten bij-
woont en inmiddels ook het kerkblad leest. Van een ander 
gezin kwam ik dat via een bijzonder mailtje te weten. Het 
betreft het gezin van een voormalige collega op de middel-
bare school in Leerdam waar ik lang gewerkt heb. Ze mailde 
me dat ze nu eindelijk een keer zelf in Langweer in de kerk 
had gezeten, terwijl ze al langer dan een jaar elke zondag 
de kerkdienst van Langweer online volgt. Ze vertelde dat ze 
genoten had van de kerkdienst die ochtend, waarin Rinny 
Pijpker mijn preek over het jubeljaar voorlas omdat ik ziek 
geworden was. 
Mijn vader zei als voorganger altijd dat de kerk groter was 
dan de kerk waar hij werkte, maar in dit digitale tijdperk 
geldt ook dat de kerkgangers met meer mensen zijn dan al-
leen de mensen die in de kerk zitten. Toen een aantal jaren 
geleden werd ingevoerd dat alle kerkdiensten van Langweer 
in beeld en geluid via het internet te volgen waren, werd 
in de kerkenraad erover gesproken of we voortaan ook hen 
moeten welkom heten in de dienst die online deze dienst 
volgen. Gekscherend antwoordde ik toen dat we dat inder-
daad moeten gaan doen als we richting de duizend kijkers 
gaan. Inmiddels blijkt dat er veel mensen onze kerkdien-
sten online meemaken dan we dachten. Dat is een van de 
nieuwe dingen van deze tijd en natuurlijk ook een gevolg 
van Corona.
Ik werd dus weer ziek. Bizar. Een paar dagen na onze te-
rugkomst van vakantie kreeg ik hoge koorts en was ik erg 
kortademig. Het was net alsof ik weer Corona had. Dat bleek 
het na twee testen niet te zijn. Een longontsteking was het 
ook niet, zo vertelde de dokter, maar waarschijnlijk gewoon 
het griepje dat heerste en dat bij mij zwaarder toesloeg om-
dat mijn longen toch nog niet helemaal de oude zijn na de 
periode van Corona in de afgelopen winter. Fijn dat Rinny 
de kerkdienst van me overnam en dat ze dat zo uitstekend 
deed!
Ik koos ervoor om in de kerkdiensten van de afgelopen zo-
mer stil te staan bij Leviticus 25. Achtereenvolgens ging het 
in de kerk over het sabbatsjaar (elk zevende jaar moet al 
het land braak liggen en is de spontane opbrengst voor ie-
dereen), het jubeljaar (elk 50e jaar moet al het aangekoch-
te land weer teruggegeven worden aan de oorspronkelijke 
eigenaren) en het lossen (het vrijkopen van een medemens 
door diens schulden voor hem af te betalen). Leviticus 25 

wijst dus een heldere richting op welke wijze wij met de 
natuur, met onze rijkdom en met elkaar om moeten gaan.
Inmiddels nam ik afscheid als geestelijk verzorger bij Pa-
tyna en begon ik als geestelijk verzorger in het ziekenhuis 
in Sneek. Ondertussen vliegen onze kinderen definitief uit. 
Zoon Henk, die na zijn studie weer anderhalf jaar bij ons 
woonde, kocht een appartement in Haren en woont daar 
inmiddels en dochter Annemarie heeft een huis in Sneek 
gekocht waarheen ze over een paar weken verhuist. André, 
onze oudste, woont met zijn vriendin Nienke in Paterswol-
de.
Zoals het nu lijkt zal ik mijn werk in Langweer vooral op 
woensdag tot en met vrijdag doen en werk ik maandag en 
dinsdag in het ziekenhuis in Sneek, zo eens per maand af-
gewisseld met de woensdag om met de andere geestelijk 
verzorger te overleggen. 

Vooruitblik
Het is nog onzeker over wat straks weer kan, maar we heb-
ben in elk geval weer een prachtig activiteitenprogramma 
voor het komend seizoen uitgezet, mede uitgedacht door 
Jetske Beuckens, Els Theel en Tessa de Jong-Zomer. Ook nu 
werken we weer samen met de Protestantse gemeente Op ‘e 
Noed. Als het goed is heeft u het activiteitenprogramma met 
dit kerkblad ontvangen. 
Vorig jaar kon door de Corona-maatregelen niets van dat 
programma doorgaan, maar laten we hopen dat Corona 
niet opnieuw zo opspeelt. Als je iets in het activiteitenpro-
gramma ziet dat je aanspreekt, aarzel dan niet om je op te 
geven. Ook als je geen lid van de kerk bent, ben je van harte 
welkom op willekeurig welke bijeenkomst. En neem ande-
ren maar rustig mee!

Ontmoeten op de gemeentezondag van 3 oktober
We hebben de indruk dat mensen elkaar na zo’n lange peri-
ode van afzondering weer graag willen ontmoeten. Daarom 
zijn we voor zondag 3 oktober een gemeentezondag aan het 
organiseren, waarin we vooral ontmoeting centraal willen 
zetten. Een paar jaar geleden gingen we in een Museum-bus 
met elkaar naar het Titus Brandsma-museum. Dit jaar wil-
len we in Langweer blijven. We zijn van plan om op zondag-
morgen met een gezamenlijk ontbijt in de Hoekstien om-
streeks 9 uur te beginnen. Daarna trekken we naar de kerk. 
Een groepje gemeenteleden o.l.v. Rinny Pijpker zal zingen 
en we zoeken naar een vorm waarin we in de kerk vooral 
met elkaar in gesprek zullen gaan, overigens zonder dat je 
zelf ook wat moet zeggen door de microfoon of zo. Onge-
twijfeld sluiten we dat weer met wat lekkers af. Nadere in-
formatie volgt nog in mededelingen in de kerkdiensten en 
op de website. 

VANUIT DE LEGEBUORREN
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Friese Kerkendag in Joure op 24 oktober
Op zondag 24 oktober is er geen kerkdienst in Langweer. 
Dat is omdat alle kerken van Friesland zijn uitgenodigd in 
Joure. Daar is een schitterend en enorm afwisselend dagpro-
gramma samengesteld als Friese Kerkendag. Er worden ver-
schillende vieringen gehouden waarbij u aan kunt schuiven, 
er zijn vele lezingen over actuele en boeiende onderwerpen 
en nog veel meer. Op https://www.friesekerkendag.nl kunt 
u daar alles over vinden. Mijn zoon Henk heeft een rol als 
pianist en ik ben dagvoorzitter in een van de kerken.

Geboren Emma Airen de Jong!
“Nog voordat je bestond, kende Hij je naam”, zo schrijven 
Mart en Tessa de Jong op het geboortekaartje waarin ze de 
naam van hun pasgeboren dochter bekend maken. Op 20 
augustus kwam Emma Airen ter wereld, dochter van Mart en 
Tessa en zusje van Hidde, Hendrik Dijkstraleane 6. Er is geen 
groter wonder dan de geboorte van nieuw leven. Nieuw le-
ven is zelfs het geheim van ieder van ons: dat we telkens 
weer opgeroepen worden om opnieuw te beginnen.
Mart, Tessa en Hidde ontzettend gefeliciteerd! Ik wens jullie 
toe dat Emma Airen de Jong op mag groeien tot een prachtig 
mensenkind.

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 2 JUNI 2021

Opening: Voorzitter R. Pijpker  heet allen welkom een wenst 
allen een goede vergadering toe. “Het is de eerste keer dat 
we weer life vergaderen en dat voelt nu toch als bijzonder 
en het is mooi dat het weer kan”. Een bijzonder welkom is 
er voor de nieuwe diaken Els Theel. 
Ds. opent met lied 816 uit NLB: “Dat wij onszelf gewonnen 
geven aan het bevrijdende bestaan, aan wat ons uitdaagt 
om te leven. Dat wij de stille roep verstaan”.
Agenda vaststellen: Toevoeging : ‘Stilstaan bij herstart als 
alles weer goed gaat’.
Afscheid kerkrentmeesters:  Kerkrentmeester Grietje de 
Boer en ouderling kerkrentmeester Piet  Boer zijn ook aan-
wezig en leggen hun taken neer na resp. 10 en 8 jaar. In de 
dienst zijn al veel  dankwoorden uitgesproken. Ook nu zijn 
er weer dankwoorden voor hun jarenlange inzet.
De kerkrentmeesters bedanken ook voor het in hun gestelde 
vertrouwen en de fijne samenwerking met de andere leden. 
Zij hebben alle vertrouwen in de opvolger Reinoud de Boer 
die zijn ambt als diaken ingewisseld heeft. De voorzitter 
wenst kerkrentmeester Reinoud de Boer en diaken Els Theel 
veel sterkte en plezier bij hun werkzaamheden. 
Ingekomen stukken: • Brief van Classis Fryslân, verzoek 
nieuwe afvaardiging. • Overlijdensbericht van Mevr. A. Drie-
bergen-Brinks, overleden op 19 mei op 98-jarige leeftijd. • 
Tjsûkemargemeentes, dienst 13 juni ’21 • Friese Kerkendag 
24 oktober 2021.
Notulen 3 maart 2021 online-verg. Na enkele kleine verbe-
teringen worden de notulen goedgekeurd.
Terugblik diensten: We kunnen terugkijken op mooie onli-
ne-diensten, zo wordt vastgesteld. Ook dankzij de zangers in 
de diensten Rinny Pijpker of één van de andere dames; Klas-
ke de Vries, Saapkje Blekkenhorst of Lida Oudeweg. Er mag 
nu weer gedeeltelijk door de aanwezigen gezongen worden.
Vooruitblik diensten: De Tsjûkemar- openlucht dienst op 
13 juni zal nu worden uitgezonden vanuit de kerk in Idsken-
huizen, omdat er geen toestemming was van de Gemeente 
voor dit evenement. 
Opening van de kerk op 20 juni:  Er mogen 54 personen in 
de kerk. Men hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Men 
moet zich wel aan de geldende regels houden en de namen 
van de aanwezigen zullen genoteerd worden. Er mag nog 
niet gecollecteerd worden. Gemeenteleden en betrokkenen 
zullen  op de hoogte gebracht worden van deze dienst en 
andere ontwikkelingen via de nieuwsbrief. 

Mededelingen predikant: Het winterwerk zal weer samen 
met Op ‘e Noed  georganiseerd worden. Misschien kan een 
deel van de door corona geannuleerde activiteiten alsnog 
opgepakt worden.
De herstart van de kerk wordt besproken. Er komen ideeën 
langs:  Koren of korpsen weer een podium bieden als dat 
kan. De eerste zondag in oktober een feestelijke gemeente-
zondag organiseren. KLiederkerk en creatief zijn met elkaar. 
Ouderlingen: Het bezoekwerk zal binnenkort samen met 
de bezoekdames opnieuw geïnventariseerd worden. Datum 
volgt nog.   
Diaconie: * Daar er geen collecten zijn, vallen de inkomsten 
nu tegen. Om genoeg geld over te houden voor de andere 
doelen wordt aan de kerkrentmeesters om een bijdrage ge-
vraagd voor de bloemen.  * Nieuw bloemenbeleid: Leden 
die naar ‘Doniahiem’ verhuizen krijgen voortaan ook een 
bloemetje. Ook bij ziekte van de partner van een gemeente-
lid worden bloemen bezorgd.
Als er meerdere bossen bloemen zijn op zondag worden 
de bloemen  voortaan van tevoren op zaterdag bezorgd. Er 
blijft wel een bos in de kerk staan.
Kerkrentmeesters: Verdeling taken voor de kerkrentmees-
ters en ex- kerkrentmeesters is als volgt:
• F. Hoekstra:  gebouwen, landerijen en St. Vrienden van de 

kerk.
• R. de Boer: financiën, organistenrooster en contact met 

Pietie Wildschut.
• G. de Boer zal de ledenadministratie blijven doen
• P. Boer behartigt de belangen voor de Energiepolder
• M.K.  Brinksma:  administratie begraafplaatsen en de 

techniek in de kerk.
Voorzitterschap: R. Pijpker, F. Hoekstra en R. de Boer ne-
men wisselend het voorzitterschap op zich.
Wat verder ter tafel komt: *De scriba zal zorgen voor een 
affiche voor de toeristen om op te hangen op verschillende 
locaties: “Welkom in de kerk van Langweer”.* Kerkenpad in 
Langweer gaat weer niet door, het is nog te vroeg. * Er zullen 
wel orgelconcerten gehouden  worden.
Sluiting: De voorzitter sluit af met een gedicht van Erik 
Steijnen: “Luisteren is meer dan hopen”. Vervolgens bedankt 
zij een ieder voor haar/zijn inbreng. 
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Gemeenteleden die in oktober/november 2021 
80 jaar en ouder worden

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

29-11 Mevr.  K. de Vries-Bergsma   
 Brédyk 30, 8525 ER Langweer.

Voor deze jarigen het volgende lied:

VERJAARDAGEN

Een lied van dankbaarheid

Niets is van mij,
alles is gekregen,
enkel reden om

dankbaar te zijn.
Het licht en het leven,
de vreugde, de pijn,
om niet gegeven :

het brood en de wijn,
de dood en de liefde,

honing, azijn,
alles gekregen, 
enkel reden om

dankbaar te zijn.

Hein Stufkens

Inkomsten van de Diaconie

Juni €  283,22
Gift  €    75,00
Juli  €  528,45

3 oktober Israëlzondagcollecte Protestantse Kerk

Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting 
Voor de protestantse kerk is de relatie met het volk Israël 
deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de 
Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen 
uit de jood-christelijke traditie en bestrijden we antisemi-
tisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk 
zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als 
naar buiten toe.
De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere 
te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap, bij-
voorbeeld met gezamenlijke projecten.

17 oktober Collecte Kerk in Actie

Kameroen Samen werken aan een stabiele toekomst
In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier 
maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regen-
seizoen. Maar door klimaatveranderingen zijn de regens on-

VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

Collecte  
Kerk en Israël

Kerk en Israël verbonden 
door gesprek en ontmoeting
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Collectes

Mei             €   54,35   incl bonnen
Juni            €   89,38    incl bonnen
Juli             € 305,95    incl bonnen

Mutaties

Vertrokken:
Mevr. T. de Vries van Efterom 5, Langweer naar PKN Joure
Dhr. H. Veldhuizen van Legebuorren 67,  Langweer naar  
Herv. Gem. Haren-Onnen
Dhr. S. Visser van Legebuorren 17, Langweer naar PKN Tijn-
je-Terwispel
Fam. J. de Boer-Schouwerwou van de Molier 12, naar PKN 
Sneek

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

voorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te 
veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen 
boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. 
Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk be-
trekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo sti-
muleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving. 

7 november Collecte Kerk in Actie Zending

Guatemala Sterke en weerbare vrouwen
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met 
discriminatie en huiselijk geweld. Een vrouwencentrum 
voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, 
vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theo-
logische opleiding waarna ze actief kunnen worden in kerk 
of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigenwaar-
de. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of 
medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

21 november Collecte Protestantse Kerk

Omzien naar elkaar
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de 
schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de 
kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Pro-
testantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun 
pastorale taak, onder andere door het steunen van gedach-
tenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- 
of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken heb-
ben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van 
geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

Uitnodiging voor 60-plussers
We zijn erg blij dat we na een lange tijd jullie weer kunnen uitnodigen voor

het gezamenlijk eten in De Hoekstien op 20 oktober  en 17 november.

Jullie zijn  van harte welkom vanaf 17.00 uur en ongeveer 18.00 uur gaan we dan aan tafel. 
Het menu is nog niet bekend. 

De kosten zijn € 7.50 p.p. 
Consumpties zijn daarbij niet inbegrepen.

Opgave een week van te voren bij één van de volgende dames:

 Wimmie Snijder     Tel 499581
 Rinny Pijpker         Tel 499307
 José Kok             Tel 499223

We hopen jullie dan weer te ontmoeten. Tot ziens!

GEZAMENLIJK ETEN IN DE HOEKSTIEN
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INLIA

“Wat doe jij hier? Je vertrapt onze eer.”  

Jarenlang waren ze onderweg naar veiligheid en vrijheid: 
Sara en haar twee jonge kinderen. Te voet over bergketens, 
door de sneeuw. Slapen in greppels. Mannen van je lijf zien 
te houden. Soms een tijdje werken om geld te verdienen 
voor de volgende etappe. En dan weer door, op de vlucht 
voor geweld en uithuwelijking. 

Het verhaal van Sara en haar kinderen begint in de bergen 
in Afghanistan. Sara is in Iran opgegroeid, maar voor haar 
man hierheen verhuisd. Ze krijgen twee kinderen, zijn ge-
lukkig. Maar een leven is hier goedkoop; haar man wordt bij 
een conflict doodgeschoten. 

Als moeder heeft ze niks te zeggen over haar kinderen, daar 
gaat de schoonfamilie nu over. Zoontje Yanis (5) wordt mis-
handeld. En dochtertje Ilana (2) zal hier nooit naar school 
mogen. 

Vlucht in de nacht
Sara besluit met haar kinderen terug te gaan naar haar ouders 
in Iran. Ze ontsnapt in het holst van de nacht en houdt buiten 
het gehucht een vrachtwagen aan. Ze doet zich voor als de 
oma van de kinderen. Ze heeft een smoes nodig om met de 
kinderen te kunnen reizen. Bovendien: jonge vrouwen zonder 
man worden verkracht. Ze smeert modder op haar handen en 
voeten om haar jonge huid te verbergen. Loopt krom en praat 
krakend. De kinderen vertelt ze dat het een spel is. 

In de volgende plaats chartert ze een man met een oude 
auto voor de reis naar de grens. Negen dagen doen ze er-
over. Daar verzint ze een nieuwe smoes om verder te ko-
men: haar man is de grens al over, maar de smokkelaar is 
niet meer teruggekomen voor hen. Nog dezelfde nacht wor-
den ze overgebracht en na een dag of drie komen ze aan. 

Sara telt haar zegeningen. Het was een moeilijke reis, maar 
haar listen hebben gewerkt: ze is niet verkracht. En nu komt 
ze thuis. 

‘De kinderen van die mensen’
“Wat doe jij hier? Je vertrapt onze eer”, zegt haar moeder, 
die wil weten waarom Sara ‘de kinderen van die mensen’ 
heeft meegenomen. “Mijn wereld stortte in”, vertelt Sara. 
Vader sluit een akkoord met de schoonfamilie: Sara wordt 
uitgehuwelijkt aan haar zwager, die al een vrouw en zes 
kinderen heeft. Voor de tweede keer vlucht Sara met haar 
kinderen weg. 

Van een engel die berooide vreemden welkom heet

Sara vlucht opnieuw, dit keer binnen Iran. Ze werkt in een 
illegaal naaiatelier, daarna als werkster. De kinderen gaan 
illegaal naar school. Het duurt een paar jaar. Al die tijd is 
ze bang dat ze naar Afghanistan uitgezet zullen worden. 
Dan komt iemand daarachter en chanteert hen: Yanis moet 
drugs runnen. Ze moeten wéér vluchten. 

Naar Europa, denkt Sara. Op de bergpas naar Turkije zien 
ze twee dode vluchtelingen, bevroren. Verderop kan een So-
malische man nauwelijks meer lopen. Ze duwen hem, 36 
uur lang. Dan zijn ze in Turkije. 

Van de hel in de hemel
In de vallei kloppen ze aan bij het eerste huisje. Wildvreem-
den, berooid en koud - maar de vrouw verwelkomt hen. 
Warme thee krijgen ze, schone kleren, eten. “Ze was zo har-
telijk”, zegt Sara, “We kwamen van de hel in de hemel. Ik zal 
haar gezicht nooit vergeten. Een engel.”

De volgende dag gaat de reis door, maar de kust is nog ver 
en Sara moet geld verdienen voor de overtocht naar Europa. 
Opnieuw doet ze dat in een naaiatelier, terwijl ze uitvogelt 
hoe het verder moet. “Je moet weten waar ze vertrekken en 
hoeveel het kost.” 

Eenmaal aan de kust kan ze niemand vinden. Ze schuilen 
met een groep in een hol in het bos. De oversteek mislukt 
dag na dag. Overdags is het strand bevolkt met badgasten, 
spelende kinderen. Yanis rent er op gegeven moment heen. 

Gevaarlijk: de hele groep kan ontdekt worden. Maar de 
moeder van het meisje waarmee hij speelt brengt hen ‘s 
avonds dekens en eten. Vijf dagen lang. 
“Ik heb zoveel geluk gehad”, zegt Sara, “Ik ben zulke goede 
mensen tegengekomen.” De zesde dag slaagt de overtocht: 
Sara en haar kinderen landen veilig op de Griekse kust. Ein-
delijk in Europa. 

Dit was het verhaal van Sara en haar kinderen. Het duurt 
dan nog geruime tijd, maar uiteindelijk komen ze via de 
TussenVoorziening van INLIA in Eelde ‘thuis’, in Groningen.

NB: de namen zijn omwille van de privacy van de kinderen 
gefingeerd.

Sara kan nu in vrijheid kiezen wanneer ze 
naald, draad en schaar op wil pakken.
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Het stokje overdragen

Een ambtsdrager ‘tekent’ doorgaans voor een periode van 
vier jaar. Daarna kan die termijn nog weer verlengd worden, 
met een jaar, of twee, of meer. 
Jannie van Koten was aan het eind van haar termijn als 
jeugdouderling, maar zij besloot nog een jaar jeugdouder-
ling te blijven. Ook Sint de Boer wil nog een jaar langer als 
kerkrentmeester doorgaan. Daar zijn we heel blij mee. 
Hemmo Kalteren stopt dit jaar als ouderling-kerkrentmees-
ter. Hij heeft zijn sporen in het kerkenwerk wel verdiend. 
Dankjewel Hemmo. 
Stoffel Yntema en Renny Kuperus stoppen als kerkrent-
meesters. Ineke Bijl en Hayo Wind komen het College van 

Kerkrentmeesters versterken als ouderling-kerkrentmeester 
en Jouke Kloosterman wordt kerkrentmeester. 
Bij de diakenen heeft Marieke de Velde Harsenhorst af-
scheid genomen. Twee nieuwe diakenen zijn gevonden. Het 
zijn Geertje Oppedijk en Katharina de Vries. 
Wij danken de vertrekkende ambtsdragers en kerkrentmees-
ters van harte voor de energie en de tijd die zij hebben ge-
geven aan onze kerk. De nieuwe ambtsdragers en kerkrent-
meester heten we welkom en wensen wij veel voldoening 
bij, en zegen op hun werk in de kerk. 

Gerda Keijzer

PG OP ’E NOEDOp ’e Noed

protestantse
  gem

eente

Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

VAN DE KERKENRAAD

Het onvoorstelbare ge-
beurde een goed jaar ge-
leden. We mochten niet 

meer zingen in de kerk. Toen beseften we eens te meer hoe 
fijn het was om samen te zingen. Hoe waardevol is het is om 
te kunnen zingen waar woorden soms tekort schieten. 
Er moest onmiddellijk een oplossing gezocht worden om 
kerkdiensten toch mogelijk te maken. Vanaf het eerste uur 
was Alex v.d. Wal, en later ook broer Wim bereid om de ca-
mera en techniek voor hun rekening te nemen. 
Alie Runia en Jan de Jong aarzelden geen moment toen hen 
gevraagd werd om de zang voor hun rekening te nemen. 
Van te voren opgenomen en op zondag uit gezonden. Wat 
waren we daar blij mee. 
Maar de Corona beperkingen duurden veel langer dan we 
gedacht hadden. Er moesten zangers bijkomen om het voor 
iedereen wat behapbaar te houden.
En… vrijwel elk telefoontje was raak. Iedereen die gevraagd 
werd wilde wel een keer zingen. Ook mensen die helemaal 
geen lid van onze kerk waren. 
Zangers uit Cantabilé, gelegenheidsgroepjes, zangers van 
Foar de Wyn waren allemaal bereid. Sommigen 1 keer, an-
deren meerdere of vele keren.  Het was hartverwarmend om 
te zien hoe iedereen zijn/haar best deed. Bij alle kerkdien-
sten, opgenomen of live, waren er zangers. Geweldig. 

Op 29 augustus waren er de laatste zangers die de gemeente 
zang ondersteunden. Jan en Alie, die er vanaf het begin bij 
geweest zijn, sloten het ook af. Voorzitter Jan de Jong be-
dankte hen en alle zangers voor hun waardevolle bijdrage.
Vergezeld door een chocolade presentje in de vorm van een 
muzieknoot. 

Alle zangers hebben la-
ter in de week ook zo’n 
presentje gekregen.

De zangers laten we-
ten dat ze het graag 
en met plezier gedaan 
hebben.
en als gemeente zijn 
wij dankbaar dat wij 
op deze manier zin-
gend door de Corona-
tijd zijn gekomen. 
Of liever gezegd; De 
lofzang die bij de ere-
dienst pas, is gaande 
gehouden. 

Een hartelijke groet van alle zangers
Alie Runia,  Jan de Jong, Trijnie Hogeterp, Sjoukje Dickhoff, 
Reitze Sybesma, Tjitske Kalteren, Geke en Joeke Hoekstra, 
Alex. v.d. Wal, Wim en Rieneke v.d. Wal, Janneke en Mark de 
Lange, Corwin Runia, Rinny Pijpker, Chris de Wolff, Wiebe en 
Jantina Zijlstra, Willeke ten Noever, Marjan Huisman, Hinke 
Versnel, Hinke Wouda, Hinke Haanstra, Ben Hogeterp ,Ren-
ny Brouwer en zangers coördinator Anneke Adema 

Anneke Adema

ZINGEND DOOR DE CORONATIJD HEEN
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DEEL 3 OVER DE VISIENOTA ‘VAN U IS DE TOEKOMST’ (OP WEG NAAR 2025)

Dit is het laatste deel over de 
nieuwste visienota van de PKN, 
geschreven door ds. R. de Reu-
ver namen het moderamen van 
generale synode van de Protes-
tantse Kerk.
In de vorige twee delen schreef 
ik over de genade van God als 
grondtoon voor de visienota en 

ben ik ingegaan op twee gebieden waar men de komende 
vier jaar op willen focussen namelijk: Het heroverwegen en 
opnieuw bouwen aan ‘De gemeenschap van Woord en Tafel’ 
en het zoeken naar wat ons bindt in de diversiteit aan ge-
loofsbelevingen en -opvattingen ‘Als kinderen van één Vader’. 
Nu ga ik in op twee andere aandachtsgebieden van de PKN. 
De een is omschreven als: ‘Van U is het Koninkrijk’ en de 
ander is: ‘Midden in het leven’.

Van U is het Koninkrijk
‘Uw Koninkrijk komt’ was het thema van de startdienst van 
12 september, de tekst die hierbij werd gelezen was Matteüs 
6: 7-13. Op de vraag van een leerling hoe ze moeten bidden 
antwoord Jezus met het gebed dat wij (een beetje bewerkt) 
kennen als het Onze Vader. 
De Reuver haalt de volgende zin van het Onze Vader naar 
voren in de visienota. ‘…. Uw wil geschiede, gelijk in de he-
mel alzo ook op de aarde.’ (NBG ’51, Mat. 6: 10).
Het ‘Onze Vader’, staat in de Bergrede, dat is een lange toe-
spraak van Jezus op de berg waarbij Hij de Thora toespitst 
op het leven van alledag. 

Het ‘Onze Vader’ is een gebed over de hemel op aarde: ge-
noeg eten, geen schuld, vrede. We denken daarbij al snel dat 
dit pas ieders realiteit wordt in de hemel maar Jezus daagt 
ons door dit gebed juist uit om hier ook op aarde naar de 
hemel te streven. Het betekent dus niet dat we niets hoeven 
te doen buiten ons bidden om? Nee, het uitspreken van dit 
gebed daagt ons juist uit om te streven naar de een stukje 
hemel op aarde. 
De Reuver haalt het beeld van het kruis naar voren: Het 
kruis heeft een horizontale lijn en een verticale. De verti-
cale lijn staat voor contact houden met God en 
Gods hemel door je gebeden en door mee te 
doen aan de liturgie tijdens een eredienst. De 
horizontale lijn staat voor alles wat we op aar-
de kunnen bijdragen om Gods rijk zichtbaar te 
maken. Dat dagelijkse leven in dienst van God 
wordt wel eens ‘De ware eredienst’ genoemd.

De Protestantse Kerk wil zich de komende jaren richten op 
toewijding aan God maar dan niet alleen in de heilige ruim-
te van kerk en gebed (wel een belangrijke voorwaarde) maar 
men wil meer aandacht voor een geheiligd leven in Gods 
hele schepping. Met andere woorden:
De Protestantse Kerk richt zijn aandacht op de balans tussen 
het zoeken van heil in eredienst en gebed en een geheiligd 
leven te midden van anderen en de hele schepping. 
Als het gaat om gebed en eredienst wil men meer aandacht 
voor bidden en loven tijdens de eredienst. Om zoveel mo-
gelijk mensen, ook jongere mensen, te betrekken bij de ere-

dienst wil men toewerken naar een hoogstaande en brede 
muziek- en liedcultuur. Daarnaast wil de PKN werken aan 
een vernieuwde cultuur van levend gebed. Niet alleen tij-
dens de kerkdienst maar tijdens alle gelegenheden waarin 
we samenkomen in de naam van God. Het gaat er om open 
en ontvankelijk te zijn. 

Midden in de wereld
Ook open en ontvankelijk te zijn voor de wereld om ons 
heen en daar biddend aanwezig te zijn. Dat betekent niet 
zozeer letterlijk biddend. Jezus gaf zelf al aan dat dit gauw 
een egotrip wordt van zie mij toch eens…..maar eerder le-
vend in voortdurende afstemming op 
God geest. In je relaties, in het dorp, je 
vereniging, je vriendenkring. Steeds 
je afvragend; Hoe kan ik hier Gods 
heil zoeken en inbrengen of waar zou 
Jezus zijn in deze wereld en wat zou 
Hij doen? Een prikkelende stelling 
hierbij is deze: Jezus is niet waar de 
kerk is maar de kerk is waar Jezus is.

Wat betekent dit concreet voor de PKN de komende tijd? 
- Ze zoeken samenwerking met buitenkerkelijke partners. 
Landelijk maar ook plaatselijk. Een voorbeeld hiervan is 
mijn eigen kerkelijke gemeente die met dorpsbelang gaat 
verkennen hoe ze met elkaar kunnen optrekken.
- De kerk wil als ook in deze tijd aanwezig te zijn daar waar 
Jezus ook zou zijn dus bij de armen, de zieken, de verdruk-
ten. Dus diaconaal en de kerk wil ook haar steentje bijdra-
gen om in gesprek te blijven met mensen in de verdrukking. 
Misschien moeten daar andere meer passende vormen en 
gelegenheden voor worden gezocht. De PKN wil gemeenten 
hierin ondersteunen.

- De PKN realiseert zich dat de vele kerkplekken samen met 
de nieuwe vormen van kerkzijn, een bond geheel vormen. 
Men wil dit alles voortdurend blijven ijken op Gods woord. 
Daarnaast wil men  nieuwe manieren van kerkzijn onder-
steunen. De PKN vindt het daarom ook van groot belang 
om te werken aan een groep diverse voorgangers die goed 
gekwalificeerd zijn. Men wil inzetten op samenwerken van 
voorgangers en gemeenten. De PKN wil hierin ondersteu-
ning geven. 

Tot zover deze beschouwing over de visienota. Bijna een 
preek. We zullen zien hoe het komt. Van onze kant is het in 
eerste instantie zaak om open en ontvankelijk te zijn naar 
Gods geest die genadig en vaak zeer verrassend in ons mid-
den is. Nu en in vroegere tijden. ‘Want van U is het Konink-
rijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid’. 

‘Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al Uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.’ (Lied 978:4)

Pastor Geertje van der Meer
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AFSPRAKEN MAKEN

Greta van der Meer maakt voor mij de 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. 

Gerda Keijzer

TSJERKEPAAD 2021

Terwijl we dit bericht maken (3 september) volgen er nog 2 
zaterdagen met open kerk.
Vanaf 2004 hebben onze kerken van Tsjerkgaast en Sint Nyk 
ieder jaar meegedaan aan Tsjerkepaad. Behalve vorig jaar, 
toen kon het niet doorgaan vanwege corona. 
Dit jaar doen we weer mee. samen met ongeveer 190 ker-
ken in Fryslân. Vanaf 3 juli t.e.m. 11 september zijn/waren 
onze kerken weer open op de zaterdagmiddag van 13.30 
uur t.e.m. 17.00 uur. 

Met wat aanpassingen i.v.m. coronamaatregelen is het goed 
te doen. We hebben o.a. looproutes aangegeven zodat bij 
drukte men elkaar niet onnodig tegenkomt. 

Uit de berichten die we horen en die we lezen in de gas-
tenboeken kunnen we opmaken dat er toch wel behoorlijk 
bezoek is geweest.  Mooie ontmoetingen en interessante ge-
sprekken. De mensen komen niet alleen uit de buurt maar 
ook uit het hele land. Bezoekers zijn dikwijls vakantiegan-
gers die dit jaar in Nederland blijven.

Al met al een geslaagd seizoen! Dit is vooral te danken aan 
onze vrijwilligers, gastvrouwen en gastheren. Hierbij onze 
hartelijke dank aan hen!

Jan en Jeltsje van der Meer

NIEUWE BIJBELVERTALING 2021 (NBV 21)

In 2004 verscheen de Nieuwe Bijbelvertaling. We voelden 
ons rijk met zo’n leesbare vertaling van de Bijbel. Sinds de 
vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951 
verscheen, zijn er meerdere vertalingen uitgekomen: de 
Groot Nieuws Bijbel, Het Boek, de Naardense Bijbel, de Her-
ziene Statenvertaling en aan katholieke zijde de Willibrord-
vertaling. 

De Nieuwe Bijbelvertaling was een mega-project, waaraan 
gewerkt werd door een vertaalteam van theologen en neer-

landici. Het was en is 
een gedegen bijbelver-
taling. 
Nederland was blij 
met de Nieuwe Bij-
belvertaling, maar er 
kwam ook kritiek. In 
de loop van de jaren 
werd het Nederlands 
B i jbe lgenootschap 
overspoeld met dui-

zenden mails en brieven van bijbellezers die vonden dat 
een en ander niet goed vertaald was. Is dat onkunde van 
de vertalers? Nee, zeker niet. Maar oude talen die vandaag 
de dag niet meer gesproken worden, zoals het Hebreeuws 
en het Grieks, zijn nou eenmaal moeilijk te vertalen. Een 
zin of een woord kan vaak op meerdere manieren worden 
uitgelegd. Daar komt bij dat de Bijbelboeken niet uit één en 
dezelfde tijd stammen. Een verschil in ontstaanstijd tussen 
de verschillende bijbelboeken van duizend jaar komt voor. 
Het grootste punt van kritiek betrof de zogenaamde ‘eer-
biedshoofdletter’. Als God en Jezus bedoeld worden, staat er 
‘hij’ in plaats van ‘Hij’. 

Inmiddels zijn de vertalers al weer jaren bezig om al deze 
kritiek te wegen en te verwerken in de nieuwe vertaling. 
12.000 verbeteringen zijn aangebracht. Eén zo’n verbetering 
is dat de eerbiedshoofdletter weer ingevoerd is. 

Het is bijna zo ver: Vanaf 14 oktober is de NBV21 verkrijg-
baar in de boekhandel of bestellen via het Nederlands Bij-
belgenootschap.
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VANUIT IJSSELMUIDEN

24/6

Kampen en IJsselmuiden liggen aan weerszijden van de ri-
vier de IJssel en bevinden zich op een uitloper van de Bible 
Belt. Op zondag openen heel veel verschillende kerkgenoot-
schappen de deuren van hun gebouwen en komen gelovige 
mensen samen. Van zwaar orthodox tot puur vrijzinnig. Dat 
vind ik mooi. 
Geen enkel kerkgenootschap heeft de waarheid in pacht. We 
zoeken allemaal naar wat waar en waardevol is en passen 
onze levensstijl daar op aan. En soms zie je dat terug in de 
keuzes die mensen maken voor hun leven of hun bedrijf. 
In IJsselmuiden is een garagebedrijf midden 
in het dorp. Een familiebedrijf. (Laten ze nu 
ook nog Van den Belt heten!). Er is ook een 
benzinestation bij. Je kunt na het tanken be-
talen in de shop, maar je kunt uiteraard ook 
buiten bij de pomp pinnen in een apparaat. 
Maar…. niet op zondag! Dat is een principiële 
keuze die de broers en hun ouders lang gele-
den al gemaakt hebben. Wel meedoen aan de 
24-uurseconomie, maar dan 24/6 en niet 24/7. 
Ik weet nog dat ik toen een beetje sceptisch 
was: wie heeft er nu last van als je je pas in 
het apparaat stopt en op zondag je auto vol-

tankt?!? Inmiddels ben ik anders gaan denken. Want de zon-
dag is gaandeweg op een gewone werkdag gaan lijken. Men-
sen werken, doen boodschappen (aan de andere kant van 
de IJssel), maaien hun gazons en wassen hun auto’s. Maar 
dat was niet het plan van onze God toen Hij ons het gebod 
gaf ‘Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen 
lang kunt u werken, maar de zevende dag is een rustdag, die 
gewijd is aan de HEER’.
Ik snap wel dat niet zo veel mensen in ons land de zondag 
vieren als dag van de HEER. Maar zelfs als dat zo is, dan is 
het nóg goed om van deze dag een rustdag te maken. Een 
dag voor jezelf, voor je familie en voor enkelingen dus nog 

voor de kerkgang. 
In een tijd waarin mensen snakken naar rust 
voor hun lijf en voor hun ziel zou de rust van 
de zondag heel heilzaam kunnen zijn.  Door de 
principes van dit familiebedrijf word ik telkens 
weer terecht aan de rustdag herinnerd, zelfs als 
ik de tank van mij auto vul op maandag tot en 
met zaterdag. 
Dat is nou evangeliseren op bedrijfsniveau en 
staan voor wat je gelooft. Ik neem er mijn petje 
voor af. 

ds. Gerda Keijzer  

VANUIT IJSSELMUIDEN

Wonderen

Nu ik niet meer op de boerderij woon, zijn een aantal dingen 
een stuk gemakkelijker geworden. Neem nu het koken van 
een maaltijd. Koken kan ik wel. Een keukenprinses ben ik 
beslist niet, maar het lukt me om een gevarieerde en smake-
lijke maaltijd op tafel te zetten, ook zonder pakjes en zakjes. 
Maar als het onder druk moet, dan wordt een pollepel en 
martelwerktuig en bezorgt een recept mij klamme handen. 
Tot voor een aantal jaren aten loonwerkers een hapje mee 
als ze bij ons kwamen kuilen. Je wist nooit zeker hoe laat ze 
er zouden zijn en hoe lang ze nodig hadden. Vaak waren ze 
rond half een ’s middags bij ons bezig. Behalve schudden of 
harken moest er dan ook nog gekookt worden. Brrr, wat een 
stress. Vier hongerige mannen, hoeveel eten die op? Je wilt 
niet te weinig, dus de allergrootste pan op het fornuis. Maar 
wat zullen we eten? Met in gedachten dat het steevast een 
groepje mannen betreft die belooft om half één aan tafel te 
komen, maar standaard te laat is, neem ik niet het risico van 
lauwe piepers. Macaroni is dan een beter visitekaartje. Maar 
vlak het niet uit wat er allemaal mis kan gaan met maca-
roni…..
Op zulke momenten, met klamme handen en rode wangen, 
moest ik altijd denken aan Abram en Sara die onverwacht 
drie eters krijgen. Abram haast zich snel naar Sara en zegt: 
Vlug, hier heb je drie scheppen fijn meel, bak er koeken van. 
Dan rent hij naar zijn kudde, zoekt er een mooi kalf uit, laat 
het slachten en braden en zet het voor aan zijn gasten. Nou 
ja zeg, hoe lang denk je dat dat duurt, een brood bakken en 
een kalf slachten?? En dan ook nog zonder de elektronische 

snufjes waarmee onze keukens uitgerust zijn….! 
Onder het snijden van de uien bedacht ik me dan dat zulke 
stukken uit de Bijbel vast en zeker door een man geschreven 
moeten zijn. Alleen díe kunnen luchtig doen over een tafel 
vol hongerige en haastige mannen. Zulke hoogstandjes als 
die welke aan Sara worden toegeschreven vind ik geen wón-
der, maar eerder creatief omgaan met de feiten. 
Weet je wat ik een wonder vind? Dat de loonwerkers nu kant 
en klare warme maaltijden krijgen in hun trekkers en sho-
vels. Hartstikke mooi. Het had alleen veel eerder uitgevonden 
moeten worden….
Dit alles bedenk ik me terwijl ik een handjevol aardappelen 
schil, gehaktballen van gisteren opwarm en een pot doper-
wetjes lostrek. Ik doe het gemakkelijk vandaag. En snel. Sara 
zou er jaloers op zijn…. 

Gerda Keijzer
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VAN DE DIACONIE

Collecten voor de diaconie

Beste gemeenteleden.
De diaconie collecteert wekelijks voor een doel in binnen en 
buitenland. Deze staan in Geschakeld vermeld bij de kerk-
diensten. U kunt uw collecte 1 x per maand over te maken 
met vermelding van de maand. Wij zorgen er dan voor dat 
al het geld verdeeld wordt, u kan de opbrengst weer lezen 
in de volgende Geschakeld. U kunt uw bijdrage ook in de 
mandjes doen bij het verlaten van de kerkzaal.
Wilt u een specifiek doel steunen? Vermeld dit dan bij de 
omschrijving.
Rekening nummer: NL 60 RABO 0334 7001 91
t.n.v. Diaconie P.G. Op ‘e Noed te Sint Nicolaasga

Afgetreden

Na vele (8) jaren van trouwe dienst bedanken we Marieke de 

Velde Harsenhorst voor het vele werk dat zij voor de diaco-
nie gedaan heeft. 
Met zoveel plezier en enthousiasme.
We zullen haar positieve activiteit en opgedane kennis van 
de gemeente zeer missen.

Avondmaal

In een vorige GESCHAKELD kon u lezen dat wij zoekende wa-
ren naar een aangepaste vorm van Avondmaal vieren.
Het is zover. 
Dat betekent dat we gebruik gaan maken van kleine beker-
tjes per persoon. 
Zondag 26 september zullen wij voor het eerst het Avond-
maal hiermee bedienen.

Met vriendelijke groet en dank 
namens de diaconie

Algemeen

In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk 
van de kerkrentmeesters. Dit gaat over het geld en goed van 
uw kerk: het geld dat binnenkomt aan bijdragen e.d. en het 
geld dat er uit gaat aan pastoraat, onderhoud kerkgebou-
wen en de kosten van het houden van kerkdiensten. Mocht 
u/jij vragen hebben of is er iets niet duidelijk: vraag het ons!

Afscheid kerkrentmeesters

Op 29 juni jl. hebben we de jaarlijkse rondgang langs onze 
kerkgebouwen en begraafplaatsen gehouden. Er zijn weer 
de nodige aandachts- en verbeterpunten geconstateerd. Na 
de rondgang volgde een nazit in Unitas waar de voorzitter 
een woord van waardering uitsprak voor alle werkzaamhe-
den die uitgevoerd zijn door de kerkrentmeesters die af-
scheid nemen, Hemmo Kalteren en Stoffel Yntema. 

Nieuwe kap

De klokkenstoel van Legemeer is voorzien van een nieuwe 
kap. Complimenten aan Stoffel Yntema en zijn schoonzoon 
die de klokkenstoel vernieuwd hebben, het ziet er prachtig 
uit!

VAN DE KERKRENTMEESTERS
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De eerste vermelding van de klokkenstoel van Legemeer is 
van 1604. De kapvorm van de klokkenstoel is een helmdak 
met gepotdekselde planken. De klok wordt geluid door mid-
del van een vliegende klepel. Er wordt alleen geluid bij be-

grafenissen. De klok is gegoten in 1948 en weegt 200 kg.

Op de klok staat de tekst:
Gegoten door Jacobus van Bergen te Midwolda
Anno 1772 werd mijn voorganger door Jan Krans te Enkhui-
zen gegoten
Anno 1943 door de Duitsche bezetter geroofd
Anno 1948 gaf  de milddadigheid van jkvr Van Eijsinga mij 
aan Legemeer

Acceptgiro abonnement Geschakeld

Bij deze Geschakeld zit een acceptgiro voor de abonne-
mentskosten van 2021 voor  Geschakeld bijgevoegd, voor 
degenen die het abonnement niet via een automatische in-
casso betalen.

Wijkkerkrentmeesters

Wijk 1 Wico Koolstra 
Wijk 2 vacant (2a) en Pieter Dijkstra (2b) 
Wijk 3 Sint de Boer (3a) en Ineke Bijl-Graafsma (3b) 
Wijk 4 Anita Spijksma (4a) en Ineke Bijl-Graafsma (4b) 
Wijk 5 vacant
Wijk 6 Hiltje Hoekstra (6a) en vacant (6b) 
Wijk 7 vacant

MUTATIES MEI, JUNI EN JULI 2021

Binnengekomen

Vanuit Joure: Dhr. M.H. van Dijk, De Tuke 2, 8521 PH SINT 
NICOLAASGA
Vanuit Kropswolde, Mevr. M. Eggermont-Pijpers, Sietze Hep-
kemalaan 20, 8521 DH SINT NICOLAASGA
Vanuit Akkrum, Mevr. B. van der Veen, Kerklaan 68, 8521 
KM SINT NICOLAASGA
Vanuit Leeuwarden, Mevr. A.E. Jacobi, Voermanstraat 26, 
8521 LA SINT NICOLAASGA
Vanuit Lemmer, Dhr. B.A. Ferdinands, Bramerstraat 3, 8523 
NE IDSKENHUIZEN
Vanuit Workum, Fam. van der Wal, Gaestdyk 2, 8522 MV 
TJERKGAAST
Vanuit Ouwsterhaule, Dhr. A. Snijder, Huisterheide 17, 8521 
NC SINT NICOLAASGA
Vanuit Scharsterbrug, Dhr. G.A. Tadema en Mevr. J. Tadema 
-Fekken, De Rijlst 24, 8521 NH SINT NICOLAASGA
Vanuit Easterein, Mevr. M.J. de Boer, It Bled 13, 8521 PL SINT 
NICOLAASGA
Vanuit Oosterzee, Mevr. G. Sijbesma, Kerklaan 60, 8521 KM 
SINT NICOLAASGA
Vanuit Eindhoven, Dhr. W. Neef, Bramerstraat 57, 8523 NH 
IDSKENHUIZEN
Vanuit Woudsend, Dhr. B. Groenhof, Gaestdyk 64, 8522 MZ 
TJERKGAAST
Vanuit Heerenveen, Mevr. F.E. Dijkstra, Houtsnip 10, 8521 
RG SINT NICOLAASGA
Vanuit Nunspeet, Mevr. J.G. van den Berg-Bijker, Stations-
straat 1 K05, 8521 JT SINT NICOLAASGA

Binnenverhuizing

Mevr. A. Hoekstra, Bramerstraat 3 naar Lytse Buorren 18, 
8523 NL IDSKENHUIZEN
Dhr. T. Woudstra, Westend 5 naar De Twiich 13, 8521 PE SINT 
NICOLAASGA
Mevr. M. de Boer, Leeuwerikstraat 114, 8916 CH LEEUWAR-
DEN naar Riouwstraat 3, 9715 BS GRONINGEN
Mevr. D.J. Woudstra, De Twiich 13 naar De Rijlst 32, 8521 NJ 
SINT NICOLAASGA
Dhr. R. Visser, Dwarsryd 20 naar Voermanstraat 26, 8521 LA  
SINT NICOLAASGA
Mevr. H.A. Haarsma, Talentenplein 54, 8021 EZ ZWOLLE naar 
Suder Spaerlan 7, 9061 BJ GYTSJERK
Mevr. A.W. Bosma-Boschma, Noed 15, naar Sietze Hepkema-
laan 20, 8521 DH SINT NICOLAASGA
Dhr. H. Reitsma, Gaestdyk 66 naar Gaestdyk 66 BY, 8522 MZ 
TJERKGAAST
Dhr. H. van der Goot, Gaestdyk 66 naar Gaestdyk 66 BY, 8522 
MZ TJERKGAAST
Mevr. R. Postma, Schwartzenbergstraat 10 naar Heemstra-
straat 1, 8521 KG SINT NICOLAASGA
Dhr. S. Schotanus, De Rijlst 18 naar Kempenaerlaan 33, 8521 
KR SINT NICOLAASGA

Verhuisd naar elders

Dhr. T. van der Molen, De Bast 78 
Mevr. C.P. Dijkstra, Venusstraat 4 
Harm en Joke Hania-Visser, De Rijlst 24
Mevr. T.J. IJntema, Gaestdyk 2
Dhr. M. de Haas, Mastersein 6
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IN MEMORIAM

Wij gedenken 

Wouter Roelof Wuite

* 28 mei 1952 † 26 juni 2021

Op 26 juni is Wouter Wuite overleden. Wouter woonde met zijn broer 
Hein en zus Jetske aan de Vegilinstraat in St. Nyk. Zij hadden het goed 
met z’n drieën. Ieder met hun eigen karakter en talenten. 

Wouter werkte 46 jaar in de kaasfabriek, eerst in St. Nyk, later nog enkele 
jaren in Dronryp. Maar zijn leven bestond niet alleen uit werken. Samen 
met zijn broer Hein had hij een verzameling oude auto’s en brommers, 
keurig onderhouden en gepoetst. 

De drie Wuites hielden ook veel van muziek. Wouter en Hein draaiden 
– toen ze jonger waren - platen op feestjes en disco’s. Samen gezellig 
stappen was ook favoriet. Maar hun grootste passie was: de poezen. Die 
vonden (en vinden) bij hen een liefdevol thuis.   

Wouters moeder was een heel gelovige vrouw. Zij heeft de basis gelegd 
voor het geloof van Wouter. Een rotsvast geloof dat God voor mensen 
zorgt en dat wij onder zijn leiding niets tekort komen. 

Negen maanden is Wouter ziek geweest. Eerst was er nog hoop op her-
stel, maar gaandeweg werd duidelijk dat Wouter zou gaan sterven. Hij 
bleef er zó rustig onder. Hij had nog wel graag langer geleefd, maar hij 
wist waar hij naar toe ging: naar God in de hemel en naar heit en mem waar hij zoveel van geleerd en gehouden had.

De avond voor de begrafenis stond de kist met Wouters lichaam op de oude Ford Pickup op hun erf en nam een grote 
groep mensen afscheid van hem. De dag daarna kwamen we samen in de kerk van St. Nyk, waar Wouter lang geleden 
gedoopt was. Met diep respect hebben we zijn leven herdacht. We luisterden naar Psalm 23, over de Heer die onze her-
der is. Er klonk mooie muziek van Piter Wilkens en De Kast en tot besluit luisterden we naar ‘Music was my first love’  
van John Miles. Een lied dat helemaal paste bij Wouter. 

Het huis zal leeg zijn zonder Wouter. Maar de goede herinneringen aan Wouter en de kracht van zijn geloof zal Hein en 
Jetske kracht geven om de draad van het leven weer op te pakken. 
Wij wensen hen beiden de troost van God en de mensen toe.

Ds. Gerda Keijzer 
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In Memoriam 

Roelofje ter Heide-de Weerd

* 28 december 1932 † 25 juli 2021

Roelofje de Weerd werd geboren als zesde kind in een gezin van 12. Haar 
vader overleed toen ze nog jong was. Haar moeder moest het grote gezin 
alleen draaiende houden. Als je bedenkt dat er toen een economische 
crisis was en de Tweede Wereldoorlog nog moest komen, dan snap je 
dat Roelofje geen kansen had om lang naar school te gaan en zichzelf te 
ontwikkelen. Dat heeft ze altijd als een gemis ervaren. 

Roelofje trouwde met Arend ter Heide. Ze hadden samen een boerderij. 
Arend en Roelofje kregen zes kinderen. Drie kinderen hadden een aange-
boren afwijking en overleden in hun eerste levensjaar. Dat is heel zwaar 
geweest. 

Hun jongste zoon nam de boerderij over. Arend en Roelofje woonden een 
tijdje in een chalet naast de boerderij, maar plaatsten hun woning na 
verloop van tijd op Camping Blauw. Ze maakten samen veel buitenlandse 
reizen. 

In 2012 stierf Arend totaal onverwacht. Korte tijd later moest Roelofje een 
ingrijpende operatie ondergaan. Na die tijd had ze, zoals de kinderen zeiden, ‘ruzie met het leven’.  Het hoefde niet meer 
voor haar. Uiteindelijk bleek ze dementie te hebben. Ze besefte niet wat er met haar aan de hand was, en vond hulp van 
anderen betuttelend. Ze wilde zelf de regie houden. Met hulp van haar dochter Gea en schoondochter Hannie lukte dit 
ook. Margje Zijlstra was eveneens een rots in de branding. 

Uiteindelijk moest Roelofje verhuizen naar ‘Westersypen’ in Scharsterburg.  Daar heeft ze een goede verzorging gehad. 
Maar vaak verzuchtte ze dat het leven voor haar wel mocht eindigen. Heel langzaam ging het kaarsje van haar leven uit.
In de dankdienst voor haar leven luisterden we naar een prachtig In Memoriam door kinderen en kleinkinderen. We lazen 
uit de Bijbel het verhaal over de storm op het meer. Het leven was voor Roelofje dikwijls stormachtig. Maar ze voer met 
Jezus aan boord. Zij heeft de overkant bereikt. Ze is thuis.  

Ds. Gerda Keijzer 
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In Memoriam

Joke Brouwer-Bijstra

* 19 augustus 1959 † 25 juli 2021

Joke Bijstra werd geboren in Olderberkoop, als oudste in een gezin van drie 
meisjes. Haar ouders hadden een boerderij. Na haar middelbare schooltijd ont-
moet ze Bert Brouwer. Ze trouwen en gaan met z’n tweeën wonen op de boer-
derij in Nijetrijne. 
Joke was op en top boerin. Ze zorgde voor de kalfjes. De administratie verzorgde 
ze tot in de puntjes. Ze werkte gestructureerd en had alles piekfijn voor elkaar. 
Bert en Joke zijn bijna 40 jaar met elkaar getrouwd geweest. Ze kregen drie kin-
deren: Margriet, Jan en Leonie. Toen de kinderen groter werden ging Joke weer 
buitenshuis aan het werk.

In 1995 werden Bert en Joke uitgekocht in Nijetrijne en verhuisden ze naar een 
boerderij in Koufurderrige. Na verloop van tijd werd zoon Jan boer.  Daarom 
verhuisden Bert en Joke in 2015 naar St. Nicolaasga. 

Er werden kleinkinderen geboren. Joke paste niet wekelijk een vaste dag op de 
kleinkinderen, maar als de nood aan de man was, liet ze alles uit handen vallen 
om de helpende hand toe te steken in de huishoudens van de kinderen. Ze was een lieve, zorgzame moeder en oma.

In april van dit jaar werd duidelijk dat Joke ziek was. Eerst liet het zich aanzien dat een goede behandeling mogelijk was. 
Ze was strijdbaar en alles was er op gericht om beter te worden. Maar gaandeweg werd duidelijk dat genezen te hoog 
gegrepen was. Ze was daar samen met Bert heel verdrietig over, maar aan de andere kant was ze ook heel nuchter. Het 
was zoals het was. Het kwam goed, hoe dan ook. 

De ziekte sloopte haar lichaam in razendsnel tempo. Voor Bert en de kinderen was het hard om hun vrouw en moeder 
in zo’n korte tijd achteruit te zien gaan. 

Op zondag 25 juli is een einde gekomen aan het leven van Joke Brouwer, nog maar 61 jaar oud. Zij rust in vrede.  

Ds. Gerda Keijzer
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In Memoriam 

Margje de Hoop – de Vries

Eesterga, 13 oktober 1934 Leeuwarden, 2 september 2021

Hij draagt ons leven dag aan dag, 
Zijn naam is onze vrede   
            
                         (berijmde psalm 68: 7)

Margje de Hoop-de Vries werd geboren als tiende kind in het gezin van Lieuwe de Vries en Trijntje Haringa. Op haar 
dertiende ging ze voor dag en nacht uit huis om te werken bij de boer. Dat was de gewoonte. Omdat Margje graag meer 
wilde, leerde ze op haar twintigste voor gezinsverzorgster. Na de opleiding werkte ze zeven jaar lang met heel veel ple-
zier bij de algemene gezinsverzorging. Daar leerde ze veel en kreeg ze ook veel waardering voor haar werk.

Op Pinkstermaandag 1955 kreeg ze verkering met Bouwe de Hoop. Toen Bouwe in dienst ging, was het korte tijd uit, 
maar de verkering raakte al snel weer aan en op 16 augustus 1962 trouwden ze. Samen kregen ze een dochter en twee 
zoons, drie kleinkinderen en een achterkleinkind. 

Margje stopte met haar werk als gezinsverzorgster, zoals in die tijd verplicht was. Dat is ze altijd jammer blijven vinden, 
maar er kwamen allerlei andere dingen op haar pad. Zo heeft ze een pension gerund in Lemmer, hielp ze mee op de 
boerderij o.a. door het maken van geitenkaas en beheerde ze jarenlang Unitas, toen ze naar Sint Nicolaasga verhuisden. 
Boven alles stond altijd de zorg voor haar gezin. Ze vond het belangrijk om elkaar de ruimte te geven, maar had de za-
ken ook graag onder controle. Margje was nauwgezet in haar werk en soms schoot ze uit haar slof als het niet ging zoals 
zij wilde. Maar altijd was ze de eerste om haar ongelijk te bekennen.

Helaas kreeg ze al vrij jong last van gezondheidsklachten. Daardoor had ze veel pijn en kon ze op den duur slecht lopen. 
Juist omdat ze zo graag midden in het leven stond, vond ze dit zwaar en het deed haar soms perioden lang twijfelen 
aan God. 

Op 15 augustus jl. moest Margje vanwege ondraaglijke pijn opgenomen worden in het ziekenhuis. Al snel bleek dat haar 
lichaam op was en na twee zware weken vond ze, samen met haar gezin, vrede. Op donderdagmorgen 2 september 
stierf ze in het bijzijn van Bouwe en de kinderen. Op dinsdag 7 september 2021 hebben we in besloten kring afscheid 
genomen van Margje de Hoop-de Vries met de woorden van psalm 68: 7. De tekst voor de dienst koos zij zelf. 

We wensen haar man, haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods troost en nabijheid toe in deze verdrietige tijd.

Pastor Geertje van der Meer en fam. de Hoop
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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, jandejong727@gmail.com
Aukje de Jong-de Jong, 
It Boerein 2, 8523 NX Idskenhuizen, (0513) 853 637
Geertje Minnee-Schalkers, 
(0513) 499 248, kerkblad@kerklangweer.nl
 
Vormgeving: Anita Spijksma
Druk: Flyer Print - Joure

COLOFON
Bloemengroet vanaf 27 juni 2021

27-06  Dhr. Jan Postma
04-07 Thea Bos
11-07 Tinie van Lingen
18-07    Freerkje Kloosterman
25-07     Anneke Bokma
01-08    Baby Jelte Rinke
08-08   Nynke de Jong
15-08     Dhr. Westrate
22-08     Mevr.Machiela
29-08      Tjitske Kalteren
05-09     Siebren en Sjoukje Bultsma 

VERJAARDAGEN 80 PLUSSERS

September
8 Mevr. S. Hofman - Schippers 
 De Oergong 51, 8521 GA SINT NICOLAASGA
12 Mevr. A. Booy - Bakker 
 De Oergong 57, 8521 GA SINT NICOLAASGA
12 Dhr. D. Bokma 
 Stationsstraat 1 K54, 8521 JT SINT NICOLAASGA
14 Mevr. C.W. Osinga - Eppinga 
 De Greiden 2, 8523 NM IDSKENHUIZEN
19 Mevr. F. Landman 
 Groenendal 4, 8521 LK SINT NICOLAASGA
30 Dhr. G. Hoeksma 
 Uranusstraat 1, 8521 LZ SINT NICOLAASGA

Oktober
1 Mevr. E. Hoekstra - Jelsma 
 Stationsstraat 21, 8521 JT SINT NICOLAASGA
1 Mevr. D. Folkertsma - Abma 
 Stationsstraat 23, 8521 JT SINT NICOLAASGA
4 Dhr. C.J. de Vries 
 Bouwen 15, 8521 KN SINT NICOLAASGA
6 Dhr. T. Bijl 
 De Trochreed 3, 8522 MH TJERKGAAST
8 Dhr. T. Posthuma 
 Bramerstraat 1, 8523 NE IDSKENHUIZEN
10 Mevr. I.D. Waterlander 
 Stationsstraat 15, 8521 JT SINT NICOLAASGA
11 Mevr. B. Tuiten - Plantinga 
 Stationsstraat 3, 8521 JT SINT NICOLAASGA
11 Dhr. A. Zeilstra 
 Stationsstraat 39, 8521 JT SINT NICOLAASGA

12 Mevr. S. de Vries - Schrale 
 It Sein 50, 8521 DN SINT NICOLAASGA
15 Mevr. J. Posthuma - van den Boomgaard 
 Bramerstraat 1, 8523 NE IDSKENHUIZEN
19 Mevr. D. Kornelis - de Jong 
 Stationsstraat 1 K43, 8521 JT SINT NICOLAASGA
25 Mevr. T. de Glee - Douma 
 Vegilinstraat 24, 8521 KV SINT NICOLAASGA
28 Mevr. J. Brinksma - IJpma 
 De Oergong 29, 8521 GA SINT NICOLAASGA

November
12 Dhr. C.A. van Schuppen 
 Mercuriusstraat 6, 8521 LR SINT NICOLAASGA
12 Dhr. P. Hoekstra 
 Wielwei 37, 8516 DE DONIAGA
13 Mevr. I.E. Brouwer - van Beek 
 Sietze Hepkemalaan 20 K13, 8521 DH SINT NICOLAASGA
15  Mevr. L. de Boer - Zijlstra 
 Stationsstraat 4, 8521 JT SINT NICOLAASGA
20 Mevr. J.F. Kooistra - Boone 
 Stationsstraat 1 K47, 8521 JT SINT NICOLAASGA
21 Mevr. R. Zwaga - Terpstra 
 Jupiterstraat 6, 8521 LW SINT NICOLAASGA
26 Mevr. J. Wielinga - Mansveld 
 De Oergong 31, 8521 GA SINT NICOLAASGA
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ADRESSEN
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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
 jandejong727@gmail.com

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,   06 - 204 581 02
 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
 Interim boekhouder: Ineke Bijl-Graafsma (0514) 53 16 00
 administratie@pkn-openoed.nl
 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: vacature
 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 

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

Administratie begraafplaatsen Anita Spijksma en Wessel Spijker 06 - 49 28 28 91
 Postbus 44, 8520 AA Sint Nicolaasga, t.a.v. Begraafplaatsen (ook Whatsapp)
 begraafplaats@pkn-openoed.nl
 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 nov.
voor 12.00 uur!


