
Waar lang met lockdowns nodig waren om kwetsbare me-
delanders te beschermen, zien we nu kinderen en moe-
ders op de vlucht en beelden van een gruwelijke oorlog. 
Diverse Oekraïnse gezinnen krijgen inmiddels gastvrij 
onderdak in recreatiewoningen en appartementen in 
Langweer. Ik zoek ze allemaal op bij wijze van welkom. 
Wat een verdriet. Ondertussen komen buiten de eerste 
bloemetjes uit en gaan we op weg naar Pasen. Kan het 
wranger? Europa is weer slaaf van geweld en oorlog. 
Ik blader door het oude boek Exodus. Het volk is slaaf 
geworden in Egypte. Egypte staat in de bijbel voor het 
dodenrijk. Mozes hoort zeggen: “Ga naar farao en zeg dat 
hij het volk moet laten gaan”. En Mozes zegt: “Wat moet ik 
zeggen? Ik kom zo moeilijk uit mijn woorden…..”
Die Mozes komt me bekend voor. Die oorlog verwart me. 
Schokt me. Verlamt me, al is het fijn dat we nu met de 
komst van de vluchtelingen toch wat kunnen doen. Maar 
dat mensen zo stom zijn dat ze tot oorlog voeren over-
gaan, begrijp ik niet. Maar ik weet wel dat het steeds weer 
zo gaat. Dieren kennen dat niet. Mensen zijn blijkbaar 
minder dan dieren.
Humaniteit is het antwoord op terreur, zeg ik dezer dagen 
geregeld. En dat meen ik. Maar het blijft een uitspraak uit 
verlegenheid. Vluchtelingen gastvrij in ons dorp opvan-
gen, is momenteel ons antwoord op terreur. Kan er nog 
wat anders? Moeten we misschien met Mahatma Gandhi 
als voorbeeld met miljoenen mensen vanuit het Westen 
in een lange vredesoptocht met kaarsen in onze hand het 
oorlogsgebied binnenwandelen? Misschien is zo’n vre-

desoptocht wel het meest krachtige antwoord op terreur. 
“Beste Mozes, ik ken dat ‘wat moet ik zeggen?’ van jou ook. 
Ik kom ook maar zo moeilijk uit mijn woorden dezer da-
gen.”

Maar de eerste bloemetjes staan alweer boven de grond. 
En Pasen nadert. En Pasen is het grote feest van bevrij-
ding uit het slavenhuis van Egypte en van bevrijding uit 
de dood. Die woorden klinken nu wel heel hoog en bijna 
wereldvreemd. Misschien past het daarom om dit jaar 
een klein toontje lager te zingen. Pasen wordt dit jaar dan 
‘snakken naar een nieuw begin’. Ja, we snakken ernaar. 
We zullen dus zeker de verhalen gaan lezen. Van dat volk 
dat de woestijn in werd geleid, dat eerst de woestijn in 
moest om het beloofde land te bereiken. En van Jezus die 
gekruisigd werd. En opstond. Als eersteling en als teken 
dat het laatste woord niet is aan de dood, niet aan de 
haat en niet is aan het geweld, maar aan de liefde die dat 
allemaal doorbreken wil. 

En toch…. Als ik die woorden zo opschrijf, lijken ze me 
bijna te hoog. Hoe straks Pasen vieren? Ik weet het niet. 
Of…. Zou ik misschien nu pas ietsjes begrijpen van de 
mensen die in die tijd geconfronteerd werden met hun 
bevrijding uit Egypte en de opstanding van Jezus? Hoe 
dan ook: snakken zúllen we. Snàkken naar een nieuw be-
gin!!

Aart Veldhuizen
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KERKDIENSTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA

Zondag  27 maart - paars - 4e zondag 40-dagentijd, 
 Gezins-en doopdienst
10.30 uur  Idskenhuizen  - ds. Gerda Keijzer, 
 Geertje vd Meer, Jannie v. Koten en Linda Wind
Collecte 1e project 40-dagentijd, 2e kerk

Zondag  3 april - paars -  5e zondag 40-dagentijd
9.30 uur  Idskenhuizen  - ds. G. Venhuizen
Collecte 1e project 40-dagentijd, 2e kerk

Zondag  10 april - paars -  6e zondag 40-dagentijd, 
 Palmpasen
9.30 uur  Idskenhuizen , ds. Gerda Kejzer
Collecte 1e project 40-dagentijd, 2e kerk

Maandag  11 april - paars - Vesper
19.30 uur  St. Nicolaasga, pastor Anneke Adema

Dinsdag  12 april - paars - Vesper
19.30 uur  St. Nicolaasga, pastor Anneke Adema

Woensdag  13 april - paars - Vesper
19.30 uur St. Nicolaasga, Anneke Adema

Donderdag 14 april - wit - Witte Donderdag, 
 Heilig Avondmaal
19.30 uur  Idskenhuizen , ds. Gerda Keijzer en 
 pastor Geertje van der Meer
Collecte 1e project 40-dagentijd, 2e kerk

Vrijdag  15 april - paars, 19.30 uur - Goede Vrijdag
19.30 uur  St. Nicolaasga, ds. Gerda Keijzer

Zaterdag  16 april - wit - Stille Zaterdag
19.30 uur  Idskenhuizen , pastor Anneke Adema, 
 mmv. Cantabile

Zondag  17 april - wit - Pasen 
9.30 uur Idskenhuizen, ds. Gerda Keijzer en pastor en 
 Geertje van der Meer
Collecte 1e project 40-dagentijd, 2e kerk

Zondag  24 april - wit - beloken Pasen
9.30 uur  St. Nicolaasga, ds. W. Warnar
Collecte 1e Aanloophuizen Heerenveen en Sneek, 2e kerk

Zondag  1 mei - wit
9.30 uur  Idskenhuizen , ds. Gerda Keizer
Collecte 1e Gambia, Ellie Breed, 2e kerk

Zondag  8 mei - wit
9.30 uur  Idskenhuizen , ds. Gerda Keijzer
Collecte  1e diaconie, 2e onkosten dienst

Zondag  15 mei - wit
9.30 uur  Tjerkgaast, ds. Y. Slik
Collecte 1e Edwin stichting, Langweer, 2e kerk

Zondag   27 maart - 4de zondag 40 dagentijd
9.30 uur ds. Alex van Ligten
Collecte:  Diaconie / Eigen gemeente

Zondag   3 april  5de - zondag 40 dagentijd
9.30 uur  mevr. Bianca Prins
Collecte:    40 dagencollecte Kerk in Actie Moldavië / 
 Eigen gemeente

Zondag   10 april - Palmzondag 
9.30 uur  ds. Aart Veldhuizen
Collecte:  Diaconie / Eigen gemeente

Donderdag 14 april - Witte Donderdag
19.30 uur     ds. Aart Veldhuizen
 Viering Maaltijd van de Heer
Collecte:  Diaconie / Eigen gemeente

Vrijdag  15 april - Goede Vrijdag
19.30 uur  ds. Aart Veldhuizen, m.m.m.v. ‘Cantabilé’
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

Zondag 17 april - Pasen  
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
 Doop- en belijdenisdienst met medewerking 
 Kinderkoor prelude

Collecte:   Kerk in Actie Libanon, kansen voor jongeren
                    in achterstandswijk / Eigen gemeente

Zondag   24 april
9.30 uur Pastor Corrie Tigchelaar
Collecte:  Diaconie / Eigen gemeente

Zondag  1 mei   
9.30 uur ds. Wim Warnar 
Collecte: Aanloophuis “Oer de Brêge” Heerenveen / 
 Eigen gemeente

Zondag  8 mei
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte:  Diaconie / Eigen gemeente

Zondag  15 mei
9.30 uur  ds. Aart Veldhuizen
Collecte:  Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat / 
 Eigen gemeente
 Viering 60-jarig jubileum van organist 
 Rinny Pijpker

KERKDIENSTEN LANGWEER

Kerkdienst volgen of gemist? 

Dan kunt u kijken via www.kerkdienstgemist.nl  
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Maart

za  26 2  Korintiërs 5:6-16 Een open boek
zo  27 2  Korintiërs 5:17-6:10 Het nieuwe is gekomen
ma  28 2 Korintiërs 6:11-7:4 Heilig jezelf
di  29 2 Korintiërs 7:5-16 Oprecht verdriet
wo  30 Johannes 13:31-38 Heb elkaar lief
do  31  Johannes 14:1-14 Vader en Zoon

April

vr  1  Johannes 14:15-31 ...en Geest
za  2 Johannes 15:1-17 Blijvende vrucht
zo  3 Johannes 15:18-27 De haat van de wereld
ma  4  Johannes 16:1-11 Zonde, gerechtigheid en   
   oordeel
di  5  Johannes 16:12-24 Verwarring 
wo  6 Johannes 16:25-33 Beeldspraak 
do  7 Johannes 17:1-12 God kennen is het eeuwige   
   leven
vr  8  Johannes 17:13-26 Laat ons één zijn
za  9 Jeremia 26:1-9 Een beladen boodschap
zo  10 Jeremia 26:10-24 Palmzondag- Het lot van Uria
ma  11 Jeremia 27:1-11 Het juk ondergaan
di  12 Jeremia 27:12-22 Misleidende profeten
wo  13 Jeremia 28:1-17 Krachtmeting
  Witte Donderdag 
do  14 Johannes 18:1-27 Ik ben het (niet)
  Goede Vrijdag 
vr 15 Johannes 18:28–19:30 Vriend van de keizer
   Stille Zaterdag 
za 16 Johannes 19:31-42 Voorbereiding voor een 
   bijzondere sabbat
   Eerste Paasdag 
zo 17 Johannes 20:1-18 Wie zoek je?
ma  18 Johannes 20:19-31 Eerst zien...
di  19 Jeremia 29:1-9 Het duurt nog wel even
wo  20 Jeremia 29:10-23 Hoop voor Jeruzalem
do  21 Jeremia 29:24-32 Weerwoord
vr  22 Psalm 114 De dans van de aarde
za  23 Jeremia 30:1-11 Geknakt, niet gebroken
zo  24 Jeremia 30:12–31:1 Weer als vroeger
ma  25 Jeremia 31:2-14 Terugkeer

di  26 Jeremia 31:15-22  Nieuwe dingen
wo  27 Jeremia 31:23-30 Opbouw
do  28 Jeremia 31:31-40 Eeuwigdurend verbond
vr  29 Jeremia 32:1-15 Contract voor de toekomst
za  30 Jeremia 32:16-25 Duurzaam?

Mei

zo  1 Jeremia 32:26-44 Niets is onmogelijk
ma  2 Johannes 21:1-14 Goede raad
di  3 Johannes 21:15-25 Onbeschreven daden
  Dodenherdenking 
wo  4 Psalm 55:1-16  Opgejaagd
  Bevrijdingsdag
do  5  Psalm 55:17-24  Vertrouwen
vr  6  Jeremia 33:1-13 Een keer in het lot van Juda   
   en Israël
za  7 Jeremia 33:14-26 Vervulling van de belofte
zo  8  Psalm 77 Onrust en ontzag
ma 9 Jeremia 34:1-7 Een vredig einde
di  10 Jeremia 34:8-22 Niet meer vrij
wo  11 Jeremia 35:1-11 Gehoorzame nomaden
do  12 Jeremia 35:12-19 Ongehoorzaam volk
vr  13 Jeremia 36:1-13 Het geschreven woord
za  14 Jeremia 36:14-26 Geen berouw
zo  15 Jeremia 36:27-32 Dubbel verkondigd
ma  16 Psalm 93 Koning
di  17 Jeremia 37:1-10 Geen ontkomen aan
wo  18  Jeremia 37:11-21 Vals beschuldigd
do  19 Jeremia 38:1-13 Halfslachtige koning
vr  20 Jeremia 38:14-28 Geef je over ...
za  21 Psalm 129 Blijf het herhalen
zo  22 Jeremia 39:1-10 De koning vlucht
ma  23 Jeremia 39:11-18 Jeremia komt thuis
di  24 Jeremia 40:1-6 Bescherming uit onverwachte  
   hoek
wo  25 Jeremia 40:7-16 Waarschuwing 
do  26 Psalm 57 Hemelvaartsdag - Verscholen
vr  27 Jeremia 41:1-10 Bloedbad 
za  28 Jeremia 41:11-18 Daders ontkomen
zo  29 Jeremia 42:1-12 Blijf, en leef
ma  30  Jeremia 42:13-22 Ga niet naar Egypte!
di  31  Jeremia 43:1-13 Egypte zal vallen

LEESROOSTER
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Nu ik dit schrijf ben ik bezig met het voorbereiden van de 
‘In Memoriam dienst’ op Doniahiem voor de 2021 overleden 
bewoners van Doniahiem. Deze is op 23 maart. 
In Doniahiem hebben een aantal bewoners en personeels-
leden corona. Het zal lastig zijn om het personeelsrooster 
rond te krijgen en voor de besmette bewoners is het ook 
zwaar omdat zij in quarantaine op hun kamers moeten blij-
ven. Gelukkig is alles minder spannend dan aan het begin 
van de pandemie. We wachten af hoe het komt.
In februari was de laatste ochtendkring van dit kerkelijk jaar. 
Dit keer met een aantal dames en een heer uit de Eendracht 
en de Scharleijen. Het was tegelijkertijd de laatste ochtend-
kring van zowel mij als van Femmie (als taakouderling) en 

Sjoukje (als diaken). Hun 
termijn en mijn contract 
zit er bijna op. Op 19 
juni worden we losge-
maakt. Dat duurt nog 
wel een tijdje maar in mijn hoofd ben ik al aan het afscheid 
nemen. Dit voelt vreemd omdat er nu juist weer van alles 
kan worden opgebouwd nu de beperkende maatregelen af-
geschaft worden. Ik heb me voorgenomen om gewoon door 
te gaan, zoals anders en niet te veel aan het einde te den-
ken. Zo hoop ik nog velen van jullie te ontmoeten.

Pastor Geertje van der Meer

DONIAHIEM, DE SCHARLEIJEN EN DE IENDRACHT

Het Odulphuspad 

Na drie maanden coronabeperkingen, vervolgden wij de 
route op 26 februari. In Sint Nicolaasga verzamelden zich 
om 8 uur zo’n 15 personen.
Ons startpunt was vanaf het parkeerterrein bij Sloten, en we 
liepen via mooie wandelpaden, eerst richting Slotermeer, 
daarna Wijckel, Ruigahuizen en langs de Luts naar Balk.  
 

In Balk kregen we, in het gebouw bij de kerk, koffie met 
koek, en las Marja een pelgrims gedicht voor.
Daarna bezichtigden we de kerk en liepen daarna (helaas de 
stilte vergeten) richting Harich waarna we al snel weer op 
eind punt waren.
Wat was het leuk en gezellig om elkaar weer te zien en bij te 
praten, en wat hadden we prachtig wandelweer.
Hopelijk tot 26 maart

Neeltsje Snijder

Bakken, breien, borduren, bijkletsen

In het najaar van 2021 kwam een groep enthousiaste hand-
werksters uit de vier dorpen voor het eerst bij elkaar. We 
overlegden wat we zouden doen. Een project zou wel leuk 
zijn dachten we. We besloten deken(tjes) te gaan maken van 
gehaakte lapjes van 20 bij 20 cm. De dekens die qua kleur 
en afmeting geschikt zijn, worden troostdekentjes voor kin-
deren, hier in Friesland. De grotere dekens gaan naar Roe-
menië. Daar is nog  altijd behoefte aan.
Het was gezellig om met een kopje koffie of thee met wat 
(eigengebakken) lekkers erbij bij te praten en ondertussen 
de haakpen aan de gang te houden. Maar toen kwam de 
lockdown en konden we elkaar niet meer ontmoeten in de 
kerk. Toch was het niet alleen kommer en kwel. Door de 
lockdown zaten we thuis, maar met een zak wol naast onze 
stoel. De stapels groeiden en er werden heuse kunstwerken 
gefabriceerd. 
We zijn nu weer twee keer bij elkaar geweest en hebben de 
lapjes bij elkaar gelegd om zoveel mogelijk dekens te kun-
nen maken. Het geeft  veel voldoening om samen iets te 
maken waar anderen warmte en troost bij vinden. 
Later in het jaar laten we het eindresultaat wel even zien!

Volgend jaar gaan we verder. Misschien met een ander pro-
ject, maar we doen het wel samen! 
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De hobby van:
Harmen Langeraap

Harmen Langeraap, koperslager staat op het 
naambordje naast de voordeur.  Ik ben op bezoek bij Har-
men en Tjitske Langeraap, Vegilinstraat 9 in St. Nyk. 
Van een eerder bezoek weet ik dat Harmen een verwoed 
verzamelaar van tegels is, het liefst met Bijbelse voorstel-
lingen. Maar Harmen houdt het – gezien het naambordje 
– niet bij één hobby….
Harmens schoonvader handelde al in tegels en verzamelde 
ze. Toen Harmen een keer in Langweer aan het werk was, 
zag hij vier tegels die hij voor 25 gulden kocht. Volgens zijn 
schoonvader waren de tegels per stuk al dat bedrag waard, 
dus dat was een goede aankoop. Harmen was toen midden 
twintig. Sindsdien is hij altijd blijven verzamelen. 
Aan de muur in de huiskamer hangen verschillende tegels 
in blauw en mangaan. Ze werden destijds gemaakt in Mak-
kum, Harlingen, Utrecht of Rotterdam en werden gebruikt 
als achtermuur voor een stookplaats in een boerderij of 
woonhuis. Maar ook wel voor muren in keuken. Soms was 
er een tegeltableau in het midden met een bepaalde voor-
stelling, maar ook per tegel één voorstelling. 
Harmen bezocht vlooienmarkten en antiekwinkels, op zoek 
naar bijzondere exemplaren. Hij sloopte ook wel tegels uit 
boerderijen. Die klus nam hij dan aan voor een bepaald be-
drag. Het was altijd spannend, want soms vielen de tegels 
haast vanzelf van de muur, maar een andere keer kwamen 
ze er in stukken van af. 
Om een mooie verzameling te krijgen legde Harmen zich 
toe op het vinden van tegels van één thema. Dat werden 

tegels met Bijbelse voorstellingen. Aan de muur inde woon-
kamer hangen afbeeldingen van Ruth die haar schoonmoe-
der Naomi volgt, van koning David die op zijn harp speelt, 
van Lot met zijn twee dochters, van Abraham en Izaäk op 
de berg Moria. Harmen heeft zich terdege in de materie ver-
diept en heeft veel naslagwerken op tafel liggen. De Bijbel 
is er daar één van. Hij weet dat er ongeveer 500 Bijbelse 
voorstellingen op tegels zijn gemaakt. Daarvan heeft hij er 
ruim 200 in zijn bezit gehad.   
De waarde van de tegels loopt ver uiteen. Ooit kocht hij bij 
een handelaar 10 tegels voor 100 gulden per stuk. Omdat 
hij zoveel geld niet bij zich had, zou hij ze de volgende dag 
ophalen. Maar de handelaar had zich bedacht: als Harmen 
ze niet kocht, kreeg hij een bedrag van de handelaar. Tja, 
wat doe je dan? Wel kopen natuurlijk! 

Later kwam de handelaar om één tegels van deze tien naar 
St. Nyk. Of hij die ene dan kon terugkopen….. Dat was de 
tegel met de afbeelding van Jeremia 1: 11, waarin de Heer 
Jeremia een amandeltwijg laat zien (boven). De amandel is 
de eerste struik die in het voorjaar bloeit in Israël. Het was 
een teken van Gods trouw. Maar linksboven is het gevaar te 
zien: een kokende pot, het symbool voor de volken die het 
land zullen binnenvallen. 
Vroeger waren er geen kinderbijbels, maar stonden de af-
beeldingen dus op de muur! 
In totaal heeft Harmen tussen de 2000 en de 3000 tegels ver-
handeld. De oudste tegels zijn bijna 500 jaar oud en waren 
destijds heel wat waard. Hij en Tjitske kochten er destijds 
hun eerste kleurentelevisie van.   
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BERICHTEN VAN INLIA

Na de koffie met koek kijken we ook nog even in de schuur, 
waar de werkplaats van Harmen is en die tjokvol met ge-
reedschap staat. Hier bewerkt hij koper tot gebruiks- en 
siervoorwerpen. Zo maakt hij al 18 jaar de ‘Snitserpanne’ 
die jaarlijks uitgereikt wordt aan iemand die zich in de ge-
meente Sneek verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied 
van de watersport. Ook maakte Harmen de haan op de to-

ren van de kerk in Scharsterburg, ‘pakes kippie’, volgens één 
van de pakesizzers. 
Harmen zegt van zichzelf dat hij zich nooit verveelt. Hij 
heeft vaak ‘tiid te min’. 
Familie Langeraap, hartelijk bedankt voor het gastvrije ont-
haal en tekst en uitleg bij deze bijzondere hobby’s. 

Verhuizen valt niet mee

Sommigen verkeren nog lichtelijk in shock, anderen steken 
al direct de handen uit de mouwen: ruim 200 gasten uit 
INLIA’s opvang verhuisden afgelopen week naar het nieuwe 
Gasthuis. Ze werden er ontvangen met baklava, welkom 
geheten en rondgeleid. Toch valt verhuizen niet mee voor 
mensen die al zo weinig zekerheid hebben in het leven. 

Een wat oudere man is hier in Nederland al 13 keer ver-
huisd. Hij heeft niet geslapen van de stress. Een andere gast 
neemt hem onder z’n hoede, op naar de gemeenschappe-
lijke ‘living’. Even bijkomen in een van de kleurige stoelen 
die INLIA van de Hilton hotelketen cadeau kreeg. Een Soma-
lische gast dweilt er de vloer. Wat mooi is, moet mooi blij-
ven. Het is inderdaad een hele verbetering ten opzichte van 
het uitgewoonde voormalige Formule 1 hotel. Niet alleen 
de living, alles is hier nieuw, fris en heel: kamers, keukens, 
toiletten en douches.  

Het zijn de gasten uit INLIA’s opvang voor de Landelijke 
Vreemdelingen Voorziening die verhuisden naar het INLIA 
Gasthuis Groningen; uit het voormalige Formule 1 hotel en 
vanaf de twee opvangboten de Amanpuri en de Arkona. 
Op die boten had 
iedere kamer een 
eigen douche en 
toilet. Hier moeten 
ze die per gang de-
len; een grote om-
schakeling voor de 
mensen. 

Maar er is nog een 
gróter verschil: 
vanwege de co-
ronamaatregelen 
zaten de gasten de 
afgelopen jaren al-
leen op een kamer. 
In de kleine kamers 
in het hotel en op 
de boten was het 
namelijk niet mo-
gelijk om 1,5 meter afstand te houden. In de kamers van 
het nieuwe Gasthuis kan dat wel; hier moeten ze de kamer 
dus weer delen (tenzij medische gronden dat verhinderen). 
Ineens zijn ze hun privacy kwijt. Dat zal wennen zijn. Maar 
zoals een van de gasten zegt: “Ik ben blij dat ik een dak bo-
ven mijn hoofd heb. En het is een goed dak.” 

Wat je kapper je kan leren over God 
en het lijden in deze wereld

Het verhaal gaat dat een man bij de kapper komt om zijn 
haar te laten knippen. Tijdens de behandeling raken ze in 
gesprek.

Onverwacht komt het onderwerp bij het bestaan van God te-
recht. ‘Ik geloof niet dat God bestaat,’ zegt de kapper. ‘Waar-
om niet?’ vraagt de klant. ‘Kijk maar naar alles wat er in de 
wereld gebeurt,’ zegt de kapper. ‘Als God echt bestaat, waar-
om doen mensen elkaar dan zoveel pijn, is er zoveel oorlog 
en geweld? Waarom lijden er dan zoveel mensen? Waarom is 
het zo oneerlijk verdeeld, worden mensen uitgebuit of on-
derdrukt? Waarom worden er dan zoveel kinderen misbruikt? 
Nee, als God zou bestaan, dan zou er niet zoveel pijn en lij-
den zijn in de wereld. Ik kan niet geloven dat er een liefde-
volle God bestaat die toestaat dat al deze dingen gebeuren.’

De man denkt na. Hij wil iets terugzeggen, maar weet de 
juiste woorden niet te vinden. Als hij de kapper heeft be-
taald en de zaak uitloopt, ziet hij op straat een onverzorgde 
man met lang haar en een enorme baard bedelen om wat 
geld. Dat brengt hem op een idee. Hij stelt de bedelaar voor 
om zich op zijn kosten door de kapper te laten knippen.

De bedelaar stemt toe en samen lopen ze de kapperszaak 
binnen. De klant spreekt de kapper aan en zegt: ‘Weet je 
wat? Kappers bestaan niet!’ De kapper begint te lachen. 
‘Hoezo niet? Kijk naar mij: ik besta!’ ‘Nee,’ zegt de klant, 
‘kappers bestaan niet. Want als ze bestonden zouden er 
geen mensen met lang haar en onverzorgde baarden rond-
lopen.’ ‘Onzin!’ zegt de kapper. ‘Kappers bestaan wel. Al-
leen: de mensen met dat lange haar komen niet naar ons 
toe om geholpen te worden!’
‘Juist,’ zegt de man, ‘zo is het nu ook met God. Hij bestaat 
wel, maar de mensen gaan niet naar Hem toe. Dat is waar-
om er zoveel pijn en ellende is in deze wereld!’
Geen zin in geklets? Deze Utrechtse kapper heeft een stilte-
stoel – i debuurt Utrecht
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PG LANGWEER

Vluchtelingen in ons dorp
Wat kunnen we als Langweer doen? Er blijkt veel belangstel-
ling te zijn. Michiel Blekkenhorst reed al met een volgeladen 
vrachtwagen naar Polen om daar goederen voor vluchtelingen 
te brengen. Rond 10 maart arriveerden de eerste vluchtelin-
gengezinnen in ons dorp. Zomaar midden in ons prachtige en 
welvarende dorp, waar het leven goed is, komen mensen uit 
oorlogsgebied angstig de situatie in hun land afwachten. In 
Dorpsblad Langweer, dat op 15 maart uitkwam, heeft u daar-
over al kunnen lezen. Terwijl ik dit schrijf zijn er, met hen die 
de komende dagen arriveren erbij opgeteld, al 38 vluchtelin-
gen in ons dorp. Het zijn allen samengestelde gezinnen (denk 
aan bijvoorbeeld twee bevriende vrouwen met hun kinde-
ren…..). Alles in onzeker en we weten niet hoe lang ze hier 
moeten blijven.
Omzien naar vluchtelingen is één van de zeven werken van 
barmhartigheid. Het gaat terug op het oude Israël dat zelf 
gevlucht is uit Egypte. Daarom steunen we als Kerk Langweer 
volop de opvang van vluchtelingen. Samen met eigenaren van 
vakantiewoningen die hun woningen beschikbaar stellen en 
erg veel mensen uit het dorp die mee willen werken, proberen 
we hulpverlening in ons dorp op te zetten. Samen weten en 
kunnen we zoveel meer dan ieder voor zich. Als kerkenraad 
spraken we af dat we bereid zijn om op reguliere tijden de 
Hoekstien beschikbaar te stellen als vluchtelingen behoefte 
hebben om elkaar op gezette momenten te treffen. En we stel-
len ook de Dorpskerk beschikbaar als vluchtelingen eigen ge-
bedsdiensten willen houden. 
Als dit blad bij u door de bus valt, zijn we alweer anderhalve 
week verder en ik weet dus niet wat de huidige situatie is. Ik 
hoop op van alles, maar als ik nuchter ben hoop ik vooralsnog 
dat het ons lukt om de vluchtelingen hier in ons dorp zoveel 
mogelijk bij te staan. Mogelijk moet dat door activiteiten voor 
hen te gaan organiseren. Maar het zal vooral aankomen op 
luisteren naar waar vluchtelingen in hun situatie onder ons 
behoefte aan hebben. Wilt u helpen of heeft u ideeën wat we 
kunnen doen, dan hoor ik het graag, want we moeten het met 
elkaar doen.

Elke zondagmorgen geopend
Ons plaatselijk filiaal is ondertussen elke zondagochtend ge-
opend. Het is makkelijk te vinden, want er staat een hoge toren 
op met een klok erin. Aarzelend maar zeker keren mensen van 
achter de beeldschermen weer terug naar de kerkdiensten in ons 
dorp. We zingen ook weer in de diensten. En genieten daarvan!
Vrijwel alle zondagen – en al helemaal in de 40dagentijd – 
hebben in de traditie gaandeweg een eigen Psalm gekregen. 
Het mooie is dat die Psalmen in vrijwel alle kerken op de aarde 
op die zondag worden gelezen of gezongen. Dus in Moskou, in 
Kiev en in Langweer en op nog zo’n honderdduizend plekken. 
In deze 40dagentijd kies ik ervoor om die Psalmen te lezen in 

de diensten en er een paar dingen over te zeggen. 

Stille week en Pasen
De stille week begint op de Palm- en Passiezondag van 10 april. 
Waar die zondag feestelijk begint met de intocht van Jezus in 
Jeruzalem loopt de dienst ernstig af met de overgang naar de 
Stille Week.
Op Witte Donderdag vieren we de Maaltijd van de HEER, zit-
tend aan de lange tafel in de kerk. De wijn drinken we ieder 
uit een eigen bekertje.
Op Goede Vrijdag zingt Cantabilé o.l.v. Rinny Pijpker koralen 
uit de MatthaüsPassion van Johann Seb. Bach en lezen we de-
len van het lijdensverhaal dat weerklinkt in het lijden van zo-
velen in onze tijd.
En dan wordt het Pasen. Dat willen we groots vieren, ook al is 
het gezien de omstandigheden wellicht hooguit nog een ‘snak-
ken naar een nieuw begin’. In de viering op paasmorgen doen 
Mart en Tessa de Jong belijdenis en wordt Mart ook gedoopt. 
Kinderkoor Prelude uit Sondel o.l.v. Roelien Braam komt zingen 
in die dienst! 
Op de zaterdag vòòr Pasen, 16 april, organiseren we activitei-
ten voor jong & oud waar we dingen gaan doen of maken die 
op zondagmorgen in de Paasmorgendienst terugkomen. We 
nodigen daar iedereen voor uit, net als de kinderen van de 
basisschool. U hoort daar meer over!

Meeleven
Er zijn veel zieken momenteel. In het vorige kerkblad vermeld-
de ik al de namen van Marijke van Pelt en Mario Veldhuizen. 
Mw. Japke de Boer bleek tumoren in haar hoofd te hebben en 
kan niet langer thuis wonen. We wensen haar, haar man en 
hun kinderen sterkte toe om daar mee om te gaan. Mogelijk 
komt er een operatie, om ook te kijken welke verdere behan-
deling nog mogelijk is. 
Sjoukje Kraak onderging een knie-operatie. De eerste geluiden 
zijn goed. Hopelijk herstelt ze er voorspoedig van. Omdat Jelle 
Kraak zorg nodig heeft en daarom niet alleen thuis kon blij-
ven, verblijft hij tijdelijk in Tingastate in Sneek. 
Mw. De Vries-Kracht, die geruime tijd in Langweer woonde 
en daarna in Sint Nyk, is nog altijd lid van Kerk Langweer. Ze 
bleek een ernstige ziekte onder haar leden te hebben en heeft 
haar woning moeten verruilen voor een appartement in Do-
niahiem. We wensen haar daar nog een goede tijd toe.
Mw. Breeuwsma bleek behoorlijk verzwakt te zijn. Ze werd 
opgenomen in het ziekenhuis in Heerenveen en revalideert 
momenteel in de Flecke. Mw. Eekhof kampt met ziekte en on-
zekerheid. Mw. Rypkema kwam na lange tijd revalideren in 
Bloemkamp weer thuis. We hopen voor haar op een verder 
herstel. Mw. Seinen moet een ingreep ondergaan die hopelijk 
wat verlichting gaat geven. 
We wensen allen sterkte en alle goeds toe!

VANUIT DE LEGEBUORREN
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Parallel met nu in Moskou: Kerk en staat in nazi-Duitsland
Ik onderbreek de pasbegonnen serie artikelen over Bijbelboeken door iets te schrijven over de situatie van de kerk in 

nazi-Duitsland. Dat doe ik vanwege een wrange parallel: Kirill, de kerkleider van de kerk in Rusland, sprak uit dat hij 
Vladimir Poetin voluit steunt en dat hij Poetins tegenstanders verafschuwt. Daarmee geeft hij zijn goedkeuring aan een 

gruwelijke oorlog met een broedervolk. Het doet mij denken aan de opstelling van de kerk in nazi-Duitsland.
Daarover gaat onderstaand artikel. 

In 1933 kwam Adolf Hitler via verkiezingen aan de macht in Duitsland. Hij was de leider van de nationaalsocialistische Partij 
Duitsland en werd gekozen door de meerderheid van het toenmalige Duitse volk. Het is onvoorstelbaar, dat zo’n hoogstaande 
cultuur als Duitsland ook toen al was verviel tot zo’n diepe barbarij. De geschiedenis leert ons dat dit telkens gebeurt.

Nazi-kerk
Hitler wilde één rijk. Binnen dat ene rijk wilde hij één volk en één kerk. Van begin af aan probeerde hij om ook de kerk naar 
zijn hand te zetten. En dat lukte hem door verkiezingen binnen de kerken te beïnvloeden. Hij kreeg de wind mee van een 
grote groep kerkmensen waaronder alleen al 3000 dominees. Ze noemden zich de Deutsche Christen, de Dúitse christenen. Die 
beweging was op de hand van Hitler en had veel macht en invloed, wat door Hitler werd gestimuleerd. De Deutsche Christen 
wilden een soort mengvorm tussen christendom en nationaalsocialisme laten ontstaan. De beweging was zo groot dat in 1933 
de voormalige marine-predikant Johann Heinrich Ludwig Müller werd benoemd tot Rijksbisschop. Een nazi dus als Rijksbis-
schop.

Müller ging er hard in. Eén van zijn eerste daden was het samenvoegen van Protestantse jongerenorganisaties met de Hitler-
jugend. Verder werd de zogenoemde Ariërparagraf ingevoerd met een enorme hoeveelheid maatregelen: 

• Joden mogen geen lid meer zijn van de kerk
• Mensen die met een Jood getrouwd waren, mochten ook geen lid meer zijn van de kerk
• Alle colleges op de universiteiten moesten met de Hitlergroet  beginnen
• Dominees met bezwaren tegen het nationaalsocialisme moesten ontslagen worden 
 of overgeplaatst naar onbeduidende plekken in de provincie
• Het Oude Testament werd verwijderd uit de Bijbel, want dat was maar een Joods boek; 
• Alle niet-Duitse elementen werden uit de eredienst verwijderd en een hakenkruis kwam daarvoor in de plaats
• Jezus moest heldhaftig worden neergezet, als iemand die het opnam tegen het corrupte Jodendom. 
 En ook dat raakt aan onze tijd waar Jezus door de patriarch Kirill van Moskou wordt neergezet als iemand die Rusland  
 oproept om te strijden tegen de “kwade krachten die tegen de eenheid van Rusland en de Russisische kerk bestrijden”. 

Kerkelijk verzet
3000 van de 18000 Duitse dominees behoorde tot die Deutsche Christen. 12000 dominees spraken zich niet uit en gingen min 
of meer mee met de maatregelen van de Deutsche Christen. De resterende groep dominees – ook 3000 - verzette zich. Zij 
verenigden zich in de Pfarrer Notbunt en later in wat zij noemden de ‘Bekennende Kirche’ (de belijdende kerk). 
Bekende namen zijn Martin Niemöller, Dietrich Bonhoeffer en Karl Barth. 
De leden van die Bekennende Kirche hadden lef. Ze zagen het als hun opdracht 
van Godswege om een protest te laten horen. Daarom kwamen ze van 29 tot 31 
mei 1934 uit heel Duitsland bijeen in de gereformeerde kerk van Barmen, om een 
krachtig geluid te laten horen. Nu moet de kerk spreken. Nu, nu de grote meerder-
heid der kerk zomaar meegaat met wat Hitler wenst, nu de kerk gedwongen wordt 
door het regime om de kerk te hervormen naar Hitlers wensen, nu is een krachtig 
geluid nodig!

Een krachtig geluid
Bijeen in Barmen viel het echter niet mee om een krachtige ontwerptekst te formu-
leren. Men was het weliswaar eens in hun afkeer van het gedachtengoed van Adolf 
Hitler, maar verder waren ze heel verschillend. Op theologisch en kerkelijk terrein 
was men erg verdeeld, van Lutherse, Calvinistische of katholieke herkomst, ortho-
dox of vrijzinnig, van alles door elkaar. Ze wilden een document opstellen en dat 
verspreiden onder kerkmensen, maar ze kwamen er niet uit. 
In de middagpauze, als de andere heren een dutje doen, stelt professor Karl Barth, 
zoals hij zelf zegt voorzien van een kop sterke koffie en één of twee Braziliaanse 
sigaren, op eigen houtje een tekst op. Die tekst werd later die middag voorgedragen 
aan de hele vergadering, maar er werd niet gezegd wie de schrijver was. Deze Karl 
Barth was namelijk nogal omstreden. Hij was een Zwitser, die hoogleraar Calvi-
nisme aan de universiteit van Heidelberg geworden was en die zich altijd nogal 
krachtig uitsprak en dus nooit goed vrienden kon maken. Maar omdat niemand 
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erbij vertelde dat dit een tekst van Karl Barth was, werd zijn ontwerptekst met een paar kleine wijzigingen aanvaard.
De zondag erna, begin juni 1934, werd de hele tekst als kanselboodschap voorgelezen in alle kerken van de 3000 dominees 
van de Bekennende Kirche. Deze tekst, bekend geworden als de Barmer Thesen, gelden sinds 2004 als één van de belijdenisge-
schriften van onze kerk. 

Niemand anders dan Jezus
Op deze site vindt u de tekst: http://luxetdies.nl/barmer-thesen/. De tekst stelt heel duidelijk dat we als kerk aan niemand 
rekenschap verschuldigd zijn en dat niemand onze leider is, dan Jezus Christus. Het woord Hitler valt nergens, maar tussen de 
regels door is volstrekt helder waar het over gaat: we luisteren niet naar een Führer, maar alleen naar het woord van Jezus.
Deze Barmer Thesen hebben veel invloed gehad op kerkmensen in nazi-Duitsland. Karl Barth – die in diezelfde maand provo-
cerend preekte over het thema ‘Jezus was een Jood’ - werd het land uitgezet en teruggestuurd naar Zwitserland waar hij van-
daan kwam. Hij werd daar een dag later benoemd als hoogleraar aan een universiteit in Zwitserland. Veel andere leden van 
de Bekennende Kirche zijn opgepakt en omgekomen in concentratiekampen, zoals Martin Niemöller en Dietrich Bonhoeffer.

Luis in de pels
De geschiedenis leert dus dat de kerk vaak heult met de heersende macht. Daar is ook de kerk van Rusland nu een schrijnend 
voorbeeld van, zoals eerder ook in onze contreien. Als dat de kerk is, word ik in een volgend leven liever onkerkelijk. Maar de 
kerk die werkelijk Jezus Christus wil volgen, is per definitie een dwarsligger tegenover de machthebbers en komt telkens weer 
op voor mensen die onrecht worden aangedaan. 

Aart Veldhuizen

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING  2 FEBRUARI 2022 IN DE HOEKSTIEN

Afwezig met kennisgeving: Helma van Tongeren

Opening: Voorzitter Rinny Pijpker heet allen “Tige wolkom”. 
“Het is prachtig dat we elkaar weer kunnen zien, het was 
toch een beetje ongemakkelijk”. Ds. zal zondag preken over 
de vissers op het meer van Galilea. Er blijken onder ons geen 
vissers te zijn. “Maar Jezus zegt dat wij vissers van mensen 
moeten zijn. Als je iets doet dan levert dat vangst op”.
De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen: Er was wat onduidelijkheid bij Op ‘e Noed 
wat betreft de financiële bijdrage van de leden voor het 
kerkblad. De afspraak van toentertijd is door de scriba weer 
toegelicht: Leden van Langweer die in hun bezorggebied 
wonen, ontvangen het blad gratis, er wordt wel om een vrij-
willige bijdrage gevraagd. Leden van Op ‘e Noed die in het 
bezorggebied van Langweer wonen, betalen de vaste bijdra-
ge € 15,- aan hun eigen gemeente. 
Ingekomen stukken: PKN wijziging ordonnanties, 1.De ver-
kiezing van extra leden in de generale synode uit de groep 
geestelijk verzorgers in de Protestantse Kerk. 2. De verkie-
zing van de preses generale synode uit alle ambtsdragers 
van de kerk. Ds. licht e.e.a. toe. Vergadering stemt in met de 
voorgestelde wijzigingen. 
*PKN, betr. positieve beoordeling begroting 2022 diakenen 
en kerkrentmeesters. 
Notulen kerkenraadsvergadering 24 nov. 2021 worden 
na een kleine wijziging goedgekeurd.
Terugblik diensten: Mooi camerawerk, is nu eenvoudiger 
geworden. 
Vooruitblik diensten: Voor Paasdienst en Pinksterdienst 
wordt nog muzikale medewerking gezocht.
Mededelingen predikant:  
*  Na wat problemen met de gezondheid, zegt  ds. zich nu 

weer beter te voelen. 
*  Hij werkt nu 2 dagen bij het Antoniusziekenhuis, meestal 

maandag en donderdag.
*  Hij begeleidde het proces van afstoting gebouw PG Dok-

kum ( april/mei), dit is nu klaar. 

*  Door het vertrek van ds. J. Finnema bij Haskeroord, is ds. 
daar benoemd tot  consulent. 

*  Ook is hij vertrouwenspersoon bij ‘Nyekleaster’ te Jor-
wert. 

*  Het zangfestival van de Raad van Kerken op 12 febr. gaat 
niet door, verschuift naar 21 mei. 

Diakenen: 
*  Op alle acties in de kerstperiode is goed gereageerd.
*  Er is een gift van € 200,- overgemaakt naar de Voedsel-

bank.
*  De Elisabethbode is dit jaar bij de leden huis aan huis 

bezorgd.
*  In geval van meer dan één bos felicitatie bloemen, wordt 

er op zaterdag al bezorgd en ‘s zondags brengt de ouder-
ling van dienst één bos bloemen weg. 

*  Het oude bloemstuk voor op de tafel, voor als er geen 
verse bloemen zijn, is aan vervanging toe. 

*   Gezamenlijke diaconieën start weer. Klaas Snijder stopt 
als afgevaardigde. Wie volgt hem op?

Kerkrentmeesters:
* Er worden op 9 en 23 juli en 6 en 20 augustus orgeldagen 

gehouden in de kerk. 
* Doen we dit jaar  ook mee aan het Kerkenpad? Als er 

vrijwilligers genoeg zijn, ja. Wordt vervolgd.
* De klokkenstoel Dijken wordt opgeknapt.
*  Het bloedprikken in de Hoekstien stopt definitief.
* Camerasysteem in de kerk wordt nog gemakkelijker. Nu 

ook een beeldscherm bij de organist.
*  75% van de gelden voor de restauratie van de kerktoren 

is nu binnen.
*  De ontwikkelingen m.b.t. de Energiepolder gaan nog 

steeds door. 
* Er zijn twee brieven van dhr. Jan Bles, betr. vogelwacht,  

en een schrijven betr. grafrecht. Beide brieven zijn be-
handeld en beantwoord  door college van kerkrentmees-
ters.

Gemeenteavond: Gezien de besmettingen wordt besloten 
om te wachten, tot eind april/ begin mei. 
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Ontmoetingen voor de komende tijd:
* Men voelt wel weer voor koffieochtenden, eventueel met 

activiteiten, één keer in de 14 dagen. 
* Int. Kerk Koor Langweer wil graag jaarvergadering hou-

den en ook weer gaan oefenen in de kerk. Akkoord!  In 
maart. Als alles goed gaat, wordt er pas in maart weer 
gezongen in de kerk.  

Vrijwilligersavond: Er is 2 jaar lang  niets georganiseerd 
voor de vrijwilligers, het wordt weer tijd. Maar in het voor-
jaar iets organiseren, is nog te vroeg, het wordt september, 
zo wordt besloten.
Wat verder ter tafel komt: 
* Ds. wil graag een vertrouwenspersoon in de gemeente 

voor ongewenst gedrag, liefst gezamenlijk met Tsjûke-
margemeente.

  Vergadering  akkoord! 
*  Besloten wordt dat we gaan collecteren als er weer ge-

zongen wordt. 
* Gert jan Minnee maakt al 10 jaar het preekrooster. Wie 

wil deze taak overnemen? Els Theel meldt zich en we 

gaan eerst een keer om de tafel om duidelijk te maken 
wat dit werk inhoudt.

Rondvraag:  Rinny Pijpker stopt met de afvaardiging in de 
Raad van Kerken. Wie volgt haar op? 
Sluiting: Pieter Brinksma leest ter afsluiting uit het lied-
boek:  ”De maan is opgekomen” en de voorzitter bedankt 
een ieder voor de inbreng. 

VERJAARDAGEN

Gemeenteleden die in maart en april 2022
80 jaar en ouder mogen worden

03-04-2022   Mevr. M. Bles-Snijder  ( 101 !!) 
 Stationsstraat 1-k26
 8521 JT St. Nicolaasga.

06-04-2022   Dhr. Sj. de Boer   
 Lyts Dykje 22
 8525 GC Langweer

15-04-2022   Dhr. M. Oenema  
 Legemarstersingel 3
 8525 GA Langweer.

04-05-2022   Dhr. J. Hulleman   
 Nieuwe Passeerdersstraat 24b
 1016 XP Amsterdam.

13-05-2022   Dhr. J. Kraak  
 Auke Piersstrjitte 2
 8525 GE Langweer.

26-05-2022   Dhr. S. W. Seinen   
 Appelhof 19 
 8525 GJ Langweer

Huwelijksjubileum

Dhr. en Mevr. S.W.J. Seinen - G. Busman hopen op 25-05-’22 
te gedenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijksbootje 
zijn gestapt.
Appelhof 19, 8525 GJ Langweer.

Voor de jarigen en fam. Seinen onze gelukwensen met de 
woorden van het volgende gebed.

In mijn hart

Mijn God,
ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden.
Ik moet mijn stem niet verheffen
om met U te praten.
Al fluisterde ik heel zacht,
Gij hoort me reeds ;
want Gij zijt in mij
ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken,
heb ik geen vleugels nodig,
Ik heb mij enkel stil te houden,
in mezelf te kijken,
me niet te verwijderen
van een zo hoge Gast. 

Naar uitspraken van Theresia van Avila
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Opbrengst collectes

December 2021 alleen online dienst en ook het grootste ge-
deelte van Januari 2022 waren de diensten online.

30-01 € 74,83   Collecte Sirkelslag
06-02 € 33,36   Kerk in Actie Werelddiaconaat Oeganda
13-02 € 49,38   Diaconie/Eigen gemeente
20-02 € 24,85   Diaconie/Eigen gemeente
27-02 € 13,02   Diaconie/Eigen gemeente

Extra inzameling voor noodhulp Oekraïne heeft opgebracht: 
€ 460,40

Bijzondere diaconale collectes

3 april 40 dagencollecte Kerk in Actie Moldavië    
Kinderen en ouderen worden gezien
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel men-
sen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter 
en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig heb-
ben. In de twee opvangcentra 
van de christelijke organisatie 
Bethania krijgen ze dat wel, 
Kwetsbare kinderen worden 
na schooltijd opgevangen en 
krijgen eten en drinken en 
hulp bij hun huiswerk. Oude-
ren kunnen in de opvangcen-
tra terecht voor een gezonde 
maaltijd, gezamenlijke activi-
teiten en basisvoorzieningen 
zoals een douche.

17 april Paascollecte Kerk in Actie Libanon
Kansen voor jongeren in achterstandswijk

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Bei-
roet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, 
criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs 
ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een 
betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Ma-
nara Youth Centre van Youth for Christ. Dit centrum geeft 
jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s 
te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding 
en kunnen er een vak training volgen.

1 mei Aanloophuis “Oer de Brêge” Heerenveen

Het aanloophuis aan de Herenwal nr 2 is een plek waar 
een huiselijke sfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. Oer de Brêge is een stichting die als doel heeft 
tijdelijke hulp te willen bieden aan mensen die in geeste-
lijke- en maatschappelijke nood verkeren. In het bijzonder 
gaat het om mensen die weinig sociale contacten hebben, 
daardoor eenzaam zijn en een 
steuntje in rug wel goed kun-
nen gebruiken. Ze staan open 
voor alle mensen die op een of 
andere manier moeite hebben 
om hun weg te vinden in onze 
maatschappij. Het bereik van 
het aanloophuis omvat Hee-
renveen en wijde omgeving.

15 mei Collecte Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat
Op adem komen in De Glind

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare uit-
huisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze 
hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, 
weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan 
hun toekomst. In De Glind, dat ook wel het ‘Jeugddorp’ 
wordt genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht van 
een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren 
worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan 
over het verdere gewone dorp.

Aanvullende informatie van de Diakenen
Bij deze wil de Diaconie ook graag de mensen bedanken 
die hun gaven over hebben gemaakt op de bankrekening 
van de Diaconie. Deze gaven worden niet allemaal bekend 
gemaakt in het kerkblad, maar zijn erg welkom.

VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN
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We zijn blij dat we na een lange tijd onze activiteiten weer kunnen opstarten in De Hoekstien

30 maart organiseren we weer

Gezamenlijk eten voor 60-plussers
Jullie zijn van harte welkom vanaf 17.00 uur in De Hoekstien

Kosten zijn € 7.50 p.p.  Consumpties niet inbegrepen
Opgeven een week van tevoren

 
27 april Koningsdag

is er een gezellige feestelijke spelletjes middag
Aanvang 15.30 uur

De middag ziet er als volgt uit:

Koffie / thee met een Koninklijke traktatie
BINGO met 2 x consumptie

en we besluiten met een gezamenlijk etentje
Ook deze middag  zijn de kosten  € 7.50

Opgeven een week van te voren.

Wij hebben er weer zin in - Oant sjen!!!! 

Wimmie Snijder, tel.  499581 | Rinny Pijpker, tel. 499307 | José Kok, tel. 499223

ACTIVITEITEN

UITNODIGING 

Jubileum 60 jaar organist 

Rinny Pijpker-van der Spoel
2 november 1961  -  2 november 2021

Datum: 
Zondag 15 mei 2022

Plaats:  
PKN kerk Langweer, aanvang 9.30 uur 

Met medewerking van: 
Dominee Aart Veldhuizen 

Organist Sietze Kraak 
Vocaal ensemble Cantabile

Tijdens deze feestelijke dienst wordt aandacht gegeven 
aan het bijzondere jubileum van organist Rinny Pijpker 

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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ADRESSEN

Predikant:  Ds. Aart Veldhuizen, Legebuorren 67, 8525 GX Langweer.
 aart.c.veldhuizen@gmail.com Tel. 06 - 107 021 65
Ouderling scriba:              Geertje Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer Tel. 0513 - 499 248
 scriba@kerklangweer.nl   
Overige ouderlingen: Rinny Pijpker-van der Spoel Tel. 0513 - 499 307
 Helma van Tongeren-Waschkiewitz Tel. 06 - 110 923 17
Diaconie administratie: Jetske de Jong-Beuckens, Bredijk 4, 8525ER Langweer Tel. 0513 - 499 738
 diaconie@kerklangweer.nl 
 Banknummer: NL07.RABO.0334.7030.85
 Project Gezamenlijke Diaconieën en Caritas: “Thomashuis Sint Nicolaasga”
 Banknummer: NL93.RABO.0370.6020.13
Overige diakenen: 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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Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga
Oekraïne

Op Aswoensdag (2 maart), de dag waarop de Veertigdagen-
tijd begint, stonden de deuren van onze drie kerkgebouwen 
open voor mensen om een lichtje te branden voor de men-
sen in Oekraïne. Er was ruimte om te bidden, of zo maar 
even te zitten en een gebed te lezen dat op de avondmaals-
tafel lag. 
Geweld, waar dan ook op de wereld, is verschrikkelijk. We 
moeten niet ophouden om solidair met de slachtoffers te 
zijn en het leed voor het aangezicht van God te brengen. 

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
Iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,

Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners,
laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.

Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, 
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.

Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. 

In Jezus’ naam,
Amen

VERSLAG VAN DE KLEINE KERKENRAAD OP 8 FEBRUARI 2022 

Opening 
Jan heet allen welkom en leest met ons Lucas 5:12-16, waar-
in Jezus een man geneest van een huidziekte, die daardoor 
in een isolement is gekomen. ‘Als U wilt, kunt U mij rein 
maken’, zei de man. ‘Ik wil het, word rein’, zei Jezus. De man 
was genezen en werd weer opgenomen in de samenleving. 
Hierna gaat Jan ons voor in gebed. 

Kerkzijn in Coronatijd 
De kerkdiensten worden nog niet druk bezocht maar we 
gaan de komende tijd met vertrouwen tegemoet. De kos-

ters zullen van het beamteam uitleg krijgen over de ap-
paratuur maar daarnaast is het belangrijk het beamteam 
uit te breiden. Om met elkaar verbonden te blijven wil de 
kerkenraad de mogelijkheden van een kerkapp gaan onder-
zoeken, meer informatie hierover volgt later. Ook zal het 
activiteitenprogramma worden opgestart, voor zover dit 
veilig kan. Er wordt gewerkt aan de opnamemogelijkheden 
in Tjerkgaast en St Nyk. Ook heeft de kerkenraad aandacht 
voor haar taak als het gaat om duurzaamheid en laat zich 
hierover informeren.  
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AFSPRAKEN MAKEN

Greta van der Meer maakt voor mij de afspraken maken voor 
een deel van de huisbezoeken. Daar ben ik erg blij mee. 
Samen hebben we een lijst opgesteld van de personen die 
zij dit seizoen zal bellen voor een afspraak. Maar als u niet 
gebeld wordt door haar, maar toch een bezoek wilt, aarzel 
dan niet en spreek één van ons tweeën aan. 

Gerda Keijzer

En dat kin ek yn je eigen taal!

Ús eigen taal

Ast mei in minske praats
yn in taal dy’t er ferstiet dan 

komt it yn syn holle.
Ast mei him praatst yn syn

eigen taal dan rekket
it yn syn hert.

Nelson Mandela

Ambtsdragers 
Tijdens deze vergadering is in beeld gebracht van welke 
ambtsdragers de ambtsperiode is verstreken en van wie we 
weten of ze wel of niet door willen gaan. 

Vertrouwenspersoon 
De kerkenraad wil de komende tijd kijken in hoeverre het 
mogelijk is om vanuit één van de andere gemeenten rond-
om de Tsjûkemar in onze gemeente een vertrouwensper-
soon aan te stellen.

Uit de taakgroepen 

- Ouderlingen 
-Het bezoekwerk wordt weer opgestart door de ouderlingen 
maar we blijven nog voorzichtig. Op de zaterdag voor de 
openluchtdienst (11-12 juni) bij de Ûlesprong wordt er een 
fietstocht georganiseerd rondom het Tsjûkemar. Op Stille 
Zaterdag zingt Cantabilé in de Paaswake. Omdat zingen nog 
risicovol is en de zangers niet te dicht op elkaar willen staan, 
is besloten om deze dienst in Idskenhuizen te houden. Ver-
der wordt besloten om een extra Avondmaalsdienst te hou-
den op 6 maart a.s. omdat we al lang geen avondmaal meer 
hebben kunnen vieren. 
- Diaconie 
De diaconie heeft geen kerstviering voor de 80-plussers kun-
nen organiseren. Daarom is er bij deze leden een presentje 
bezorgd van de Wereldwinkel. De collecte van Dankdag is 

gestort op de rekening van Europa Kinderhulp (vakantie 
voor kinderen uit arme gezinnen). In de Veertigdagentijd 
doen we mee aan de Paasgroetenactie: kaarten voor gede-
tineerden die door onze gemeenteleden verstuurd kunnen 
worden. 
- Kerkrentmeesters 
De kerkenraad wil nadenken over een andere opzet voor 
de actie Kerkbalans. Het is teveel werk om de enveloppen 
bij de gemeenteleden te bezorgen en weer op te halen. De 
financiële administratie van Geschakeld wordt voortaan bij-
gehouden door Hayo Wind. We proberen nog iemand te vin-
den voor het bijhouden van de financiën van de Kerkbalans.
- Jeugd 
Er zijn weinig activiteiten voor de jeugd geweest de laatste 
maanden. Wel zijn er diensten voor gezinnen geweest in 
oktober en december. Op 27 mei a.s. is er weer een gezins-
dienst en met Palmpasen is er ook aandacht voor de kinde-
ren. De organisatie van de Kerk-School-Gezinsdienst willen 
Jannie, Linda en Geertje ook voor hun rekening nemen.
 
Sluiting 
Roel leest uit een boek van Fedde Schurer, de Gitaar bij het 
boek. Hij leest ‘Sit net yn noed’, over Jezus die aangeeft je 
geen zorgen te maken over van alles en nog wat. Kijk naar 
de vogels. Zij maaien en zaaien niet, maar hebben wel te 
eten. En kijk naar de bloemen: ze kopen geen kleren, maar 
wat zijn ze mooi!

Afrekenen

Ik sta in de rij voor de kassa van de supermarkt en bedenk 
me dat er nog maar weinig mensen zijn  die met contact 

geld betalen in een winkel. De meesten betalen met een 
bankpas. Contactloos zelfs: we houden onze pas een paar 
tellen boven het pinapparaat, of onze telefoon, en we heb-
ben afgerekend. We laten de munten niet meer ‘rollen’. Al-
thans, niet meer letterlijk. Euromunten en -biljetten hebben 
we vaak niet eens meer bij ons. Toch rekenen we wel veel af 
in Nederland, en niet alleen in euro’s….    
Afrekenen in de zin van betalen is niet erg: zo houden we de 
economie aan de gang. Maar heel vaak wordt er afgerekend 
met mensen. We leven in een ‘afrekencultuur’. Met mensen 
die niet voldoen aan een bepaalde standaard wordt genade-
loos afgerekend. We zijn niet eerder tevreden of er moeten 
‘koppen rollen’. De schuldige moet worden aangewezen. 
Pas dan voelen we ons weer goed. Zo zijn er al heel wat 
ministers de laan uit gestuurd. Jammer, want als je ‘geloosd’ 

VANUIT IJSSELMUIDEN
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bent, heb je niet de kans om het weer goed te maken. 
Dat is wel mooi aan het christelijk geloof: we geloven im-
mers dat iemand een tweede kans verdiend, en een derde 
als dat nodig is. Er wordt niet met je afgerekend. Want je 
hebt waarde. 

Ds. Gerda Keijzer

Bidden

Ik was vroeger een bang kind. Mijn 
vader of moeder brachten me ’s 
avonds naar bed en we zeiden 
samen mijn gebedje op. Maar als 
ze dan weer naar beneden waren, 
kroop ik helemaal onder de dekens 
om te bidden dat er geen leeuwen, 
tijgers, nijlpaarden, panters, neus-
hoorns, enzovoort, enzovoort on-
der mijn bed lagen. Niet zelden 
moest ik na het ‘Amen’ nog een 

keer mijn handen vouwen, omdat ik de poema, de wolf  en 
de jakhals vergeten was. Waarna ik uit pure vermoeidheid 
in slaap viel. 

Nog steeds heb ik veel om voor te bidden. En ik ben ook 
nog steeds bang. Alleen is het nu niet meer om de wilde 
dieren die eventueel onder mijn bed zouden kunnen lig-
gen, maar om de wilde mensen die in onze wereld dood en 
verderf zaaien.  Zoals vroeger heb ik ook telkens weer een 
heel lijstje om ‘af te werken’. Dat bidden geeft mij een goed 
gevoel. Het lucht op. Ik kan mijn zorgen om de wereld bij 
God neerleggen en zelf rustig slapen. 

Maar het vaakst en het meest intens bid ik als er beelden 
voorbij komen op TV of in de kranten, van mensen die om-
geven zijn door de puinhopen in de stad waar zij moeten 
leven, of de doden die zij moeten begraven. Dan bestaat mij 
gebed slechts uit twee woorden: ‘O God….’ Ik denk dat juist 
dát gebed ‘boven’ aankomt.   

Ds. Gerda Keijzer  

WIJ GEDENKEN

Eke Jouwsma-Galema
2 mei 1920 5 februari 2022

Eke Jouwsma- Galema zag het levenslicht in Winsum onder Bayum. Ze was de jong-
ste in een gezin met zes kinderen. Zoals veel meiden ging ze na haar schooltijd 
werken als “faam” bij een boer. Ze was een vaardige handwerkster en maakte aan de 
hand van (brei)patronen haar eigen kleding. Later deed ze dat ook voor haar eigen 
kinderen en kleinkinderen. 
Ze ontmoette haar levenspartner Pieter Jouwsma op het ijs. Ze trouwden in 1943. 
Als kostwinner hoefde Pieter niet bang te zijn om tewerkgesteld te worden in de 
Duitse (oorlogs)industrie. Ze trokken in bij een zus in Nijland. De oudste zoon Wy-
bren werd geboren.
Pieter Jouwsma was huisschilder en ging werken bij baas Kooistra in Kubaard. Daar 
gingen ze ook wonen maar niet voor lange tijd. Kooistra stimuleerde Jouwsma tot 
het opzetten van een eigen bedrijf. Met een kleine lening begonnen Pieter en Eke 
een schildersbedrijf in Blokzijl en weer verhuisden ze. Maar Friesland bleef trekken 
en eind veertiger jaren werd het schildersbedrijf voortgezet in Idskenhuizen. Piet en 
Jelle werden geboren.
Toen de klantenkring steeds groter werd, besloten ze om naar de Lemmerweg 43 in St. Nicolaasga te verhuizen. Het woon-/ 
winkelpand is onlangs afgebroken. 
Eke had naast haar gezin, waar ze zeer goed voor zorgde, de winkel met behang en verfwaren. Een drukke tijd en in die tijd 
werd hun jongste kind, Wiepie geboren.
De kinderen kenden hun moeder als een zorgzaam type, die naast de winkel en haar gezin ook anderen hielp. Nadat de kin-
deren uit huis gingen, had ze meer tijd voor zichzelf en hielp toen nog jarenlang haar gehandicapte buurvrouw. 
Er kwamen kleinkinderen logeren en spelen en alles mocht terwijl ze eerder voor haar kinderen vrij streng was geweest. Zo 
gaat dat vaker.
Zoon Piet zette met zijn vrouw Pietie het schildersbedrijf voort. Eke en Pieter bleven aan de Lemmerweg 43 wonen. In 2003 
overleed Pieter. Zo’n tien jaar later kwam Eke, na een thuisongeval een beetje tegen haar wil in Doniahiem terecht maar toen 
er een mooi inpandige etagewoning vrijkwam besloot ze toch om te blijven. Ze heeft er nog tien jaar gewoond. Ze stond be-
kend als een vrouw van de omvangrijke puzzels. Toen ze 100 jaar werd was het midden in de lockdown maar er werd toch de 
nodige aandacht aan besteed wat ze erg waardeerde.
In januari voelde ze haar einde naderen. Ze had al eens gezegd: “Ik haw in moai libben hân.’ In die vrede stierf ze. Voor de 
afscheidsdienst hadden de kinderen een tekst uitgezocht uit Spreuken 31, met als titel: ‘Loflied op de sterke vrouw’. Niet al-
leen om haar sterke gezondheid herkenden de kinderen daar hun (schoon)moeder in. Deze tekst stond centraal tijdens de een 
mooie afscheidsdienst waar ook de kleinkinderen nog een liefdevol aandeel verzorgden.

Pastor Geertje van der Meer
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Klaaske Postma-Demmer
1 december 1937 4 maart 2022

Klaske Postma-Demmer werd op 1 december 1937 in Skarl, vlakbij Warns, geboren. 
Ze was de dochter van Anne en Tryntsje Demmer-Kramer. Ze had een oudere broer 
en later nog twee zussen. Een blijmoedig, spontaan en mooi meisje was ze. 
Voor de oorlog verhuisde het gezin naar de boerderij ‘Geertjes hoeve’ te Oudehaske. 
Van de oorlogsjaren herinnerde ze zich niet veel behalve de brommende vliegtuigen 
die bijna iedere nacht overvlogen. Ze wist ook nog dat haar ouders aan onderdui-
kers onderdak boden. 
In 1950 verhuisde de familie naar Molkwerum waar haar ouders de boerderij over-
namen van haar pake en beppe. In tegenstelling tot haar zussen was zij niet zo’n 
boerinnetje. Ze was een beetje bangig. Ze kon wel goed leren, op de huishoudschool 
stimuleerde een lerares haar om door te leren en ging ze naar de vooropleiding 
‘Lerares huishoudonderwijs’ in Zetten. Hiervoor ging ze al op haar zestiende uit huis 
en kwam ze op een kostschool terecht. Na Zetten, vervolgde ze in Bolsward de lera-
ressenopleiding voor huishoudonderwijs. Ze ging daar met studievriendin Bouk(je) 
op kamers wonen. Ze had daar een prachtige tijd en maakte vriendinnen voor het 
leven. Twee van hen waren ook bij haar afscheidsdienst aanwezig.
Ze had weekendverkering met Meint Postma uit Molkwerum terwijl ze stageliep in Staphorst.  Het bleef bij de weekend want 
na haar opleiding werd ze lerares in Broek op Langedijk. Ze raakte echter al na enige tijd uit het werk wegens zwangerschap. 
Ze gingen trouwen en ze heeft haar vak nooit meer opgepakt, al kreeg ze later nog wel kansen daartoe.  
In 1964 konden ze een boerderij op Spannenburg overnemen. Klaske hoefde achter niet veel te doen maar zette zich met 
hart en ziel in voor de drie zonen die inmiddels waren geboren. Ondertussen raakte ze samen met Meint verweven met het 
culturele leven in de streek ze gingen uit dansen  of naar toneelstukken van de ‘Fryske krite.’ Klaske wijdde haar talenten aan 
meisjesgroepen van de kerk en ze werd bestuurlijk actief o.a. bij de plattelandsvrouwen en later bij de VAC (vrouwen advies-
commissie voor wonen). Na verloop van tijd liet ze zich meeslepen met de passie van haar man ‘Fryske hynders’ en het rijden 
met de sjees of de slee. 
Toen Meint minder werd ging ze meer ‘achter’ doen. Na het overlijden van Meint, ging ze daar nog even mee door met haar 
zoon Klaas. Tot ze begon te vallen. Ze verhuisde naar de Scharleijen waar ze tot haar spijt steeds meer moest inleveren. Dat 
vond ze moeilijk, ze had altijd de controle willen houden en kon dat ook met haar talenten en veerkracht maar nu kon ze 
niet meer anders dan het overgeven. Haar zoon Anne las tijdens de afscheidsdienst uit Prediker voor: ‘Voor alles is een tijd’. 
Ze had alle tijden gekend en nu was geworden om te gaan. Maar voortlevend in haar zonen en kleinkinderen. Ieder dragen 
ze op hun eigen manier aspecten van mem en beppe met zich mee de toekomst in. 

Pastor Geertje van der Meer

Pieter Hoekstra
* 12 november 1941 † 8 maart 2022

Pieter Hoekstra werd geboren als oudste van vijf kinderen op een boerderij in Doniaga. 
Hij zou daar zijn hele leven blijven wonen. Pieter werd boer, samen met zijn broer Cor. Zij 
tweeën vulden elkaar aan en ze waren op elkaar ingespeeld. Heit en mem woonden ook 
op de pleats. 
Toen zij overleden, bleven Pieter en Cor alleen over. Het overlijden van Cor, die toen nog 
maar 60 jaar was, vond Pieter heel erg. Hij miste hem. Maar gelukkig had hij zijn drie zus-
sen bij wie hij welkom was en fijne buren. Op een boerderij is bovendien veel aanloop en 
Pieter vond het ook fijn om mensen te ontvangen. Pieter was een zachtaardige man en 
uitermate bescheiden. Als je hém kwaad maakte, dan had je het wel aan jezelf te wijten.
Nadat de melkkoeien weg waren, hield Pieter mestvee en bewerkte zijn land. Dat gaf hem 
veel voldoening. Hij was ook zó vergroeid met de boerderij op Dunegea. Uiteindelijk deed 
hij ook het mestvee weg en kwam hij tot de conclusie dat ook hijzelf uiteindelijk zou moe-
ten verhuizen. Maar hij zou met pijn in het hart vertrekken, als dat moment zou aanbreken. 
Zover is het niet gekomen. In de eerste week van maart werd Pieter getroffen door een 
hersenbloeding. Al snel werd duidelijk dat de schade groot was en dat Pieter nooit meer 
zelfstandig zou kunnen functioneren en wonen.  Toen er complicaties bij kwamen besloot Pieter dat hij niet meer verder 
behandeld wilde worden. Het was goed zo. Hij had een mooi leven gehad en hij was vol vertrouwen dat hij ook na zijn dood 
verder zou leven bij God.
Op maandag 14 maart hebben we in de kerk van Idskenhuizen, de kerk waar hij ooit gedoopt was, afscheid genomen van 
deze bijzondere man. Er waren bijdragen van neven en nichten en buren. Na de dankdienst voor zijn leven hebben we Pieter 
begraven bij de klokkenstoel van Doniaga, in het buurtschap waar hij 80 jaar heeft gewoond. 
Wij leven verder, maar ons leven is verrijkt met mooie herinneringen aan Pieter Hoekstra.

Ds. Gerda Keijzer    
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VAN DE KERKRENTMEESTERS

Algemeen

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

Giften

Er is een gift binnengekomen van € 2.000,- ter gebruik voor 
pastorale doeleinden en een gift van € 20,- voor het onder-
houd van het orgel. Heel hartelijk dank voor deze giften!

Nieuw hekwerk kerk Tjerkgaast

Het beschadigde hek van de kerk van Tjerkgaast is hersteld 
en teruggeplaatst door Visser Smederij. Twee keer is het hek 
beschadigd door een auto die uit de bocht gevlogen is. Ook 
nadat de hekken verwijderd waren voor reparatie is er nog 
tweemaal een auto doorgereden en voor de kerk tot stil-
stand gekomen. 
De kerkrentmeesters zijn met de gemeente in overleg over 
deze onveilige situatie. Gelukkig staat er nu wel weer een 
mooi nieuw hek voor de kerk.

Opbrengst Actie Kerkbalans

Op 7 maart 2022 staat de teller van de toegezegde vrijwillige 
bijdragen voor Actie Kerkbalans 2022 op € 78.041,08, Dit 
bedrag is toegezegd door 453 leden.
In 2021 was toegezegd € 83.546,58 door 501 leden. Hiervan 
werd nog niet ontvangen: € 3.076,-. Het verschil in leden-
aantal kan deels verklaard worden door een afname in het 
ledenaantal en deels doordat in 2021 iedereen vanaf 18 jaar 

VAN DE DIACONIE

Weer zin in vakantie??

De Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk ( PSDV) is 
een vakantiebungalow voor senioren en mensen met een 
zorgvraag. Het vakantiebureau heeft voor 2022 weer een 
divers aanbod.
U kunt vakantie vieren in één van de 3 hotels, die gelegen 
zijnde prachtige plekken in de natuur, of een weekje varen.
U kunt al wandelend of fietsende omgeving verkennen, of 
deelnemen aan activiteiten of excursies. Enthousiaste  en 
betrokken vrijwilligers begeleiden u, zo nodig. Ook als u 
zorg nodig heeft, kunt u deelnemen aan een vakantie.
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u zelf contact opne-
men: Vakantiebureau tel. 0343-745890 E-mail: 
info@hetvakantiebureau.nl of www.hetvakantiebureau.nl
De diaconie heeft ook een brochure, dus als u eens wilt kij-
ken of het wat voor u is, laat het weten aan Nel Pit, tel. 
0513-850976.
Wij kunnen u mogelijk ook helpen bij het invullen van de 
formulieren en evt. financiële steun of vervoer.
Samen is er veel mogelijk !!

Opbrengst diaconie collecten
van 11 november t/m 6 maart

Doniahiem  
Datum Doel Bedrag
11-11-’21 Wilde ganzen € 22,55
25-11-’21 Wilde ganzen € 17,05
08-12-’21 Wilde ganzen €   6,90
17-02-’22 Wilde ganzen € 20,90
03-03-’22 Wilde ganzen € 18,35

Datum Doel Bedrag

inkomsten Januari 
2 Bloemenfonds €   52,40
9 Diaconie €   52,40
16 PKN ondersteuning gemeenten €   61,40
23 PKN Missionair werk ,Kerk in,van en voor 
 het dorp €   52,40
30 PKN Jong Protestant €   75,50

inkomsten Februari 
6 project diaconie € 110,50
13 Kerk in actie Noodhulp , Nepal €   83,50
20 UMCG pastoraat groningen € 102,30
27 Gezamelijke diaconien/ Caritas €   92,75

inkomsten Maart 
6 Kerk in Actie Zending OEKRAINE € 1.134,32
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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

COLOFON

Inleveren kopy maandag 2 mei voor 12.00 uur!

April
3 Mevr. J. de Groot - Klijnsma, Voermanstraat 14, 8521 LA St. Nicolaasga
4 Mevr. A. de Vries - Postma, It Sein 14 a, 8521 DN St. Nicolaasga
8 Mevr. A. de Hoop - Lenos, De Rijlst 22, 8521 NH St. Nicolaasga
17 Mevr. J. Wijnja - Drijfhout, Huisterheide 32, 8521 ND St. Nicolaasga
19 Dhr. J. Zwaga, Jupiterstraat 6, 8521 LW St. Nicolaasga
24 Mevr. E. Schilstra - Haagsma, Rengersstraat 16, 8521 LE St. Nicolaasga

Mei
5 Dhr. J.T. de Vries, Troelstraweg 1, 8523 DK Idskenhuizen
17 Mevr. E.W. Weitz - Schroder, Tsjerkewei 8, 8523 NA Idskenhuizen
29 Mevr. J. de Geus, Sietze Hepkemalaan 20 K01, 8521 DH St. Nicolaasga

Juni
5 Mevr. A.D. Kuiper - Bergsma, Dobbeleane 62, 8521 KR St. Nicolaasga
5 Mevr. M. Boschloo, Bramerstraat 61, 8523 NJ Idskenhuizen
10 Mevr. L. Visser - Reitsma, Schoolstraat 15, 8521 KB St. Nicolaasga
12 Mevr. A. Nooitgedagt - Hettema, Sietze Hepkemalaan 20 K 10, 
 8521 DH St. Nicolaasga
12 Mevr. E. Mink - Zijlstra, Vegilinstraat 44, 8521 KV St. Nicolaasga
14 Mevr. H. Sijbesma - Kooistra, Stationsstraat 35, 8521 JT St. Nicolaasga
16 Dhr. A. Brinksma, It Perron 23, 8521 DP St. Nicolaasga
16 Mevr. H.M. Koster - de Vries, Stripedyk 21, 8523 NB Idskenhuizen
17 Dhr. R. Visser, Schoolstraat 15, 8521 KB St. Nicolaasga
18 Mevr. C.M. Kunst - Liemburg, Heemstrastraat 13, 8521 KG St. Nicolaasga
30 Mevr. G. Zijlstra - Visser, Kerkstraat 9, 8521 JV St. Nicolaasga

VERJAARDAGEN 80 PLUSSERS

Bloemengroet vanaf 
16 januari 2022

16-01-2022 Mevr.T.de Glee
23-01-2022 Mevr.Miedema
30-01-2022 Froukje de Glee
06-02-2022 Sjoerd en Vera de Vries

13-02-2022 Pietie Jouwsma
20-02-2022 Yme Neef 
 Baby Marije Kuipers
27-02-2022 Sjaak Pit
06-03-2022 Sint de Boer
 Jelle Walstra
13-03-2022 Mevr.Kl.Hoeksma

BLOEMENGROET

werd aangeschreven en we in 2022 iedereen vanaf 21 jaar 
hebben aangeschreven.

Eindejaarscollecte

De opbrengst van de Eindejaarscollecte 2021 is € 846,-. Dit 
is beduidend lager dan de opbrengst van vorig jaar toen er 
nog met acceptgiro’s gewerkt werd. De kerkrentmeesters 
bezinnen zich hoe ze de collecte beter onder de aandacht 
kunnen brengen.

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
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Prot. gem. Op ’e Noed Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga
 (NIET voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
 info@pkn-openoed.nl, www.pkn-openoed.nl 
 IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. Protestantse gemeente Op ’e Noed

Predikanten Ds. Gerda Keijzer, Klaver 32, 8271 DL IJsselmuiden 06 - 826 949 98
 stoel-keijzer@planet.nl
 Pastor Geertje van der Meer 06 - 426 235 75 
 geertjevandermeer@ziggo.nl 058 - 255 11 35

Preses  Jan de Jong, Bramerstraat 25, 8523 NE Idskenhuizen (0513) 43 61 04
 jandejong727@gmail.com

Scriba  Roel Kok, De Spoarbyls 8, 8521 DK St. Nicolaasga  (0513) 43 13 53
 Roelkok.rk@gmail.com

Kerkelijk Bureau  (voor attestatie, overlijden, huwelijk, geboorte en verhuizingen)
 Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga (0513) 43 10 89
 pdirksen@kpnmail.nl

Kosters Idskenhuizen: contactpersoon: Wico Koolstra,   06 - 204 581 02
 De Spoarbyls 10, 8521 DK St. Nicolaasga , w_koolstra@hotmail.com
 St. Nicolaasga: contactpersoon: Pieter Dijkstra,   (0513) 43 11 62
 Dobbeleane 56, 8521 KR St. Nicolaasga, pieter-renske@hotmail.com
 Tjerkgaast: Bottje Hoogeveen, Gaestdyk 54, 8522 MX Tjerkgaast (0514) 53 13 48
 keesenbottje@ziggo.nl

Beheerder kerk Idskenhuizen Tjitske van Koten-Dijkstra, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen (0513) 43 14 75 

College van Kerkrentmeesters Voorzitter: Wico Koolstra, De Spoarbyls 10, 8521 DK  Sint Nicolaasga 06 - 204 581 02
 w_koolstra@hotmail.com
 Penningmeester: Hiltsje Hoekstra 06 - 504 689 41
 facturen@pkn-openoed.nl
 IBAN: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. protestantse gemeente Op ’e Noed

Ouderlingenberaad Contactpersoon: Klaas Postma, De Trochreed 9, 8522 MH Tjerkgaast (0514) 53 12 82
 postmaklaas@gmail.com

Diaconie Voorzitter: Nel Pit, Oer it Spoar 2, 8521 DJ Sint Nicolaasga (0513) 85 09 76
 nelpit@gmail.com
 Penningmeester: Auke Nauta, It Sein 21, 8521 DM Sint Nicolaasga (0513) 43 11 60
  nautula.a@gmail.com  
 IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op ’e Noed 

Jeugdwerk Jannie van Koten, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen (0513) 43 14 75
 jannievankoten@hotmail.com 
 IBAN: NL40.RABO.0176.9258.80 t.n.v. jeugdraad Op ’e Noed

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

Geschakeld Contactpersoon: Paul Dirksen, It Blêd 22, 8521 PM St. Nicolaasga (0513) 43 10 89
 pdirksen@kpnmail.nl

Zondagse Ontmoeting Alie Runia, Lytse Buorren 19, 8523 NL Idskenhuizen (0513) 43 24 98
 alierun58@gmail.com

Beamteam Alex van der Wal, Dobbeleane 59, 8521 KS St. Nicolaasga 06 - 212 843 56
 alexvdwal@ziggo.nl


