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Lucas 2
1 En het geschiedde in die dagen
dat er een bevel uitging
vanwege koning en parlement
dat het gehele rijk een QR-code moest hebben.
2 Deze QR-code had voor het eerst plaats toen
Corona het bewind over de ziekenhuizen voerde.
3 En zij gingen allen op reis
om aan hun QR-code te komen,
ieder naar de eigen stad.
4 Zo trok Jozef op,
van Galilea,
naar Juda,
naar de stad van David,
die Bethlehem heet,
omdat hij uit het huis en het geslacht van
David was,
5 om zich te laten inschrijven met Maria,
zijn ondertrouwde vrouw,
die zwanger was.
6 En het geschiedde, toen zij daar waren,
dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou
7 en zij baarde haar eerstgeboren zoon
en wikkelde hem in doeken
en legde hem tussen wat dozen afgedankte
mondkapjes.
Zo ongeveer zou het kerstverhaal beginnen als het
zich hier en nu zou afspelen, in onze tijd. En zo
klinkt het kerstverhaal ook in onze tijd. Want dit
zijn de omstandigheden waaronder wij Kerst gaan
vieren, voor het tweede jaar achter elkaar. In deze
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werkelijkheid, die we behoorlijk zat zijn, lezen we
de verhalen van Advent en Kerst om ze opnieuw te
laten landen in onze tijd.
Of we ze sàmen kunnen lezen, in de kerk? Compleet
met kerstliederen in de Kerstnacht? En lopend door
het dorp in de Krystkuyer in Langweer? Ik vraag het
me sterk af vanwege de oplopende Coronabesmettingen en de toestanden in de ziekenhuizen. Het zou
wel weer eens een stille Kerst kunnen worden die
hooguit online gevierd kan worden en in huiselijke
kring. Dat doet wat met mij en met velen om me
heen.
Het zijn dus weer van die dagen. In zulke dagen lezen we straks van de geboorte van het Kindeke. Dat
Kindeke krijgt een bijzondere plaats: een kribbe.
In onze tijd zou dat het magazijn van opgeslagen
bedden in door Corona overspoelde ziekenhuizen
kunnen zijn. Of een hoekje van een overvol AZC of
ergens tussen het prikkeldraad op de grens tussen
Polen en Wit-Rusland.
Het gaat er de schrijver van het Lucas-evangelie om
dat het Kindeke, dat het licht der wereld is, niet aan
het hof of in een luxe hotel ter wereld komt, maar in
het duister van de tijd, aan de rand van de samenleving. Zo vertelt de schrijver ons dat God juist daar
is, midden onder ons, midden in ons bestaan. Niet
dat het daar direct gezellig en warm zal zijn. Niet
dat daar het donker meteen verdwijnen zal. Nee, het
leidt uiteindelijk zelfs tot een kruis. Maar de schrijver wil ons wel duidelijk maken dat in zulke omstandigheden daar God erbij is, volstrekt solidair met de

Op ’e Noed

allerarmsten van deze wereld. Het is die God die zich
laat verwerpen en bespotten, zich laat verraden en
verloochenen, net als het Kindeke dat zich zal laten
kruisigen.
Je kunt daar twee kanten mee uit en beide lijnen
zijn in de traditie van de kerken de eeuwen door
aanwezig in de diensten. Het eerste is de lijn dat God
zo de schuld van de mensen verzoent. De tweede lijn
is dat die liefde van God ons aan moet sporen om
hetzelfde te doen. Dat tweede is een hele toer, waar
het telkens weer over moet gaan in de kerk. Want zo
gemakkelijk laten wij ons eigen ‘ik’ niet kruisigen en
zo makkelijk bekeren wij ons niet tot de allerarm-

sten in deze wereld. Het is het Kindeke dat ons elk
jaar opnieuw die weg wijst.
En er is nog een lijntje te trekken: die huizen waar de
komende weken de moeite het grootst is, zouden nu
juist wel eens de plek kunnen zijn waar in onze tijd
het Kindeke ter wereld zou komen. Want dat is de
boodschap van de Bijbel: daar waar de ellende het
hoogst is, daar verschijnt God. Hoe? In Bethlehem
in een kind. In onze tijd in een medemens of een
bijzondere gebeurtenis. Of zomaar in een diep besef
dat je niet alleen bent.
Aart Veldhuizen

KERKDIENSTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA
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 van de 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 Ontmoeting.
Zondag
9.30 uur
Collecte

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

Zondag
9.30 uur
Collecte

5 december - paars - 2e Advent
Idskenhuizen - pastor Anneke Adema
1e Artsen zonder grenzen, 2e kerk

Zondag
9.30 uur
Collecte

12 december - paars - 3e Advent
Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
1e Kia, stabiel huis voor kinderen, 2e kerk

25 december - wit, - Kerst
St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
1e Kia, kinderen in de knel, 2e kerk

Zondag
9.30 uur
Collecte

26 december - wit - 2e Kerstdag
Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
1e diaconie, 2e kerk

Vrijdag
31 december - wit - Oudjaar
19.30 uur mw. B. Posthumus, Lemmer
Collecte
1e diaconie, 2e kerk

Zondag
19 december - paars - 4e advent
9.30uur Idskenhuizen - Da. Ivonne Slik, Balk
Collecte
1e diaconie, 2e kerk
Donderdag 24 december - paars - Kerstnachtdienst
20.30 uur Idskenhuizen - pastor Geertje van der Meer,
Jannie van Koten en Linda Wind
Collecte
1e Kia, kinderen in de knel
2e onderhoud orgels

Gezamenlijk

Zaterdag
9.30 uur
Collecte

Zondag
9.30 uur
Collecte

2 januari - wit
Idskenhuizen - Mw. L. Versluis
1e diaconie, 2e kerk

Zondag
9.30 uur
Collecte

9 januari - groen
Idskenhuizen , ds. Gerda Keijzer
1e diaconie, 2e kerk

Zondag
9.30 uur
Collecte

16 januari - groen
Idskenhuizen - ds Gerda Keijzer
1e diaconie, 2e kerk

Zondag
9.30 uur
Collecte

23 januari - groen - Preek van een Leek
Idskenhuizen - o.l.v. Jikke de Jong
1e diaconie, 2e kerk

Zondag 30 januari - groen
9.30 uur Idskenhuizen - ds. G. Martens
Collecte
1e diaconie, 2e kerk
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Zondag
9.30 uur
Collecte:

28 november - 1ste Advent
pastor Geertje van der Meer
Diaconie Eigen gemeente

Zaterdag
9.30 uur
Collecte:

Zondag
9.30 uur

5 december - 2de Advent
ds. Aart Veldhuizen
Viering 60 jarig jubileum Rinny Pijpker,
m.m.v. ‘Cantabilé’ onder voorbehoud
Diaconie / Eigen gemeente

Vrijdag
31 december - Oudejaarsdienst
19.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

Collecte:
Zondag
9.30 uur
Collecte:
Zondag
9.30 uur
Collecte:

12 december - 3de Advent
ds. Corrie Bark – Bakker
Adventscollecte Kerk in actie
Een stabiel thuis voor kinderen / Eigen gemeente
19 december - 4de Advent
ds. Aart Veldhuizen
Diaconie / Eigen gemeente

Vrijdag
24 december - Kerstnachtdienst
23.00 uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

25 december - Kerstmorgen
ds. Aart Veldhuizen
Kerstcollecte Kerk in actie, Kinderen in de knel
Kom op voor kinderen in de knel /Eigen gemeente

Zondag
9.30 uur
Collecte:

2 januari
ds. Aart Veldhuizen
Diaconie / Eigen gemeente

Zondag
9.30 uur
Collecte:

9 januari
Mevr. Sonja Zwart
Diaconie / Eigen gemeente

Zondag
9.30 uur
Collecte:

16 januari
ds. Aart Veldhuizen
Ondersteuning gemeenten Toerusting voor
werkers in de kerk/Eigen gemeente

Kerkdienst volgen of gemist?
Dan kunt u kijken via www.kerkdienstgemist.nl

LEESROOSTER
Priesterzegen
In gezegende omstandigheden
Magnificat

za
zo
ma
di

Hoop voor Gods volk
Priesterzegen
In gezegende omstandigheden
Magnificat

27
28
29
30

Sefanja 2:4-15
Lucas 1:1-25
Lucas 1:26-38
Lucas 1:39-56

December
wo 1 Maleachi 1:1-9
do 2 Maleachi 1:10–2:9
vr
3 Maleachi 2:10-16
za 4 Maleachi 2:17-3:5
zo 5 Maleachi 3:6-12
ma 6 Maleachi 3:13-18
di
7 Maleachi 3:19-24
wo 8 Psalm 28
do 9 Sefanja 3:1-13
vr 10 Sefanja 3:14-20
za 11 Psalm 72
zo 12 Jesaja 5:1-7

ma 13 Jesaja 5:8-19
di 14 Jesaja 5:20-30
wo 15 Jesaja 6:1-12
do 16 Jesaja 7:1-9
vr 17 Jesaja 7:10-17
za 18 Jesaja 7:18-25
zo 19 Lucas 1:57-66
ma 20 Lucas 1:67-80
			
di 21 Jesaja 8:1-10
wo 22 Jesaja 8:11-23
do 23 Jesaja 9:1-6
vr 24 Lucas 2:1-20
za 25 Johannes 1:1-18
zo 26 Psalm 98
ma 27 Romeinen 15:14-21
di 28 Romeinen 15:22-33
wo 29 Romeinen 16:1-16
do 30 Romeinen 16:17-27
vr 31 Psalm 121

Gekwetste liefde
Schijn en werkelijkheid
Kinderen van één vader
Boodschapper komst
Neem de proef op de som
Onderscheidingsvermogen
Ooit komt Elia ...
Smeekbede
Recht
Bemoediging
De beste wensen voor de koning
Zorgzame vriend

Afloop
Angstbeeld
Roeping
In het nauw
Ongevraagd teken
Kaalslag en overvloed
Johannes is zijn naam
Eerste woorden van Zacharias
na 9 maanden
Billboard
Maak het verschil
Licht in de duisternis
Bijzonder gewoon
Mens geworden
Juichstemming
Nieuwe wegen
Verantwoording
Hartelijke groeten
Eervolle vermeldingen
Bergen …

Bij het maken van het kerkblad is er nog geen nieuw bijbel
leesrooster voor 2022.
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November
zo 28 Lucas 1:1-25
ma 29 Lucas 1:26-38
di 30 Lucas 1:39-56

DONIAHIEM, DE SCHARLEIJEN EN DE IENDRACHT
Ochtendkring over broers en zussen
in de bijbel en in het eigen leven

Gezamenlijk

Nog net voor de halve lockdown waar we dan nu weer in
zitten, mochten we twee maal bij elkaar komen voor een
ochtendkring in het wijkcentrum. Op dinsdag 26 oktober
voor de bewoners van Doniahiem en dinsdag 9 november
voor de bewoners van Scharleijen/Eendracht.
Vorig seizoen waren de ochtendkringen afgelast en het seizoen daarvoor was de ochtendkring meer een soort van
lezing. Dit keer wilde ik de bijbel verbinden met de eigen
levenservaringen. Het thema was broers en zussen want dit
is een gespreksonderwerp dat vaak voorbij komt wanneer
ik met ouderen praat. Die vroege herinneringen zijn vaak
nog zo sterk en men zit vaak ook in een fase dat broers en
zussen overlijden.

Uiteraard hebben we ook de nodige liederen gezongen, en
zingen is, naast het praten over de bijbel en je eigen leven,
iets wat niet zo vaak meer voorkomt. Fijn dat dit alles kon.
Daarbij dank aan het management van Hof en Hiem die dit
soort activiteiten nog zoveel mogelijk wil laten doorgaan.
John Weststrate
In september overleed de heer J. Weststrate. Omdat ik niet
betrokken was bij de crematie (plechtigheid) van John Weststrate heb ik geen ‘In memoriam’ over hem hoeven schrijven. Maar omdat ik wel eens bij hem kwam, kan ik het niet
laten enkele woorden over hem te schrijven. John Weststrate woonde al een aantal jaren in Doniahiem maar leefde
een teruggetrokken leven. Hij was lid van onze gemeente en
op verzoek ben ik een aantal keren bij hem geweest. Tijdens
dergelijke gelegenheden ontdek je vaak iets beter waarom
iemand leeft zoals hij leeft. Weststrate was iemand die ruimte en vrijheid nodig had. Hij was lange tijd zeeman en toen
hij aan wal was woonden hij en zijn vrouw lange tijd in een
camper op camping Blaauw. Dat laatste enigszins noodgedwongen maar ze waren er gelukkig. Toen zijn vrouw overleden was en zijn gezondheid hem in de steek liet, ging hij
naar Doniahiem. Dat beperkte leven viel hem erg zwaar
maar John stond er niet helemaal alleen voor. Er waren een
aantal mensen dichtbij en veraf waar hij een band mee had.
Daar was hij erg dankbaar voor. John was gelovig maar ook
kritisch en hij daagde me uit met veel vragen.
Op een kastje in zijn kamer stond prominent het Luthers
avondgebed. Dit vind ik zelf ook zo’n troostend gebed dat ik
dit stukje eindig met de eerste regels van dit gebed.

In een aantal van de meest bekende Bijbelverhalen gaat het
ook om broers en zussen en wat zich daar kan afspelen. De
deelnemers aan de kring wisten er nodige van te noemen:
Kain en Abel, Jozef en zijn broers, Jacob en Esau. We ontdekten dat er vaak sprake was van jaloerzie en ook dat God
zich meer leek te bemoeien met diegenen die het meest
kansloos leken, of het minst braaf waren.
We lazen het verhaal van Maria en Martha, de een toegewijd
aan haar verplichtingen, de ander nam tijd voor Jezus. Een
verhaal waar ieder van ons zich ook in het eigen leven van
alles bij kan voorstellen.
Ik vroeg aan de deelnemers of ze zich konden herkennen in
de Bijbelverhalen. En dan blijkt dat het best nog wel moeilijk is om het te hebben over wat er speelde in de relatie met
de eigen broers en zussen. Maar sommigen wisten nog wel
goed te vertellen over de eenzaamheid die ze soms voelden
wanneer ze als oudste altijd maar weer de verantwoordelijkheid op zich moesten nemen. Mensen noemden vroeg
overleden broers, gestorven aan tuberculose of gestorven
in Nederlands Indië en hoe er hierdoor een schaduw over
het gezin kwam. Er waren ook velen die met warmte terugdachten aan hun kindertijd. Voor sommigen bleek het een
te kwetsbaar onderwerp te zijn om te delen maar anderen
vertelden wel over hun pijn. Hoe mooi was het dat met elkaar te delen.

Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld...
Pastor Geertje van der Meer
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PUZZELEN MET DE LITURGIE (12) - DE ZEGEN
zegene u en behoede u; de HERE doe Zijn aangezicht over u
lichten en zij u genadig; de HERE verheffe Zijn aangezicht over
u en geve u vrede.” Maar ook Paulus gaf een zegenspreuk
die tegenwoordig nog steeds wordt gebruikt in de kerk: ‘De
genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de
gemeenschap met de heilige Geest zij met u allen’.
Maar vandaag de dag worden er ook heel veel mooie en
waardevolle eigentijdse zegenspreuken gebruikt. Een voorbeeld daarvan is een zegenspreuk in het Frysk:

Zegen is het woord voor heil of voorspoed of geluk. We noemen onszelf soms gezegende mensen. Daar bedoelen we
mee dat we ons gelukkig voelen. Niet gelukkig om dat we
een wedstrijd hebben gewonnen, of een nieuw stoel hebben gekocht voor in de huiskamer. Maar gezegend om al
die goede dingen die we ervaren in het leven en die niet
met geld te koop zijn. Uiteindelijk maken die een mens pas
echt gelukkig: gezondheid, een goede sfeer in huis en in je
familie, vrienden die je dierbaar zijn, enzovoort.
In de kerk wordt de zegen uitgesproken aan het einde van
een dienst. Veel mensen vinden dat een waardevol moment.
De zegen is als het ware een steun in je rug als je weer de
wereld intrekt.
In de bijbel staan een aantal zegenspreuken. De bekendste is
misschien wel de priesterlijke zegen uit Numeri 6: “De HERE

Dat it paad op dy takomt
en de wyn de goede kant útwaait,
dat de sinne blier dyn antlit beskynt,
de rein dyn lannen myld bedript.
En oant wy elkoar wer moetsje,
meist burgen wêze
yn de palm fan Gods hân.
Na het uitspreken van de zegen antwoordt de gemeente
meestal met een gezongen ‘Amen’: zo moge het zijn!
Ds. Gerda Keijzer

JAARPROGRAMMA 2021-2022
In verband met het coronavirus gaan de programmaonderdelen voorlopig niet door!
Sporen van God in het dagelijks leven - 6 oktober

kerst een klein presentje. In Langweer
maakt een eetgroep
uit het dorp gebruik
van De Hoekstien.
De diaconieën van
onze twee gemeentes hebben van
elkaar gehoord hoe ze werken en wat ze doen. Daardoor
deden ze goede ideeën op aan elkaar en weten ze elkaar
te vinden als ze hulp nodig hebben bij het organiseren van
het een of ander. Waarom zou je de diaconie uitvinden als
die nog niet bestond? Omdat diakenen goed werk doen. Ze
zijn het sociale geweten van de kerk. Bovendien zijn het zijn
doeners. Ze pakken aan.
Diakenen, we kunnen niet zonder hen!

Op 6 oktober kwamen 7 diakenen uit Langweer en van Op
‘e Noed, plus één gemeentelid bij elkaar om met elkaar te
praten over het ambt van diaken. De vraag waardoor we
ons lieten leiden was: Als er geen diaconie bestond, waarom / waarvoor zou je die dan willen uitvinden? Deze vraag
maakte dat we het werk van de diakenen eens tegen het
licht hielden. Sinds de Hervorming (16e eeuw) zorgde de diaconie voor gezondheidszorg, onderwijs en armenzorg. Die
taken zijn grotendeels overgenomen door maatschappelijke
organisaties. Ook de Voedselbank, door kerken of kerkelijk
betrokken mensen opgezet, is een zelfstandige organisatie
geworden. Wat is er nu voor de diakenen overgebleven behalve collecteren en dienstbaar zijn tijdens het vieren van
de Maaltijd van de Heer?
Diakenen zorgen dat er een collecterooster is voor de diaconie. Jaarlijks komen er veel aanvragen binnen van hulporganisaties. Het is niet mogelijk hen allemaal een collecte toe te
bedelen. Er moeten keuzes gemaakt worden. Met Kerk in Actie, een diaconaal initiatief van de landelijke kerk, worden
veel doelen in het buitenland gerealiseerd. Verder wordt er
door diaconieën samengewerkt op provinciaal niveau. Soms
is er een aanvraag van een gemeentelid om financieel bij te
springen.
Diakenen vinden het ook tot hun taak behoren om gemeenteleden en dorpsgenoten uit hun isolement te halen door
uitjes of een kerstmiddag te organiseren. Het afgelopen jaar
brachten de diakenen van Op ‘e Noed rozen bij 80-plussers,
zorgden ze voor rozen op de begraafplaatsen op Eeuwigheidszondag en kregen gemeenteleden van Op ‘e Noed met

Diaconaat – KerkVenster

Onze eerste wandeling van het St. Odulphuspad 16 oktober
2021. Van Kippenburg naar Sloten.
We hadden er weer zin in na een onderbreking van anderhalf jaar. Er waren 4 nieuwe wandelaars en de groep bestond uit 29 personen. Even buiten Sloten werden de auto’s
geparkeerd en met ongeveer de helft minder auto’s reden
we naar het startpunt: Kippenburg.
Het weer was ons zeer goed gezind en de stemming zat er
direct al goed in. Er werd weer heel wat “bepraat” en zo gaat
het wandelen zonder problemen.

5

Gezamenlijk

St. Odulphuspad - 16 oktober

De meeste kilometers werden in het bos afgelegd; beginnend
door de Boekeleane. Daarna langs kronkelende paadjes op
naar de Bremer Wildernis. Laatst genoemde gebied dankt
zijn naam aan de brem die hier voorheen veel voorkwam.
Bij het verlaten van dit gebied kom je al snel oog in oog
te staan met een glooiend gebied en laat Gaasterland ook
deze mooie kant zien. We passeerden ook nog enkele bunkers en toen kwam al spoedig de kerk van Sondel in ’t zicht.
We moesten de weg oversteken en werden hartelijk ontvangen in het gebouwtje wat bij deze kerk behoort. De koffie
smaakte geweldig en ook de koek ! Super wat hadden ze het
daar voor elkaar…dank ! Trijn liet ons het Gaasterland lied
zingen. In deze tekst komt al het mooie van deze streek naar
voren. Daarna op naar Wijckel waar het beroemde graf van
Menno van Coehoorn zich bevindt. Frouwkje heeft ons daar
nog het een en ander verteld over deze beroemde veldheer,
die ook verantwoordelijk was voor veel vestingwerken.***
Met een heerlijk snoepje van de fam. Reitsma op weg naar
het eindpunt, niet rechtstreeks maar met een lus die eindigde bij de haven van Sloten. Nog een paar straatjes door
Sloten en dan op naar de auto’s. Een prachtige route we zien
al weer uit naar de volgende.
Trijn van der Heide
Mevrouw Tr. Beuckens las onderstaande gedicht voor in de
kerk van Wijckel waar ze gedoopt is. Ook heeft ze er jarenlang de kerstvieringen van de zondagsschool gevierd.

Pelgrimskleed
Wij dragen stuk voor stuk
Een pelgrims kleed.
Mantel voor mensen onderweg
Gewaad van kwetsbaar leven.
Wij dragen stuk voor stuk
Pelgrims sandalen
Schoeisel om verder te komen
Om angst en zorgen achter te laten
Om dromen in te halen
Wij dragen stuk voor stuk
Een pelgrims stok
Staf van steunend geloof
Kracht waarop valt te leunen
Bij reis over berg en dal
Wij lopen stuk voor stuk
Een pelgrims weg
Ongerijmde route van komen en gaan
Van geboren worden zoekend leven
Omdat koers en kaart ontbreken.

Gezamenlijk

Daarom bidden wij
Heer U die weg en waarheid bent
Wil stap voor stap naast mij gaan
Als wandelmaatje.
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De magie van de seizoenen - 29 oktober
In de Hoekstien in Langweer kwam een grote groep mensen uit onze
dorpen samen om te kijken naar fotografie door Jan Tijsma. Hij heeft
de dieren in het landschap van Zuidwest Friesland in de vier seizoenen
vastgelegd. Ook zagen we afbeeldingen van de dorpen in deze hoek van
Friesland. Tijsma legde uit dat deze streek onder te verdelen is in vier
landschappen: de IJsselmeerkust, het veen/merengebied, het kleigebied
en de hoge stuwwallen van Gaasterland.
Tijsma was van 2008 tot 2016 gebiedsambassadeur van dit gebied.
Jan Tijsma trekt vele uren per dag rond met zijn camera om op het
juiste moment een mooi plaatje te schieten. Dat resulteert in prachtige
opnames van dag- en nachtdieren die foerageren, paren, hun jongen
grootbrengen of op een tak het hoogste lied zingen.
Uit al zijn opnames heeft Tijsma een selectie gemaakt voor het boek
Fryslân, Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Twaalf maanden. Landschappen, natuur en vogels. Het is een prachtig kijk-boek geworden met
schitterende foto’s. De eerste druk is uitverkocht, maar de tweede druk
komt er aan. Misschien een tip voor Sinterklaas? Het boek is zeer de
moeite waard.
Tijsma gaf ons een opdracht mee: wees zuinig op het landschap van
Zuidwest Friesland en óók op de dieren die daar leven.

GEZAMELIJKE BERICHTEN VAN PG LANGWEER EN PG OP ’E NOED
Raad van Kerken
De Raad van Kerken is op het idee gekomen om een Zang- en
Muziekavond te organiseren op zaterdagavond 12 februari
in de prachtige Katholieke Kerk van Sint-Nyk. De aanvang
is om 19:30 uur en de toegang is gratis. We hopen uit de
kosten te komen door een collecte te houden. Ook moet er
voor het programmaboekje betaald worden, maar daarvoor
krijgt u dan wel veel achterinformatie over de koren en de
medewerkers terug.
Muzikale medewerking wordt verleend door:
Inzamelactie DE-Waardepunten voor onze voedselbank

- Gemengd Koor Nicolaaskoor en Jongerenkoor Mei Inoar,
beiden o.l.v. Jan Steven Wuite, met medewerking van twee
dwarsfluitisten
- Korps Excelsior uit Ouwsterhaule - Scharsterbrug
- Interkerkelijk Koor Langweer o.l.v. Annelies Kwak

Het zijn nog steeds moeilijke tijden voor veel mensen: niet iedereen profiteert van een beter wordende economie. Duizenden gezinnen leven onder de armoedegrens. Gelukkig kan de
Voedselbank een aantal van deze mensen ondersteunen met
een wekelijks voedselpakket.

De Raad van Kerken organiseert dit omdat ze weet dat mensen van zingen en muziek houden. De Raad van Kerken
heeft het voornemen om vooral leuke dingen te gaan organiseren in plaats van de oecumenische vieringen die we tot
dusver steeds deden en die niet iedereen op de been bracht.
De voorbereidingen voor de Zang- en Muziekavond zijn dan
ook in gang gezet, dus noteert u zaterdagavond 12 februari
maar vast in uw agenda.
Mocht het 12 februari nog niet mogelijk zijn vanwege Corona dan plannen we een latere datum. Nadere en uitvoerige
berichtgeving volgt uiteraard in het volgend kerkblad en in
de andere bladen.
Goede weken toegewenst!

Voedselbank De Utjouwer te Joure schiet daarom te hulp met
het inzamelen van Douwe Egberts Waardepunten. De door u
ingeleverde waardepunten worden verzilverd voor pakken koffie. Deze pakken worden gedoneerd aan de Voedselbank.
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Gezamenlijk

Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voorstellen dat
deze mensen een moment van ontspanning kunnen gebruiken. Koffie komt echter sporadisch voor in onze pakketten.
Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, maar wordt
zeer gewaardeerd.

Daarom vragen wij u om het volgende:

Geef uw D.E.-waardepunten zijn waarde en stel deze ter beschikking aan de Voedselbank!
Uw waardepunten, bij voorkeur geteld in pakken van 100 of
1000 kunt u gedurende de hele maand december kwijt in de
collectezak (ponkje) in de kerk.

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

Inzamel adressen:
Voor Op ‘e Noed: Op de Zondagse ontmoeting staan de inleveradressen

Op zaterdagmorgen 18 december
van 10.00 - 11.00 uur

Voor Langweer: U kunt de punten ook in een envelop inleveren bij Jetske de Jong Bredyk 4, Pieter Brinksma, Oasingaleane 18 of bij Els Theel, Foekjesteech 12.
Bent u niet in de gelegenheid om het zelf te brengen dan
willen we het graag bij u thuis ophalen.
Neem dan contact op met Jetske de Jong tel: 0513-499738.

kunt u bij één van onderstaande kerken uw kerstpakket inleveren:
De Oerdracht Joure
RK kerk Sint Nicolaasga
Doopsgezinde kerk Joure
Protestantse kerk Langweer
Oudehaske
Ouwsterhaule
Sintjohannesga
		
Als u na 18 december een kerstpakket krijgt en deze beschikbaar wilt stellen, dan kunt u contact opnemen met Gerben
van Houten, coördinator voedselbank (06-42391992)
Wij hopen op uw steun.

KERSTPAKKETTENACTIE 2021
Voor Langweer en St. Nicolaasga

Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân organiseert ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie.
Zo willen wij als gezamenlijke kerken mensen die in armoede of onder het sociale minimum leven een steuntje in de
rug geven met een kerstpakket.

Wilt u het werk van de Stichting financieel steunen,
dan kunt u een gift overmaken op:
bankrekeningnummer NL81 RABO 0326 1495 54
t.n.v. Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

UIT DE CLASSIS
Nieuwsbrief Classis Fryslân oktober 2021

tijd vacant.
Ook in de afvaardiging naar de Generale Synode moest een
opvolger worden gezocht. Als opvolger van de eind 2021 aftredende H. Boersma uit de PG te Raard-Foudgum droeg het
BMCV ouderling L. J. Blees voor, die nu door de classisvergadering werd gekozen als vijfde lid van de Friese afvaardiging naar de GS. Leo Blees is kerkelijk werker in de Herv.
Gemeente te Wijnjewoude.

Classicale vergadering 14 oktober 2021 · Na lange tijd stond
er naast alle organisatorische punten weer een inhoudelijk
onderwerp op de agenda !

Gezamenlijk

Het eerste uur van de classisvergadering op 14 oktober was
gereserveerd voor World Servants, de stichting uit Wolvega
die mensen enthousiast wil maken om zich dienstbaar in te
zetten in deze wereld. Natuurlijk vertelden de aanwezige
medewerkers en deelnemers van World Servants over hun
ervaring met eerdere projecten, maar vooral vroegen ze nu
aandacht voor het meest recente project: Link 5.0. Met enthousiasme gaven ze aan wat het motief, doel en belang is
van dit project: een nauwere samenwerking aangaan met de
PKN-gemeenten in Fryslân. Zoekt ook u een mogelijkheid
om jong en oud in uw gemeente te verbinden, werkt u graag
aan een gezamenlijk doel? Dan verwijzen we u graag naar
het werk van World Servants. U vindt het project Link 5.0
op onze website: https://www.classisfryslan.nl/Activiteiten

De Fryske afvaardiging naar de Generale Synode kent per
1-1-2022 een predikant, twee ouderlingen, een diaken en
een afgevaardigde wiens plaats een ‘vrij ambt’ vertegenwoordigt, nu bezet door een tweede diaken.
Jaarverslag 2021-2021. Het Jaarverslag van de classispredikant beslaat deze keer de jaren 2020 en 2021. U vindt het op
onze website https://www.classisfryslan.nl/Actueel. De www.
classisfryslan.nl krijgt meer en meer vorm. De opzet is op dit
moment echter nog eenvoudig. Toch vindt u er misschien
al een antwoord op uw vraag. In ieder geval treft u daar
informatie die we graag onder uw aandacht brengen: * als
ook uw gemeente kampt met een (te) kleine kerkenraad en/
of te weinig leden is er de notitie ’Als een kleine gemeentekwetsbaar.wordt’
https://www.classisfryslan.nl/Documenten

Opvolgers gevonden: Op 14 oktober werd een zevende lid
van het Breed Moderamen gekozen: ds. G. (Gerda) Keizer,
predikante in de PG Op ‘e Noed (Idskenhuizen- St. Nicolaasga- Tjerkgaast). De plaats van een predikant was al enige
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RÛNOM DE TSJÛKEMAR
De Passion Tsjûkemar en de openluchtkerkdienst van 2020
en 2021 konden helaas niet doorgaan. De reden hiervoor is
alom bekend. Maar als organisatoren laten wij ons niet uit
het veld slaan. Wij zijn weer bij elkaar gaan zitten en hebben de volgende activiteiten gepland. Op zondag 10 april
2022, Palmpasen, organiseren wij weer de Passion Tsjûkemar. Er worden die dag twee uitvoeringen gedaan. ’s Middags is er een verkorte uitvoering voor de kinderen, ouders
en andere geïnteresseerden. ’s Avonds is er een uitvoering
voor iedereen. We starten dan in Haskerhorne en lopen dan
via de Midstraat naar Park Heremastate. Hoe we hier handen en voeten aangeven, zullen wij later bekend maken. Op
zondag 12 juni 2022 gaan we naar de Ulesprong bij Sint Nicolaasga. Daar, aan de oever van het Tsjûkemar organiseren
we een openluchtkerkdienst. Hoe deze eruit gaat zien, daar

gaan we de komende maanden over praten. Fietstocht: Het
plan is er, maar er is nog geen datum. Het idee is om op
een zaterdag een fietstocht rond het Tjeukemeer te maken.
Wij gaan dan alle kerken van de 9 Protestantse Gemeenten
bezoeken. Er wordt een actieve rol van predikanten en kerkenraden verwacht. Dat mag zijn een stuk meefietsen, iets
vertellen over het kerkgebouw, een lied zingen. Dit laten wij
graag aan de betrokkenen over hoe zij hier invulling aan
willen geven. U als gemeentelid zal worden uitgenodigd om
mee te fietsen. Zodra wij een datum hebben, zullen wij deze
bekend maken. Het organiseren van activiteiten lukt niet
zonder de hulp van vele handen. Doet u mee?
Namens de diverse organisatoren,
Pieter Beintema

BERICHTEN VAN INLIA
“Mijn verblijfsstatus is niet wie ik ben”

snel door naar de opvang voor minderjarigen. Hij leert er
Nederlands en doet de koksopleiding. Hij geniet. Als hij 18
wordt is het echter gedaan. Niet minderjarig meer, dus: uit
de opvang, verhuizen, van school af. Een maand later wordt
zijn asielverzoek afgewezen. Joshua komt terecht in een
nachtopvang.

Zijn moeder heeft hij nooit gekend, zijn vader sterft als Joshua 16 is. Moederziel alleen is hij een prooi voor kwaadwillenden. Een mensenhandelaar ontvoert hem naar Nederland. Maar Joshua ontsnapt. Hij is nu vader en wil voor zijn
kinderen zorgen.

Overdags zwerft hij op straat. Tot hij een dominee ontmoet
die hem een tijd in huis neemt. Het verandert zijn leven.
Joshua begint met de opleiding voor timmerman en ontmoet een jonge vrouw. Ze heeft al een zoontje en samen
krijgen ze een dochtertje. De relatie gaat helaas stuk. Toch
wil Joshua voor zijn kinderen zorgen. Daarom wil hij per se
een verblijfsvergunning. “Ik moet wat van mijn leven maken. Voor mijn kinderen.” Acht jaar is hij nu in Nederland.

Hij groeit op in Bo, Sierra Leone, alleen met z’n vader. Die
overlijdt als Joshua 16 is. Vrienden van vader komen het vertellen en willen Joshua vervolgens dwingen toe te treden tot
de Poro. Een berucht genootschap met geheime rituelen en
praktijken. Joshua wordt gemarteld als hij niet wil toetreden.
Hij weet te ontsnappen, maar valt in handen van een mensenhandelaar. Die belooft hem veiligheid en een opleiding
in Nederland. In plaats daarvan wordt Joshua opgesloten en
moet hij ‘slechte dingen’ doen. In een letterlijk onbewaakt
ogenblik stapt hij naar de politie. Die stuurt hem naar Ter
Apel.
Joshua vindt het doodeng in het aanmeldcentrum, op een
kamer met jongens die drugs nemen. Gelukkig stroomt hij

9

Gezamenlijk

“Ik heb verschrikkelijk mazzel gehad dat ik de dominee heb
ontmoet. Veel jongens en meisjes hebben dat geluk niet. Ik
heb heel veel goede mensen leren kennen, veel met zóveel
talenten. Ze krijgen geen kans om bij te dragen aan dit land.
Het kan zo veel beter.” Hij valt even stil. Dan: “Ik ben geen
asielzoeker. Mijn verblijfsstatus in Nederland is niet wie ik
ben.”

PG LANGWEER
VANUIT DE LEGEBUORREN
Corona en Kerk Langweer
Iedereen is er zat van. En toch moeten we er weer over beginnen: Corona. Zolang de druk op de ziekenhuizen zo groot is,
moeten we ons als mensen gedeisd houden. Ook voor ons als
kerk betekent dat, dat we wellicht de kerkdiensten weer moeten gaan versoberen, wellicht weer terug moeten naar online
vieringen. We volgen als Kerk Langweer telkens gewoon de
richtlijnen die ons vanuit de landelijke kerk worden geadviseerd. Voor nu is dat zolang we als kerk niet om een QR-code
vragen: anderhalve meter afstand houden t.o.v. mensen met
wie je niet samenwoont, mondkapje op bij binnenkomst en
vertrek. Vanwege die anderhalve meter hebben we maar zo’n
50 zitplaatsen in de kerk. Grote geplande bijeenkomsten (we
zouden een stel bijzondere kerkdiensten organiseren) worden dus lastig. En bijeenkomsten van groepen mensen zijn
wellicht ook niet slim meer. Activiteiten waar veel mensen
op af zouden komen (mijn lezing over Gezond ziek zijn en de
filmavond) hebben we al afgelast evenals bibliodrama en het
zou zo maar kunnen dat er nog meer afgelast moet worden.
Ja, dat is vervelend. Maar het is ook noodzakelijk, daar ben ik
volledig van overtuigd. In het ziekenhuis ervaar ik de enorme
druk op de zorg dagelijks met eigen ogen…

en Zacharias en Elisabet als oude mensen zijn beiden geen
mensen die in het centrum van de belangstelling stonden in
het Romeinse Rijk van die dagen. Ze waren mensen in de
marge. Met behulp van Kerk in Actie zetten we daarom in elke
kerkdienst een kind centraal dat als vluchteling vastzit in een
kamp in Griekenland. Met deze verhalen uit Lukas 1 en uit
het leven van hedendaagse vluchtelingen bereiden we ons
voor op de komst van het Kindeke. Dat zijn vier erg bekende
verhalen. Ik zet de lezingen hieronder even op een rijtje:
1e advent (28 november): de oude Zacharias krijgt de boodschap dat zijn vrouw een zoon zal krijgen die hij de naam van
Johannes moet geven
2e advent (5 december): de aankondiging aan Maria dat ze
zwanger zal worden en een kind zal baren
3e advent (12 december): het bezoek van Maria aan Elisabeth
en de lofzang van Maria
4e advent (19 december): de geboorte van Johannes (de Doper) en de lofzang van Zacharias
Op 1e en 3e advent gaan gastvoorgangers voor. Zij zijn uiteraard vrij om over een ander Bijbelgedeelte te preken, maar
het gedeelte uit Lukas 1 zal wel telkens gelezen worden.
Vooruitblik: de Raad van Kerken organiseert…
De Raad van Kerken is op het idee gekomen om een Zang- en
Muziekavond te organiseren op zaterdagavond 12 februari in
de prachtige Katholieke Kerk van Sint-Nyk. De aanvang is om
19:30 uur en de toegang is gratis. We hopen uit de kosten te
komen door een collecte te houden. Ook moet er voor het
programmaboekje betaald worden, maar daarvoor krijgt u
dan wel veel achterinformatie over de koren en de medewerkers terug.
Muzikale medewerking wordt verleend door:
- Gemengd Koor Nicolaaskoor en Jongerenkoor Mei Inoar,
beiden o.l.v. Jan Steven Wuite, met medewerking van twee
dwarsfluitisten
- Korps Excelsior uit Ouwsterhaule - Scharsterbrug
- Interkerkelijk Koor Langweer o.l.v. Annelies Kwak
De Raad van Kerken organiseert dit omdat ze weet dat mensen van zingen en muziek houden. De Raad van Kerken heeft
het voornemen om vooral leuke dingen te gaan organiseren
in plaats van de oecumenische vieringen die we tot dusver
steeds deden en die niet iedereen op de been bracht.
De voorbereidingen voor de Zang- en Muziekavond zijn dan
ook in gang gezet, dus noteert u zaterdagavond 12 februari
maar vast in uw agenda. Mocht het 12 februari nog niet mogelijk zijn vanwege Corona dan plannen we een latere datum.
Nadere en uitvoerige berichtgeving volgt uiteraard in het volgend kerkblad en in de andere bladen.

Nieuwe buren.
We hebben als kerk nieuwe buren gekregen! Het zijn Benno
Beimers, Marloes van Ginkel en hun 9 maanden oude zoon
Bob. Ze bewonen sinds een paar weken het pand dat we kennen als de voormalige pastorie. Ze namen zelf het initiatief
om met ons als hun buren nader kennis te maken. In het
Dorpsblad hebt u al meer over hen kunnen lezen en als onze
nieuwe buren stelden ze zich aan ons voor. Lieve buurtjes,
we wensen jullie toe dat jullie snel je in Langweer helemaal
thuis gaan voelen!

PG Langweer

Zieken
Er zijn veel zieken, zowel thuis als in de ziekenhuizen. We proberen als kerkgemeenschap mee te leven. Speciale voorbede
hebben we in de kerkdiensten al een paar keer gevraagd voor
Mario en Yvonne Veldhuizen, die twee dagen voor hun verhuizing naar hun nieuwe woning in Sint Nyk te horen kregen
dat Mario ernstig ziek is. Wat een ontzettend moeilijke situatie. We wensen Mario, Yvonne, Annabel en Jimmy alle goeds
toe en hopen met jullie op een volledig herstel van Mario.
Adventsproject
In de kerkdiensten van advent volgen we dit jaar Lukas 1. Ze
gaan over de oude Zacharias en Elisabet die op hoge leeftijd
een zoontje krijgen die de latere Johannes de Doper zal zijn.
En ze gaan over Maria. Zowel Maria als Zacharias en Elisabet
zouden nooit bekend geworden zijn als de Bijbel niet over
hen zou schrijven. Maria als zwangere ongetrouwde vrouw

Goede weken toegewenst!
Aart Veldhuizen.
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TERUGBLIK OP DE KERKDIENSTEN
Zondag 3 oktober
Op de Gemeentezondag 3 oktober deden
verschillende gemeenteleden hun persoonlijke verhaal. o.a. Truke Beuckens.
Verhalen die ons allen raakten.
Ook kon men weer genieten van het optreden van een gelegenheidskoortje o.l.v.
Rinny Pijpker.

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 25 AUGUSTUS 2021
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PG Langweer

Ouderlingen:
• Op di 14 sept. Is een bijeenkomst voor de bezoekdames
georganiseerd. Het bezoekwerk zal geïnventariseerd worden
en er kunnen misschien nieuwe mensen ingezet worden.
• Men wil graag de ‘eetgroep’ in de Hoekstien weer starten
Er is veel vraag naar. Daar de restaurants ook weer open
zijn, kan het ook weer in de Hoekstien, zo wordt vastgesteld.
Diakenen:
• Jaarrekening 2020 is goedgekeurd door PKN.
• Alle leden hebben een kaart met foto van de kerk en bemoedigende woorden ontvangen.
• Solozangers uit de coronatijd hebben als blijk van waardering een attentie ontvangen
• De kerkrentmeesters hebben € 1500 bijgedragen voor de
‘bloemenpot’ van de diakenen.
• Het bloemenbeleid is weer opnieuw aangepast.
• Zondag 29 aug. is er collecte voor de slachtoffers aardbeving in Haïti. (Kerkinactie).
• Nieuwe actie: Niet bestede cadeaukaarten kunnen gedoneerd worden aan een goed doel.
Kerkrentmeesters:
• De jaarrekening 2020 is goedgekeurd. Met de aantekening
dat er voortaan meer waarde-inzicht moet komen van landerijen en gebouwen etc., wat veel extra werk geeft.
• Het onderhoud van de kerkgebouwen is uitbesteed aan
het management van de SKGB. In week 40 zal begonnen
worden met het klein onderhoud, zoals schilderwerk.
Winteractiviteiten: Vorig seizoen zijn alle activiteiten geannuleerd vanwege corona. Er staat nu weer een programma op stapel. Half september zal het programmaboekje bezorgd worden in Langweer.
Diensten Doniahiem: Langweer staat minder ingeroosterd,
nu in verhouding met de uren van ds. en het aantal leden.
Wat verder ter tafel komt: Op de volgende vergadering zal
bekeken worden of de gemeenteavond al kan en wanneer.
Sluiting: Geertje Minnee sluit af met een gebed uit ‘Petrus’
getiteld: ‘Als er muren’ (Harmke Heuver).

Afwezig: ouderling Helma van Tongeren en diaken Pieter
Brinksma.
Opening: Voorzitter Fokke Hoekstra opent de vergadering.
Ds. Veldhuizen leest de eerste verzen uit Genesis: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog
woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar
Gods geest zweefde over het water. God zei: “Er moet licht
komen en er was licht’... Deze woorden uit Genesis maken
duidelijk dat de aarde van oorsprong woest en ledig was,
dus de slechte machten gaan aan de schepping vooraf. Gods
licht moet er nog over heen, aldus ds. Gezien de actuele verschrikkelijke gebeurtenissen in Afghanistan kunnen we stellen dat we er nog niet klaar mee zijn. Hierover wordt nog
van gedachten gewisseld.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Ingekomen stukken: Brief n.a.v. de plannen ‘energiepolder’. In het verslag in het kerkblad werd vermeld dat er 1
negatieve en 9 positieve reacties waren op de plannen. De
vermelde reactie was niet negatief bedoeld, maar kritisch,
aldus het schrijven, zo wordt nu vastgesteld.
Notulen kerkenraadsvergadering 2 juni 2021: De notulen
worden goedgekeurd.
Terugblik diensten: “Zingen we niet teveel, is dit toch niet
riskant?“ Allen zijn van mening dat het meevalt. Er zijn niet
meer dan 45 mensen in de kerk en men zit op anderhalve
meter afstand.
Vooruitblik diensten:
• Gemeentezondag 3 oktober. Als het interkerkelijk koor
nog niet kan optreden dan wordt er een gelegenheidskoortje samengesteld. Verdere ideeën worden nog uitgewerkt.
• Friese Kerkendag 24 oktober, verstrekte flyer wordt in de
kerk gelegd en in het kerkblad afgedrukt. Er is geen dienst
vanuit onze kerk, wel is de dienst uit Joure via Omrop Fryslân te zien.
Mededelingen predikant: Ds. is aan zijn nieuwe baan begonnen als geestelijk verzorger in het ziekenhuis in Sneek
voor 2 dagen. Hij heeft afscheid genomen van ‘Patyna’.

VERJAARDAGEN
Gemeenteleden die in december 2021 - januari 2022
80 jaar en ouder worden

Geloven is geluk

09-12-2021 Mevr. S. Blekkenhorst-Pasma
Oasingaleane 29, 8525 EN Langweer.
21-12-2021 Mevr. A. Regeling.
De Molier 11, 8525 EX Langweer.

Geloven is geluk; is gaven van de Heer,
om, niet begrijpend, toch te blijven hopen;
in vast vertrouwen achter Hem te lopen
al zie je zelf geen spoor, geen voetpad meer.

08-01-2022 Mevr. W. Gentenaar.
Troelstraweg 25, 8524 DK Teroele.
19-01-2022 Dhr. H. Blekkenhorst.
Oasingaleane 29, 8525 EN Langweer.

Geloven is geluk. ’t Bestaat soms in één woord:
Rabbouni! Meester! Niets meer te verlangen
dan uit Zijn monde de zegen te ontvangen
die je beschermt tot dóór de nauwe poort.

Voor deze jarigen het volgende gedicht van Nel Benschop:

Geloven is geluk. Maar elk geluk is teer;
je kunt het door gebrek aan zorg verspelen.
Alleen als je ’t met anderen wilt delen
bemerk je vol verwond’ring; het wordt méér!

VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN
Opbrengst collectes augustus en september
1 aug.
5 sept.
8 aug.
12 sept.
15 aug.
19 sept.
22 aug.
26 sept.
29 aug.

€
€
€
€
€
€
€
€
€

91,65
61,45
119,40
62,21
101,25
65,50
57,80
67,00
89,40

Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor de huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier
voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar
om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven
meenemen.

Collecte missionair werk
Collecte zomer zending

Noodhulp Haïtie

12 december 2021 Adventscollecte kerk in actie
Een stabiel thuis voor kinderen
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al te veel mee. In De
Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen
wonen en werken aan hun toekomst. In jeugddorp De Glind
gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan
28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.

PG Langweer

28 november 2021 Adventscollecte Kerk in Actie
Kerken geven kinderen een toekomst
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten.
Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken
troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit
te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en
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25 december 2021 Kerstcollecte kerk in actie
Kinderen in de knel Kom op voor kinderen in de knel

16 januari 2022 Ondersteuning gemeenten
Toerusting voor werkers in de kerk

Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen
kinderen op deze wereld hebben
geen veilig thuis, geen schouder
om op uit te huilen en niemand
die hen beschermt. Kerk in actie
komt voor hen op en juist met
Kerst verdienen deze kwetsbare
kinderen extra aandacht en steun.
Doe daarom mee met onze kerstcollecte!. In de loop van 2021
maken we via de website en op
andere manieren bekend welk
kinderproject het meest urgent is.

De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt
de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn
tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot
kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed
toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers – maar ook professionals – met een
groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij
hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en
ervaringen uitwisselen.

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Collectes

Mutaties
Vertrokken:
Mevr. M. Los, Buorren 49 naar Gorredijk
Fam. P. J. Post, Pontdyk 4a 0004 naar Harlingen-Midlum

Collecten Augustus € 477,15 (incl bonnen)
Collecten September € 273,79 (incl bonnen)

UITNODIGINGEN

U I T N ODIG I N G
Jubileum 60 jaar organist

Rinny Pijpker-van der Spoel
2 november 1961 - 2 november 2021
Datum:
Zondag 5 december 2021
Plaats:
PKN kerk Langweer, aanvang 9.30 uur
Met medewerking van:
Dominee Aart Veldhuizen
Organist Sietze Kraak
Vocaal ensemble Cantabile

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom
in de Hoekstien, om onder het genot van een kopje koffie
met traktatie, haar te feliciteren.
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Tijdens deze feestelijke dienst wordt aandacht gegeven
aan het bijzondere jubileum van organist Rinny Pijpker

KERSTVIERING

Uitnodiging voor 55+ dorpsgenoten
Woensdag 15 december 2021
Aanvang 16.30 uur in de Hoekstien
Vorig jaar hebben we het allemaal moeten missen,
maar dit jaar gaan wij in een gezellige ontspannen sfeer weer aandacht geven
aan de beleving van Kerstmis met als afsluiting een gezamenlijke maaltijd.
U bent van harte welkom!
Graag tijdig aanmelden,
maar uiterlijk tot maandag 13 december 12.00 uur
bij: Jetske de Jong, Bredyk 4, Tel. 0513-499738

Bij het opmaken van het kerkblad nemen de besmettingen toe
en maatregelingen worden strenger.
Houd er rekening mee dat al deze uitnodigingen onder voorbehoud zijn.

ADRESSEN

PG Langweer

Predikant:

Ds. Aart Veldhuizen, Legebuorren 67, 8525 GX Langweer.
aart.c.veldhuizen@gmail.com
Tel. 06 - 107 021 65
Ouderling scriba:
Geertje Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer
Tel. 0513 - 499 248
scriba@kerklangweer.nl			
Overige ouderlingen:
Rinny Pijpker-van der Spoel
Tel. 0513 - 499 307
Helma van Tongeren-Waschkiewitz
Tel. 06 - 110 923 17
Diaconie administratie: Jetske de Jong-Beuckens, Bredijk 4, 8525ER Langweer
Tel. 0513 - 499 738
diaconie@kerklangweer.nl
Banknummer: NL07.RABO.0334.7030.85
Project Gezamenlijke Diaconieën en Caritas: “Thomashuis Sint Nicolaasga”
Banknummer: NL93.RABO.0370.6020.13
Overige diakenen:
Els Theel-Handgraaf
Tel. 0513 - 436 900
Pieter Brinksma
Tel. 0513 - 499 310
Kerkrentmeesters:
Voorzitter: Reinoud de Boer
Tel. 06 - 372 745 03
Administratie: Fokke Hoekstra, Houtvaartweg 3, 8525 GC Langweer
Tel. 06 - 423 051 88
Ledenadministratie:
Grietje de Boer-Faber, Langwarderdijk 7, 8525 DP Langweer
Tel. 0513 - 499 449
Banknummer: NL67.RABO.0334.7007.44
beheer@kerklangweer.nl
De Hoekstien:
Beheerder: Pietie Wildschut-v.d. Meulen, Lyts Dykje 34, 8525 GC Langweer
Tel. 06 - 129 569 47
pietiewildschut@hotmail.com
Kosterpoule:
Coördinatie: Marten Klaas Brinksma
Tel. 06 - 108 502 22
Redactie kerkblad
Aukje de Jong-de Jong, It Boerein 2, 8523 NX Idskenhuizen
Tel. 0513 - 853 637
Geertje Minnee-Schalkers
Tel. 0513 - 499 248
kerkblad@kerklangweer.nl
Tel. 0513 - 431 407
Website
Els Theel-Handgraaf
Tel. 0513 - 436 900
Aukje de Jong- de Jong
Tel. 0513 - 853 637
Website protestantse gemeente te Langweer: www.kerklangweer.nl
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Op ’e Noed
Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

TERUGBLIK OP DE DIENSTEN

Op zondag 24 oktober hebben wij, Jannie, Linda en Geertje een dienst georganiseerd die anders was dan wat we gewend zijn in onze gemeente. Een dienst met een thema en
met werkvormen die er voor zorgen dat je zelf actief bezig
bent met het thema in plaats van alleen maar te luisteren.
Het thema van deze dienst was water. Het levende water zoals Jezus ons uitlegt en het water van de schepping. Ook de
kracht van water kwam voorbij in het verhaal van een huis
op de rots en een huis op het zand.
Tijdens de dienst, na ongeveer een half uur, kwamen we bij
het interactieve gedeelte. We hadden zeven verschillende
activiteiten bedacht waar iedereen mee kon doen. Zo was
er een activiteit om bijbelteksten met elkaar te bespreken,
elfjes schrijven, tekenen, proefjes en de meditatie in de
kerkzaal.
Een zeer geslaagde eerste dienst waar we hopelijk nog meer
van mogen organiseren.

Dankdag. In de kerkzaal stonden de keurig gedekte tafels
waaraan we plaats konden nemen, alvorens onze meegebrachte producten te plaatsen bij de ‘preekstoel’. Er was
een prachtig ‘bloemstuk’ gemaakt in de vorm van trapsgewijs neergelegd voedsel wat de aarde ons
biedt. Er hadden ruim
dertig mensen zich
opgegeven voor deze
dienst. Het bestek,
borden e.d. waren ter
beschikking gesteld
door Hof en Hiem. Na
het welkom van onze
voorzitter van de kerkenraad volgden we
onze liturgie. Er was
heerlijke soep, brood
(bruin en wit), krentenbrood, karnemelk, melk, fruit en koffie toe. En…er was meer dan genoeg; tot overhoudens toe!
De algehele leiding was in handen van Anneke Adema. Nog
dank aan Rennie Pijpker, zij toonde zich bereid om in te
vallen daar onze eigen organisten helaas verstek moesten
laten gaan. De liederen, lezingen, gebeden en gedichten
in de liturgie stonden duidelijk in het teken van dankbaarheid. “Dank U Heer voor al wat leeft, dank voor alles wat
Gij geeft” Ook de woorden van Anneke Adema hadden een
duidelijke boodschap, wonderlijk dat de aarde steeds weer
nieuwe vruchten geeft. Ook wees zij ons tijdens de dienst
op het prachtige schilderij op de voorkant van onze liturgie. Daarop waren glooiende graanvelden te zien en mensen die de akkers aan het bewerken waren. Zoekt u het nog
maar eens op het heet “De oogst” van Vincent van Gogh. De
collecte na afloop was bestemd voor de Nederlandse overkoepelende organisatie voor voedselbanken in Nederland.
Zij weten waar behoefte is aan financiële steun. Dank voor
deze opzet rondom de dankdienst voor arbeid en gewas.

Een greep uit de geschreven elfjes.
Vrouw
Verstoten alleen
Zoekend naar water
Zorgen voor de onbekende
Jezus

Water
Stromende vloed
Langs mijn lichaam
Lest mijn innerlijke dorst
Vervuld

Droog
Oneindige woestijn
Geen leven mogelijk
Verlossende bron van water
God

Water
Helder glas
Druppels een plas
Onschatbaar voor de aarde
Water

Water
In zee
Golven gaan mee
Spelen in de branding
Plezier

Water
Heilig water
Voor een kind
Gezegend met Gods liefde
God

				
Dankdienst voor gewas en arbeid 3 november 2021
Deze keer was de opzet anders dan wij gewend waren, het
werd een bijzondere dienst. We kwamen bij elkaar voor
een eenvoudige maaltijd. Het eten werd afgewisseld door
gebeden, woorden en gedichten die te maken hebben met
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Dienst zondag 24 oktober

Dank aan onze gastvrouw Tjitske van Koten, Anneke Adema
en alle anderen die zich verdienstelijk hebben gemaakt om
er zo’n bijzonder gebeuren van te maken.
Tot slot een gedichtje van Aukje Wijma :
De kastanje laan ligt open
wacht op voetstappen
die door licht en schaduw
hun weg vinden.
De rijpe roodbruine vruchten
liggen onderweg voor het oprapen
Zoals gewoonlijk waren er ook weer houdbare producten
meegenomen, die later die week door Janny Bultsma naar
de Voedselbank zijn gebracht.

De foto’s zijn van Anneke Adema.
En het verslag is van Trijn van der Heide.

VERSLAG GROTE KERKENRAAD VAN DONDERDAG 9 SEPTEMBER 2021
1. Opening
Voorzitter Jan de Jong opent de vergadering en heet Katharina de Vries en Ineke Bijl in het bijzonder welkom. Zij worden eind deze maand diaken en ouderling-kerkrentmeester,
evenals Hayo Wind en Geertje Oppedijk (ouderling kerkrentmeester en diaken).
Precies een jaar geleden, op 9 september 2020, was de laatste vergadering van de GKR. We zijn blij dat we nu grotendeels gevaccineerd zijn en weer van start kunnen.
Jan leest een stuk voor van de scriba van de landelijke kerk,
René de Reuver, over de toekomst die in handen is van God.
De kerk is wel onze zorg, maar de toekomst van kerk en
wereld is in handen van God. Uiteindelijk zal Hij alles goed
maken. Daarna gaat Jan ons voor in gebed.

we niet eerder in de beide oude kerken diensten kunnen
houden totdat het mogelijk is daar diensten te streamen.
Wat blijft is de moeilijkheid voor minder mobiele mensen
om in de beide oude kerken te kunnen komen. We zouden
kunnen overwegen om twee maal per vier weken in Idskenhuizen te kerken en de andere twee keer in Tjerkgaast en
St. Nyk.
We willen in oktober een Gemeentebijeenkomst organiseren om dit te bespreken, het liefst na een dienst op zondagmorgen.
Start- en doopdienst. Tentdienst Boerewille
Zondag 12 september is onze startdienst in de tent op het
erf van Boerewille. Tijdens deze dienst wordt het zoontje
van Siebren en Ylona Reijenga gedoopt en stappen de kinderen van groep 8 over van kindernevendienst naar het
Jeugdwerk.
De tent staat op het erf van de familie Reijenga vanwege
een jubileum van de zorgboerderij. Door de tent een week
eerder te plaatsen kunnen wij hier ook gebruik van maken.

PG Op ’e Noed

2. Notulist (vacature) - Notulen
Harm Hania was voor kort onze notulist. Maar omdat hij
verhuisd is, moeten we nu op zoek naar een andere notulist.
3. Evaluatie kerk zijn in Coronatijd en hoe gaan we nu
verder - diensten, livestream/opnames, kerkgebouwen
Op tafel ligt een overzicht van de viewers van de onlinediensten. Gemiddeld zijn er meer dan 100 viewers per dienst.
De fysieke diensten worden nog niet goed bezocht. Daarom
stellen we onszelf een aantal vragen: Moeten we nog doorgaan met aanmelden voor een dienst? Het is zo ongastvrij.
We besluiten dat na komende zondag de leden zich niet
meer hoeven aan te melden voor het bijwonen van kerkdiensten.
Hoe nu verder? Willen we ook weer diensten houden in St.
Nyk en Tjerkgaast? Ja, dat willen we. Maar hoe gaat het dan
met de opnames? In de andere kerken is dat niet zo eenvoudig te realiseren. Het is niet gemakkelijk om alle apparatuur
mee te nemen. Bovendien kunnen we niet van Wim en Alex
van der Wal verwachten dat zij elke zondag aanwezig zullen
zijn om de dienst op te nemen. Misschien moeten we apparatuur aanschaffen voor de gebouwen in Tjerkgaast en St.
Nyk die daar kan blijven.
We willen niet stoppen met het aanbieden van online-diensten, vooral omdat sommige mensen niet meer in de beide
oude kerken kunnen komen, of zelfs helemaal niet meer in
de kerk kunnen komen op zondagmorgen. Dat betekent dat

4. Jaarrekening van de diakonie.
Auke licht de jaarrekening toe en wordt vastgesteld
5. Taakgroepen Pastoraat, Diacionaat,
Kerkrentmeesters, Jeugd
Diaconaat: De diakenen zijn blij dat er twee nieuwe diakenen zijn: Geertje Oppedijk en Katharina de Vries.
De diaconie heeft kleine avondmaalsbekertjes aangeschaft.
College van Kerkrentmeesters; Het College is op zoek gegaan
naar een nieuwe boekhouder, maar kon niemand daartoe
bereid vinden. Er werden ook geen geschikte boekhoudbedrijven gevonden die de boekhouding zouden kunnen doen.
De PG Langweer heeft de boekhouding uitbesteed aan KKA
in Drachten. Zij zijn daar tevreden over. Daarop heeft het
College informatie gevraagd aan KKA. Uiteindelijk heeft het
College besloten met KKA in zee te gaan. Het CvK zal wel een
aantal dingen zelf blijven doen, om de kosten van KKA te
beperken. Tot 1 november doet Ineke Bijl de administratie.
Zij zal ook Actie Kerkbalans begeleiden. Dat laatste blijft ze
ook de komende jaren doen.
Hiltsje Hoekstra wordt na 1 november de nieuwe penningmeester.
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De administratie van de begraafplaatsen is overgegaan naar
Anita Spijksma en Wessel Spijker.
De klokkenstoel van Legemeer heeft groot onderhoud gehad. Het dak van de klokkenstoel moest helemaal vernieuwd worden.
Het college is bezig om opnieuw de hoogte voor de grafrechten te bepalen. Als we het bedrag niet verhogen, dan is het
beheer van de begraafplaatsen in de toekomst niet meer
kostendekkend.
Jeugd; Jannie leest een brief voor die is opgesteld door Linda
Wind, Geertje van der Meer en haarzelf. Ze luiden de noodklok. In 2019 is het jeugdwerk (catechese) sterk teruggelopen. Tijdens de coronaperiode is het jeugdwerk nauwelijks
doorgegaan. Er is wel wat georganiseerd, maar de reactie
was nihil. Daarop is een brief gestuurd naar de ouders met
de vraag of zij hun kinderen / jongeren weer naar catechese
en de kerk willen sturen / meenemen. De ouders gaven aan
dat ze het niet zien zitten om hun jongeren te motiveren
om naar een kerkdienst te gaan als het orgel de samenzang

begeleidt. De briefschrijvers pleiten om één keer per maand
een bijzondere dienst voor 50-minners te organiseren, waar
zij hun kinderen mee naar toe kunnen nemen.
De briefschrijvers willen graag in oktober met de kerkenraad in gesprek over dit vraagstuk en het zal dan op de
agenda staan.
6. Reitze Sybesma legt uit wat de mogelijkheden zijn
om kerkelijk geld te investeren in landbouwgrond en
de baten hiervan.
Deze informatie zullen we in de komende tijd overwegen.
Eerst moeten we overzicht hebben hoe ons financiële plaatje er uitziet. Wat voor kosten kunnen we de komende jaren
tegemoet zien en wat blijft er dan over?
7. Sluiting
Nel Pit leest voor uit een boekje van Jurjen Beumer, getiteld
‘Op de drempel’. De voorzitter bedankt daarna alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.

VERSLAG VAN DE KLEINE KERKENRAAD OP 13 OKTOBER 2021
Opening
Jan opent de vergadering door een lezing uit de bijbel
(Johannes 8 vers 48-59). Uit deze tekst komt het bekende
spreekwoord: “hij heeft Abraham gezien” als iemand 50
wordt. Hierna gaat Jan met ons in gebed waarmee de vergadering is geopend.

Jeugddiensten
Geertje legt uit dat we naar een andere manier van vieren
toe willen speciaal voor de jongere generatie. De dienst van
24 oktober a.s. zal daarom vernieuwend zijn, met workshops en activiteiten om uit te kiezen. Het is een test om te
kijken wat de gemeenteleden maar ook vooral de jongeren
met hun ouders hiervan vinden.

Notulen van de vergadering van 9 september 2021
De notulen worden kort doorgenomen, deze zullen op 9 november a.s. worden vastgesteld bij de GKR.

Organiseren van een bijeenkomst voor alle vrijwilligers
Nog voor de feestdagen wilden we een gezellige middag
of avond organiseren voor alle vrijwilligers. Door de aangescherpte maatregelen rond Corona wordt dit uitgesteld.
Maar wat in het vat zit, verzuurt niet.

Kerk zijn in Coronatijd:
gemeenteochtend op 10 oktober jl.
De opmerkingen die deze ochtend zijn gemaakt vinden we
begrijpelijk, iedereen heeft een eigen mening vanuit z’n eigen persoonlijk leven. Het oude ritme weer oppakken en
weer om-en-om diensten houden in alle dorpen, is voor een
aantal gemeenteleden heel belangrijk. Daarbij wordt aangegeven dat de kerk in Idskenhuizen goed bereikbaar en
toegankelijk is, ook voor minder validen.
Het is heel fijn om te horen dat de online diensten zo worden gewaardeerd. De KKR is van mening dat in elke kerk
een eigen installatie moet komen voor het online uitzenden
van de diensten.

Raad van Kerken/RK parochie St Nicolaasga e.o.
De RK parochie heeft besloten om te stoppen met de oecumenische diensten. In de Raad van Kerken is gesproken
over een muziekavond i.p.v. een euchastieviering. De Raad
van Kerken blijft bestaan en er wordt nog gezocht naar een
vervanger voor Harm Hania.
Dankdag 3 november 2021
Het voorstel is om te starten met een gezamenlijke maaltijd
om 18.30 uur met aansluitend de dienst. We besluiten om
dit een keer te proberen en te kijken hoe het gaat, ook al zal
mogelijk het tijdstip niet voor iedereen geschikt zijn.

Na intensief beraad is het voorstel van de KKR om 2x per
vier weken een dienst in Idskenhuizen te houden, 1x in
Tjerkgaast en 1x in Sint Nyk. Dit voorstel moet echter nog
wel worden bekrachtigd door de GKR. We zijn van mening
dat het uiteindelijk om de mensen gaat en niet om de stenen. Tot
1 februari 2022 worden de diensten Idskenhuizen gehouden.

Pastoraat
De administratie rond het halen van bloemen bij de Jumbo
en Bosma heeft aandacht nodig, de bonnetjes worden niet
altijd ingeleverd waardoor we geen controle hebben. Klaas
vraagt hoe het zit met de privacy van gemeenteleden m.b.t.
het opnemen van een online dienst. Hierop wordt aangegeven dat dit eerder is besproken en dat gemeenteleden
eventuele bezwaren kunnen aangeven. Verder willen de
ouderlingen graag de uitslag van het jaarprogramma (het
winterwerk) ontvangen.

Tijdens de gemeenteochtend is tevens een reactie gegeven over de gesloten Bijbel (Statenvertaling) in de kerk. We
begrijpen het gevoel van een open Bijbel, maar het is ook
kwetsbaar, dan moet er iets van glas omheen worden gemaakt. De kerkenraad heeft dit nog in beraad.
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Vanuit de taakgroepen:

Diaconie
Nel vraagt hoe we het Heilig Avondmaal hebben ervaren.
De leden van de KKR geven aan dat het mooi was en heel
plezierig. Het gebruik van kleine bekertjes is ook goed bevallen. Maar bovenal is het goed om dit weer met elkaar te
mogen vieren in de kerk. De collecte op
3 november (dankdag) was bepaald voor de voedselbank
maar mogelijk wordt hier een ander doel voor gekozen. Verder geeft Nel aan dat de wijken zijn verdeeld, er is nog één
vacante wijk.

we toch iets aan te bieden op onze website. Ook geeft Gerda
aan dat zij gevraagd is als lid van het breed moderamen van
de classis en dit heeft ze geaccepteerd.

Kerkrentmeesters
De begroting voor 2022 van de kerk volgt in de vergadering
van november. Van de jaarrekening over 2021 hebben we
een concept ontvangen van KKA (het administratiekantoor).
Jappie Hoekstra is gevraagd als nieuwe koster en heeft ingestemd. Hij draait de komende tijd mee met Wico.

Sluiting door Jannie
Jannie sluit de vergadering met ‘het verhaal van het potlood’. Dit gaat over een oma die haar kleinzoon vertelt over
de eigenschappen van een potlood en dat hij later maar
net zoals het potlood mag worden. Er is altijd een hand die
leidt, het slijpen doet een beetje pijn maar we worden er
beter door, je kunt uitgummen (corrigeren) wat je fout deed
en opnieuw beginnen, het belangrijkste zit in de binnenkant en ten slotte, je laat altijd een spoor achter, wees je
daarvan bewust.

Nel geeft aan dat we tijdens de Friese Kerkendag ook zelf
gewoon dienst hebben, dit vraagt dus om keuzes.
Roel geeft aan dat de nieuwe Bijbelvertaling binnenkort uitkomt en vraagt of we deze ook willen gebruiken. De KKR
geeft aan deze inderdaad te willen gebruiken.

Rondvraag
Gerda: de Maeykehiemdienst staat gepland voor 14 november a.s. maar er is geen vervoer naar Idskenhuizen voor de
bewoners. Daarom is het voorstel om de dienst in St Nyk te
houden (op loopafstand) en op een ander moment de dienst
op te nemen vanuit Idskenhuizen. Op die manier hebben

Jan dankt ons voor de aanwezigheid en inzet en wenst ons
wel thuis.

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

VANUIT IJSSELMUIDEN
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Theorie ‘U’

weer richting. Dat vertrouwen mag je hebben. Vervolgens
klim je langzaam naar boven via het andere pootje van de
‘u’.
Het is dus óf naar het andere pootje overspringen, de snelle
oplossing, óf de diepte in gaan en je probleem van begin
tot einde verkennen, wachten op wat komt en je door de
situatie en door je eigen nadenken en nieuwe richting krijgt
aangereikt. Waar je bij ‘overspringen’ verder zult gaan op de
oude voet, met het gevaar al snel weer voor eenzelfde probleem te staan, zul je door af te dalen in de ‘u’ een andere
richting kiezen, waardoor het probleem zich niet opnieuw
zal aandienen.
Wij zijn over het algemeen van de snelle oplossingen, de kortste klap, geen gezeur, en weer
dóór. In onze kerk, in onze relaties, in onszelf.
Ik herken het maar al te goed. Maar afdalen in
het probleem levert veel meer op.
Ik kende theorie ‘u niet, maar was verrast door
de wijsheid ervan. Nou, dat wilde ik even met
je delen.

Onlangs keek ik naar een oude aflevering van ‘De Verwondering’, waarin Annemiek Schrijver Nynke Laverman te gast
krijgt in De Boshut. In dat gesprek kwam ‘theorie U’ voorbij.
Stel, je hebt een probleem. Je zit dan denkbeeldig boven
aan het ene pootje van de ‘u’. Je wilt het oplossen door zo
snel mogelijk naar het andere pootje te springen. Ziezo, probleem opgelost en je kunt weer verder gaan als tevoren. Je
hebt het probleem overwonnen door er overheen te springen. Maar eigenlijk heb je het niet verwerkt. Je hebt het probleem hooguit achter je gelaten.
De kunst bij het overwinnen van een probleem
of van angst of verdriet is om af te dalen in je
probleem. We moeten dus langs het ene pootje
van de ‘u’ naar beneden. Alsof je in een put
zakt. Daar op de bodem verkeer je een tijdje in
de luwte van je probleem en heb je de tijd om
na te denken. Je weet nog niet hoe je weer boven zult komen. Je wacht af, zonder in paniek
te raken. Stilte en rust kunnen ook helend zijn.
In de stilte, op de bodem van de ‘u’ vind je

Ds. Gerda Keijzer
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Vangnet

beetje medelijden met de mug of vlieg die in het net landt.
In onze mensenwereld heeft het woord ‘vangnet’ juist een
positieve lading: wij mensen hebben een vangnet nodig om
niet in zeven sloten tegelijk te lopen of om ons te redden
van angst en verdriet.
Ik heb soms zo maar het idee dat ik word opgevangen in
zo’n bijna onzichtbaar vangnet. Ik wist niet eens dat het er
was, maar Iemand / iemand heeft het gespannen en zo af en
toe voel ik de weerstand van het vangnet en veer ik weer terug, zodat ik niet val. Hoppekee, weer terug op mijn benen.
Vangnetten zijn nodig. De vliegen en muggen zullen er heel
anders over denken, maar ik zweer erbij.

Het is begin oktober. Voor het raam van mijn werkkamer
hebben spinnen in korte tijd vier spinnenwebben gemaakt.
Eén ervan is zo fijntjes: ik tel wel 40 draadjes rondom de
kern. Met lange draden zitten de webben vast aan de stenen
rondom het kozijn en de hortensia’s in de tuin. Ze wapperen
in de wind, maar zijn zo sterk dat ze niet loslaten en keurig
in vorm blijven.
Ik schrik van vier(!) webben voor mijn raam. Ben ik nou zo’n
waardeloze huisvrouw dat spinnen in no time vier webben
konden spinnen? Ik heb pas nog de ramen gezeemd…?!
Dan probeer ik het positief te zien: met zoveel webben voor
je raam kan er geen vlieg meer op de kozijnen landen om
die onder te poepen. Zo blijkt maar weer dat Cruijff gelijk
had toen hij de onvergetelijke woorden sprak: Elk nadeel
hep se voordeel.
Om dit ‘voordeel’, maar ook omdat de spinnen zo hun best
hebben gedaan en de webben zo mooi glanzen in het morgenlicht, besluit ik deze vangnetten niet weg te halen. Wat
met zoveel inspanning gebouwd is, ga ik niet ruw afbreken
met een ragebol.
Tijdens het werk die morgen, blijf ik steeds even kijken naar
de webben. Een vangnet, schreef ik hierboven. De vangnetten voor mijn raam zijn gemaakt om een maaltijd te serveren aan de bouwer van het web. Wie er in terecht komt,
heeft niet veel perspectief. Je dient als ontbijt, lunch of diner. Ik gun de spin van alles het beste, maar heb toch een

Ds. Gerda Keijzer

VAN DE JEUGD
Kindernevendienstnieuws

Kerstnachtdienst
De organisatie van de kerstnachtdienst van vrijdag 24 december zal in handen zijn van Jannie, Linda en Geertje. Op
24 oktober hebben wij een experimentele dienst georganiseerd maar deze kerstnachtdienst zal een origineler karakter hebben. Zingen van de traditionele kerstliederen en luisteren naar een mooi verhaal. Maar toch geven wij er weer
een eigen draai aan.
Helaas weten wij op dit moment nog niet welke coronaregels op dat moment zullen gaan gelden want wij hadden u
graag opgeroepen om allemaal te komen. We wachten de
regels af maar het wordt sowieso een dienst om niet te missen.

De leiding van de kindernevendienst heeft op 2 november
vergaderd en tijdens deze vergadering hebben wij besloten
te gaan stoppen met de Kindernevendienst. Op zondag 7
november wordt de laatste keer Kindernevendienst gegeven. De reden dat we stoppen is dat er te weinig kinderen
zijn die regelmatig komen.
Tijdens de grote diensten, zoals Kerst, overstap groep 8,
startzondag, Palmpasen, doopdiensten en bijzondere diensten zal er wel Kindernevendienst zijn.
Vanaf zondag 14 november staat er in de kerk bij de ingang
een tafel met kleurplaten, puzzels en prentenboeken. Hier
mogen kinderen iets uitzoeken en meenemen naar hun eigen plekje. Zo kunnen ze tijdens de dienst hiermee aan de
slag.

De jongeren die al enkele jaren komen naar rock steady en
youth alpha weten dat wij meestal ons seizoen starten in
oktober. Dit jaar is het nog niet gelukt om de catechesegroepen op te starten en nu gooien de coronabeperkingen weer
roet in het eten. Voor nu zien we nog geen mogelijkheid om
weer te kunnen beginnen.
Via deze weg willen we dan ook graag laten weten dat we
dus nog niet begonnen zijn met de categese en dat het
waarschijnlijk ook nog wel even gaat duren voordat we kunnen starten.

De leiding van de Kindernevendienst
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Catechese en Corona

zijn met de categese en dat het waarschijnlijk ook nog wel even gaat duren voordat

Via we
dezekunnen
weg willen
we dan ook graag laten weten dat we dus nog niet begonnen
starten.
zijn met de categese en dat het waarschijnlijk ook nog wel even gaat duren voordat
we kunnen starten.

Kerst geheimschrift

Kerst geheimschrift

VAN DE DIACONIE
Kerstviering voor onze oudere gemeenteleden
gaat niet door in 2021

20-jun
27-jun

Noodhulp Griekenland vluchtelingen
Diaconie

€ 126,63
€ 96,63

Het is al jaren een goede gewoonte om vòòr de Kerstdagen
onze gemeenteleden van 80 jaar en ouder aandacht te geven. Het mooist is om elkaar te ontmoeten tijdens een ‘gezellig samenzijn’, met aandacht voor voor het Kerstverhaal
en samen mooie liederen te zingen.
Helaas heeft de Diaconie, i.v.m. de coronamaatregelen,
moeten besluiten om een bijeenkomst met zoveel mensen,
niet te organiseren.
Wij beraden ons nu op een andere manier van aandacht.
Wij hopen dat u begrip heeft voor ons besluit.

Juli
04-jul
11-jul
18-jul
25-jul

KIA actie vakantie tas binnenland
Project Pema Nepal
Stichting Vrienden v Anna Schotanus
Bijbelvereniging

€ 144,00
€ 108,15
€ 123,75
€ 106,25

Overzicht collecten diaconie

PG Op ’e Noed

IngeDoel
komen		
Mei
02-mei KIA noodhulp libanon
09-mei Kia Aktie ik zal er zijn voor jou
13-mei Diaconie
16-mei Blessed Generation Kenia
23-mei Project Diaconie Ghana
30-mei World Vision
Juni
06-jun
13-jun

Jeugdwerk eigen gemeente
Bartimeüs

Collecte
gelden
€ 75,00
€ 84,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 59,00
€ 50,00
€ 96,63
€ 96,63
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Augustus
01-aug Diaconie
08-aug UMCG pastorale dienst
15-aug Diaconie
22-aug Gez. Diaconien / Caritas
29-aug KIA Pakistan zending

€ 120,70
€ 130,00
€ 124,20
€ 98,00
€ 101,00

September
05-sep Bloemenfonds
12-sep Edwin stichting Langweer
19-sep Diaconie
26-sep Noodhulp aardbeving Haïti

€ 129,20
€ 247,85
€ 144,15
€ 305,20

Oktober
03-okt
10-okt
17-okt
24-okt
31-okt

€ 76,40
€ 199,80
€ 112,30
€ 118,05
€ 115,30

PKN Kerk & Israël
H.A. Project
NBG
Project Diaconie Ghana
KIA Indonesie boeren ondersteuning

November
03-nov Voedselbank
07-nov Diaconie
14-nov vrienden van maykehiem

Kapel Doniahiem
02-sep Wilde Ganzen
16-sep Wilde Ganzen
30-sep Wilde Ganzen
14-okt Wilde Ganzen
28-okt Wilde Ganzen

€ 110,25
€ 72,80
€ 75,02

€ 20,50
€ 33,20
€ 34,65
€ 35,75
€ 25,70

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Algemeen

Einde acceptgiro

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!

In 2023 komt na 46 jaar het einde in zicht van het gebruik
van de acceptgiro. Daarop vooruitlopend hebben we besloten om voor de eindejaars- en pinkstercollecte niet meer
gebruik te maken van de acceptgiro. Wij verzoeken u vriendelijk om zelf via uw bank een bijdrage te storten. Uiteraard
krijgt u van ons via Geschakeld en de Zondagse Ontmoeting
bericht wanneer de collecte is.

Jaarrekening 2020
Ook voor het abonnement op Geschakeld willen we afstappen van de acceptgiro en overgaan naar een automatische
incasso. U kunt via het invulformulier bij Actie Kerkbalans
toestemming geven voor het jaarlijks afschrijven van de
abonnementskosten.

In de vergadering van de grote kerkenraad is afgesproken
geen gemeentebijeenkomst te houden voor de behandeling
van de jaarrekening van 2020.
In plaats daarvan is er op woensdagavond 24 november in
de kerk van Idskenhuizen van 19.15 tot 20.15 uur gelegenheid
om vragen te stellen aangaande de jaarrekening van 2020.
Er zijn dan enkele personen van het college van kerkrentmeesters aanwezig om deze vragen te beantwoorden.
Wilt u graag een volledig (digitaal) overzicht van de jaarrekening ontvangen, dan kunt u dit aanvragen bij:
Wico Koolstra, mail: w_koolstra@hotmail.com
Op pagina 22 volgt een verkort
overzicht van de jaarrekening
van 2020.

Contactpersoon Abonnement Geschakeld
Voor alle vragen over uw abonnement op Geschakeld of
over de bezorging kunt u voortaan terecht bij Paul Dirksen,
tel. 0513 - 41 20 89 of pdirksen@kpnmail.nl.
Wijk kerkrentmeesters
Wijk 1 Hayo Wind
Wijk 2 Pieter Dijkstra
Wijk 3 Sint de Boer (3a) en Ineke Bijl-Graafsma (3b)
Wijk 4 Anita Spijksma (4a) en Ineke Bijl-Graafsma (4b)
Wijk 5 Jouke Kloosterman
Wijk 6 Hiltje Hoekstra
Wijk 7 Wico Koolstra

Actie kerkbalans 2022 in Januari
Op 1 november is de administratie van onze kerk overgegaan naar de KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties) te
Amersfoort. Om deze overgang goed te laten verlopen, is al
onze aandacht hierbij vereist. De commissie van Kerkrentmeesters heeft daarom besloten om de jaarlijks Actie Kerkbalans uit te stellen tot januari volgend jaar. Vanaf 15 januari 2022 worden de enveloppen weer rondgebracht en van
19 t/m 22 januari weer opgehaald.

Bij automatische incasso, ook wel incasso of machtiging genoemd, geeft u toestemming aan een bedrijf of instantie
om éénmalig of periodiek een bedrag van uw bankrekening
af te schrijven.
Bij periodieke overboeking of overschrijving zorgt u zelf
voor een periodieke betaalopdracht naar een andere rekening, bijv. de huur, contributies, energie of uw bijdrage
Kerkbalans. Er is dus een groot verschil tussen deze beide
manieren, wat bij het invullen van de toezegging voor de
bijdrage Kerkbalans regelmatig voor verwarring zorgt.
Daarom het dringende verzoek om de kaart zorgvuldig in te
vullen!
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Verschil tussen automatische incasso
en periodieke overboeking

Protestantse gemeente Op 'e Noed te Tjerkgaast-Idskenhuizen-St.
Nicolaasga
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2020

Verkort Overzicht
Begroting
2020

Rekening
2020

Rekening
2019

2.350
2.540
100.650
5.800

331
4.780
105.335
-

2.110
4.493
101.005
6.900

111.340

110.446

114.508

Eindejaars-

collecte 2021

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Totaal lasten A

22.050
86.920
11.850
8.250
5.700
3.100
650

12.881
84.385
8.152
6.682
5.572
10.750
476

21.246
74.147
14.472
7.495
5.882
1.871
362

138.520

128.898

125.475

Operationeel resultaat (A)

-27.180

-18.452

-10.967

-

40.564
-47.025

13.537
0

-

-6.461

13.537

-27.180

-24.913

2.570

-

47.025
-40.440
-

-174.059
174.059
-13.534
0

-

6.585

-13.534

Laat ons bidden
voor een jaar
vol nieuwe kansen
een overvloed aan
warme mensen
om ons heen
leven met God
in ons midden

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)
Resultaat verslagjaar (A+B)
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

Protestantse gemeente Op 'e Noed te Tjerkgaast-Idskenhuizen-St.
Resultaat naar Algemene reserve (D)
-27.180
-18.328
-10.964
Nicolaasga
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2020

Balans
2020

2019

3
643.764
0
4.171
410.006

3
187.593
0
1
452
883.432

1.057.944

1.071.480

836.976
181.008
2.738
32.755
54
4.413

855.304
187.593
21.564
6.774
245

1.057.944

1.071.480

Activa
Onroerende zaken
Financiële vaste activa
Beleggingen
Ingediend
op 29-10-2021
Kortlopende
vorderingen en overlopende activa
Geldmiddelen
Totaal
Passiva
Algemene reserve
Bestemmingsreserves en -fondsen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Crediteuren
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal

2020

2019

Aantal belijdende leden
Aantal doopleden
Totaal aantal leden

373
427
800

383
433
816

Aantal pastorale eenheden (PE)
Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden)
Gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid (=levend geld / # PE)

519
132
203

517
124
195
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Dit jaar ontvangt u niet, zoals u
gewend bent, een acceptgiro
voor de eindejaarscollecte.
Wij verzoeken u vriendelijk om
in december zelf een bijdrage
over te maken op rekeningnr.
NL09.RABO.0126.1595.48
t.n.v. PG Op ’e Noed
o.v.v. Eindejaarscollecte 2021
Uw bijdrage komt volledig
ten goede aan onze eigen
gemeente.

Hartelijk dank
voor uw gift!

protestantse
gemeente

PG Op ’e Noed

Algemene gegevens

www.gedichten-wensen.nl

Op ’e Noed

BLOEMENGROET
Bloemengroet vanaf 12 september 2021
12-09-2021
19-09-2021
26-09-2021
3-10-2021
10-10-2021
17-10-2021

24-10-2021 Greta van der Meer
31-10-2021 Mevr.L. Visser
Dhr. B.Plantinga
07-11-202 Mevr.Postma-Demmer
Dhr.J.Kuijper
14-11-2021 Douwe Smit
Femmy Landman

Carla Landman
Jannie van Koten
Mevr.G.van Hoeven
Antje Eliveld
Jan Postma
Linda Wind

BEDANKJE
Zeer verrast en ontroerd was ik toen mijn ouderling Gretha
me mededeelde dat ik de Paaskaars 2020 in ontvangst
mocht nemen. De paaskaars die zoveel toekomst, licht en
medeleven uitstraalt. Heel erg bedankt PKN Op ‘e Noed !
We zijn tevens erg verwend in de coronatijd met allerlei attenties van de diakonie en de jeugdclub.
Geweldig bedankt !
Jannie Wijnja

VERJAARDAGEN 80 PLUSSERS
6

December
1
Mevr. K. Postma - Demmer
Stationsstraat 27 8521 JT SINT NICOLAASGA
6
Mevr. F. Hoogland - Vogel
Stationsstraat 1 K24, 852 1JT SINT NICOLAASGA
7
Mevr. W. de Glee - Klijnsma
Gaestdyk 9, 8522 MV TJERKGAAST
11
Mevr. H. Hana - de Bruijn
De Oergong 39, 8521 GA SINT NICOLAASGA
15
Mevr. A. de Jong - Snijder
Jhr F J J v Eijsingastr 20, 8521 JH SINT NICOLAASGA
16
Mevr. G.K. van Hoeven - Zwitink
De Oergong 61, 8521 GA SINT NICOLAASGA
18
Dhr. J. Kuijper
Kempenaerlaan 18, 8521 KS SINT NICOLAASGA
26
Mevr. M. Eggermont - Pijpers
Sietze Hepkemalaan 20, 8521 DH SINT NICOLAASGA
26
Mevr. A. Schreur - de Boer
Stationsstraat 31, 8521 JT SINT NICOLAASGA

14

7
10
12
13

18
19
19
26
30

Januari
5
Mevr. A. Postma - Klompmaker
Gaestdyk 14, 8522 MV TJERKGAAST
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Mevr. G. Schaap - Bosma
Stationsstraat 33, 8521 JT SINT NICOLAASGA
Dhr. R. de Vries
De Oergong 37, 8521 GA SINT NICOLAASGA
Mevr. W. Miedema
Stationsstraat 1 K44, 8521 JT SINT NICOLAASGA
Dhr. B. de Hoop
Stationsstraat 17, 8521 JT SINT NICOLAASGA
Dhr. N.H. Hana
De Oergong 39, 8521 GA SINT NICOLAASGA
Mevr. A. Bouma - Veenstra
Kerkstraat 23, 8521 JV SINT NICOLAASGA
Mevr. C. de Vries - Boelsma
Troelstraweg 1, 8523 DK IDSKENHUIZEN
Mevr. J. Jongstra - Pruiksma
Neptunuslaan 6, 8521 LH SINT NICOLAASGA
Dhr. W. Bokma
Bramerstraat 11, 8523 NE IDSKENHUIZEN
Dhr. A. Kelderhuis
Legemeersterweg 5, 8527 DS LEGEMEER
Mevr. C.J. Jonkman - Mekke
Stationsstraat 1 K18, 8521 JT SINT NICOLAASGA

PG Op ’e Noed

November
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

MUTATIES SEPTEMBER EN OKTOBER 2021
Binnengekomen

Fam. H.R. Boonstra, Lemmerweg 5 naar Noed 15, 8521 NR
SINT NICOLAASGA
Dhr. S.B. de Boer, Gaestdyk 51 naar Huisterheide 17, 8521
NC SINT NICOLAASGA

Vanuit Bolsward: Dhr. M.W. Bandstra, Saturnusstraat 19,
8521 LM SINT NICOLAASGA
Vanuit Follega: Dhr. A.E. de Groot, Gaestdyk 11, 8522 MV
TJERKGAAST
Vanuit Groningen: Mevr. K. Bijstra, Gaestdyk 49, 8522 MZ
TJERKGAAST
Als vriend: Dhr. P. Soepboer, Stationsstraat 25, 8521 JT SINT
NICOLAASGA
Vanuit Workum: Mevr. T.J. IJntema, Gaestdyk 2, 8522 MV
TJERKGAAST

Verhuisd naar elders
Mevr. M. Idzinga -Klaver, Stationsstraat 1 K05, 8521 JT SINT
NICOLAASGA
Mevr. J. Brinksma-IJpma, De Oergong 29, 8521 GA SINT NICOLAASGA. (Blijft wel lid bij ons)
Dhr. E. Lindeboom, Molenkap 5, 8521 MH SINT NICOLAASGA
Mevr. I. Boonstra, Uranusstraat 13, 8521 LZ SINT NICOLAASGA
Dhr. J.J. de Haan, Lytse Buorren 20, 8523 NL IDSKENHUIZEN

Binnenverhuizing
Dhr. P.S. de Jong, Bramerstraat 19 naar Troelstraweg 2, 8523
DK IDSKENHUIZEN

WIJ GEDENKEN
Wij gedenken onze gemeenteleden
die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven.
Aukje Smit-de Jong
Thea Woudstra
Geertje Bijlsma-Groenewoud
Antje Faber-Baltstra
Diete de Jong
Everardus Windgassen
Wieke van der Veen
Sipke Schotanus
Wouter Roelof Wuite
Joke Brouwer-Bijstra
Roelofje ter Heide-de Weerd
Margje de Hoop-de Vries
Hannie Yntema-Beijert
John Weststrate
Douwtje Risselada-Spoelstra
Frits de Jong

Als jouw naam klinkt
zie ik even
hoe je liep en wat je zei
wat er altijd is gebleven
van jouw leven diep in mij.

88
96
86
93
99
92
71 		
97
69
61
88
86
66
89
95
77

Als jouw naam klinkt
stroomt er water
uit mijn ogen, door mijn ziel.
Onze dromen, plan voor later,
tijd die in het water viel.
Nu jouw naam klinkt
komt tot leven
hoe jij mij hebt meegemaakt,
mee geschapen, weggegeven,
mijn bestaan hebt aangeraakt.
Nu jouw naam klinkt
wacht ik onder
onze levens eens een hand
ook al voelt nu alles zonder,
God brengt ons weer in verband.

PG Op ’e Noed

(Michiel de Zeeuw)
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Wij gedenken

Hannie Yntema
* 9 augustus 1955

† 15 september 2021

Hannie Beijert werd geboren in een gezin met drie kinderen, in Sint Nicolaasga.
Het was een liefdevol gezin, maar er was ook verdriet vanwege het plotselinge
overlijden van Hannies zus Sippie, op 12-jarige leeftijd. Voor Hannie, haar broer
Teake en haar ouders is het sterven van Sippie altijd heel moeilijk gebleven.
Hannie trouwde met haar buurjongen Stoffel Yntema. Ze kregen twee dochters:
Gerbrig en Lieneke.
Hannie was gelukkig met Stoffel en haar kinderen. Ze haalde ook veel geluk
uit haar werk. De vele reizen die ze samen met Stoffel en de kinderen maakte,
waren voor haar een verrijking van haar leven. Maar ook een fietstochtje in de
buurt maakte haar gelukkig.
Twee kleinkinderen werden er geboren. Eerst Veerle Hannah en toen Mats. Ze
noemde hen haar ‘hartekes’ en ze genoot intens van de kleintjes. Oppassen op
de beppesizzers deed ze graag.
Op 15 september is Hannie plotseling overleden. Het is voor Stoffel en de kinderen nauwelijks te bevatten dat Hannie zo
onverwacht is gestorven. Er was geen tijd om afscheid te nemen en dat is hard.
Op de dag van de begrafenis hebben we uit de Bijbel het loflied op de liefde uit 1 Korintiërs 13 gelezen, de liefde die
geduldig is, alles verdraagt, alles hoopt en die nooit zal vergaan. Zo zal ook Hannies liefde voor Stoffel en de kinderen
en kleinkinderen niet vergaan. Zij zullen elkaar blijven vertellen over hun bijzondere vrouw, mem en beppe.
Geloof, hoop en liefde, dat zijn de drie dingen die belangrijk zijn in het leven. Geloof en hoop is er vanwege de belofte
van God dat Hij het werk van zijn handen nooit los zal laten. Zo geloven en vertrouwen wij dat Hij ook Hannie niet los
zal laten, maar haar in eeuwigheid zal bewaren.
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Het heeft Stoffel en zijn gezin enorm goed gedaan om na Hannies overlijden zoveel kaarten en meeleven van de mensen
om hen heen te ontvangen. Zij voelen zich hierdoor gedragen.
Op de dag van de begrafenis hebben wij Hannies lichaam in de aarde gelegd op het kerkhof van St. Nyk. Haar ziel rust
in de liefde van God.
Ds. Gerda Keijzer

In Memoriam

Douwtje Risselada-Spoelstra
Sloten, 18 januari 1926

St. Nicolaasga, 31 oktober 2021

Douwtje Risselada woonde de laatste tien jaar van haar leven in Doniahiem maar
was een geboren en getogen Slotemer. ‘Mensen die haar kennen van Doniahiem zullen haar herinneren als de vrouw die altijd mooi in de kleren was. Ze maakte er echt
werk van om er verzorgd uit te zien.
Dat kwam niet omdat ze het zo breed hebben gehad, vroeger. Haar vader was
vrachtwagenchauffeur en ze had nog zeven broers en zussen. Ook de bakkerij, die
ze samen met haar man had, leverde bij tijd en wijle niet veel winst op. Met man
en macht moest ieder familielid meehelpen om het aan de gang te houden. Tot het
overlijden van haar man Gaele in 1985.
Vlak na de oorlog kreeg ze verkering met bakkerszoon Gaele. Hij was, met hongeroedeem, teruggekomen uit Duitsland waar hij te werk gesteld was geweest.
Hij heeft er nooit veel over gesproken al was hij wel een man van het woord, getuige
de verhalen.
Ook Douwtje hield van taal. Door de oorlog had ze helaas niet verder kunnen leren.
In de bakkerij kwamen haar creatieve talenten naar boven. Ze maakte wat moois
van de winkel en bedacht leuke acties. Ze had het vermogen om ‘ergens iets moois
van maken’. Daarnaast mocht ze graag zingen. Zolang het kon, zong ze bij ‘It Kritekoar’. Ook probeerde ze ook haar steentje
bij te dragen aan het kerkelijke leven.
Maar het was vooral hard werken geweest op de bakkerij en hun vier kinderen hebben daar in meer of mindere mate onder
te lijden gehad. Anderzijds was het vaak wel een gezellige boel met al die hulpen en familieleden die regelmatig voor langere
tijd bij hen over de vloer kwamen.
Nadat Gaele was overleden en de bakkerij verkocht, kwam er tijd voor haarzelf en voor haar kinderen en kleinkinderen.
Vooral met het gezin van haar oudste zoon, die ook in Sloten woonde, ontwikkelde ze een warme relatie. Toen ze in Doniahiem kwam wonen, kwam ze dichter bij haar jongste dochter te staan die haar deze jaren trouw bijstond. Maar er was ook
verwijdering en vroegtijdig overlijden van familieleden. Dus het leven was dikwijls niet gemakkelijk voor mevrouw Risselada.
O.a. door haar geloof en haar vermogen er iets van te maken kon ze haar verliezen aan. De twinkeling in haar ogen behield ze
en het kaarsje van haar levenslust bleef nog lang branden, totdat dementie langzamerhand de overhand kreeg.
Tijdens opruimbeurten vond haar dochter vele bemoedigende, christelijke teksten. Bij een van die teksten stond ‘rouwtekst’
geschreven. Er stond: ‘Sjoch ik bin mei Jo. Alle dagen oant it ein fan de wrâld.’ Naar aanleiding van het woord ‘Jo’ met hoofdletter ging het tijdens de afscheidsdienst over de wederkerige relatie van God en mensen, welke zo helpend kan zijn bij het
wisselende tij van het leven. Douwtje is begraven bij haar man op de algemene begraafplaats van Sloten.
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Pastor Geertje van der Meer
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Geschakeld
De redactie
wenst U
fijne
kerstdagen
en een
gezegend
2022.

Redactie
Aukje de Jong-de Jong
Gerda Keijzer
Roel Kok
Geertje Minnee-Schalkers		
Inleveren kopij (Foto’s apart versturen)
Roel Kok,
De Spoarbyls 8, roelkok.rk@gmail.com
Jan de Jong,
Bramerstraat 25, jandejong727@gmail.com
Aukje de Jong-de Jong, (0513) 853 637,
It Boerein 2, 8523 NX Idskenhuizen,
Geertje Minnee-Schalkers,
(0513) 499 248, kerkblad@kerklangweer.nl

Inleveren kopy
maandag 10 januari
voor 12.00 uur!

Druk
Flyer Print - Joure
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Vormgeving
Anita Spijksma
anitaspijksma@gmail.com

ADRESSEN
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.0126.1595.48 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

06 - 826 949 98
06 - 426 235 75
058 - 255 11 35

Preses

Jan de Jong, Bramerstraat 25, 8523 NE Idskenhuizen
jandejong727@gmail.com

(0513) 43 61 04

Scriba

Roel Kok, De Spoarbyls 8, 8521 DK St. Nicolaasga
Roelkok.rk@gmail.com

(0513) 43 13 53

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

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

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
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

06 - 204 581 02

Ouderlingenberaad

Contactpersoon: Klaas Postma, De Trochreed 9, 8522 MH Tjerkgaast
postmaklaas@gmail.com

(0514) 53 12 82

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

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

(0514) 53 16 00

(0513) 43 11 60

(0513) 43 14 75
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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
Geschakeld

Contactpersoon: Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga
pdirksen@kpnmail.nl

(0513) 43 10 89

Zondagse Ontmoeting

Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenhuizen
alierun58@gmail.com

(0513) 43 24 98

Beamteam

Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga
alexvdwal@ziggo.nl

06 - 212 843 56
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