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Land van melk en honing
Wij hebben een piepklein rond caravannetje gehuurd
waarmee we dit jaar naar het zuiden gaan trekken
nu het Corona weer mag. Als we bij een knooppunt van snelwegen komen, zal ik aan Selma vragen: “Waar gaan we naar toe? Hier rechtsaf, linksaf
of rechtdoor?” Selma zal dan door de autoruit naar
buiten kijken. Als er in het Westen veel wolken zijn
en in het Oosten niet, zal ze naar het Oosten wijzen
en zeggen: “Die kant op!” Zo deden we het vroeger
toen we met onze Lelijke Eend uit kamperen gingen
en zo willen we het deze zomervakantie ook weer
doen. Want campings zijn overal. En als het er bij
aankomst tegenvalt, gaan we morgen of overmorgen
gewoon weer verder, want we slaan geen haringen in
de grond.
‘Waar gaan we naar toe?’ is de oervraag van ieder
mens. Waar gaat het heen? Waar gaan we met zijn
allen in deze wereld naar toe? Hoe het komt is onzeker, de bestemming is onbekend. Dat raakt aan wat
Abram overkomt. Hij hoort een stem die tegen hem
zegt: “Ga, ga jij, naar het land dat ik je zal wijzen.”
Hij moet gaan. Weg uit zijn land, weg bij zijn familie en bij zijn naaste verwanten. En Abram gaat. Onvoorstelbaar. Waarom? Niet uit avontuur als in een
vakantie of iets dergelijks. Misschien gaat hij vanuit
een diepe onvrede met het bestaande. Misschien had
hij wel heel sterk zoiets van: dit is het niet, het moet
anders, het moet beter kunnen. Misschien raakte het
wel aan zijn verlangen om zelf werkelijk opnieuw te
beginnen, zonder de ballast van het verleden. Een
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Ik zie Abram gaan. Met Saraï. Met hun hele karavanserai, heel wat groter is dan het piepkleine caravannetje dat wij gehuurd hebben. Ze komen bij
een kruispunt. Abram vraagt: “Waar gaan we naar
toe? Gaan we hier rechtsaf, linksaf of rechtdoor?” Ik
zie Saraï van onder haar sluier door het autoraampje naar buiten kijken. Ze kijkt naar rechts, naar
links, voor en achter hen. Overal donkere wolken. Ze
zucht. Samen zeggen ze: “Naar waar de Eeuwige ons
wijzen wil.” Als ze aan komen in dat beloofde land,
blijkt er hongersnood te zijn. Ook dat nog. Ze trekken verder naar Egypte waar Abram uit angst Saraï
toevoegt aan de harem van de farao. Einde verhaal,
zo zou ik zeggen. Maar de stem keert terug. En terug
keren ze, opnieuw naar dat beloofde land, als mensen van de weg. Mensen van de weg, dat is in het
boek Handelingen een ander woord voor christenen.
Mensen van de weg, dat zijn we.
Leven is op weg zijn. Als je tevoren weet waar donkere wolken zullen losbarsten, is het kiezen van

Sint Nicolaasga

Idskenhuizen

PROTESTANTSE GEMEENTE

OP ’E NOED

protestantse
gemeente

Nr. 4-2021

Tjerkgaast

stem roept zoiets in hem wakker. Die stem is de stem
van God die de Roepende is. Omdat die stem in hem
te sterk werd, ging hij. Zeker toen de stem van de
Roepende eraan toevoegde: “Ik zal je tot een groot
volk maken. En Ik zal jou zegenen en jij zult tot een
zegen zijn.” Zegenen is goed over iemand spreken.
De stem zegt dus: “Ik zal goed over je spreken en
daarmee zal het goed met je gaan. En jij zult datzelfde aan anderen doen.”

Op ’e Noed

je weg niet moeilijk. Alleen weet je dat in je leven
meestal niet. Trouwens: op de zonovergoten bestemming kan het morgen noodweer zijn. Het verhaal van de roeping van Abram leert je: “Ga die weg
maar. Vol vertrouwen. Dat het goed komt. En als het
nooit meer goed lijkt te kunnen komen? Ga dan toch

maar. Want ergens ver weg klinkt een stem die bij
tijden in je resoneert, dat er ook voor jou een land
van melk en honing is bewaard.”
Aart Veldhuizen

KERKDIENSTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA
Voorlopig worden alle diensten rechtstreeks
uitgezonden vanuit de kerk van Idskenhuizen.
Vanaf zondag 11 juli mogen er 30 bezoekers
de kerkdienst bezoeken.
Zie ook de Zondagse Ontmoeting.
De diensten zijn te volgen via de website
www.pkn-openoed.nl
Zondag
9.30 uur
Collecte

4 juli - groen, doopdienst
(maximaal 30 genodigden!)
Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
1e Kia: actie vakantietas binnenland, 2e Kerk

Zondag
9.30 uur
Collecte

11 juli - groen (maximaal 30 bezoekers)
Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
1e Project Pema Nepal, 2e Kerk

Zondag
9.30 uur
Collecte

18 juli - groen (maximaal 30 bezoekers)
Idskenhuizen , pastor Anneke Adema
1e St. vrienden Anna Schotanus,
2e Onderhoud gebouwen

Zondag
9.30 uur
Collecte

25 juli - groen (maximaal 30 bezoekers)
Idskenhuizen - Jannie van Koten
1e Bijbelvereniging, 2e Kerk

Zondag
9.30 uur,
Collecte

1 augustus - groen (maximaal 30 bezoekers)
Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
1e Diaconie, 2e Kerk

Zondag
9. 30 uur
Collecte

8 augustus - groen (maximaal 30 bezoekers)
Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
1e UMCG pastorale dienst, 2e onderhoud orgels

Zondag
9.30 uur
Collecte

15 augustus - groen (maximaal 30 bezoekers)
Idskenhuizen - ds. Venhuizen, Nijensleek
1e Diaconie, 2e Kerk

Zondag
9.30 uur
Collecte

22 augustus - groen (maximaal 30 bezoekers)
Idskenhuizen - ds. O.C. Kerssen, Sloten
1e Gez. diaconiën/Caritas, 2e Kerk

Zondag
9.30 uur
Collecte

29 augustus - groen (maximaal 30 bezoekers)
Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
1e KIA Pakistan, 2e Onderhoud gebouwen

Zondag
9.30 uur
Collecte

5 september - groen (maximaal 30 bezoekers)
? - B. Posthumus, Lemmer
1e Bloemenfonds, 2e Kerk

Zondag
9.30 uur
Collecte

12 september - groen - Startzondag
? - ds. Gerda Keijzer
1e Edwin stchting Langweer, 2e Kerk

Zondag
9.30 uur
Collecte

19 september - groen (maximaal 30 bezoekers)
? - ds. Siena Cnossen, Scharnegoutum
1e Diaconie, 2e kerk

Elke week kunt u een dienst vanuit de kerk in Idskenhuizen
rechtstreeks bekijken via de website van onze kerk.
www.pkn-openoed.nl
Ook kunt u de dienst op een later tijdstip terug kijken.
Deze diensten worden door Alex en Wim van der Wal opgenomen.

KERKDIENSTEN LANGWEER
Deze diensten zijn ook te volgen op:
www.kerkdienstgemist.nl
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Zondag
9.30 uur

4 juli
ds. Henk Steinvoort
Collectes: Eigen gemeente en Kerk in Actie,
Binnenlands Diaconaat Actie Vakantietas:
zomerpret voor kwetsbare kinderen
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Zondag
9.30 uur

11 juli
pastor Anneke Adema
Collectes: Eigen gemeente en Diaconie

Zondag
9.30 uur

18 juli
ds. Gerda Keijzer
Collectes: Eigen gemeente en Diaconie

Zondag
9. 30 uur

25 juli
pastor Jeroen Knol
Collectes: Eigen gemeente en Diaconie

Zondag
9.30 uur

1 augustus
ds. Aart Veldhuizen
Collectes: Eigen gemeente en Diaconie

Zondag
9.30 uur

29 augustus
ds. Gert Pennekamp
Collectes: Eigen gemeente en Diaconie

Zondag
9.30 uur

8 augustus 		
ds. Aart Veldhuizen
Collectes: Eigen gemeente en Diaconie

Zondag
9.30 uur

5 september
ds. Aart Veldhuizen
Collectes: Eigen gemeente en Diaconie

Zondag
9.30 uur

15 augustus
ds. Aart Veldhuizen
Collectes: Eigen gemeente en kerk in Actie
Pakistan Christenen staan sterker in hun geloof

Zondag
9.30 uur

12 september
ds. Alex van Ligten
Collectes: Eigen gemeente en Collecte
Protestantse Kerk - Jong en oud ontdekken de 		
kliederkerk

Zondag
9.30 uur

22 augustus
ds. Bartho Versteeg
Collectes: Eigen gemeente en Diaconie

Zondag
9.30 uur

19 september
ds. Henk Steinvoort
Collectes: Eigen gemeente en Diaconie
Opvang voor gestrande vluchtelingen

De diensten worden online uitgezonden en deze kunt u ook terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl.
De kerkdienst is weer vrij toegankelijk, we houden wel anderhalve meter afstand.

LEESROOSTER
Topografie
Gewijde grond
Gelijke delen
Beweging en bewogenheid
Is Jezus God?
Getuigenis
Het belang van Schriftstudie
God is rechtvaardig
Bijzondere positie
De HEER zal strijden
Niet van brood alleen
Het beloofde land
Wees niet trots
Verzet gebroken
Tijd en eeuwigheid
Aanstoot
Uit de hand gelopen
verjaardagsfeest
Massabijeenkomst
Oversteek
Tweede wet
Gehoorzaam uit liefde
Maak een keuze
De kracht van de herhaling
Kiezen
Brood en water
Waterloop
Het echte brood
Discussie
Harde woorden?
Scheiding
Wet en traditie

Augustus
zo 1 Marcus 7:14-23
ma 2 Marcus 7:24-37

Onreinheid komt van binnenuit
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Marcus 8:1-13
Marcus 8:14-26
Marcus 8:27–9:1
Marcus 9:2-13
Psalm 74
Romeinen 14:1-12
Romeinen 14:13-23
Romeinen 15:1-13
Psalm 86
Spreuken 10:1-17
Spreuken 10:18-32
Galaten 1:1-12
Galaten 1:13-24
Galaten 2:1-14
Galaten 2:15-21
Psalm 124
Zacharia 1:1-6
Zacharia 1:7-17
Zacharia 2:1-9
Zacharia 2:10-17
Zacharia 3:1-10
Zacharia 4:1-14
Zacharia 5:1-11
Zacharia 6:1-8
Zacharia 6:9-15
Zacharia 7:1-14
Zacharia 8:1-8
Zacharia 8:9-17
Zacharia 8:18-23

September
wo 1 Galaten 3:1-14
do 2 Galaten 3:15-29
vr
3 Galaten 4:1-11
za 4 Psalm 54
zo 5 Johannes 7:1-13
ma 6 Johannes 7:14-24
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Teken
Blind en ziende
Wie is Jezus?
Verschijning
Vraag om actie
Plicht van de sterkste
Overtuigingskracht
Bijbelstudie
Roep om hulp
Goed gedrag
Tegen-stellingen
Geen ander evangelie
Paulus over zijn roeping
Ruimte
Paulus versus Petrus
Onze hulp
Nieuwe kansen
Stilte voor de storm
Ommuurde stad
Uitreisbevel
Schone kleren
Niet door eigen kracht
Wat in het vat zit
Paardenrace
Kroning
Treurig
Het komt goed
Hou vol!
Feest!
Tact?
Nalatenschap
Rechten van het kind
Gebed na verraad
PR-strategie
Wijsheid van boven
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Juli
do 1 Ezechiël 47:13–48:7
vr
2 Ezechiël 48:8-19
za 3 Ezechiël 48:20-35
zo 4 Johannes 5:1-18
ma 5 Johannes 5:19-30
di
6 Johannes 5:31-40
wo 7 Johannes 5:41-47
do 8 Psalm 85
vr
9 Deuteron. 7:1-11
za 10 Deuteron. 7:12-26
zo 11 Deuteron. 8:1-6
ma 12 Deuteron. 8:7-20
di 13 Deuteron. 9:1-14
wo 14 Deuteron. 9:15-29
do 15 Psalm 90
vr 16 Marcus 6:1-13
za 17 Marcus 6:14-29
			
zo 18 Marcus 6:30-44
ma 19 Marcus 6:45-56
di 20 Deuteron. 10:1-11
wo 21 Deuteron. 10:12-22
do 22 Deuteron. 11:1-9
vr 23 Deuteron. 11:10-21
za 24 Deuteron. 11:22-32
zo 25 Johannes 6:1-15
ma 26 Johannes 6:16-24
di 27 Johannes 6:25-36
wo 28 Johannes 6:37-46
do 29 Johannes 6:47-59
vr 30 Johannes 6:60-71
za 31 Marcus 7:1-13

di
7 Johannes 7:25-36
wo 8 Johannes 7:37-52
do 9 Galaten 4:12-31
vr 10 Galaten 5:1-12
za 11 Galaten 5:13-26
zo 12 Galaten 6:1-18

Tijd en plaats
Wie is Jezus?
Volg het goede voorbeeld
Scherpte
Vruchtbaarheid
Draagtijd
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Psalm 92
Spreuken 11:1-16
Spreuken 11:17-31
Spreuken 12:1-12
Spreuken 12:13-28
Marcus 9:14-29

Geniet van de rustdag
Eerlijk duurt het langst
Positief of negatief
Omgaan met kritiek
Verstandig of dwaas
Geloofskracht

DONIAHIEM, DE SCHARLEIJEN EN DE IENDRACHT
Wat zijn wij dankbaar dat corona bijna geen slachtoffers
heeft gemaakt in onze wijk 7 waarin Doniahiem en de appartementencomplexen Scharleijen en de Eendracht vallen.
Het kwam een paar keer dichtbij maar de schade kon op
tijd worden beperkt. Dankzij verantwoordelijk optreden
van management, personeel maar ook van bewoners zelf.
En misschien mogen we ook spreken van een dosis geluk.
Pas nu of over een tijdje zullen we kunnen zien wat deze
tijd ons gebracht heeft maar ook wat het van ons genomen
heeft.
Ik ben blij met de inzet van mijn collega ds. Gerda Keijzer.
Ze heeft, nu het weer kan, vele bezoeken gebracht in mijn
wijk, om maar zo snel mogelijk een ‘echt’ lijntje naar gemeenteleden te leggen.
Ook taakouderling Femmie Landman legt weer echte lijntjes naar mensen. Dit nadat ze zelf ook niet is gespaard de
afgelopen tijd. Daarbij mistte ze de bezoeken aan de mensen. Fijn dat dit weer kan.
Zo gaan we langzaam weer terug naar het oude normaal
maar met een ander gevoel. We zijn meer op ons hoede en
we zijn misschien wel wat afgedreven van bepaalde zaken
waar we eerder zo aan hechtten. We zijn misschien ook beter gaan zien wat er echt toe doet.
Het eerste gebeuren waarbij we samen het leven vieren en
gedenken is de In Memoriam dienst in Doniahiem. We herdenken de bewoners (vijftien) die in 2020 overleden zijn, sa-

men met familie en een aantal personeelsleden. Het thema
is dit keer: ‘Eltse wolk hat in sulveren râne’ of zo u wilt:
‘Achter de wolken schijnt de zon’. Dat leek ons een passend
thema, juist in deze tijd, waarin we weer moesten leren
omgaan met donkere wolken van beperkingen en dreiging.
Wat mij daarbij opviel was de rust waarmee de meeste ouderen dit alles tegemoet traden. De meesten hebben vaker
voor hete vuren gestaan, velen zijn ook in het reine met de
eindigheid van hun leven. Ook moeten we het (Gods)vertrouwen van veel ouderen niet uitvlakken. Dit alles is als het
licht achter de wolken en ‘de sulveren râne’ om een wolk.

Pastor Geertje van der Meer

GEZAMELIJKE BERICHTEN VAN PG LANGWEER EN PG OP ‘E NOED
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ORGELCONCERTEN LANGWEER 2021

De data van de Concerten zijn:

Als Orgelcommissie Langweer hebben wij voor 2021 een
bijzondere Concertserie kunnen samenstellen. Dit Concert
zou plaats vinden in 2020 die stond in het teken van een
Feestelijke afsluiting van de Groot Onderhoudsbeurt die in
het voorjaar van 2020 werd voltooid. Door de Corona maatregelen kon deze serie niet doorgaan.
De jonge Duitse Organiste Anna Scholl en de Blokfluitiste Lydia Pacevicius met Nederlandse roots uit Zwitserland waren
gelukkig weer bereid aan de serie van 2021 mee te werken
Hetzelfde geldt voor het jonge aanstormende talent Martien
de Vos uit Ooltgensplaats die zijn opleiding heeft genoten
aan het Prins Claus Concervatorium te Groningen.
Ook de bekende Friese Organist Theo Jellema uit Leeuwarden wilde graag zijn medewerking verlenen.
Toch wel bijzonder is de deelname aan de Concertserie 2021
van de jonge Russische Organist Iskander Zaldialdinov uit
Zelenodolsk. Iskander heeft zijn orgelopleiding genoten aan
het Fontys Conservatorium te Tilburg bij Nederlandse Beroeps docenten, waaronder Ad van Sleeuwen.

14-07-2021
			

Anna Scholl Orgel uit Altenbruch en
Lydia Pacevicius op Blokfluit uit Basel

28-07-2021

Martien de Vos uit Ooltgensplaat

11-08-2021

Theo Jellema uit Leeuwarden

25-08-2021
			

Iskander Zaldialdinov uit Zelenodolsk
Rusland /Tilburg

Wij verwachten dat ook het Regaal ( soort tafelorgeltje met 1
stem), een reconstructie naar een Oostenrijks instrument uit
1692 dat zich nu bevindt in het Museum of Fine Arts te Boston ( USA), opgesteld voor in de kerk en gemaakt door ons
commissielid Wim Dijkstra, bij een paar concerten bespeeld
zal worden. U kunt dus de organist aan het werk zien!!!
Mochten de Coronamaatregelen van toepassing zijn, zullen
wij gebruik moeten maken van de Kerkbanken met kussens,
in dat geval wordt de Beamerinstallatie gebruikt en kunt u
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dus ook de Musici aan het werk zien bij de klavieren van het
van Dam orgel !!!
Voor mensen die muziek beoefenen, is dit een mooie gelegenheid eens te luisteren naar de prachtige orgel- en typische Regaal klank.
Wij hebben de organisten gevraagd een gevarieerd programma uit te voeren. De concerten beginnen om 20.00 uur
in de Dorpskerk te Langweer, de entree is € 7,00
Hopelijk kunnen de concerten dit jaar wel doorgang vinden,
mocht het nodig zijn i.v.m. de Coronavoorschriften, kunt u
zich opgeven middels het volgende e-mailadres:
orgelconcertenlangweer@gmail.com
Wij REKENEN op uw komst, wij willen deze Culturele activiteit graag voortzetten en hebben daarbij uw hulp meer dan
nodig.
Orgelcommissie Langweer

PUZZELEN MET DE LITURGIE (9) - GELOOFSBELIJDENIS OF CREDO
lezen. ‘Credo’ is latijn en betekent: ‘ik geloof’. Met de geloofsbelijdenis werd gezegd waar je als kerkelijke gemeente
en als individuele gelovige voor stond. We gingen er zelfs
letterlijk bij staan.
Soms werd de klassieke Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen (Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper
van hemel en aarde, enz.), soms een eigentijdse belijdenis.
Een geloofsbelijdenis is vaak in drieën of vieren op te delen:
een deel over God de Vader, een deel over de Zoon, de Heilige Geest en de kerk in de wereld. Belijdeniscatechisanten
stelden vaak hun eigen geloofsbelijdenis samen. Want ieder legt de nadruk op andere aspecten van het geloof. Die
ruimte gunnen we elkaar.
Met het verdwijnen van de tweede dienst is ook ons gebruik
van het lezen van de Geloofsbelijdenis op de achtergrond
geraakt. Maar het hád wel wat: even de kernpunten van je
geloof opsommen. Want wie kan er nu lid zijn van een ‘club’
als je niet meer weet waar we in geloven?

Als je lid bent van een club of vereniging, dan wordt er van
je verwacht dat je de doelstelling van de vereniging onderschrijft. Je gaat niet voetballen als deze sport je niets lijkt.
Je wordt ook geen lid van een fanfare als je niet thuis wilt
oefenen.
Als je je aansluit bij een Natuurorganisatie, dan zou men
gek opkijken als je lege plastic flesjes uit je autoraampje
gooit als je een lange reis maakt. Met andere woorden: als
je je aansluit bij een groep moet je ergens voor stáán.
Lange tijd was het gebruikelijk om in de middagdiensten
van onze gemeenten de geloofsbelijdenis of het credo te

de troost en moed die we hebben gekregen door het samen
zingen en luisteren. Maar door wat we samen gehoord en
beleefd hebben tijdens de dienst komen er ook altijd weer
nieuwe situaties en personen in onze gedachten waar we
voor willen bidden. Soms worden er door gemeenteleden
namen aangedragen van andere leden of mede-dorpsbewoners. Een aantal kerken gebruikt hiervoor een Voorbedeboek. Zo’n boek ligt bij de ingang van de kerkzaal en bezoekers van de dienst kunnen er in schrijven voor wie of voor
wat zij voorbede willen aanvragen. De ouderling neemt het
boek mee de kerk in en legt het op de avondmaalstafel. De
voorbeden worden dan door de voorganger uitgesproken
tijdens het gebed.

Aan het begin van de kerkdienst klinkt het Kyriëgebed, of
het Gebed om Ontferming. Aan het eind van de dienst is
er opnieuw een gebed. In dat gebed danken we dat we bij
elkaar waren en nieuwe dingen hebben gehoord, of oude
dingen opnieuw konden beluisteren. We danken ook voor
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PUZZELEN MET DE LITURGIE (10) - VOORBEDEN EN DANKGEBED

Meestal is er tijdens dit laatste gebed ook een moment van
stilte. Tijdens de stilte kunnen mensen bidden en danken
voor wie of wat hen persoonlijk bezighoudt. Dat stil gebed
is een waardevol moment in onze diensten.
We hebben niet altijd stiltes gekend in ons diensten. Eerst
moesten mensen daar aan wennen. Stilte kan beklemmend
zijn. Maar zo langzamerhand zijn we de stilte gaan waarderen. Niet zelden hoor je zo ongeveer halverwege het stil
gebed iemand diep zuchten. Alsof dán pas de spanning verdwijnt en de rust in het hart weerkeert. Even geen woorden
meer, even alleen maar je eigen gedachten, of een beeld
van een lief mens voor ogen.
Het gebed sluiten we dikwijls af met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’. Ook dat hebben we niet altijd gedaan.
Soms hoor je mensen zeggen dat het gemakkelijk een sleur
wordt, dat samen hardop bidden. Dat mag zo zijn, maar
daar kun je zelf een hoop aan doen: als je met aandacht

de woorden bidt van het Onze Vader, zul je merken dat ze
telkens weer ‘nieuw’ zijn. In elke levensfase en situatie ‘zegt’
het Onze Vader je weer andere dingen. Het is een tijdloos
gebed.
We besluiten met het ‘Amen’: ‘dat het zo mag zijn’. Daarmee
geven we aan dat we tijdens ons gebed geen verlanglijstje
bij God hebben neergelegd, maar dingen onder zijn aandacht hebben gebracht. Of onze wensen werkelijkheid zullen worden, hangt voor een groot deel af van onszelf. Door
te bidden hebben we God en onszelf bepaald bij de nood
van de mensen. We hebben ook aangegeven wat kan helpen. Aandacht bij voorbeeld, voor wie rouwen of ziek of
onzeker zijn. Als je dat zegt, dan weet je ook hoe dat werkelijkheid kan worden: door het zelf te doen. En als we dat
wereldwijd proberen, dan komt dat Koninkrijk dichterbij.
Dat het zo mag zijn.
Gerda Keijzer

BERICHTEN VAN INLIA
“Ik heb geluk”
De vlucht is vol verschrikkingen. Maar ze haalt het. 20 jaar
oud komt ze hier aan. Dan begint een nieuwe nachtmerrie.
Weggezet als oplichter, asiel afgewezen, op straat gezet. Na
9 jaar nog geen verblijfsvergunning. Haar ervaring past in
de bundel ‘Ongehoord: onrecht in het vreemdelingenrecht’
die asieladvocaten recent publiceerden.
Toch zegt ze: “Ik heb geluk.” Want ze is vijf dagen in de week
bezig met haar opleiding. “Zo fijn.” Ze ontdekt in het azc dat
ze naar school kan. Ze doet gelijk een toets. “En ik haalde
het! Mijn hoop kwam terug.” Vanaf dat moment gaat het
beter; de zelfmoordgedachten nemen af.
Jeannie is Banyamulenge, een etnische groep in Congo. Hun
dorpen worden platgebrand, de mensen die niet snel wegkomen worden vermoord. Jeannie vlucht in 2012 en komt ze
uiteindelijk aan in Nederland. Al in het eerste gesprek met
de IND voelt ze zich behandeld als een crimineel. ‘Beschrijf
de route.’ Maar ze is niet goed met richtingen. En in een
taaltoets spreekt ze volgens de dienst twee woorden in haar
taal niet goed uit. Oordeel: Jeannie is geen Banyamulenge.

Gezamenlijk

Een overheid die migranten bij voorbaat wegzet als leugenaars, rigide vasthoudt aan regeltjes en de menselijke maat
vergeet. Zo staat het in de bundel ‘Ongehoord: onrecht in
het vreemdelingerecht’, die in april werd aangeboden aan
de Tweede Kamer en de Raad van State.
Ook al wijst een contra-expertise het tegendeel uit, de IND
volhardt in het oordeel over Jeannie. De rechtbank gaat erin
mee. Opnieuw een misstand uit de bundel ‘Ongehoord’: de
rechterlijke macht toetst onvoldoende kritisch.

Onderzoekers en de UNHCR oordelen echter dat de Kinshasa
géén veilige plek is voor een Banyamulenge vrouw alleen.
Ze start een nieuwe procedure. Negen jaar is ze nu hier. En
ondertussen toch ‘gewoon’ die opleiding sociaal werk. Haar
gezicht licht op. “Het is geweldig om te leren.” Ze verheugt
zich erop om te kunnen werken als ambulant begeleider,
om mensen te helpen. Nog maar eens: “Ik heb echt geluk.”

Maar de Congolese ambassade erkent haar, ze krijgt een
paspoort. Aanvankelijk niet, maar uiteindelijk geeft de IND
toe dat Jeannie is wie ze zegt en niet terug kan naar OostCongo. Maar, vindt de IND: wel naar Kinshasa, de hoofdstad.
Want daar wonen een paar Banyamulenge, zwaar beveiligd.
Dus het kan. Asielverzoek opnieuw afgewezen.
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VANUIT DE LEGEBUORREN
Hersteld
Het heeft lang geduurd, maar ik ben weer volledig hersteld
van Corona. Ik werk sinds de meivakantie weer volledig, dat
lukt me en heb weer volop energie. Ondertussen werk ik er
ook aan om mijn conditie weer op niveau te krijgen.
Het was heftig om lange tijd zo ziek te zijn. Ik vroeg met af
of ik weer de oude zou worden en of ik mijn energie weer
totaal terug zou krijgen.

Reinoud de Boer, die een van de diakenen was, neemt als
ouderling-kerkrentmeester de plek van Piet Boer in. Ook
daar zijn we erg blij mee. We weten dat het kerkrentmeesterlijk beheer, dat over financiën, kerkgebouwen en noem
maar op gaat, bij hem in goede handen is. Els Theel werd in
diezelfde dienst bevestigd tot diaken en ook daarmee boffen we zeer als Kerk Langweer!
De Dorpskerk is elke zondagmorgen open!
We mogen weer in de kerk samen komen en dat kan op
verantwoorde wijze nu de pandemie wat geluwd is. Hopelijk
blijft het zo. Elke zondag is er weer een kerkdienst die vrij
toegankelijk is. Iedereen is hartelijk welkom, ook wie eenmalig even komen wil. We blijven wel op anderhalve meter
van elkaar. Er mag zachtjes worden gezongen.
Meestal verzorg ik zo’n twee kerkdiensten per maand in
Kerk Langweer. In juli niet vanwege mijn vakantie. De meeste gastvoorgangers die in Langweer in de kerkdiensten voorgaan zijn inmiddels in Langweer bekend. De enige nieuwe
naam die op het rooster staat is ds Bartho Versteeg. Lang
geleden heb ik samen met hem gestudeerd en trokken we
in de studie veel met elkaar op. Ik vind het erg leuk dat hij
in Langweer voor gaat. Onlangs legde hij heel bewust zijn
functie als gemeentepredikant neer.
Op LinkedIn schrijft hij daarover: Na 20 jaar gewerkt te hebben als predikant bevind ik me op dit moment in een oriëntatiefase. Mijn verlangen: in een tijd van individualisme bijdragen aan verbinding en veiligheid, waarbij elk mens (!) telt en
van waarde is.

Van verpleeghuis naar Ziekenhuis
En er is alweer veel veranderd. Met ingang van 23 augustus
leg ik mijn functie als geestelijk verzorger bij Patyna neer
en word ik geestelijk verzorger van het ziekenhuis in Sneek
voor twee dagen per week. Als predikant van Langweer heb
ik een contract voor tweeënhalve dag per week. Ik heb dan
nog een halve dag per week voor mijn begeleidingspraktijkje www.uiteraart.nl en dat past precies.
Ik heb het bij Patyna erg goed gehad en het doet ook wel
wat zeer om daar dadelijk te vertrekken. Maar de uitdaging
om in het ziekenhuis in Sneek zorg en zingeving meer op
elkaar te betrekken trekt me erg. Ik ga daar samen met een
andere geestelijk verzorger tegelijkertijd nieuw beginnen en
we hebben er erg veel zin in!
Terugblik Pinksterdienst
Net als met Pasen openden we op de eerste pinksterdag eenmalig de deuren van het kerkgebouw. In de Pinksterdienst
legde Piet Boer zijn functie als ouderling-kerkrentmeester
neer en legde Grietje de Boer haar functie als kerkrentmeester neer. Beiden hebben erg veel werk verzet en we zijn hen
daar erg dankbaar voor. Gelukkig blijven ze beschikbaar
voor hand- en spandiensten!

In augustus ben ik zelf drie zondagen achter elkaar de
voorganger. Ik weet nog niet welke Bijbelgedeelten ik in
die kerkdiensten centraal stel, dus mogelijk volg ik gewoon
het oecumenisch preekrooster. Als je suggesties hebt voor
Bijbelgedeelten om over te preken, mail me die dan gerust
door!
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Vakantie
Van 8 tot 31 juli neem ik vakantie op. De ambtsdragers
weten welke predikant of kerkelijk werker in de omgeving
standby is in geval van pastorale nood. Een goede zomer
gewenst!

IN MEMORIAM
2 november 1922

Janna Alberta Driebergen – Brinks

19 mei 2021

Toen ik twee maanden geleden weer voor het eerst in Doniahiem was, verhuisden Wilma en Frans Galama net mevrouw Driebergen naar Doniahiem. Het bleek dat ze met spoed in Doniahiem moest komen wonen omdat het thuis niet meer ging. Op
18 mei bleek ze een TIA of hersenbloeding te hebben gehad. Toen we ’s middags in familiekring bij haar waren, kwam ze nog
eventjes bij. Een dag later overleed ze.
Mevrouw Driebergen werd in Rijnsburg geboren. Ze woonde daar vlakbij de gasopslag, haar slaapkamertje lag er zelfs pal
tegenaan, wat in de oorlog best gevaarlijk was. Op 21 december 1944 trouwde ze met Dirk Driebergen die ambtenaar werd in
Bolsward en verhuizen van Rijnsburg naar Bolsward was in die oorlogstijd een wereldreis. Een paar dagen later trok ze haar
man achterna naar Bolsward in een reis van twee weken, waarbij ze onderweg met het schip lange tijd ingevroren lag. Ze
kregen drie kinderen: Anneke, Jan en Wilma.
Haar man werd na verloop van tijd gemeentesecretaris in Doniawerstal en ze verhuisden daardoor naar Langweer. In het dorp
werden haar voornamen niet uitgesproken. Ze bleef mevrouw Driebergen, was volstrekt onafhankelijk met een eigen mening
over veel dingen en men sprak met respect over haar. Ze werd dan ook gevraagd en actief in de kerkenraad en vrouwenvereniging. Ze was een voorname vrouw met veel kwaliteiten die vooral lagen op het terrein van organiseren en leidinggeven.
Toen haar zoon Jan door een ongeluk op zijn 45e plotseling overleed zocht mevrouw Driebergen het niet in praten over haar verdriet. Ze verwerkte haar verdriet door levensgrote hortensia’s te gaan borduren en ze sprak er niet vaak over. Dat was haar manier.
Een paar jaar geleden interviewde ik haar middels de ‘zeven vragen’ voor in dit kerkblad. Ze moest even aan dat idee wennen.
Wilde ze wel zo op de voorgrond? Maar toen het interview geweest was en ze het resultaat las, genoot ze er erg van en moesten
er zelfs nog een paar dingetjes worden veranderd.
De laatste jaren waren zwaar voor haar. Ze had last van continue muziek in haar oren, waar ze helemaal gek van werd. Waar
het voor iedereen moeilijk is als er continue muziek in je oor zit, was dit voor haar helemaal. Ze was immers een groot muziekliefhebber. Van haar 22e tot haar 88e zong ze in koren en muziek speelde een erg grote rol in haar leven. Maar naar muziek
luisteren kon nu dus ook niet meer. En later nam ook haar gezichtsvermogen af. Ze kon zich nog altijd goed vermaken in haar
huis op de Appelhof, maar haar wereldje werd wel erg klein. Haar beide dochters deden veel voor haar, ieder op eigen wijze.
Op 26 mei hielden we een dankdienst voor haar leven in de Dorpskerk. Een wijze en sterke vrouw, die veel in het dorp gedaan
heeft, is heengegaan. We wensen Anneke, Wilma en alle anderen sterkte toe om het verlies te dragen.
Aart Veldhuizen

VERJAARDAGEN

PG Langweer

Gemeenteleden die in augustus en september 2021
80 jaar en ouder mogen worden

De gemeente wil de jarigen gelukwensen met een gebed uit
het boekje DANKBAAR van de PKN.

01-08 Mevr. J. F. A. Silvius-Mulder
Oasingaleane 22, 8525 EN Langweer
07-08 Dhr. S. Bosma
Tsjillânleane 14, 8525 GR Langweer
09-08 Mevr. Sj. de Vries-de Haan
Lyts Dykje 40, 8525 GD Langweer
19-08 Mevr. G. Seinen-Busman
Appelhof 19, 8525 GJ Langweer
20-08 Mevr. A. Bouwman – Wurster
Scharsterlaan 20, 8526 GD Boornzwaag
06-09 Mevr. K. A. Bles-Houwman
Bloksleat 2, 8512 AA Broek Fr.
08-09 Dhr. B. Zijlstra
Nummer 1A, 8528 DT Dijken
13-09 Mevr. J. van der Gaast-van Keimpema
nummer 15, 8528 DT Dijken
13-09 Dhr. A. Mink
Legebuorren 89, 8525 GX Langweer
16-09 Dhr. H. de Vries
Brédyk 30, 8525 ER Langweer
28-09 Mevr. G. Mink-Kroes
Legebuorren 89, 8525 ER Langweer

Heer, help me om
me op U te richten
en oog te hebben
voor wie U bent
en voor wie ik
mag zijn in U.
Help me om heel
mijn leven aan U toe
te vertrouwen:
het heden én
het verleden,
ook de toekomst mét
alles wat ik hoop
en waarvan ik droom.
Ik wil U danken
dat ik leven mag
en danken kan.
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VERSLAG ONLINE-KERKENRAADSVERGADERING OP 3 MAART 2021
Afwezig m.k.: diakenen Jetske de Jong en Reinoud de Boer
en ouderling Helma van Tongeren.
Opening: Voorzitter Fokke Hoekstra heet allen welkom, in
het bijzonder de nieuwe diaken Els Theel en ds. Aart Veldhuizen die, alhoewel hij nog herstellende is van het coronavirus, weer in ons ‘midden’ is.
Ingekomen stukken: PKN Coronabrief nr. 13, aan de orde
bij vooruitblik diensten.
Notulen kerkenraadsvergadering 11 november 2020: De
notulen worden goedgekeurd.
N.a.v. Het sturen van gemeentebrieven via e-mail aan de leden en betrokkenen verloopt goed. De oproep in het kerkblad om, als men op de hoogte wil blijven, men het e-mail
adres dient door te geven aan de scriba, leverde weer enkele
nieuwe adressen op. Wil men toch een brief ontvangen dan
moet men dit kenbaar maken aan de scriba.
Terugblik diensten: Ds. kon in 2021 door ziekte nog niet
voorgaan. Ds. Gerda Keijzer is al enkele keren voor hem ingevallen, hetgeen erg gewaardeerd wordt.
Vooruitblik diensten:
* Op 21 en 28 maart wil ds. weer voorgaan. Voor de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, wordt contact
opgenomen met PG Op ‘e Noed. Misschien kunnen, net
als vorig jaar, één of twee diensten gezamenlijk worden
gedaan.
* Coronabrief nr. 13 De PKN heeft de maatregelen weer
verruimd; er mogen weer 30 personen in de kerk, wel
met strikte triage en er mag door één tot 4 mensen weer
gezongen worden. 30 mensen in de kerk zou weer mooi
zijn en in ons hart willen we dit graag, maar het blijft nu
riskant met de derde golf die er aan zit te komen. Daarnaast wil men ook solidair blijven met de horecazaken in
Langweer die nog dicht moeten blijven. De vergadering
besluit om de kerk nog gesloten te houden, maar men wil
wel het zingen weer oppakken. Rinny Pijpker wil dit graag
regelen ook m.m.v. andere zangers.
Ouderlingen: Het accent ligt momenteel op de vieringen,
dat alles goed verloopt. Er zijn steeds veranderingen en
daar moet op geanticipeerd worden. Als we weer met een
groep bij elkaar mogen komen zal het bezoekwerk weer opnieuw bekeken worden.
Diakenen:
* Alle bijzondere vieringen met Kerst en andere activiteiten
konden vanwege corona niet doorgaan.
* Met Kerst zijn er wel veel kaarten verstuurd.
* Er zijn uitnodigingen voor de online-kerstnachtviering
huis aan huis in Langweer verspreid.
* Er is een bedrag aan de Voedselbank Joure gedoneerd;

door de crisis zijn er weer meer klanten.
* De kerstpakkettenactie leverde 15 pakketten op.
* Er zijn 70.000 DE-punten ingeleverd voor de Voedselbank.
* De diakenen draaien ook mee als ambtsdrager in de zondagse vieringen.
Kerkrentmeesters:
* Bij de Tsjûkemargemeentes zijn er plannen zijn voor een
gezamenlijke online-dienst.
* Er is een interview verschenen in “Woord en Weg”, het
maandblad van de PKN, dat handelde over de ervaringen
met de samenwerking tussen de Tsjûkemargemeentes.
* De kerktoren wordt in 2022 gerestaureerd; kosten: €
150.000. Dit wordt verkregen middels een 2-jarige subsidie.
* Energiepolder: De aanvraag is naar de gemeente De Fryske
Marren gedaan en de gemeenteleden zijn inmiddels geïnformeerd. Er waren 9 positieve reacties en 1 negatieve.
De discussies met De Fryske Marren zijn nu al 9 maanden
bezig. Wordt vervolgd!
Wijziging plaatselijke regeling Er zal een wijziging in de
plaatselijke regeling opgenomen moeten worden, alvorens
Mevr. Els Theel als diaken bevestigd kan worden. Zij is gastlid en in onze plaatselijke regeling is wel vastgelegd dat
gastleden stemrecht hebben, maar niet dat zij gekozen mogen worden. Dit moet uitgebreid worden: zowel actief als
passief stemrecht moet dan gelden voor gastleden. ( = zij
die gedoopt of belijdend lid zijn in kerken die aangesloten
zijn bij de Raad van Kerken) Normaliter zou de gemeente
bij elkaar geroepen worden om de gewenste wijziging voor
te leggen, maar dat kan nu niet. Besloten wordt om een
gemeentebrief naar de leden uit te laten gaan en de aanpassing zal worden voorgelegd ter instemming. Indien men
bezwaar heeft kan men dit aan de scriba kenbaar maken.
De bevestiging zal dan plaatsvinden in de eerste open kerkdienst.
Wat verder ter tafel komt:
* Verslag Raad van Kerken: R.P : Er waren 20 belangstellenden voor de oecumenisch Adventsdienst.
Op 24 januari was er een ook een oecumenische dienst.
* De Friese Kerkendag wordt dit jaar in Joure gehouden op
24 oktober. Dit gebeurt allemaal online op 5 verschillende
locaties met heel verschillende activiteiten. Men verwacht
dat 800 mensen dit live zullen bijwonen en 20.000 mensen online. Aan de Tsjûkemargemeentes wordt een bijdrage gevraagd van € 4500, ieder naar eigen vermogen.
Besloten wordt om € 1000 euro bij te dragen.
Sluiting: De voorzitter bedankt allen en sluit de vergadering, die online zeer goed verlopen is.

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Mutaties
Overleden:
Mevr. J.A. Driebergen-Brinks, overleden op 19 mei 2021
Vertrokken:
Rudi de Vries van Lyts Dykje 23 naar Vlieland
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Rectificatie:
In het vorige kerkblad is abusievelijk een onjuist adres vermeld bij de verhuizing van mevr. A Veenstra, nl. Efterom 11
moet zijn Legebuorren 7

VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN
Inkomsten van de Diaconie

gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof.
Dit maakt veel Christenen onzeker.
Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel
van trainingen meer over de bijbel leert, en ook laat zien hoe
je je als christen staande kunt houden in de maatschappij.
Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen
mee. Onder hen zijn veel jongeren!

Mei € 331,65
15 augustus Collecte kerk in Actie
Pakistan Christenen staan sterker in hun geloof
In het islamitische Pakistan heb je het als christenen niet
gemakkelijk. Je wordt beschouwd als Tweederangs burger,

12 september Collecte Protestantse Kerk
Jong en oud ontdekken de kliederkerk
De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken
wordt regelmatig ‘gekliederd’:
Op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen
vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger
trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge
kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking
met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland
ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als
plekken van geloof, hoop en liefde.

ADRESSEN
Predikant:

PG Langweer

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:
Els Theel-Handgraaf
Tel. 0513 - 436 900
Pieter Brinksma
Tel. 0513 - 499 310
Kerkrentmeesters:
Voorzitter: Reinoud de Boer
Tel. 0513 - 498 231
Administratie: Fokke Hoekstra, Houtvaartweg 3, 8525 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
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Website protestantse gemeente te Langweer: www.kerklangweer.nl
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Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

WAT IS DE TOEKOMSTVISIE VAN DE PROTESTANTSE KERK NEDERLAND?
In de voorlaatste ‘Geschakeld’
(april) schreef ik een tweede
stukje over de nieuwe visienota
‘Van U is de Toekomst’ van de synode van de PKN. Vorige uitgave
had ik er ‘geen tijd’ voor maar bij
mij is ‘geen tijd’ vaak ook; ergens
tegen aan hikken. Want dat deed
ik en doe ik. Het is natuurlijk een
goede zaak dat de kerk meebeweegt met de tijd en daar
haar visie op aansluit. Maar de taal van dergelijke visienota’s
is in de regel niet aan het gewone kerkvolk besteed. Ook
niet aan mij. Ik lees het, vind het diepzinnig maar vergeet
het ook weer snel. Toch zet ik door, voor mezelf en de lezers
die er voor openstaan want zoals ik al zei: Er staan goede
dingen in.
Genade
Wat was ook alweer de kern van ‘Van U is de toekomst’. Juist,
Gods genade, daar drijft ons leven op en ook onze gemeente.
We moeten dus af van onze zorgen die ons verblinden voor
Gods zorg en Gods bedoelingen. Bedoelingen die groter zijn
dan wij kunnen denken. Bedoelingen die wij vermoeden om
wat geschreven staat, in de bijbel. Eenvoudig gezegd komt
het er op neer dat we weer terug moeten naar de kern en
dan kijken wat belangrijk is om te doen als gemeenschap
van gelovigen. De Reuver beschrijft vier kernen van Christen
zijn. Kernen die er al vanaf het begin waren, kernen die je
uit de bijbel kunt halen.
De eerste hiervan heb ik beschreven namelijk: De gemeenschap met elkaar rondom het Woord maar ook rondom de
tafel. Kernwoord: Delen.

De wereld in
De Reuver noemt speciaal de wereldkerk die we inmiddels
in vele steden kunnen ontmoeten. Zo zijn er bijv. ook in
Leeuwarden migrantenkerken. Hun komst kan volgens De
Reuver, ervaren worden als een geschenk van God aan onze
cultuur, samenleving en kerk. Juist bij hen is het verlangen
en de hoop op Gods komende Rijk zo ontzettend voelbaar.
Wanneer je dit leest voel je misschien meteen al een stukje
spanning opkomen. De Reuver brengt hierbij naar voren dat
het ook niet gaat om het wegwerken van verschillen of het
vinden van geforceerde compromissen maar om te zoeken
naar wat ons bindt in Christus.
We gaan nu de vakantie tegemoet. Velen waren altijd gewend om van huis los te breken het ongewende tegemoet.
Ook op vakantie kun je soms die eenheid voelen op vreemde
plaatsen en met mensen wier taal je amper verstaat. Over
verschillen heen zie je gewoon mensen zoals jij. Misschien
moeten we dat vakantiegevoel wat meer meenemen in het
winterseizoen van ons kerkelijk leven.
Ik sluit nu af. Volgende Geschakeld ga ik het hebben over
de twee laatste kernen: ‘Van U is het Koninkrijk’ (over onze
betrokkenheid op en inzet voor Gods koninkrijk) en ‘Midden
in het leven’ (over schepping en herschepping).
En dan te bedenken dat het woord recreëren, herschepping
betekent.

Delen
Het delen van voeding voor lichaam en geest. Nog korter:
Ons eigen leven en bezit delen en deelgenoot worden van
het leven van anderen. Dat wil zeggen: interesse hebben in
de ander, respect hebben voor de ander. De ander zien als
jezelf. Met die houding ook groepen tegemoet treden die
we vreemd vinden en liever niet zien. Met die houding ook
groepen tegemoet treden die van ons vervreemden, zoals
jongere mensen. Daarnaast moeten we ons opnieuw richten
op het avondmaal, op de betekenis ervan. Het is een zeer
verbindend ritueel waarbij we ons mogen afvragen hoezeer
wij in verbinding staan met anderen die niet tot onze vertrouwde kring behoren. Samen eten, tijd, aandacht voor elkaar en delen, zijn wezenlijk voor de kerk’, aldus De Reuver.
Want de tweede kern is dat we allen kinderen van één Vader
zijn. Kernwoord: Eenheid.
Eén zijn en verschillend
‘……opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan

Pastor Geertje van der Meer
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zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat
u mij hebt gezonden…..’ (Joh. 17: 22-23)
Een belangrijke zin in de bijbel die ook weerklinkt in de
belijdenissen die ten grondslag liggen aan onze Kerk. De
eenheid van de kerk weerspiegelt de eenheid van God zelf:
‘Luister Israël, de Heer is onze God, de Heer is één’ (Deut.
6:4)
De eenheid was en is vaak ver te zoeken in de kerk en tussen
kerkverbanden. Toch verandert er iets en veranderingen komen vaak van mensen aan de rand van de kerk. De synode,
maar misschien ervaar je dat zelf ook, bemerkt een groeiend spiritueel verlangen van mensen over kerkmuren heen.
Vooral jongeren willen breken met de traditie om naar de
kerk te gaan van hun ouders. Dit omdat ze letterlijk verhuizen en omdat ze veel meer zoeken naar een sfeer die bij hen
past. Dit brengt spanning met zich mee en daarom is het
goed dat we elkaar opzoeken. Niet alleen de jongeren en
hun ouders maar ook de andere kerkgemeenschappen en
vooral de plaatsen waar we samen op kunnen trekken. Reuver noemt hierbij bestaande initiatieven als: de jaarlijkse
week van Gebed voor de eenheid; de gezamenlijke diaconale projecten in de buurt. En ook de nauwere banden tussen voorgangers in werkverbanden of tussen verschillende
kerkelijke richtingen.

AFSPRAKEN MAKEN
De afgelopen maanden maakte Greta van der Meer met velen van u een afspraak voor
een huisbezoek. Ik ben ontzettend blij dat ze dat wilde doen. Het is namelijk een tijdrovende bezigheid. De ene week kreeg ik van Greta mijn agenda voor de volgende week. Zo
gemakkelijk was het. Het maakte dat ik meer tijd had voor de huisbezoeken zelf.
Alle 80-plussers zijn bezocht en ook gemeenteleden die jonger zijn hebben bezoek gehad.
Dank dat u Greta te woord wilde staan en mij wilde ontvangen.
Tijdens de zomermaanden zullen we het een beetje rustiger aan doen met het (plannen
van) huisbezoek. Na de zomer wil ik graag de huisbezoeken weer oppakken. Er is wel een
moeilijkheid: lang niet iedereen staat in het telefoonboek. Greta en ik gaan nadenken
over een manier om ook deze gemeenteleden te kunnen bereiken.
Gerda Keijzer

TSJERKEPAAD 2021
2.

Dit hûs fan hout en stien dat
lang oerlibbe stoarm en striid
jout wjerlûd oan gebed en sang
fan ’t folk út earder tiid..

3.

in hûs wer ’t sneins it Wurd noch klinkt
Gods seine oer ús komt
ta iten om ús wei te gean
en sterk yn ’t libben te stean.

4.

Dit hûs slyt lykas wy, mar wa ’t
hjir feilich skûlplak fûn
wurdt bliuwend op syn libbenspaad
wer moed en sterkte jûn!

It kin wer!
Tsjerkepaad 2021

Stichting Tsjerkepaad moest vorig jaar besluiten om alle
activiteiten af te gelasten vanwege corona. Na deze lange
periode van beperkingen zijn er nu weer mogelijkheden om
de kerken open te stellen voor bezoek. Samen met meer
dan 170 kerken in Fryslân doen dit jaar onze kerken van
Tsjerkgaast en Sint Nyk ook weer mee. Natuurlijk houden
we ons aan de corona voorschriften. De periode is van 3 juli
t.e.m. 11 september steeds op zaterdagmiddag van 13.30 –
17.00 uur. Hierbij allereerst dank aan onze gastvrouwen en
gastheren die dit mogelijk maken!

Jan en Jeltsje van der Meer,
jjvdmeer@hetnet.nl
tel: 0513-431817
PS:
1: De officiële feestelijke opening van Tsjerkepaad is op
zaterdagmiddag 26 juni in Harlingen. Deze wordt digitaal
uitgezonden via YouTube. Op dezelfde manier als onze digitale diensten van Op ‘e Noed. Zoek op internet of YouTube
naar Grote kerk Harlingen, daar vind je de rechtstreekse verbinding. De opname is later ook terug te zien.
2: De officiële sluiting is gepland op zaterdagmiddag 18 september vanuit de RK kerk in Heerenveen. Ook deze wordt
digitaal uitgezonden op dezelfde wijze als de opening.

Het blijft mogelijk de gasten te ontvangen, gesprekken te
voeren of gelegenheid te geven voor rust en bezinning.
Laten we weer op pad gaan naar de mooie kerken in onze
provincie en naar onze eigen kerken die al zolang niet meer
“normaal” bezocht konden worden. Een paar coupletten uit
het Tsjerkepaadliet “De freugde liedt ús nei dit hûs “ geven
aan waarom:

PAASKAARS

kaars aangeschaft.
gebruikt en kregen
e band onderaan
en we deze kaarsen

en alfa en omega
e handen omvat.

PG Op ’e Noed

kaars aan iemand
k is. De paaskaars
erheide 32 in St.

Dit jaar hebben we maar één nieuwe paaskaars aangeschaft.
De andere twee kaarsen waren nauwelijks gebruikt en kregen een nieuw Jaarbandje. Dat is een gekleurde band
onderaan de kaars waarop het jaartal staat. Zo kunnen we deze kaarsen nog een jaar gebruiken.
Op de nieuwe paaskaars is onder het kruis en alfa en omega de aarde te zien. De aarde wordt met twee handen
omvat. Wij zijn geborgen in de handen van God.
Zoals elk jaar geven we de gebruikte paaskaars aan iemand die een verlies heeft geleden of ernstig ziek is.
De paaskaars is dit jaar gebracht bij Jannie Wijnja, Huisterheide 32 in St. Nyk.
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VANUIT IJSSELMUIDEN
Koffie na of tijdens de preek?

hebben door de online-diensten de kans om onze diensten
(op afstand) bij te wonen. Met een kopje koffie onder handbereik. En ook zij die om andere redenen niet meer in de kerk
willen komen, kunnen nu aanschuiven. En het mooie is dat
ze dat ook doen.
Ik verwacht dat het aantal mensen dat voortaan op zondagmorgen in onze gebouwen aanwezig is, kleiner zal zijn dan
vóór de pandemie. Maar dat betekent niet dat we het evangelie met minder mensen delen. Misschien zelfs wel met méér.
Natuurlijk vinden we het geweldig om op zondagmorgen veel
mensen te mogen ontmoeten in de kerk. We zullen jullie hartelijk welkom heten. Maar ons welkom zullen we voortaan
ook richten tot degenen die online de dienst met ons meebeleven. Zij die op afstand de dienst met ons mee vieren zijn
ons even dierbaar als de mensen die op zondagmorgen naar
de kerk komen.

We hebben de zwaarste tijd van de pandemie achter de rug,
lijkt het. Op allerlei vlakken komt de samenleving weer in beweging. Piepend en krakend misschien, maar toch. Ook het
kerkelijk leven komt weer op gang.
Toen we nog midden in de beperkende maatregelen zaten en
kerkdiensten voor bezoekers verboden terrein waren, hoorde
ik van veel mensen dat ze de kerkdiensten wel misten. En dan
niet alleen de dienst, maar vooral ook de koffie na de dienst.
Na 15 maanden ‘op slot’ te hebben gezeten, gaan we nu weer
van start met de zogenaamde ‘fysieke diensten’, dus diensten
met gemeenteleden in plaats van ‘online-diensten’ met alleen de medewerkers aan de dienst. We gaan weer terug naar
normaal. Eindelijk! Maar wat hoorde ik pas iemand zeggen?:
‘Ik vond de koffie tijdens de dienst eigenlijk ook wel heel lekker’. Dus geen koffie na afloop van de dienst in een zaal van
of zaal bij de kerk, maar koffie op het tafeltje naast je gemakkelijke stoel, terwijl je de dienst volgt op je tablet, telefoon
of laptop.
Toen we startten met de online-diensten in maart 2020 was
de kerkenraad superbenieuwd of er ook mensen zouden gaan
kijken. Tot onze verrassing blijkt dat er gemiddeld meer dan
100 keer met een apparaat wordt gekeken naar een dienst.
Niet altijd op zondagmorgen, maar de hele week door.
De corona-periode is niet alleen maar kommer en kwel geweest. Ook mensen die normaliter niet meer de drempel van
een kerkgebouw over kunnen, door ziekte, thuishulp of werk,

VANUIT IJSSELMUIDEN
Slakken

achterwege kunnen laten?, vraag ik me knarsetandend af als
ik bij de resten van mijn mooie plantje sta. En daar heb ik ook
nog een paar euro voor moeten betalen.
Dan maak ik opeens de zin in het evangelie af: Kijk naar de
bloemen in het veld. In gedachten zie ik de bermen voor me:
Klaprozen, korenbloemen, wilde margrieten, een gratis boeket voor wie er oog voor heeft.
Wees niet bezorgd. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
Zo is het. Weet je wat, ik stop voor vandaag met slakken zoeken. Ik ga fietsen!

Vanuit

‘Wees niet bezorgd. Kijk naar de
bloemen….’ Het zijn woorden
van Jezus die ik nog wel eens
lees tijdens een huisbezoek.
Want we maken ons soms zoveel zorgen om dingen die we
toch niet kunnen veranderen.
Ik ben het met die zinnen uit
het evangelie eens. Maar vandaag even niet. Want gisteren
heb ik een prachtig plantje in
de tuin gezet, een bolletje vól
met paarse bloemetjes. Maar vanmorgen kan ik de bloemetjes op de vingers van twee handen tellen en steken er nog
een paar steeltjes wanhopig de lucht in: SLAKKEN!! Elke dag
zoek ik ze. Huisjesslakken, maar ook de glibberige naaktslakken. 20 exemplaren per zoektocht is geen uitzondering en
dat gaat nu al weken zo door. Ik verzamel ze op een schop en
gooi ze dan over de brede sloot voor ons huis. Die komen niet
meer terug, maar ergens tussen het groen in de tuin verscholen moet een heuse slakkenkwekerij zitten…

Gerda Keijzer

IJsselmuiden - Slakken

Kijk naar de bloemen. Het is een goed advies. Het is prachtig
dat de Eeuwige de bloemen op de derde scheppingsdag gemaakt heeft. Maar had Hij op de vijfde dag de slakken niet
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‘Wees niet bezorgd. Kijk naar de bloemen….’ Het zijn woorden van Jezus die ik nog wel eens
lees tijdens een huisbezoek. Want we maken ons soms zoveel zorgen om dingen die we toch
niet kunnen veranderen. Ik ben het met die zinnen uit het evangelie eens. Maar vandaag
even niet. Want gisteren heb ik een prachtig plantje in de tuin gezet, een bolletje vól met
paarse bloemetjes. Maar vanmorgen kan ik de bloemetjes op de vingers van twee handen
tellen en steken er nog een paar steeltjes wanhopig de lucht in: SLAKKEN!! Elke dag zoek ik
ze. Huisjesslakken, maar ook de glibberige naaktslakken. 20 exemplaren per zoektocht is
geen uitzondering en dat gaat nu al weken zo door. Ik verzamel ze op een schop en gooi ze

NIEUWS UIT WIRDUM
It paad werom
Om weer voorwaarts te kunnen is het soms nodig ‘it paad
werom’ te gaan. Wat zijn ook al weer de bronnen waar ik uit
put, wat gaf me vleugels, wat raakte me de afgelopen tijd?
En hoewel mijn inspiratie zeer werelds is, voedt het mijn
geloofsleven ook. Want de belangrijkste geloofsbronnen zijn
lang niet altijd het bijbellezen of het naar de kerk gaan (wat
nog niet echt gaat dus je moet wat). Geloven, zo ontdek ik
deze laatste maanden, is vooral leven en je niet afsluiten
voor dat wat je aanspreekt en raakt en daarin God kunnen
herkennen.
Voor de ochtendmeditatie koos ik tenslotte de tekst uit Johannes waarin Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en
het leven. De vraag die ik daarbij koos was: Welk pad ben jij
(onlangs) ingeslagen?
Het leverde prachtige gesprekken op en hoewel ik nog
steeds onwennig de ochtend op Nijkleaster leidde, had ik
het gevoel dat ik ook wat dat betrof ‘it paad werom’ aan het
vinden was.

Ik moest een ochtendmeditatie en een wandeling voorbereiden voor Nijkleaster. Zo’n ochtend draait dan om een
(bijbel)tekst en een vraag die daarbij gesteld wordt. Bij de
keuze van een tekst laat ik me soms leiden door het bijbelleesrooster, zoals ik in de regel doe wanneer ik een ‘gewone’
dienst voorbereid. Soms drijft er een thema naar boven en
dan zoek ik daar een passende tekst bij.
Het was wegens corona al een jaar geleden dat ik voor het
laatst bij Nijkleaster voorging. En ik moet erkennen dat de
voorbereiding niet van een leien dakje ging. Ik was er ver
vanaf gedreven. Ik had het idee dat ik weinig inspirerends te
brengen had. Ik kon ook weinig maken van de tekst op het
rooster. Ik raakte er gewoon wat van in de stress en moest
mijzelf tot rustig nadenken dwingen om uit de impasse te
komen. Dat lukte en toen kwam er een liedje omhoog uit
mijn onderbewuste: De ein fan eltse reis, is it paad werom.
Jullie kennen het vast, soms klinkt het tijdens (online) afscheidsdiensten, dit lied van Piter Wilkens.
Ach ja, dat was het! Ik was niet leeg maar juist vol van iets
immers! Druk doende om ‘It paad werom’ te vinden. In het
afgelopen coronajaar had zich dat al ingezet maar door het
uit huis gaan van ons enige kind, kwam het in een stroomversnelling. Gedwongen door deze situatie ontstond weer
ruimte om meer met dingen bezig te zijn waar ik tientallen jaren niet veel aandacht aan had besteed. Zo moest ik
weer wennen om alleen met mijn man samen te leven, dat
kost nog wel enige tijd. Anderzijds pakken we in no-time
onze manier van leven op voordat we een kind kregen. We
luisteren vaker samen naar muziek, we kijken weer films uit
het grote aanbod van bepaalde streamingsdiensten (die er
overigens vroeger niet waren, toen gingen we naar de bioscoop). We laten, zoals vroeger, de structuur van de dag wel
eens helemaal los. En ik raakte weer verslingerd aan de natuur, bijna zoals vroeger, als kind.

Pastor Geertje van der Meer

VAN DE JEUGD
Examens

PG Op ’e Noed

Anders dan alle andere jaren maar de tijd van examens en afstuderen is weer geweest. Je hebt je best
gedaan met leren en met het maken van de examens
en nu heb je te horen gekregen of dat voldoende is
geweest.
Voor iedereen die geslaagd is: gefeliciteerd!
Voor iedereen die een herkansing moet maken: heel
veel succes!
Voor iedereen die niet geslaagd is: wat jammer. En
alle clichés kunnen wel geschreven worden maar daar
heb je helemaal niets aan. Succes met de keuzes die
nu gemaakt moeten worden.
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VAN DE DIACONIE
Collectes Diaconie

Ten eerste de stichting kinderhulp Oeganda
De Stichting Kinderhulp Oeganda helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook (nog)
niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing. Zie ook op de website:
www.stichtingkinderhulpoeganda.nl

Ingekomen April
tot nu toe € 507,00
01-04 Project 40-dagentijd
€ 100,00
04-04 Project 40-dagentijd
€ 100,00
Totaal 40-dagentijd collecte
€ 1.430,50
11-04 Gez. Diaconien / Caritas
€ 100,00
18-04 Diaconie
€ 100,00
25-04 KIA vrolijkheid in asielzoekcentra
€ 100,00
€ 297 en € 68
€ 75,00
€ 84,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 59,00
€ 50,00

Diakenen in de dop ?

Ingekomen juni
tot nu toe € 231,00
06-06 Jeugdwerk eigen gemeente
13-06 Bartimeüs
20-06 Noodhulp Griekenland vluchtelingen

Pinksteren 2021
Het weer was niet echt zomers te noemen. Maar de diaconie
van de PG Op ‘e Noed had een actie bedacht voor de 80plussers, een prachtige bos witte rozen.
Dus door regen en harde wind brachten jonge tieners bossen rozen bij onze gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Ze
waren voorzien van een ansichtkaart, gemaakt door 6 jarige
kinderen uit het AZC in Almere. De kinderen werden blij van
de enthousiaste verraste ouderen.
De diaconie was blij met de medewerking van de jeugdouderlingen en de jeugd, een mooi stukje Jeugddiaconaat.

Gift
De Diaconie heeft een gift mogen ontvangen van € 1000,-,
dit bedrag is gelijk verdeeld voor onderstaande doelen.
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Ingekomen Mei
tot nu toe algemeen en specifiek
02-05 KIA noodhulp libanon
09-05 Kia Aktie ik zal er zijn voor jou
13-05 Diaconie
16-05 Blessed Generation Kenia
23-05 Project Diaconie Ghana
30-05 World Vision

Ten tweede de stichting
Blessed Generation
Samen met zo’n 90 gekwalificeerde Keniaanse medewerkers
zetten de uit het Friese Hurdegaryp afkomstige Ria Fennema en haar man Fester zich vol overtuiging in om meer dan
800 kwetsbare kinderen weer een kans te geven. Dit gebeurt
in nauwe samenwerking met de Keniaanse kinderbescherming. Zie ook hun website www.blessedgeneration.nl

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Algemeen

Opstellen / wijzigen Akte van uitgifte / recherche
1e akte
€
50,00
Elke volgende akte
€
25,00
Recherche (naspeuring rechthebbende)
€
50,00

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!

* inclusief Algemene Onderhoudskosten Begraafplaats
De volgende zaken veranderen per 01-07-2021:
* Er worden geen nieuwe onderhoudscontracten meer afgesloten voor het schoonmaken van grafmonumenten. De
lopende contracten blijven gelden.
* De uitgiftetermijn van een nieuw graf is 25 jaar. Deze termijn kan pas na afloop van deze 25 jaar verlengd worden
met tien jaar. Hiervoor is gekozen omdat we nu niet kunnen overzien wat de kosten over 25 jaar zullen zijn.
* Binnen de geldende uitgiftetermijn kan geen nieuwe
overledene in een bestaand graf bijgezet worden.
Bijzetting in een bestaand graf dat is uitgegeven voor onbepaalde tijd kan pas plaatsvinden na verstrijken van de
wettelijke minumum grafrusttermijn en na het aangaan
van een nieuwe grafrechtovereenkomst”.

Administratie
Er heeft zich geen nieuwe administrateur aangemeld. De
kerkrentmeesters hebben daarom besloten om de administratie over te dragen aan de KKA. Het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) is een administratieve dienstverlener voor christelijke kerken en gelieerde instellingen in
Nederland. Ineke Bijl-Graafsma zorgt voor een ordentelijke
overdracht. Facturen kunt u voorlopig sturen naar:
Postbus 44, 8520 AA Sint Nicolaasga t.a.v. Administratie
of naar: administratie@pkn-openoed.nl
De administratie van Actie Kerkbalans en de begraafplaatsen worden niet uitbesteed.
Nieuw adres administratie begraafplaatsen
De administratie van de begraafplaatsen is overgegaan naar
Anita Spijksma en Wessel Spijker.
U kunt hen bereiken via telefoonnummer:
06 - 49 28 28 91 (ook via Whatsapp)
of via de mail: begraafplaats@pkn-openoed.nl
Het postadres blijft:
Postbus 44, 8520 AA Sint Nicolaasga t.a.v. Begraafplaatsen.
Aanpassingen begraafplaatsen
Het blijkt dat de door ons ontvangen bedragen voor het onderhoud van de begraafplaatsen (AOB) niet meer kostendekkend zijn. Daarom heeft de vergadering van kerkrentmeesters in haar vergadering van 11 mei 2021 besloten om de
periodieke onderhoudstarieven per 1 juli 2021 te verhogen
van € 20.- naar € 25.- per jaar. Voortaan zal elke 2 jaar beoordeeld worden of de dan geldende tarieven nog kostendekkend zijn.

Lopende zaken
De tarieven zijn per 01-07-2021 aangepast:
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Graf
Uitgifte enkel graf - 25 jaar *
Verlenging uitgifte enkel graf - 10 jaar *
Plaatsingskosten grafmonument
- enkel bestaand graf
- dubbel bestaand graf
Urn
geplaatst in de urnenmuur te Sint Nicolaasga
(max. 2 urnen per nis)
Uitgifte – 25 jaar *
Urn begraven in bestaand graf

€
€

1550,00
620,00

€
€

200,00
400,00

* De kogelpot in de kerk van Tjerkgaast wordt uitgeleend
aan het Fries Museum voor een expositie.
* Na de zomer kan subsidie aangevraagd worden voor het
onderhoud van kerken voor de periode 2023 - 2028. Hierin kan ook het onderhoud/herstel van de klokkestoelen
meegenomen worden.
* Er wordt gewerkt aan een calamiteitenplan BHV/AED voor
de kerkgebouwen.
Abonnement Geschakeld

€
€

De acceptgiro voor het abonnement op Geschakeld volgt bij
de volgende uitgave.

1150,00
400,00
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Wijkkerkrentmeesters
Wijk 1
Wijk 2
Wijk 3
Wijk 4
Wijk 5
Wijk 6
Wijk 7

Wico Koolstra
Stoffel Yntema (2a) en Pieter Dijkstra (2b)
Sint de Boer (3a) en Ineke Bijl-Graafsma (3b)
Anita Spijksma (4a) en Ineke Bijl-Graafsma (4b)
Stoffel Yntema
Hiltje Hoekstra (6a) en vacant (6b)
Hemmo Kalteren

ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN
Bedankt

Bloemengroet vanaf 21 maart 2021

Heel hartelijk bedankt voor het bos bloemen wat ik mocht
ontvangen op zondag 6 juni 2021.
Hartelijke groeten
Trijntje Haanstra-de Boer

21-03
28-03
04-04
110-4
18-04
25-04
02-05
09-05
16-05
23-05
30-05

Mevr. S. de Vries-Plantinga
Dhr. P. Dijkstra
Dhr. J. Schotanus en Jannie v. Koten
Dhr. Wouter Wuite
Dhr. Jelle Walstra
Mevr. Antje Eliveld
Mevr. Jouwsma-Galema
Mevr. Lutsje de Boer
Jan Wesselius
Mevr. Alie Langeraap
Dhr. B. Plantinga
Dhr. Rommert de Vries
06-06 Mevr. T. Haanstra-de Boer
13-06 Tsjukemardienst (Geen bloemen)
20-06 Sint de Boer

...
Ieder die aan mij gedacht heeft tijdens mijn opname en
operatie in ziekenhuis Sneek wil ik erg bedanken. Kaarten,
bloemen e.d. en alle medeleven. Dit was heel fijn. BEDANKT!
Groeten van Alie Langeraap- de Boer,
de Ikkers 10, Idskenhuizen

WIJ GEDENKEN
Wijtske Lipkje van der Veen
* 21 februari 1950

† 12 mei 2021

Wie aan Wieke denkt, denkt aan een lieve en bescheiden vrouw. Ze werd geboren in
Parregea, maar St. Nyk was de plek waar ze het langst heeft gewoond.
Wieke raakte in haar jonge jaren in de war. Daardoor moest ze worden opgenomen
in een GGZ-instelling. Later kwam ze in Wilhelminaoord te wonen. Daar leerde ze een
zelfstandig huishouden runnen, met hulp op afstand. Ze kreeg haar eigen huis aan de
Kerklaan. Een gastvrij huis voor mens en dier.
In Wilhelminaoord had Wieke haar levenspartner Jacques de Vries leren kennen. Ze
leerden elkaar waarderen en gingen van elkaar houden. Maatjes voor het leven. Ze
bleven ieder apart wonen, Wieke in St. Nyk en Jacques in Raerd, maar heel vaak waren
ze bij elkaar. Jacques kwam meestal op de fiets. Ook gingen ze samen op vakantie.
Jacques was de stabiele factor in Wiekes leven. Hij regelde veel voor haar. Op zijn
beurt genoot hij van haar aanhankelijkheid en gezelligheid.

Vorig jaar werd Wieke ziek. De diagnose was slecht: ze zou niet beter worden. Ze nam dit bericht gelaten op en leefde zo
gewoon mogelijk door. Ze was dankbaar en blij met de kaartjes die ze kreeg van vrienden en vriendinnen en gemeenteleden.
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Wieke hield van handwerken. Ze heeft hard meegewerkt aan het wandkleed in de zaal van de kerk in Idskenhuizen. Ze genoot
niet alleen van het samenwerken aan het kleed, maar ook van de gezelligheid. Dat was ook de reden waarom ze graag naar
de kerk ging: de mienskip was belangrijk voor haar. Ze vond het geweldig om na de dienst samen koffie te drinken. Ze hoorde
er echt bij. Wieke hield ook van poezen. Ze heeft heel wat poezen onderdak verleend aan de Kerklaan.

Tijdens de laatste opname in het ziekenhuis was ze erg benauwd. Maar ze wilde zó graag naar huis. Dat is ook gebeurd. Op 12
mei kwam ze thuis. Maar diezelfde avond is ze al gestorven.
Op dinsdag 18 mei kwam een kleine groep familieleden, vrienden en vriendinnen samen in de kerk van St. Nyk. Daar luisterden we naar muziek en lazen het loflied op de liefde uit 1 Korintiërs 13. Dat paste bij Wieke: geloof, hoop en liefde. Haar
geloof was eenvoudig, maar volstrekt toereikend: God had haar gemaakt en zou altijd voor haar zorgen. Ook na haar dood.
Hoop hield ze altijd. Maar het belangrijkste was de liefde. Die bezat ze in overvloed.
Wij wensen Jacques toe dat de goede herinneringen aan Wieke een troost voor hem zullen zijn.
ds. Gerda Keijzer

Sipke Schotanus
St. Nicolaasga, 27 juli 1924

St. Nicolaasga, 15 mei 2021

Sipke Schotanus’ begin en einde lagen in Sint Nicolaasga. Geboren op de boerderij van heit en
mem, Pieter en Jannesje Schotanus aan de Rylst. Het was in de nadagen van een pandemie;
‘De Spaanse griep’. Hoewel Sipke het niet van nabij meemaakte deden de dramatische verhalen nog steeds de ronde. Verder had Sipke een onbezorgde jeugd, heit en mem boerden goed.
Aan het onbezorgde kwam een einde toen hij in de Tweede Wereldoorlog, op zijn achtiende, in
de Duitse oorlogsindustrie moest werken. Hij dook onder op een boerderij bij Vegelingsoord.
Na de oorlog kwam de vrijheid. Sipke genoot van de feesten en het dansen. Hij leerde de
charleston. De passen kende hij nog. Een paar dagen voor zijn overlijden danste hij die dans
nog met een personeelslid van Doniahiem.
Hij trouwde met Janna Klompmaker uit Joure. Ze hadden een lang en goed huwelijk waaruit
vijf kinderen werden geboren. Ze namen het boerenbedrijf aan de Rylst over. Zondags gingen
ze naar de Hervormde Kerk in Sint Nyk.
Er was een arbeider en met het ouder worden van de kinderen kon Sipke eens wat vaker van de ‘pleats’. Dat deed hij graag
want hij had vele interesses. Zo hebben de paarden altijd zijn belangstelling gehad. Friese paarden, tuigrijden, de paardenrennen in Wolvega en met zijn vrouw Janna bezocht hij de concoursen van dochter Foekje. Ook SC Heerenveen had zijn belangstelling. Us Abe heeft hij nog zien schitteren.
Na zijn leven als boer gingen hij en Janna en de jongste zoon, niet ver van de pleats wonen. Zoon Jan en zijn vrouw Gea namen
het boerenbedrijf over. Op hun nieuwe plek zetten ze het landleven voort met o.a. kippen, een moestuin en de zorg voor wat
paarden. Ze bezochten hun kinderen regelmatig. In 2012 overleed Janna. Dat was een groot verlies maar Sipke liet het hoofd
niet zakken. Hij pakte het huishouden op en bleef betrokken bij de wereld en de mensen om hem heen.
Vanaf zijn negentigste liet zijn korte termijn geheugen hem steeds meer in de steek. Met veel hulp van familie en anderen,
redde hij het lang maar in de december 2020 brachten de kinderen hem naar Doniahiem, tegen zijn zin. Toch zette hij zich
daar over heen. Hij maakte er nog wat van die laatste maanden, zoals hij dat zijn hele leven al had gedaan.
Het einde van de man die met flair zijn leven had geleefd, kwam vrij onverwacht. Vanwege zijn vermogen blijmoedig te leven,
klonk tijdens de afscheidsdienst, de tekst uit Mattheus 6: 24-34. Jezus adviseert hierin mensen om zich niet al te veel zorgen
te maken. Sipke ligt naast zijn vrouw op de Algemene Begraafplaats te St. Nicolaasga.
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Pastor Geertje van der Meer
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Spijt

Iedereen heeft wel eens spijt. Spijt over dingen die je hebt gedaan of juist niet hebt
gedaan. Je kunt spijt hebben omdat je bepaalde kansen niet gegrepen hebt toen ze
voorbij kwamen. Of omdat je je mogelijkheden onbenut hebt gelaten. Of omdat je
weer de zoetigheid niet kon laten staan….. Soms kan het opluchten om te zeggen
waar je spijt van hebt. Bovendien kan een ander er weer van leren.
We willen in deze rubriek mensen de kans geven om te zeggen waar ze spijt van hebben. Dat
hoeft geen berouw te zijn of een schuldverklaring. Nee, zo zwaar hoeft het niet. Maar het kan
zijn dat er iets is in de je leven waarvan je achteraf denkt: dit had ik anders willen doen.
Het zou best kunnen dat deze rubriek altijd leeg blijft. Dan hoeft je dat niet te spijten. Dan
zij het zo. Heb je wel wat waar je spijt van hebt en wil je het delen, mail het dan naar Aart
Veldhuizen of Gerda Keijzer. Je mag je naam er onder zetten, maar als je anoniem wilt blijven,
dan is dat ook goed. Laat het ons dan even weten.
Aart Veldhuizen en Gerda Keijzer

Redactie: Aukje de Jong-de Jong, Gerda Keijzer, Geertje Minnee-Schalker, Roel Kok
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
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COLOFON

Geschakeld

ADRESSEN
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
stoel-keijzer@planet.nl
Pastor Geertje van der Meer
geertjevandermeer@ziggo.nl
Preses
Jan de Jong, Bramerstraat 25, 8523 NE Idskenhuizen
jandejong727@gmail.com
Scriba
Roel Kok, De Spoarbyls 8, 8521 DK St. Nicolaasga
Roelkok.rk@gmail.com
Kerkelijk Bureau
(voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga
pdirksen@kpnmail.nl
Kosters
Idskenhuizen: contactpersoon: Wico Koolstra,
De Spoarbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga , w_koolstra@hotmail.com
St. Nicolaasga: contactpersoon: Pieter Dijkstra,
Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, pieter-renske@hotmail.com
Tjerkgaast: Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast
keesenbottje@ziggo.nl
Beheerder kerk Idskenhuizen Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen
College van Kerkrentmeesters Voorzitter: Wico Koolstra, De Spoarbyls 10, 8521 DK Sint Nicolaasga
w_koolstra@hotmail.com
Interim boekhouder: Ineke Bijl-Graafsma
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
postmaklaas@gmail.com
Diaconie
Voorzitter: vacature
Penningmeester: Auke Nauta, It Sein 21, 8521 DM Sint Nicolaasga
nautula.a@gmail.com
IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op ‘e Noed
Werkgroep KerkInActie
informatie: Marieke de Velde Harsenhorst
mdeveldeharsenhorst@gmail.com
IBAN: NL93.RABO.0334.7548.87 t.n.v. werkgroep KerkInActie
Jeugdwerk
Jannie van Koten, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen
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
bdeveldeharsenhorst@gmail.com
IBAN: NL23.RABO.0124.7477.52 t.n.v. Restauratiecommissie Op ‘e Noed
Administratie begraafplaatsen Anita Spijksma en Wessel Spijker
Postbus 44, 8520 AA Sint Nicolaasga, t.a.v. Begraafplaatsen
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
alierun58@gmail.com
Beamteam
Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga
alexvdwal@ziggo.nl
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Prot. gem. Op ’e Noed

06 - 826 949 98
06 - 426 235 75 /
058 - 255 11 35
(0513) 43 61 04
(0513) 43 13 53

(0513) 43 10 89
06 - 204 581 02
(0513) 43 11 62
(0514) 53 13 48
(0513) 43 14 75
06 - 204 581 02
(0514) 53 16 00

(0514) 53 12 82

(0513) 43 11 60

(0513) 85 31 31

(0513) 43 14 75

(0513) 85 31 31

06 - 49 28 28 91

(0513) 43 24 98
06 - 212 843 56

Inleveren kopy
maandag 6 sept.
voor 12.00 uur!
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