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Geschakeld

Gezamenlijk kerkblad van de protestantse gemeente Langweer en Op ’e Noed

Voorraad
Genesis 41
Herinnert u zich nog de
weken in het begin van
2020, toen bekend werd
dat het coronavirus in
Nederland was? Hoe
mensen begonnen te
hamsteren? Vooral toiletpapier, als ik het me goed herinner.
Wat we toen nog niet wisten was dat het virus ons veel
langer in de greep zou houden dan we toen konden vermoeden. En dat toiletpapier ons niet hadden kunnen redden, ook al hadden we voor twee jaar ingeslagen. Maar
wat is dan wél belangrijk om in voorraad te hebben?
Op een nacht had de farao van Egypte een akelige droom.
Er kwamen zeven mooie, dikke koeien uit de Nijl. Ze gingen grazen in het oevergras. Toen kwamen er zeven lelijke, magere koeien uit de rivier en zij aten die zeven
mooie dikke koeien op.
Farao werd zwetend wakker en de volgende morgen liet
hij zich deze droom uitleggen. Het was Jozef die de farao
‘uit de droom’ hielp. Er zouden zeven jaren van welvaart
volgen. Daarna zou Egypte zeven jaren van droogte en
hongersnood kennen, tenzij….. ze schuren zouden bouwen en van het graan van de zeven jaren van overvloed
een deel opzij zouden zetten voor de zeven jaren van
schaarste. En zo gebeurde het. Jozef legde in opdracht
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Corona is een boze droom voor veel mensen. Het betekent
eenzaamheid, beperkingen en onvrijheid. Voor mensen
in onder anderen horeca en de cultuursector is het zelfs
een nachtmerrie. Het kost hen soms hun baan of bedrijf.
Sommige mensen zijn zo obstinaat en tegendraads als
het gaat om de beperkingen die ons worden opgelegd dat
zij in actie komen. Zij zijn diep ongelukkige mensen. Wat
jammer is dat. We herkennen ons vaak niet in hun argumenten, maar wat we wel gemeen hebben is de onrust
die we voelen. Wanneer houdt het op? Hoe komen we
deze tijd door? Wat hebben we nodig?
Wat we nodig hebben is medische hulp, preventief in de
vorm van vaccins of – als het er op aankomt – hulp van
artsen en verplegers. Maar daarnaast hebben we discipline nodig om ons aan de regels te houden, uithoudingsvermogen en een sociaal netwerk om ons heen.
Discipline, uithoudingsvermogen, vrienden, dat zijn geen
dingen die je kunt ‘hamsteren’ in de supermarkt. Maar
als het goed is heb je het wel ‘op voorraad’. Corona heeft
ons overvallen, dat is zeker. Maar ergens in ons denken
houden we er altijd rekening mee dat vette jaren afgewisseld kunnen worden met magere jaren. We hebben al
veel vette jaren gehad. Jaren waarin alles kon wat we wil-
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van de farao een voorraad aan en het volk kwam de zeven magere jaren zonder al te veel problemen door.

Op ’e Noed

den. Maar we hebben gelukkig ook een voorraad van dat
andere; van discipline en verantwoordelijkheid tegenover elkaar en van vriendschappen waarop we kunnen
terugvallen in de stille dagen van nu. Met zo’n ‘overlevingspakket’ komen we een heel eind. Maar ik hoop van

harte dat we er nog één ding aan toe kunnen voegen en
dat is vertrouwen, vertrouwen dat het weer goed komt.
En dan niet na zeven jaar, maar hopelijk al dit jaar!
Ds. Gerda Keijzer

KERKDIENSTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA
Elke week kunt u de dienst Idskenhuizen via de
website van onze kerk “bijwonen.”
( www.pkn-openoed.nl )
Dit duurt t/m zondag 27 februari. Mochten er eerder
weer diensten met gemeenteleden mogelijk zijn,
wordt dit vermeld in Zondagse Ontmoeting.
De opname van de diensten worden verzorgd door
Alex en/of Wim van der Wal. Wanneer er diensten in
Tjerkgaast en St. Nicolaasga kunnen worden
opgenomen leest u dat in de Zondagse Ontmoeting.

Zondag
9.30 uur
Collecte

20 februari - groen
Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
1e diaconie, UMCG Gron.: pastoraat,
2e ondhoud orgels

Zondag
9.30 uur
Collecte

27 februari - groen
Idskenhuizen - ds. W. Warnar
1e gez. diaconiën / Caritas, 2e kerk

Zondag
9.30 uur
Collecte

6 maart - paars - 1e zondag 40-dagentijd
Idskenhuizen - ds Gerda Keijzer
1e project 40-dagentijd, 2e kerk

Zondag
9.30 uur
Collecte

23 januari - groen
Idskenhuizen - Mw. Jikke de Jong
1e diaconie, PKN: missionairwerk, 2e kerk

Woensdag 9 maart - paars Biddag voor gewas en Arbeid
9.30 uur Idskenhuizen - Mw. Betty Posthumus
Collecte
1e diaconie, 2e kerk

Zondag
9.30 uur
Collecte

30 januari - groen
Idskenhuizen - ds. G. Martens
1e diaconie, PKN: jong protestant, 2e kerk

Zondag
9.30 uur
Collecte

13 maart - paars - 2e zondag 40-dagentijd
Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
1e project 40-dagentijd, 2e kerk

Zondag
9.30 uur
Collecte

6 februari - groen
Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
1e diaconie, 2e kerk

Zondag
9.30 uur
Collecte

20 maart - paars - 3e zondag 40-dagentijd
Idskenhuizen - ds. G. Martens
1e project 40-dagentijd, 2e kerk

Zondag
9.30 uur
Collecte

13 februari - groen
Idskenhuizen - da. Y Slik, Balk
1e diaconie, KIA: Noodhulp Nepal, 2e kerk

Zondag
9.30 uur
Collecte

27 maart - paars - 4e zondag 40-dagen tijd
Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
1e project 40-dagentijd, 2e kerk
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Zondag
9.30 uur
Collecte :

23 januari
ds. Gerda Keijzer
Diaconie / Eigen gemeente

Zondag
9.30 uur
Collecte:

13 februari
ds. Aart Veldhuizen
Diaconie / Eigen gemeente

Zondag
9.30 uur
Collecte:

30 januari
pastor Geertje van der Meer
Protestantse kerk Interactief aan de slag 		
met de bijbel / Eigen gemeente

zondag
9.30 uur
Collecte:

20 februari		
pastor Corrie Tigchelaar
Diaconie / Eigen gemeente

Zondag
9.30 uur
Collecte:

6 februari
ds. Aart Veldhuizen
Kerk in Actie Werelddiaconaat Oeganda
Goed boeren in een lastig klimaat /
Eigen gemeente

Zondag
9.30 uur
Collecte:

27 februari
Mevr. Hanneke Hiscock
Diaconie / Eigen gemeente

Zondag
6 maart - 1ste zondag 40 dagentijd
19.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte: 40Dagencollecte Kerk in Actie Rwanda
Met zusters werken aan gezond eten /
Eigen gemeente
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Zondag
9.30 uur
Collecte:

13 maart - 2de zondag 40 dagentijd
pastor Linda Wind
40Dagencollecte Kerk in Actie Binnenlands dia
conaat Kerk zijn doe je met elkaar /
Eigen gemeente

Zondag
9.30 uur
Collecte:

20 maart - 3de zondag 40 dagentijd
ds. Aart Veldhuizen
Diaconie / Eigen gemeente

Zondag
9.30 uur
Collecte:

27 maart - 4de zondag 40 dagentijd
ds. Alex van Ligten
Diaconie / Eigen gemeente

Alle diensten worden online uitgezonden
en kunt u ook terugkijken via
www.kerkdienstgemist.nl
Zoals het er nu uitziet zullen de
kerkdiensten nog even alleen online zijn.
Zodra u weer de kerkdiensten kunt bijwonen,
wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
Kerkdienst volgen of gemist?
Dan kunt u kijken via www.kerkdienstgemist.nl

LEESROOSTER
Jesaja 43:14-21
Jesaja 43:22-28
Jesaja 44:1-8
Jesaja 44:9-17
Jesaja 44:18-23
Jesaja 44:24-45:7
Jesaja 45:8-13
Lucas 4:1-13
Lucas 4:14-30
Lucas 4:31-44

Februari
di 1 Psalm 9
wo 2 Jesaja 45:14-19
do 3 Jesaja 45:20-25
vr 4 Jesaja 46:1-13
za 5 Psalm 48
zo 6 Lucas 5:1-11
ma 7 Lucas 5:12-16
di 8 Lucas 5:17-26
wo 9 Lucas 5:27-39
do 10 Psalm 1
vr 11 Jesaja 47:1-15
za 12 Jesaja 48:1-11
zo 13 Jesaja 48:12-22
ma 14 Jesaja 49:1-7
			
di 15 Jesaja 49:8-13
wo 16 Jesaja 49:14-26
do 17 Psalm 3
vr 18 Lucas 6:1-11
za 19 Lucas 6:12-26
zo 20 Lucas 6:27-38
ma 21 Lucas 6:39-49
			
di 22 Lucas 7:1-10
wo 23 Lucas 7:11-17
do 24 Amos 1:1-10
vr 25 Amos 1:11–2:5

			
za 26 Amos 2:6-16
zo 27 Amos 3:1-8
ma 28 Amos 3:9-4:3
			

Kijk niet om, maar vooruit
Genade
Wie is als Hij?
Menselijk ambacht
Het werk van je handen
Goddelijk ambacht
Het werk van zijn handen
Het Woord beschermt
Het Woord irriteert
Het Woord geneest

Maart
di 1
wo 2
leef!
do 3
vr 4
za 5
zo 6
ma 7
di 8
wo 9
do 10
vr 11
za 12
zo 13
ma 14
di 15
wo 16
do 17
vr 18
za 19
zo 20
ma 21
di 22
wo 23
do 24
vr 25
za 26
zo 27
ma 28
di 29
wo 30
do 31

God beschikt
Israël als voorbeeld
Alleen bij de HEER
god vs. God
Zo is God
Goede vangst
Aangeraakt
Hoera, vergeving!
Oud en nieuw
Als een boom
De rollen zijn omgedraaid
IJzer en brons, geen zilver
De HEER roept
Het verborgene zichtbaar
gemaakt
Goede reis
Ik vergeet jou nooit
Al ga ik door een dal ...
Sabbats(on)rust
In de leer bij Jezus
Christelijke assertiviteit
Wie ogen heeft om te kijken, 		
moet zien
Geloof, hoop en liefde
Opwekking
Misdaad op misdaad
Ook Juda zal in vlammen 		
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opgaan
Ondankbaar Israël
Oorzaak - gevolg
Wat is te redden uit de muil 		
van een leeuw?

Amos 4:4-13
Amos 5:1-9

Ondanks alles
Aswoensdag - Zoek Mij en

Johannes 11:1-27
Johannes 11:28-44
Johannes 11:45-57
Johannes 12:1-11
Psalm 91
Amos 5:10-20
Amos 5:21-27
Amos 6:1-7
Amos 6:8-14
Johannes 12:12-19
Johannes 12:20-36
Johannes 12:37-50
Johannes 13:1-15
Johannes 13:16-30
Psalm 103
2 Korintiërs 1:1-11
2 Korintiërs 1:12-22
2 Korintiërs 1:23-2:13
2 Korintiërs 2:14-3:6
Psalm 125
2 Korintiërs 3:7-18
2 Korintiërs 4:1-12
2 Korintiërs 4:13-5:5
2 Korintiërs 5:6-16
2 Korintiërs 5:17-6:10
2 Korintiërs 6:11-7:4
2 Korintiërs 7:5-16
Johannes 13:31-38
Johannes 14:1-14

Het geloof geeft leven
De dode komt tevoorschijn
Iedereen kijkt uit naar Jezus
Lazarus weer in gevaar
Toevlucht
Een kwade tijd
Liever recht dan offers
Overmoedig
Blijft er nog iemand over?
Hosanna
Donderslag bij heldere hemel
De dienaar van de HEER
Het voorbeeld van Jezus
De afgezant van God
Prijs de HEER
Delen in lijden, én in troost
Ja is ja
Bezoek brengt verdriet
Een brief in het hart
Vrede over Israël
Een blijvende glans
Kwetsbare schatbewaarders
Het zichtbare is tijdelijk
Een open boek
Het nieuwe is gekomen
Heilig jezelf
Oprecht verdriet
Heb elkaar lief
Vader en Zoon
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Januari
za 22
zo 23
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28
za 29
zo 30
ma 31

DONIAHIEM, DE SCHARLEIJEN EN DE IENDRACHT
Terugblik

ners verhogen. Dit met
zo weinig mogelijk mensen van buitenaf.

We hebben een periode achter de rug dat we vanaf september weer diensten in de kapel konden aanbieden. Dit was
heel fijn om weer te kunnen doen. Zowel voor de bezoekers
van de diensten als voor de voorgangers zelf. Dan merk je
dat niets zo goed doet als elkaar echt zien en spreken. Door
toegenomen risico op besmetting moesten we al na een
aantal keren besluiten dat de diensten in de kapel alleen
toegankelijk konden zijn voor bewoners van Doniahiem.

Kapeldiensten 2022
De locatieleider van Doniahiem (en haar team) willen ook
graag dat de diensten in de kapel blijven doorgaan. Na rijp
beraad hebben wij vanuit PKN Op’ e Noed echter besloten
dat we in januari even pas op de plaats maken. Dit om een
lijn te trekken in de gemeente waar ook geen mensen bij de
kerkdienst zijn. Bovendien weten we niet wat Omikron doet.
Via de Zondagse Ontmoeting houden we jullie op de hoogte
over de mogelijke hervatting van de diensten in februari.

Zo is er ook nog een kerstviering geweest op eerste kerstdag,
alleen voor bewoners van Doniahiem. Het thema van de viering was ontleend aan de online kerstnachtdienst van Op ‘e
Noed. Het ging in beide diensten over ‘Herders’. In de kerstnachtdienst waren een aantal interviews verwerkt met ‘moderne’ hoeders. Een van die ‘hoeders’
was Miranda Hobo, locatieleider
van Doniahiem. In de kerstviering op Doniahiem werd hetzelfde interview met Miranda
Hobo ook getoond via de beamer. Dat was wel een verrassing en weer eens wat anders
dan een zangkoor. Ze vertelde
in het interview iets over haar
roeping. Ook vertelde ze over
de afwegingen die zij, samen met
haar team, maakt ten aanzien het beperken van besmettingsrisico’s enerzijds en
het welbevinden van de bewoners anderzijds. Het komt er
op neer dat ze graag wil dat zo veel mogelijk dingen doorgaan die het geestelijk en lichamelijk welzijn van de bewo-

Kringen
Zoals het nu lijkt gaan de ochtendkringen door. De eerste is
dinsdagochtend 8 februari om 9.45 uur voor de bewoners
van Doniahiem. De tweede is dinsdagochtend 22 februari
om 9.45 uur voor de bewoners van de Scharleijen en de Eendracht. U krijgt binnenkort hierover nog een aparte uitnodiging met meer informatie.
Pastoraat
Mijn man werkt in het onderwijs en dat is best een besmettingshaard. Dus ik ga een tijd tegemoet waarbij ik moet
blijven testen. Ik pak het pastorale bezoekwerk in beperkte
mate op wanneer ik zeker weet dat het verantwoord is.
Ik bel van tevoren en zoals ik wel vaker heb geschreven;
U kunt mij ook bellen om even bij te praten of af te spreken.
Geertje van der Meer

JAARPROGRAMMA 2021-2022
In verband met het coronavirus gaan de programmaonderdelen voorlopig niet door!

Gezamenlijk

Spijt

Ongeveer een jaar lang stond deze rubriek in het kerkblad. We vroegen daarin of jullie
wel eens ergens spijt van hebben gehad en of jullie dat met ons wilden delen.
We kregen geen reacties. Maar dat zal vast niet betekenen dat jullie nooit spijt voelen.
Ieder mens voelt wel eens spijt.
Weet je wat het mooie van spijt is: het is de eerste stap naar verandering. Dat je spijt
kunt hebben getuigt ervan dat je kunt voelen. Je kunt invoelen wat je zelf mist door
wat je ooit deed of zei of juist hebt nagelaten. Bovendien kun je invoelen hoe dat bij
een ander is overgekomen. Dat vinden wij een mooie eigenschap. Als je geluk hebt
kun je datgene waar je spijt van hebt veranderen. Wacht dan niet langer, maar grijp
die kans aan met beide handen. Kun je het níet meer veranderen, blijf dan niet in je
eentje zitten met je spijt, maar deel het met anderen. Jouw openheid maakt een ander
ook bereid om over zijn of haar spijt te praten. En je zult zien dat jullie beiden daar
gaandeweg andere mensen van worden.
Zoals we al zeiden: er kwam een jaar lang geen reactie op dit artikeltje in. Maar we
hebben geen spijt dat we het ooit hebben geplaatst. Want wie weet heb je het gelezen
en er in jezelf, of met een vertrouwde naaste toch iets mee gedaan.
Aart Veldhuizen en Gerda Keijzer
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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
“De sleutel is: we zijn er voor elkaar”
De een neemt met pijn in het hart afscheid, de ander is
nog maar net begonnen: maatschappelijk werkers Biella en
Dewi van INLIA. Een gesprek over mooie en heftige kanten
van de opvang, over de menselijke maat en doen wat werkt.

Zoals de man uit Gambia. Geef mij een verblijfsvergunning,
zegt hij. In zijn ogen ziet ze de angst voor uitzetting. Ze moet
antwoorden dat ze dat niet kan: een status regelen. En zelf
bedenken wat ze wel kan: hem iedere dag aandacht geven.
“Het van je afzetten is soms ook deel van het werk”, zegt
Biella.

Na de eerste week schrijft Dewi op: Het is ongelooflijk om
mee te maken dat gasten mij eten aanbieden, een glimlach
geven, hun verhaal met me delen. En ik hoef er niks voor te
doen. Ze kijkt in hun ogen en ziet de behoefte aan medemenselijkheid, aan erkenning. “Jij loopt hier als mens rond,
niet als functionaris”, zegt Biella, “Dat past bij de methodiek
hier en bij wat werkt.”

Dewi: “Het mág je ook raken, hè? Emoties zijn menselijk.
Als er een heftig incident is geweest met een psychiatrisch
patiënt die door het lint gaat, is huilen heel gezond.” Ze
verhaalt over haar eerste incident; een gast die een hartinfarct kreeg. “Daarna belde een collega; hoe is het met je?”
Biella glimlacht: “Dat bedoel ik. De sleutel is: we zijn er voor
elkaar.”

Biella werkt ‘al’ sinds 2019 in de opvang voor dakloze asielzoekers in Groningen. Dewi is net dit najaar begonnen,
Biella zwaait af. Ze woont sinds september samen met haar
vriend in Arnhem, vandaar. Ze werkt tot de Kerstvakantie
door, om INLIA en de gasten niet abrupt in de steek te laten.
“Je doet iets van belang.”
Dewi herkent het. “Er zijn voor mensen die in een heel andere situatie zitten, geeft jou ook iets.” Het werk is heel divers. Biella: “Overleg met het medische team, met perspectiefmedewerkers, juridische zaken - je springt in waar nodig.
Om de gast te helpen en elkaar te dragen.”
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De gasten hebben veel meegemaakt en zitten in een moeilijke positie. Sommigen zijn fysiek ziek, anderen psychisch.
In de eerste week schrijft Dewi: Ik kan de pijn, de onmacht
en het verdriet niet wegnemen of oplossen, maar ik kan de
gasten wel laten voelen dat ze niet alleen zijn.

PG LANGWEER
VANUIT DE LEGEBUORREN
Privé
De afgelopen maanden is er veel met ons gebeurd. Op 15
november stierf Wilma, de enige zus van Selma, na anderhalf jaar ziek te zijn geweest. Met Wilma verloor ze een erg
lieve zus, die de kunst verstond om zichzelf weg te cijferen en
daarnaast enorm muzikaal was en erg veel grote koorwerken
gezongen heeft. In eerdere gemeenten liet ik haar wel eens
solo in de kerk zingen, maar in Langweer is dat er nooit van
gekomen. Wilma is 61 jaar geworden. We zijn erg verdrietig
en missen haar.

omdat Mario niet ook nog eens Corona moet krijgen. Heel
veel sterkte gewenst.
Marijke van Pelt keerde naar huis terug. We wensen haar en
haar man Ben een goede tijd toe, ook al blijven er zorgen.
Mw de Boer van het Lyts Dykje kreeg een nieuwe knie, maar
er traden complicaties op. Daarnaast wacht er nog een operatie aan haar nieren. We wensen haar en haar man sterkte toe.
Corona en Coronitis
Corona blijft toeslaan. In het ziekenhuis in Sneek, waar ik
twee dagen per week werk als geestelijk verzorger, spreek ik
geregeld jonge mensen (tenminste: jonger dan ik) die zich
niet hadden laten vaccineren en zomaar 14 dagen of langer
in coma lagen. Na ontslag moeten ze vaak geruime tijd revalideren in een revalidatiecentrum. Gelukkig wordt maar
een klein percentage zwaar ziek van Corona, maar als je pech
hebt kan Corona wel degelijk keihard toeslaan, ook onder
mensen die tot dusver altijd kerngezond waren. Ook gevaccineerden lopen het risico om zeer zwaar ziek van Corona te
worden, al is de kans daarop heel veel kleiner.
Naast Corona bestaat er ook nog eens Coronitis. Dat is dat we
er met zijn allen zo ontzettend van balen en het zo ontzettend
zat zijn. Zo gelasten wij alle publieke kerkdiensten af, nadat
er een grote uitbraak onder de leden van het koor losbarstte.
En zo moest de Horeca dicht en de niet-essentiële winkels
en moesten ook de scholen rond de kerstvakantie wat extra
dicht. Laat het alsjeblieft zo zijn dat de nieuwe omicron-variant milder is en dat Corona daarmee ongevaarlijker wordt en
we elkaar spoedig weer gewoon ontmoeten kunnen.

Begin december bleken Selma’s ouders Corona te hebben.
Ze woonden nog op zichzelf en waren 90 en 93 jaar oud. In
de nacht van 4 op 5 december bleken ze beiden gevallen te
zijn en geen van beiden kon nog overeind komen. Selma trok
daarom op 5 december naar Alblasserdam waar ze woonden. Ze trof twee doodzieke ouders aan. Na twee doorwaakte
nachten ben ik op 7 december ook naar Alblasserdam gegaan. Beiden verzorgden en verpleegden we hen in hun
appartement en rekenden we maar op het feit dat we zelf
voldoende immuniteit tegen Corona hadden opgebouwd. Op
10 december overleed Selma’s vader, we waren erbij. Selma’s
moeder knapte op, maar was ook erg verzwakt. De begrafenis hebben we als familie met elkaar vormgegeven. Selma’s
moeder verhuisde vijf dagen na de begrafenis van haar man
naar een zorginstelling in de omgeving. In de eerste week
van het nieuwe jaar hebben Selma en ik hun appartement in
Alblasserdam leeggehaald.

PG Langweer

2021 was voor ons een zwaar jaar, waarin we wisten van de
ongeneeslijke ziekte van Wilma, we zelf zwaar ziek werden
van Corona, waarin Wilma overleed en Selma’s vader vier weken later. Het is een vreemde ervaring om nu zelf met verdriet te worden geconfronteerd. Tot dusver overkwam het
altijd anderen, maar dit keer betrof het onszelf. Veel mensen wisten van de situatie waarin we zaten en hebben van
zich laten horen, waarvoor veel dank. Ook erg veel dank voor
het begrip dat ik vanuit de kerkenraad kreeg voor de situatie
waarin we zaten. Het is fijn om ook zelf als Langweerders te
merken dat er met elkaar wordt meegeleefd.

Daarnaast gaat ook in mij rond dat besmettelijke ziekten
zoals Corona over de wereld vliegen omdat iedereen tegenwoordig maar overal heen reist. Waar epidemieën zich 100
jaar geleden verspreidden met de snelheid van 100 kilometer
per jaar verspreidden epidemieën zich nu met een snelheid
van 1000 kilometer per dag. Wat vandaag in Zuid-Amerika
ontstaat, is morgen in Zuid-Afrika en overmorgen bij ons. Zijn
we als mensheid met onze reislust doorgeschoten? Het lijkt
erop. Maar willen we nog wel terug?
Afgelast of uitgesteld
In de vorige Geschakeld schreef ik over de muziekavond die
we als Raad van Kerken willen organiseren op zaterdagavond
12 februari. Gezien de ontwikkelingen rondom Corona zal
deze avond zeer waarschijnlijk niet op 12 februari door kunnen gaan. Tevoren hebben we tegen elkaar gezegd: als het
geen 12 februari kan worden, dan stellen we het dus gewoon
uit. U hoort dus nog van ons!

Meeleven
Erg bijzonder vond ik het dat Jelle Kraak in een aantal kerkdiensten in een zanggroepje meezong. Wat fijn dat het momenteel goed met Jelle gaat en hij deze dingen nu kan doen.
In de vorige Geschakeld schreef ik over Mario Veldhuizen.
Mario ondergaat momenteel zware chemokuren. Yvonne
rijdt veel heen en weer naar het UMCG in Groningen en probeert het nieuwe huis verder in te richten en er voor hun
kinderen te zijn. Voor Annabel en Jimmy betekent deze situatie dat ze zich zoveel mogelijk van anderen moeten isoleren

Tenslotte
2022 is ondertussen toch begonnen. Wat dit jaar brengt,
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weten we niet. Ik hoop dat met Corona ook de door mij geformuleerde ‘Coronitis’ stopt. Vanwege onze taken bij mijn
schoonouders heb ik nog nauwelijks mensen een gelukkig
nieuwjaar kunnen wensen en dat doe ik hierbij dan alsnog,
al is het nogal laat: een goed 2022 gewenst!
De komende maanden ben ik op maandag en donderdag aan
het werk in het ziekenhuis in Sneek. De andere dagen ben ik
dikwijls voor Kerk Langweer aan het werk.

Via Theofilus heeft het Evangelie naar Lukas ook ons bereikt
en is het in onze ‘Bijbelbibliotheek’ terechtgekomen. In Kerk
Langweer lazen we de laatste twee maanden telkens een gedeelte uit Lukas in de kerkdienst in de vorm van een brief
die aan Theofilus gestuurd is, per adres Kerk Langweer. Want
waar Theofilus de eerste lezer was van het kerstverhaal, van
de aankondiging aan Maria en al die andere verhalen, lezen
wij over zijn schouder mee.
Omdat Theofilus een voornaam man was, vertelt Lukas uitvoerig dat de geboorte van Jezus was ten tijde van keizer Augustus, toen Quirinius het bewind voerde over Syrië. “O ja,”
zal Theofilus gedacht hebben, “dat was toen!” Omdat Theofilus een rijk man was, gaan de verhalen in het Lukas-evangelie heel vaak over de verhouding tussen rijk en arm. Dat
vind je op veel plekken in het Lukas-evangelie terug. Jezus is
in het Lukas-evangelie altijd degene die ‘partijdig’ is: die gevangenen bevrijdt, schulden vergeeft en rijken oproept om te
delen. En omdat Lukas arts was, vertelt hij de genezingsverhalen telkens heel uitvoerig. En weet hij als enige te vertellen
dat Jezus in Getsémané (waar Jezus dodelijk bedroefd bidt)
bloeddruppels zweet.
Hoe komt Lukas aan zijn informatie? Ongetwijfeld heeft hij
eigen bronnen gehad, want hij heeft veel verhalen die je in
de andere evangeliën niet terugvindt. Daarnaast heeft hij tenminste twee andere bronnen. Het eerste is het evangelie naar
Markus. Dat bestond al. Zowel Lukas als Mattheüs hebben
alle verhalen die Markus heeft ook opgenomen in hun boek.
Lukas breidde de verhalen van Markus uit en verbeterde het
simpele Grieks dat Markus schrijft. Daarnaast hebben Mattheüs en Lukas samen ook nog een andere bron gekend, omdat je bij Mattheüs en Lukas verhalen aantreft die alleen zij
beiden hebben. Dat geschrift is verloren gegaan, maar is wel
te reconstrueren door op een rijtje te zetten welke gedeelten
zowel Mattheüs als Lukas hebben en die niet in Markus staan.
Er zijn dus overlappingen met de andere evangelieschrijvers.
Voor mij als Bijbeluitlegger let ik altijd speciaal op die verzen
en gegevens die alleen Lukas heeft en die niet in de andere
evangeliën staan, want daar komen we het dichtst bij het eigen denken van Lukas.
Het is belangrijk dat we bij de uitleg van een Bijbelgedeelte
weten wie de schrijver was, aan wie hij zijn boek schreef en
in welke tijd en onder welke omstandigheden hij dat deed.
Dat geeft belangrijke informatie over wat de schrijver werkelijk heeft willen zeggen. Lukas heeft aan een belangrijke,
voorname en rijke niet-Joodse man willen laten weten wat
er in die dagen met Jezus is gebeurd. Dat deed hij omdat hij
ervan overtuigd was dat wat er met Jezus gebeurd is, voor de
hele wereld van belang was. En het heeft gewerkt, want wij
worden nog altijd opgeroepen om die Jezus van Nazaret te
volgen.

Warme groet,
Aart Veldhuizen
Achtergronden van de Bijbel
De Bijbel is eigenlijk geen boek, maar een bibliotheek van 66
verschillende boeken die in verschillende tijden en omstandigheden geschreven zijn. Het Oude Testament is geschreven
in het Hebreeuws, het Nieuwe Testament in het Grieks. Om
wat meer over de achtergronden van de Bijbel te vertellen,
schrijf ik vanaf dit nummer van Geschakeld een serie artikelen over achtergronden van Bijbelboeken. Vandaag is de
beurt aan het evangelie naar Lukas, waaruit we onlangs wekenlang de verhalen van advent en kerst hoorden voorlezen.
Dokter Lukas schrijft aan Theofilus
Hiernaast ziet u de Griekse tekst van het begin van het Lukasevangelie. In die verzen vertelt Lukas dat hij zijn evangelie
schrijft aan ene Theofilus. Ook zijn tweede boek (Handelingen der Apostelen) schrijft Lukas aan die Theofilus, lees het
maar na in Handelingen 1. Hij schrijft dat hij zo uitgebreid
mogelijk onderzocht heeft wat er precies gebeurd is en vertelt
aan Theofilus dat hij dat speciaal voor hem heeft gedaan.
Wie was die Theofilus? Zijn naam betekent zoiets als Godliefhebber. Omdat Lukas hem ‘hoog-edele’ noemt, moet deze
Theofilus een hooggeplaatst man zijn geweest. Mogelijk had
Lukas hem op de zendingsreizen die hij met Paulus en later
met Barnabas voerde leren kennen, of misschien was Lukas
wel een tijdje de lijfarts van Theofilus geweest. Hoe dan ook,
Theofilus wilde blijkbaar weten wat er precies gebeurd is met
Jezus. Deze Theofilus is geen Jood, dat is met zijn Griekse
naam duidelijk. Meer over Theofilus weten we niet.
Lukas schreef zijn evangelie omstreeks 70 na Christus. In
dat jaar hadden de Romeinen na de Joodse opstand keihard
toegeslagen. Ze hadden Jeruzalem geplunderd, de tempel
verwoest en in brand gestoken en duizenden Joden gedood.
Het is voor ons nauwelijks voor te stellen hoe schokkend die
gebeurtenis geweest is. En juist in die tijd is Lukas zo precies mogelijk gaan opschrijven wat er allemaal gebeurd is en
stuurde dat aan Theofilus. Wilde hij daarmee voorgoed vastleggen wat er vóór de verwoesting van de tempel en Jeruzalem met Jezus was gebeurd, bang dat ze het anders zouden
vergeten?
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Aart Veldhuizen

VERJAARDAGEN
HOE VOEL JE JE?

Gemeenteleden die in februari en maart 2022
80 jaar of ouder worden

Je voelt je soms verloren,
Je voelt je soms zo klein.
Je wilt erbij behoren,
Meer bij de mensen zijn.

01-02-2022 Mevr. M. Fennema-Visser
Utrechtseweg 301, 3818 EJ Amersfoort.
16-02-2022 Mevr. G. Beuckens- van der Land
H. Dykstraleane 16, 8525 GM Langweer.
01-03-2022 Mevr. G. Faber-de Jong
De Molier 5, 8525 EX Langweer.
11-03-2022 Mevr. G. Breman-Beens
Langestraat 142, 8281 AP Genemuiden.
12-03-2022 Mevr. A. Mulder-Boeré
Boarnsweachsterdyk 5, 8525 EA Langweer.

Je voelt je soms verdrietig,
Al weet je niet waardoor.
Het leven lijkt zo nietig,
Waar leef je eigenlijk voor?
Geloven dat is prachtig
En ongelooflijk mooi.
En God die is wel machtig
Maar wat koop jij daarvoor.

Wij willen de jarigen gelukwensen met het gedicht hiernaast:
Huwelijksjubileum

We moeten samen leven
Als vrienden met elkaar,
Vertrouwen willen geven
Aan God en aan elkaar.

Dhr. en Mevr. Boertjens -Toxopeus
zijn op 17 februari 2022 55 jaar getrouwd.
Lytse Mar 52, 8523 NP Idskenhuizen.
Dhr en Mevr. De Boer-Postma vieren op
29 maart hun 55-jarig huwelijksjubileum.
Lyts Dykje 22, 8525 GC Langweer.

Gelukkig met je leven,
Daar zijn wij voor bestemd,
Dat wil die God ons geven,
Die onze harten kent.

Us wei is Him bekend fan ivichheid
en Hy gravearre yn syn hân ús namme.
De Hear wol by ús wenje as in heit,
En intet ús op Him as op in stamme.
Hy kiest ús as in breugeman syn breid,
Hy brekt gjin trou en makket noait beskamme.
Liet 487 : 3.
Lietboek foar de tsjerken.

VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN
Opbrengst collectes oktober en november

en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan
altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met
geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag
een mooie kans om hen betrokken te houden.

3 okt. € 80,45 Collecte Israëlzondag
10 okt. € 57,74
17 okt. € 142,00 Collecte Kerk in Actie Kameroen
24 okt. Geen dienst
31 okt. € 44,20
7 nov. € 69,80
14 nov. € 51,95
21 nov. € 21,00 Collecte Pastoraat Omzien naar elkaar
28 nov. Wederom online dienst ivm corona

PG Langweer

30 jan. Collecte Protestantse kerk
Interactief aan de slag met de bijbel
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor
de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief bijbelspel van
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestante Kerk. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie
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6 februari 2022 Collecte kerk in Actie Werelddiaconaat
Oeganda Goed boeren in een lastig klimaat

en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training
begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp.
Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde
voeding geven.
13 maart 2022 40Dagencollecte Kerk in Actie
Binnenlandsdiaconaat Kerk zijn doe je met elkaar

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor
steeds meer droogte en overstromingen. Het wordt steeds
moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen.
De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen
in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouwtraining
op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te
planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen
het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op
het leven van mensen?. Hoe zet je daarin de mens centraal
en niet het probleem dat iemand heeft?. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van
betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld
bij een Friese kerk die het initiatief “De Woonkamer” steunt.
Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.

6 maart 2022 40Dagencollecte Kerk in Actie
Rwanda Met zusters werken aan gezond eten

Aanvullende informatie van de Diakenen
De Douwe Egberts spaarpuntenactie voor de voedselbank
heeft dit jaar 54.371 punten opgeleverd.
Deze punten kunnen verzilverd worden voor pakken Aroma
Rood snelfiltermaling van 250 gram, naar rato van de prijs
van koffie op de wereldmarkt. Deze pakken worden gedoneerd aan de voedselbank.
Ook werden er dit jaar weer een mooi aantal kerstpakketten
ingeleverd. Er zijn 18 kerstpakketten naar de kerk gebracht.
Wat fijn dat zovelen denken aan mensen die een moeilijke
periode in hun leven doormaken. Het geeft ons een warm
gevoel van betrokkenheid en iedereen die hieraan bijgedragen heeft, willen we heel hartelijk danken!.

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw.
Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig
rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een
gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150
boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten

Ook de mensen die ons deze kerstperiode hebben geholpen
op wat voor wijze dan ook zeggen wij hierbij onze dank.
Wij ervaren het als heel bijzonder dat er altijd weer mensen
klaar staan om te helpen.

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEERSTERS
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Er zijn geen collectes, mutaties en berichten van dit college.
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Wie wil het kerkblad bezorgen?
Het kerkblad wordt bezorgd door een vaste groep vrijwilligers. De meesten van hen zijn al
aardig op leeftijd en één van hen, Geeske Faber, vond het nu tijd om te stoppen. Zij heeft
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PG
PG Langweer
Langweer

Denkt u dit is een leuk klusje voor mij, of heeft u misschien nog vragen, dan kunt u zich
aanmelden bij Geertje Minnee, scriba@kerklangweer.nl , tel. 0513 499248.
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Op ’e Noed
Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

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
Een les van de vogels
Door het raam van mijn werkkamer kijk ik in de tuin. Een
merel-echtpaar is bezig de bladeren op de grond opzij te
werken. Wie weet ligt er wel een lekker zaadje onder de bladeren. Tjonge, wat zijn ze aan de gang: de bladeren vliegen
alle kanten op. Het tuinpad ligt opeens vol met bladeren!!
Ik heb mijn tuin niet ‘gestript’ voor de winter, maar juist
de zaadhoofden van de planten, de besjes en uitgebloeide
bloemen laten zitten. Voor de vogels. Dat heeft effect. Want
behalve de twee merels – zij in het bruin hij in stemmig
zwart – pikt een mus in de uitgebloeide bloemen van de
hortensia’s en een pimpelmeesje van de besjes in de tuin.
Ik zit vanwege de lockdown vaak in mijn werkkamer de laatste tijd. Soms wat mistroostig. Het lukt me niet altijd om
opgewekt om te gaan met de situatie. Ik heb de kerk nodig
om gelukkig te zijn. Gesprekken met mensen en flink wat
werk om mee aan de slag te gaan, daar voel ik me goed bij.
Ze zijn als het ware mijn geestelijke voedsel.
Ik heb eigenlijk helemaal geen reden om triest te zijn. Ik
heb nog geen corona gehad. Wat een geluk! En m’n booster
kreeg ik mooi op tijd. Maar kennelijk heb ik meer nodig om
zorgeloos en gelukkig te zijn.
Dan opeens denk ik aan ‘de vogels’ uit Matteüs 6. ‘Ze zaaien
niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren’ en
toch hebben ze voldoende om te eten. Wat niet in het evangelie staat, is dat de vogels er wel naar moeten zoeken. Het
Humor

ter-president weer aan de noodrem. Helemaal terecht,
maar ik kwam met een schok tot stilstand. Na een
paar dagen zat er weer in de zakken van elke jas
een mondkapje. De anderhalve meter had ik
nog steeds niet losgelaten. De huisbezoeken
werden afgezegd. Vergaderingen gingen niet
door. Enfin, u kent het wel. Zelfs de lockdown
kwam weer terug.
Misschien was het de tijd van het jaar die het
zo moeilijk maakte: de donkere dagen voor
kerstmis. Maar gelukkig…. met de maatregelen

Humor
Na de eerste golf kwam de tweede en de derde en zelfs de vierde coronagolf. Die laatste
had ik niet zien aankomen. Hij overviel me.
Ik had het niet meer verwacht nadat ruim
85% van de bevolking twee prikken had gehad. Misschien is het daarom dat ik er een
beetje moeite mee heb. Ik was net weer ‘op
stoom’ gekomen en hop, daar trok de minis-
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echtpaar merel zit ook niet tussen de planten te wachten
tot het voedsel als vanzelf in hun snavel belandt. Welnee, ze
zijn me toch druk! En de pimpelmees zet zich schrap om de
bessen van de tak te trekken. Dat valt niet mee als je zelf zo
licht als een veertje bent. Het voedsel is er, maar ze moeten
er wel wat voor doen.
Ik schaam me een beetje voor mijn troosteloze stemming.
Want wat heb ik geleerd van de vogels? Dat ik aan het werk
moet! Er liggen nog een paar boeken die bestudeerd moeten worden, er zijn appjes en mails te beantwoorden, preken om te maken en mensen die ik wel eens even kan bellen. Hoezo ‘lusteloos’?! Er is werk aan de winkel!
Maar eerst de jas aan en naar buiten, om met de bezem het
tuinpad weer schoon te vegen.
Dankjewel, vogels!
Ds. Gerda Keijzer

kwamen ook de berichten en de filmpjes weer terug die via
Whatsapp worden doorgegeven. Filmpjes om de moed erin
te houden. Meestal begeleid door zachte muziek en met
prachtige plaatjes van schitterende kerstbomen, dankbare
mensen, mooie sneeuwlandschappen. En zo af en toe kwam
er een ondeugend filmpje langs, eentje die je hersens prikkelt. En niet zelden kwam er eentje voorbij die de lachspieren uitdaagde en flink aan het werk zette.

Dat had ik nou net nodig! Een mens heeft humor nodig. Je
kunt niet altijd ernstig en bedachtzaam zijn. Vooral in barre
tijden moet je zorgen dat je voldoende lacht. Het zijn de
vitaminen voor een goed leven. Daarom wens ik ons allen
behalve gezondheid en geluk ook vooral veel plezier toe in
het jaar dat voor ons ligt.
Ds. Gerda Keijzer

GROETEN UIT WIRDUM
Staande blijven

is zwaar. In de afgelopen eeuwen werden er muziekstukken over gecomponeerd met als titel ‘Stabat mater’, staande
moeder.

Ik mis onze zoon. Hij is al meer dan een half jaar het huis
uit maar nu begin ik het pas echt te merken. Hij is ons enige
kind. Eerst miste ik mijn zoon heel letterlijk; ’s ochtends
hoorde ik hem niet meer met weggaan en terugkomen van
zijn krantenwijk. Ik hoefde niet meer rekening met hem
te houden met eten, we hadden niet meer ons dagelijkse
praatje over onze wederzijdse bezigheden. Inmiddels zijn
we zeven maanden verder en is een ander soort missen dan
in het begin. Een gezin is een systeem waarin ieder lid zijn
of haar rol en invloed heeft. Als er iemand wegvalt is dat
systeem ook in de war en dat is wat ik nu pas echt begin te
voelen.

Het ‘Stabat mater’, staat in de katholieke traditie want voor
katholieken is Maria heel belangrijk. In de protestantse kerk
was er altijd weinig aandacht voor Maria maar misschien
verandert er iets. Onlangs kwam er een boek uit getiteld:
Maria, van de protestantse theoloog Arnold Huijgen. ‘Maria
staat in een rij van sterke bijbelse vrouwen die laten zien dat
de kerk niet zonder de vrouwelijke stem kan,’ aldus Huijgen
(site Bol.com). Het boek wordt goed verkocht en met veel
waardering ontvangen. Het volstaat blijkbaar in een behoefte en ik denk dat ik dat begrijp.

Nu merk ik dat manlief en ik in een saai bubbeltje leven.
Mede versterkt door corona natuurlijk. De dynamische factor is verdwenen en komt af en toe een aanwaaien. Van een
gezinsleven is geen sprake meer. Misschien heb ik wel last
van ‘Het lege nest syndroom’. Een beetje dan, want echt gedeprimeerd ben ik niet maar ik voel me wel wat droevig en
eenzaam.

Op de achterflap van het boek staat:
‘Maria is een voorbeeld van geloof en vertrouwen. Wie naar
haar kijkt, wordt bemoedigd. Dit boek gaat terug naar de
Bijbel om Maria opnieuw in beeld te krijgen’ [..…………..]
‘Transparant tot op Gods genade werpt zij licht op seksualiteit, kunst, de eenheid van de kerk en op de toekomst van
Europa als christelijk continent na de coronapandemie.

Wat me nu wel verbaasd is dat er nooit veel wordt gepraat
over wat het uit huis gaan van kinderen kan teweegbrengen.
Bij de geboorte staat iedereen er om heen. Het vertrek is stilletjes en het eventuele gemis van ouders wordt ook stilletjes
gedragen, zo lijkt het.

Dat belooft wat. Ik ga het lezen, wellicht met een ‘Stabat
mater’ op de achtergrond.
Geertje van der Meer

PG Op ’e Noed

Ik vroeg me af in hoeverre er iets in de bijbel staat over
moeders en kinderen. Niet veel, het gaat vaker om vaders
en zonen en in mindere mate over vaders en dochters. En
daarin mis ik wel eens wat in de bijbel. Dan merk ik dat het
echt geschreven is in een andere tijd en moet ik het hebben
van een soort van indirecte troost.
De enige persoon waar ik in deze periode iets bij voel is Maria. Moeder van Jezus. In het kerkelijk jaar dat voor ons ligt
gaan we weer richting Pasen en in de komende tijd lezen we
over Jezus die zijn kindertijd en oorspronkelijk gezin ontgroeide. Soms vangen we nog een glimp op van Maria, die
al vanaf de eerste aanzegging wist dat ze haar zoon moest
opgeven voor een grotere bestemming. Een bestemming
die maakte dat hij niet kon blijven hangen aan het gezin
waarin hij was opgegroeid. Maria blijft, weliswaar op de
achtergrond, een rol spelen. Ze laat hem los maar blijft hem
volgen. Dan vinden we haar terug bij het kruis. Voor iedereen met maar een beetje (moeder)gevoel, gaat deze scène
door merg en been. Je kind loslaten is te doen, maar je kind
zien lijden en sterven en dan rechtop te blijven staan, dat
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VAN DE DIACONIE
Overzicht collecten diaconie
IngeDoel
komen		
Nov.
03-nov Voedselbank
07-nov Diaconie
14-nov vrienden van maykehiem
21-nov PKN pastoraat omzien naar elkaar
28-nov KIA Moldavie Kinderen YFCH
		

Dec.
05-dec
12-dec
19-dec
24-dec

Collecte
gelden
€ 151,50
€ 94,05
€ 96,27
€ 53,00
€ 57,50

25-dec
26-dec
31-dec

Artsen zonder grenzen
KIA stabiel huis v kinder
Diaconie
KIA Kinderen in de knel,
actie vluchtelingen
KIA Kinderen in de knel,
actie vluchtelingen
Diaconie
Diaconie

€ 42,79
€ 67,79
€ 42,79
€ 42,79
€ 170,79
€ 42,79
€ 42,79

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Algemeen

Eindejaarscollecte

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!

Denkt u aan de Eindejaarscollecte?
U heeft hiervoor geen acceptgiro ontvangen!
U kunt 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.

Actie kerkbalans 2022 in Januari
Wijk kerkrentmeesters
Van 15 t/m 22 januari 2022
is Actie Kerkbalans gehouden.

Wijk 1
Wijk 2
Wijk 3
Wijk 4
Wijk 5
Wijk 6
Wijk 7

Iedereen heel hartelijk bedankt
voor uw bijdrage!

Hayo Wind
Pieter Dijkstra
Sint de Boer (3a) en Ineke Bijl-Graafsma (3b)
Anita Spijksma (4a) en Ineke Bijl-Graafsma (4b)
Jouke Kloosterman
Hiltje Hoekstra
Wico Koolstra

BLOEMENGROET
Bloemengroet vanaf 21 november 2021

12-12-2021
19-12-2021
Kerst 2021
02-01-2022
09-01-2022

21-11-2021 Alie Hoekstra en Ruurd Schaap
Dhr.Dr.Brinksma
28-11-2021 Dhr.St.Yntema
Mevr.Sj.Dickhoff
05-12-2021 Dhr.J.de Vries
Dhr.J.Walstra

Mevr. Nel Pit
Mevr.Osinga-Eppinga
Mevr.De Jong-Snijder Wilhelminaoord
Jantina Hogeterp-Pruiksma
Jannie van Koten

BEDANKJE
Bedankt

Het is fijn om onderdeel te zijn van deze gemeente als er zo
naar elkaar omgezien wordt.

Via deze weg wil ik iedereen bedanken die aan mij gedacht
heeft tijdens mijn periode in het ziekenhuis aan het einde
van het jaar.
Al die kaartjes die ik ontvangen heb en de fruitmanden en
bossen bloemen deden mij goed.
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Groeten, Jannie van Koten

MUTATIES SEPTEMBER EN OKTOBER 2021
Nieuw ingeschreven:
Mevr. A. Jongstra, Molenkrite 115, 8608 XK SNEEK

Mevr. S. Kloosterman, Dobbeleane 37 naar Vegilinstraat 40,
8521 KV SINT NICOLAASGA
Fam. S. Schotanus, Schwartzenbergstraat 12 naar De Rijlst
51a, 8521 NH SINT NICOLAASGA

Binnenverhuizing:
Mevr. A. Hoekstra, Lytse Buorren 18 naar Stripedyk 35, 8523
NC IDSKENHUIZEN
Dhr. J. Wanschers, Helmhout 121 Joure naar Tsjukemarwei
20b, 8521 NA SINT NICOLAASGA
Dhr. S.B. de Boer, Huisterheide 17 naar Voermanstraat 3,
8521 KZ SINT NICOLAASGA

Verhuisd naar elders:
Dhr. M. Schotanus, Kempenaerlaan 6, 8521 KS SINT NICOLAASGA
Fam. de Jong, Gaestdyk 19, 8522 MV TJERKGAAST
Dhr. T. Qualm, De Rijlst 81, 8521 NK SINT NICOLAASGA

VERJAARDAGEN 80 PLUSSERS
Januari

20

10

24

12
13
14
18
19
19
26
30

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

Maart
4
Mevr. H. Portena - Hoekstra
De Molier 3, 8525 EX LANGWEER
5
Mevr. T. Ligthart - Huisman
Schoolstraat 7, 8521 KB SINT NICOLAASGA
8
Mevr. T.A. van der Goot - Hoogkamp
Stationsstraat 53, 8521 JT SINT NICOLAASGA
17
Dhr. H. Koster
Stripedyk 21, 8523 NB IDSKENHUIZEN
18
Dhr. A. Hoekstra
It Boerein 12, 8523 NX IDSKENHUIZEN
21
Mevr. G. Kingsbergen
Bouwen 21, 8521 KN SINT NICOLAASGA
22
Mevr. T. Hogeterp - Postma
Gaestdyk 20, 8522 MV TJERKGAAST
23
Mevr. A. Boonstra - Brinksma
It Sein 16 a, 8521 DN SINT NICOLAASGA
23
Dhr. J. Boelsma
De Oergong 27, 8521 GA SINT NICOLAASGA
23
Mevr. A. Smeding - Faber
Finkeburen 13, 8521 NV SINT NICOLAASGA

Februari
4
13

Mevr. S. Hazenberg - Boelsma
Kempenaerlaan 4, 8521 KS SINT NICOLAASGA
Mevr. E. de Goede - Stakelbeek
Stationsstraat 41, 8521 JT SINT NICOLAASGA

Mevr. S.G. Taconis - Mink
Lemmerweg 24, 8521 JN SINT NICOLAASGA
Mevr. A. Koenen
Stationsstraat 45, 8521 JT SINT NICOLAASGA

Kopijdatum
Bij Gea/bezorgers
Bezorgen
maandag
vrijdag
zaterdag
voor 12.00 uur
		
april/mei
14 maart
25 maart
26 maart
juni/juli
2 mei
13 mei
14 mei
augustus/september
4 juli
15 juli
16 juli
oktober/november
5 september
16 september
17 september
december/januari
14 november
25 november
26 november
Jaarprogramma			
17 september
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Geschakeld 2022

COLOFON

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

Agenda
April
Passion Tsjûkemar
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Juni
Openluchtkerkdienst Ulesprong

Inleveren kopy
maandag
14 maart
voor 12.00 uur!
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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

PG Op ’e Noed

Administratie begraafplaatsen Anita Spijksma en Wessel Spijker
06 - 49 28 28 91
Postbus 44, 8520 AA Sint Nicolaasga, t.a.v. Begraafplaatsen
(ook Whatsapp)
begraafplaats@pkn-openoed.nl
IBAN: NL22.RABO.0359.5711.90 t.n.v. begraafplaats prot. gem. Op ’e Noed
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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