
We zijn wel wat gewend de laatste decennia. We kunnen 
wel tegen een stootje in Europa. We laten ons niet zo snel 
uit het veld slaan. Maar de oorlog in Oekraïne heeft onze 
koelbloedigheid aan het wankelen gebracht. 
Sinds de val van de muur in 1989 voelden we ons veilig. 
Nu niet meer. De ene dag denken we: ‘Het zal wel loslo-
pen met een derde wereldoorlog.’ Maar de andere dag: 
‘Het zal toch niet…..? Een kat in het nauw maakt gekke 
sprongen.’ 
Kennelijk is het gevoel van veiligheid noodzakelijk om 
ons gelukkig te kunnen voelen. Want sinds de inval van 
Rusland in Oekraïne mis ik een stukje levensgeluk. De el-
lende en de angst die de mensen daar moeten ervaren 
is altijd in mijn gedachten. Ik hoop elke dag goede be-
richten te lezen over de strijd. En ‘goede’ berichten zijn 
berichten over Oekraïense overwinningen. Maar ook dát 
is een dubbel gevoel. Toen de Moskva zonk dacht ik in 
eerste instantie: “YES”. Maar tegelijkertijd vroeg ik me af 
hoe het met de bemanning was afgelopen. 
Ja, hoe ís het eigenlijk met ze afgelopen? De Russische 
berichtgeving is zodanig dat je weet dat dáár in ieder 
geval niets van klopt. Maar welke berichten kunnen we 
wèl voor waar aannemen? Deze oorlog is immers ook al 
bestempeld tot een ‘informatieoorlog’. Dat betekent dat 
je de tegenstanders demotiveert door willens en wetens 
foutieve informatie de wereld in te sturen. Dat is een 
nieuw fenomeen voor ons. Wij gingen er in onze onschuld 
nog vanuit dat nieuws van het front waarheid bevatte. 
Maar daar kun je dus niet op vertrouwen.  Dat maakt dat 

we geen grip meer hebben op de informatie die ons be-
reikt. Wat is waar?
Nog een complicerende factor in het geheel is de rol van 
de kerk in Rusland. Hoe kan een kerk zich scharen achter 
een agressor?!? Maar nieuw is dat ook weer niet. Een deel 
van de kerk in Duitsland schaarde zich immers tijdens de 
tweede wereldoorlog achter Hitler.  
De verhalen van de Oekraïners snijden ons door de ziel. 
Het is geen ver-van-ons-bed-show meer. De oorlog ís al 
de onze geworden door de steun die wij (terecht) geven 
aan Oekraïne.
Langzaam aan dringt het besef door dat we op een kan-
telpunt in de tijd leven. Als deze oorlog ooit voorbij is, 
dan moeten we opnieuw beginnen. Anders dan voor-
heen. Europa zal gebutst zijn, verwond. Rusland ook. En 
toch moeten we samen verder…..
Alles zal dan anders zijn. Er zal weer een ‘ijzeren gordijn’ 
zijn in Europa, net als na de Tweede Wereldoorlog. Zij het 
op een andere plaats. Oekraïne moet herbouwd worden. 
Er is zoveel kapot dat de bevolking daar dat niet allemaal 
zelf kan opknappen. We zullen hen lang moeten onder-
steunen. Ons gas komt dan inmiddels uit een andere 
hoek van de wereld. Onze economie zal eronder lijden, 
en daardoor zullen vooral de financieel zwakste huis-
houdens  geraakt worden. Ons vertrouwen in de waar-
heid van het nieuws is geschonden. Ons vertrouwen in 
de goede wil van Rusland is geknakt. En hoe moet je dan 
verder…? We hebben een nieuwe geest nodig. 
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De leerlingen en volgelingen van Jezus kwamen op het 
Pinksterfeest bij elkaar in Jeruzalem. Niet in het open-
baar. Dat zou veel te gevaarlijk zijn. Ze zochten veilig-
heid in de afgeslotenheid van een huis. Alles was immers 
veranderd. Hun meester was weg. Wie zou nu de toon 
aangeven? Waar haalden ze hun kracht vandaan? Hun in-
spiratie? Hoe moesten ze nu verder?
Toen kwam die wind in huis, en vuur stak hun hoofden 
aan. Wind mee en inspiratie voor onderweg. Dat konden 
ze gebruiken. Ze openden de deuren en gingen naar bui-

ten. Ze vertelden aan mensen van allerlei nationaliteiten 
het goede nieuws, namelijk hoe je goed kunt leven in de 
Geest van Christus. En weet je wat……? Alle mensen be-
grepen hen.

Laten we bidden om de Geest

Dit is het wonder: de kracht van de Geest
baart stralend nieuw leven op ’t pinksterfeest.
In een onzeker en kwetsbaar bestaan
ontkiemt het bevrijdend, en kondigt ons aan:
sta op en vat moed, en weet het voorgoed
dat goddelijke liefde de wereld begroet. 

Dit is het wonder: de kracht van de Geest
herschept, en wekt op wat als dood is geweest.
Geeft inzicht en uitzicht, doorbreekt en ontvouwt.
Geen oor heeft gehoord en geen oog heeft aanschouwd
wat ons is voorzegd: na bitter gevecht
zal vrede ons deel zijn en waarheid en recht. 

(Liedboek 682)

Ds. Gerda Keijzer

KERKDIENSTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA

Zondag  15 mei - wit
9.30 uur  Idskenhuizen - ds. Y. Slik
Collecte 1e  Edwinstichting Langweer, 2e kerk

Zondag  22 mei - wit
9.30 uur  Idskenhuizen - ds. Michiel de Zeeuw
Collecte 1e PKN missionairwerk Kenia, 2e kerk

Donderdag 26 mei - Hemelvaartsdag/bijzondere dienst
10.00 uur  Langweer! - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e Diaconie, 2e kerk

Zondag  29 mei wit - wezenzondag
9.30 uur  Idskenhuizen  - mw. L. Versluis
Collecte 1e blessed generation Kenia, 2e kerk

Zondag  5 juni - rood - Pinkster, openluchtdienst
9.30 uur  St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer 
Collecte 1e Kerk in actie, zending Zuid-Afrika, 2e kerk

Zondag  12 juni - Openluchtdienst Tsjûkemargemeentes
10.00 uur Locatie: ‘De Ulesprong’ St. Nicolaasga

Zondag  19 juni - groen, Heilig Avondmaal, 
 afscheid Geertje en ambtsdagers
 en bevestiging ambtsdragers
9.30 uur  Idskenhuizen 
 ds. Gerda Keijzer en pastor Geertje van der Meer
collecte  1e  Heilig Avondmaal, 2e kerk
 
Zondag  26 juni - groen
9.30 uur  St. Nicolaasga - mw. Betty Posthumus
collecte Kerk in Actie: binnenlands diaconaat

Zondag  3 juli - groen, afscheid KND, overstapdienst
9.30 uur  Idskenhuizen  - ds. Gerda Keijzer
collecte 1e diaconie, 2e jeugdwerk

Zondag  10 juli - groen
9.30 uur  Tjerkgaast - Voorganger nog niet bekend.
collecte 1e Pema, 2e kerk

Zondag  17 juli - groen
9.30 uur  Idskenhuizen  - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e Thomas huis, 2e Kerk

De diensten die in Tjerkgaast vermeld staan gaan door zodra de diensten live gestreamd worden.
Zolang dit nog niet kan zijn de diensten in Idskenhuizen. 

In de Ontmoeting kunt u lezen wanneer  de diensten in Tjerkgaast weer van start gaan.
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Zondag  15 mei - Viering 60-jarig jubileum van 
 organist Rinny Pijpker
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte:  Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat / 
 Eigen gemeente

Zondag  22 mei
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen 
Collecte:  Diaconie  / Eigen gemeente

Donderdag 26 mei - Hemelvaartsdag
10.00 uur  ds. Gerda Keijzer
Collecte: Edwinstichting  /  Eigen gemeente

Zondag  29 mei  
9.30 uur  pastor Linda Wind
Collecte:  Diaconie / Eigen gemeente

Zondag  5 juni - Pinksteren
9.30 uur      ds. Aart Veldhuizen - m.m.v. De Geestdriftband
Collecte:  Pinkstercollecte Kerk in Actie Zuid-Afrika
 Bijbel brengt arme boeren in actie / 
 Eigen gemeente

Zondag  12 juni - Openluchtdienst Tsjûkemargemeentes
10.00 uur Locatie: ‘De Ulesprong’ St. Nicolaasga
 

Zondag  19 juni  
9.30 uur ds. Lieuwkje Cnossen
Collecte:  Diaconie / Eigen gemeente

Zondag  26 juni
9.30 uur ds. Gerda Keijzer
Collecte:  Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat
 Hulp en perspectief voor mensen zonder 
 papieren / Eigen gemeente

Zondag  3 juli - Viering Maaltijd van Heer
9.30 uur  ds. Aart Veldhuizen
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente
 Na de dienst koffiedrinken in de Hoekstien

Zondag  10 juli
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte:  Diaconie  / Eigen gemeente

Zondag  17 juli
9.30 uur ds. Henk Steinvoort
Collecte:  Diaconie / Eigen gemeente

KERKDIENSTEN LANGWEER

Alle diensten worden online uitgezonden en kunt 
u ook terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl .  

KERKDIENSTEN DONIAHIEM

Datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheden

12 mei Langweer Ds. Aart Veldhuizen
26 mei Op ‘e Noed Pastor Geertje van der Meer
9 juni Op ‘e Noed Ds. Gerda Keijzer
23 juni Op ‘e Noed Pastor Anneke Adema
7 juli Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. Wim Warnar
21 juli Op ‘e Noed Pastor Anneke Adema

Mei

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

Juni

wo 1 Jeremia 44:1-10 Er woont niemand meer in   
   Juda
do  2 Jeremia 44:11-19 In de wind geslagen
vr  3  Jeremia 44:20-30 Wie houdt stand?
za  4  Jeremia 45:1-5 Baruch blijft behouden
zo  5  Psalm 147 Pinksteren - Zing een lied

LEESROOSTER
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ma  6 Lucas 7:18-35 Vol verwachting
di  7 Lucas 7:36-50 Geven en vergeven
wo  8  Psalm 105:1-22 Geschiedenis
do  9 Psalm 105:23-45 ...van trouw
vr  10 Lucas 8:1-8 Zaaien en oogsten
za  11 Lucas 8:9-21 Betekenisvol
zo  12 Psalm 135 Trinitatis - Groot is de HEER
ma  13 Lucas 8:22-39 Volgelingen dichtbij en op   
   afstand
di  14 Lucas 8:40-56 Aanraking
wo  15 Lucas 9:1-9 Uitzendprogramma
do  16  Lucas 9:10-17 Het broodnodige
vr  17 Lucas 9:18-27 Imago-onderzoek
za  18 Lucas 9:28-36 Hoog bezoek
zo  19 Lucas 9:37-45 Verborgen betekenis
ma  20 Lucas 9:46-50 Klein is groot
di  21 2 Korintiërs 8:1-9 Blink uit
wo  22  2 Korintiërs 8:10-15 Evenwicht 
do  23  2 Korintiërs 8:16-24 Enthousiast bezoek
vr  24 2 Korintiërs 9:1-15 Zaaien en oogsten
za  25  2 Korintiërs 10:1-11 In woord en daad
zo  26  2 Korintiërs 10:12-18 Binnen Gods grenzen
ma  27 2 Korintiërs 11:1-15 Schijnapostelen 
di  28 2 Korintiërs 11:16-29 Ironische Paulus
wo  29 2 Korintiërs 11:30-12:10 Kracht in zwakte

do  30  2 Korintiërs 12:11-21 Ouders sparen voor de 
   kinderen

Juli

vr  1 2 Korintiërs 13:1-13 Onderzoek jezelf
za  2 Lucas 9:51-62 Goed te volgen?
zo  3  Lucas 10:1-16 Herauten
ma  4  Lucas 10:17-24 Het belangrijkste effect
di  5 Lucas 10:25-37 Vragen naar de bekende weg?
wo  6 Lucas 10:38-42 De eerste zorg
do  7 Psalm 140 Red mij van belagers
vr  8 1 Koningen 1:1-21 Zelf uitgeroepen koning
za  9 1 Koningen 1:22-40 Uitgekozen koning
zo  10  1 Koningen 1:41-53 Rechtvaardig en krachtige   
   koning
ma  11 1 Koningen 2:1-12 Oud zeer
di  12 1 Koningen 2:13-25 Onschuldig verzoek?
wo  13 1 Koningen 2:26-35 Hier zal ik sterven
do  14 1 Koningen 2:36-46 Fatale eed
vr  15 1 Koningen 3:1-15 Menselijke wijsheid
za  16 1 Koningen 3:16-28 Goddelijke wijsheid
zo  17 Psalm 15 De volmaakte levensweg
ma  18  1 Koningen 4:1-20 12 stammen, 12 maanden

Femmie Landman, Sjoukje Dikhoff en ik bereiden ons de-
zer maanden voor op ons afscheid (19 juni). Het ‘toeval’ wil 
dat we tijdens deze maanden (zo vanaf februari) ook let-
terlijk veel afscheid moesten nemen. In de afgelopen drie 
maanden hebben we vier afscheids- of dankdiensten voor 
mensen uit onze wijk gehad. Zoals elke keer (buiten de lock-
downs om) zijn Femmie en Sjoukje hier ook bij (tenzij ze 
zelf in de lappenmand liggen). Iedere keer vragen wij ons af 
of het de laatste keer met elkaar zal zijn. En ik realiseer mij 
dat deze afscheidsdiensten ons dierbaar zijn geworden. Met 
respect de laatste eer bewijzen voor mensen die ons bekend 
en dierbaar waren. 
Femmie en Sjoukje zijn inmiddels wel toe aan hun dik ver-
diende rust. Ik heb veel respect voor hun niet aflatende in-
zet voor hun wijk 7. Met veel aandacht voor kleine dingen 
waren zij mijn oren en ogen. Bij afscheidsdiensten waren zij 
voor mij een steun in de rug. Ik wil hen vanaf deze plaats 
daarom uit de grond van mijn hart bedanken. Het was goed 
met jullie samen te werken!
Rest mij nog te zeggen dat er achter de schermen druk ge-
werkt wordt om het bezoekwerk, pastoraat en de diensten 
voor Doniahiem, de Eendracht en de Scharleijen, voort te 
zetten. Dus geen zorgen voor morgen…… In de volgende 
Geschakeld komt nog een uitgebreider afscheidsstuk.

Pastor Geertje van der Meer

Paasgroet voor 
Maeykehiem, Doniahiem en Wilhelmina Oord

De Corona pandemie lijkt nu eindelijk behoorlijk terugge-
drongen, maar de gevolgen zijn nog voelbaar. Zeker voor 

het personeel in de zorg 
die afgelopen jaren een 
geweldige inspanning 
hebben moeten leveren. 
Soms is het moeilijk om 
alle roosters ingevuld te krijgen. Maar iedereen doet gewel-
dig zijn/haar best om er te zijn voor de bewoners. 
Als kerkelijke gemeente van Op ‘e Noed hebben wij alle per-
soneelsleden van Maeykehiem, Doniahiem en Wilhelmina 
Oord een paasgroet gestuurd als waardering in hart onder 
de riem. 
De kaart verwijst naar het nieuwe begin van Pasen, de hoop 
die er voor de toekomst is. Voor iedereen.

Het verhaalt de wond’ren van
’t nieuwe dat gaat komen

DONIAHIEM, DE SCHARLEIJEN EN DE IENDRACHT
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JAARPROGRAMMA ACTIVITEITEN

Bakken, Breien, Borduren en Bijkletsen

Weliswaar onderbroken door Corona zijn de deelnemers van 
de 4 B’s onverdroten doorgegaan met het haken van de de-
kens. De dekens die bestemd zijn voor Roemenië. De laatste 
twee keren in maart konden we weer bij elkaar komen en 
toen hebben we de ‘opbrengst’ bij elkaar gelegd. En resul-
taat mag er zijn, vonden wij zelf. Een zeer kleurrijk geheel. 
Met het fijne idee dat deze dekens weer goed gebruikt gaan 
worden. 
Binnenkort gaan we de dekens wegbrengen om getrans-
porteerd te worden naar Roemenië. Daar doen wij dan wel 
weer verslag van. 
Het was een prachtig project om met elkaar te doen al de 4 
B’s club. En heel gezellig ook nog. Bij de koffie altijd eigen-
gebakken lekkers. En de mooie gesprekken waren er ook. 
Ontmoeting, zoals bij kerkenwerk de bedoeling in. 
Er gingen al stemmen op om volgende seizoen weer aan de 
project te werken! In ieder geval hebben wij het met veel 
plezier gedaan.

HEMELVAARTSDAG

Op donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. Kerk Langweer 
en de Protestantse Gemeente Op ’e Noed vieren die dag sa-

men. Dauwtrappen (dus met je blote voeten in het bedauw-
de gras lopen), dat vinden we een beetje te heftig. Daarom 
gaan we ’s morgens vroeg een uurtje met elkaar fietsen. Een 
‘gids’ zal ons langs mooie plekjes leiden. 
We starten om acht uur bij de kerk van Langweer. 
Om negen uur schuiven we aan in De Hoekstien voor een 
ontbijt. We nemen zelf brood mee van huis. De beheerder 
van De Hoekstien zorgt voor melk, koffie, thee en fruit. 
Om tien uur is er een korte dienst in de kerk van Langweer. 
U hoeft niet aan alles mee te doen. Wie alleen naar de dienst 
wil, is welkom om tien uur. Wie eerst nog met ons wil ontbij-
ten, schuift aan om negen uur en natuurlijk mag je ook het 
hele programma met ons meemaken. Maar wil je alleen met 
ons fietsen of alleen ontbijten? Ook goed! 
Je bent van harte welkom! 

RÛNOM DE TSJÛKEMAR

Op zondag 10 april 2022 was het plan om de Passion Tsjuke-
mar op te voeren. Helaas hebben wij als organisatie moeten 
besluiten deze niet door te laten gaan. Dit besluit is niet 
corona gedreven maar komt voort uit de musici die aanga-
ven, meer tijd nodig te hebben om tot een geslaagde uit-
voering te komen. Naast het nieuws dat dit jaar de Passion 
niet doorgaat, kan ik wel melden dat alle musici hebben be-
sloten om volgend jaar hun energie te willen steken in een 
Passion Tsjukemar. Hoe, wat, waar en wanneer volgt later. 
In de aanloop naar de openluchtdienst op zondag 12 juni 
2022 bij de Ulesprong, organiseren wij op zaterdag 11 juni 
2022 een fietstocht rond het Tjeukemeer. De fietstocht start 
om 10.00 uur in Joure bij de Hobbe van Baerdtkerk in de 

Midstraat. De fietstocht voert ons dan langs de kerken van: 
- Scharsterbrug - Langweer - Idskenhuizen - Lemmer - Ech-
tenerbrug - Sint Johannesga - Haskerhorne - Joure. De tocht 
eindigt om 16.00 uur in Joure bij de Hobbe van Baerdtkerk. 
Elke kerk kan fungeren als startpunt voor de fietstocht zodat 
een ieder vrij is in de keuze waar hij/zij/jullie starten. Wat 
zou het mooi zijn als er vanuit de lucht een lint van fietsers 
zichtbaar is. Als organisatie kijken wij uit naar een mooie 
zonnige zaterdag en zondag in juni waarin wij elkaar mogen 
ontmoeten. 

Met hartelijke groet, 
namens de organisatie Pieter Beintema

Tjitske van Koten, 
Alie Runia, 

Cora Dijkstra, 
Nel Pit,

 Janke Bokma, 
Gonneke Mulder, 

Gerda Keijzer 
en Anneke Adema 
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In de woning van Jan en Wappie Kuijper stond jarenlang een 
harmonium van Jan’s vader dat door Jan werd bespeeld. In 
zijn jonge jaren had hij orgelles van een nicht van vader 
in Zaandam. Na zijn middelbare schooltijd ging hij werken. 
Hij trouwde met Wappie en ze kregen samen kinderen. De 
omstandigheden waren er toen niet naar om veel orgel te 
spelen. 

In de jaren zeventig 
kwam het gezin Kuijper 
in St. Nicolaasga wonen, 
aan de Kempenaerlaan. 
In 1975 ging Jan de ge-
meentezang begeleiden 
op het Van Dam-orgel in 
de Hervormde Kerk van 
St. Nyk. In die tijd begon 
hij ook weer met lessen 
op muziekschool Haledo 
in St. Nyk, het latere To-
anhûs. Hij kreeg les op 
het grote kerkorgel van 
de RK-kerk in St. Nyk en 

later op het Ahrendorgel in de Hobbe van Baerdttsjerke in 
Joure. 

Op een gegeven moment ging Jan een cursus ‘orgelbouw’ 
volgen. Dat was een lang gekoesterde wens van hem, maar 
telkens was er iets tussen gekomen. Bij voorbeeld de restau-

ratie van de kerk in St. Nicolaasga. Dat was een project van 
jaren. In 2007 was het dan zover: Jan begon aan de bouw 
van zijn eigen pijporgel. Hij begon met de pijpen, die al-
lemaal gemaakt zijn van hout. De meeste pijpen zijn ge-
maakt van red cedar dat kwam van hout van de gevel van 
het huis van zijn zoon. Het register met de kleinste pijpen 
(de 2’) is gemaakt van het hout van perenbomen. Dat is na-
melijk heel fijn van structuur. Het klavier haalde hij van een 
oud harmonium dat hij voor een paar tientjes kocht op een 
rommelmarkt in Idskenhuizen. Er moest een elektromotor 
in het orgel komen voor de windvoorziening. Jan bouwde 
een eiken kast om het orgel. Het houtsnijwerk deed hij ook 
zelf. Daarvoor gebruikte hij lindehout, omdat het zacht ge-
noeg is om het gemakkelijk te kunnen bewerken. Allerlei 
hulpstukken in de orgelkas zijn gemaakt van meranti, ma-
honie en beuken. Maar Jan moest ook volop improviseren 
om het orgel speelklaar te maken. Zo gebruikte hij voor al-
lerlei kleine onderdelen ook een schoenzool, een stuk flexi-
bele slang, gekocht bij Bosma en een stuk van een suèdejas 
van Wappie. 
Zagen, schuren, in elkaar knutselen van de hulpstukken: al-
les gebeurde in de keurig nette werkplaats achter de keuken.  

In 2012 was hij zover dat hij het orgel kon monteren en 
speelklaar maken. In 2013 en 2014 kwam er nog een pe-
daal aan het orgel (de toetsen die met de voeten worden 
bediend) en het 3 voets register. Anno 2022 is Jan nog bezig 
met de allerkleinste pijpjes (het 2voets register). Hoe dunner 
en korter de pijpjes, hoe hoger de toon. 
Het orgel heeft 3½registers. Dat zijn de verschillende ‘klank-
kleuren’ die het orgel kan laten horen. De langste pijp in 
het orgel van Jan is 1.20 m. De kleinste is maar een paar 
centimeter hoog. 
Zo af en toe moeten de pijpen gestemd worden. Dat doet 
Jan met een ‘stem-app’ op zijn telefoon. 

De hobby van:
Jan Kuijper
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GEZAMELIJKE BERICHTEN VAN PG LANGWEER EN PG OP ’E NOED

Wat speelt hij nu het liefst? 
Zonder aarzeling antwoordt 
hij: Bach! Maar…. het werk 
van Bach is moeilijk. Ook het 
werk van andere componis-
ten, zoals Cesar Franck, Dan-
drieu en Buxtehude speelt 
hij graag. Wij mogen daar 
in de kerk vaak van genieten 
voorafgaand aan een dienst 
of na de zegen. 

Het orgel is een blikvanger in de woonkamer. Maar…. hoe 
moet dat nou, als ze ooit een keer verhuizen? Het antwoord 
is duidelijk: Het orgel moet mee. Maar vooralsnog blijft Jan 
aan de Kempenaerlaan wonen. Samen met Wappie…. en 
het pijporgel.

Voor de liefhebbers volgt hier 
de dispositie van het orgel: 
Gedekt 8’,Roerfluit 4’,
Quint 3’ en Octaaf 2
Alle registers gedeeld in bas- en discant, de Quint alleen in 
de discant

Evensong & Pub

Het Martini Jongenskoor Sneek houdt van januari tot juli 
en van september tot november elke laatste zondag van de 
maand een Evensong op zondagmiddag 16:00 uur in Sneek 
in samenwerking met de jonge virtuoze Sneeker organist 
Bob van der Linde. 

Zolang de Martinikerk in verbouwing is zijn deze Evensongs 
om en om in de St. Martinuskerk a/d Singel en de Ooster-
kerk. Op 29 mei is dat om 16:00 uur in de katholieke Marti-
nuskerk in Sneek.

Cantatediensten in de Grote Kerk Leeuwarden
Afgezien van de zomermaanden is maandelijks op de eerste 
zondag van de maand een Cantatedienst in de Grote Kerk 
Leeuwarden die om 19:00 uur begint. In die dienst wordt 
dus een Cantate uitgevoerd. 

Zo’n Cantate is speciaal gecomponeerd door Bach of tijdge-
noten voor gebruik in de kerkdienst op die zondag en duurt 
meestal zo’n 20 minuten. Bach schreef vele honderden van 
zulke Cantates, net als zijn tijdgenoten. Vaak klonk de eerste 
helft van de Cantate voor de preek en het tweede deel na 
de preek. 
De voorganger verbindt de gezongen Cantate met de lezin-
gen waarbij de Cantate ooit is geschreven. Als gastvoorgan-
ger en muziekliefhebber ga ik (Aart Veldhuizen) zo nu en 
dan in die Cantatediensten voor, zo ook op de avond van 1e 
Pinksterdag (5 juni). 
Uitgevoerd wordt een Cantate van Johann Kuhnau (1660-
1722): ‘Daran erkennen wir, dass wir in Ihm verbleiben’. Uit-
voerenden zijn het Agricola Consort (waarin onze zoon Henk 
zingt) onder leiding van Jaap de Kok. 
Van harte aanbevolen!
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BERICHTEN VAN INLIA

Het hol van de tijger trotseren

Op zijn vlucht door de woestijn klimt de zon klimt steeds ho-
ger. Een hol is de enige plek die schaduw biedt. Maar wat zal 
hij daarin aantreffen? Een tijger, een hyena, een ratelslang? 
Voorzichtig nadert hij. Het hol is leeg. Voor nu. Yahya is So-
malië ontvlucht. Zijn broer werd voor zijn ogen vermoord, 
vader en moeder trof hij dood aan. Hij zocht tevergeefs 
naar zijn vrouw 
en kinderen. Uit-
eindelijk vluchtte 
hij. Zo komt hij in 
dat hol terecht, in 
Jordanië, en weet 
hij na een lange, 
barre tocht in 
2007 Nederland 
te bereiken. 

Identiteit ontkend
De IND gelooft echter niet dat Yahya uit Zuid-Somalië komt. 
Er komen taalanalyses, hij beantwoordt kennisvragen goed 
en getuigen verklaren dat hij echt uit Zuid-Somalië komt, 
maar de IND blijft erbij: geen Zuid-Somaliër. Het duurt tot 
2016 voordat Yahya erin slaagt zijn geboorteakte te bemach-
tigen en een nationaliteitsverklaring te krijgen van de Soma-
lische ambassade. 

Maar volgens de IND staat de authenticiteit niet vast. Bijzon-
der, om officiële documenten van de ambassade in twijfel 
te trekken. Maar de rechtbank en de Raad van State gaan 
erin mee. Achteraf is dat in strijd met het oordeel van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie: dat oordeelt in 2021 
dat Nederland veel te hoge eisen stelde aan documenten bij 
opvolgende asielaanvragen. Maar daar heeft Yahya in 2018 
niks aan. 

Droom
Zo zit Yahya al sinds 2007 in onzekerheid. Maar dan wordt, 
in het najaar van 2021, INLIA benaderd: Yahyas vrouw en 
kinderen leven nog en zoeken hem. “Een droom”, zegt Ya-
hya. Hij krijgt foto’s van zijn vrouw, zijn inmiddels volwassen 
kinderen en hún kinderen. Hij is opa! Zijn gezin is via het 
Rode Kruis en de UNHCR in Minnesota beland. 

Radicaal besluit
Gezinshereniging zo snel als kan, zou je denken. Maar het 
blijkt ingewikkeld om te regelen dat hij hiervandaan naar 
de VS kan. Zolang hij afhankelijk is van de Nederlandse over-
heid, wordt hij nooit met zijn gezin herenigd, denkt Yahya. 
Hij neemt een radicaal besluit: hij gaat terug naar Somalië. 
Ja, daar is het onveilig. Maar nog langer hier afwachten; nog 
erger. Yahya neemt het heft in handen. Eerst terug, daarna 
ziet hij wel verder. De man die het hol van misschien wel 
een tijger trotseerde, laat zich niet langer uit het veld slaan. 

Naschrift INLIA: Yahya is inmiddels in Mogadishu, INLIA 
houdt contact met hem.

Van afgewezen asielzoeker 
tot succesvol middenstander

Half april viert Grace Kbeibe het 10-jarig bestaan van haar 
winkel in Groningen. Een mooi resultaat voor een Liberi-
aanse vrouw die twintig jaar geleden berooid in Nederland 
arriveerde en prompt werd afgewezen voor asiel. 

Ze ontvlucht Liberia in 2002, tijdens de burgeroorlog die 
dan woedt. De IND twijfelt echter aan haar herkomst en in 
2006 wordt haar asielverzoek afgewezen. Maar: Grace heeft 
dan inmiddels twee dochtertjes, hier geboren. Ze hebben 
een Nederlands paspoort. Toch houdt de IND voet bij stuk: 
Grace moet weg. 

De politie haalt haar uit het azc en voert haar geboeid af; 
haar dochtertjes (een van 1,5 jaar en een baby) blijven ach-
ter. Grace snapt niks van de behandeling die ze krijgt: “Ik 
ben toch geen crimineel?” Huilend zit ze op het politiebu-
reau. Als even later de kinderen gebracht worden ziet een 
politieman een Nederlands paspoort uit de tas steken. Zo 
komt de politie erachter dat de kinderen de Nederlandse 
nationaliteit hebben en besluiten ze haar naar INLIA te 
brengen.

Droom
Vier jaar is ze bij INLIA. Ze krijgt er onderdak, eten en hulp. 
Haar advocaat strijdt voor het recht van Grace om met haar 
Nederlandse kinderen hier te wonen. En wint. In 2010 gaat 
Grace voor het eerst in haar leven naar school, om Neder-
lands te leren. Ze heeft al jaren een droom in haar hoofd: 
een eigen zaak. Die start ze in 2012. 

In de winkel verkoopt ze Afrikaanse etenswaren en haar-
verzorgingsproducten. Een schot in de roos. Uit het hele 
Noorden stromen klanten toe. Expats, vluchtelingen en 
asielzoekers uit Afrika, studenten, Surinamers, Antillianen; 
noem maar op. Grace wil nu verder bouwen, nóg een winkel 
openen. “Ik wil trots zijn op mijn plaats in de samenleving.” 

Zou mooi zijn als een van de kinderen later de zaak wil over-
nemen, maar ze mogen hun eigen pad kiezen. Doet zij im-
mers ook. De volgende stap daarop is het Nederlanderschap. 
Het kan bijna niet anders of ook dát gaat Grace lukken. 
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Terugblik Witte Donderdag en Goede Vrijdag
Op Witte Donderdag zaten we met elkaar aan de lange tafel 
in de kerk, heel intiem. Op Goede Vrijdag volgden we aan 
de hand van kruiswegschilderingen die Sjef Hutschemakers 
maakte voor de Sint Servaas in Maastricht de weg die Je-
zus ging. Telkens werd een dia getoond, een paar woorden 
ter overweging uitgesproken, gevolgd door een kort gebed. 
Die delen werden telkens afgewisseld door een lied of door 
koorzang van Cantabilé onder leiding van Rinny Pijpker. 

Terugblik Kliederkerk
Op de ochtend van Stille Zaterdag kwamen met een flinke 
groep bijeen in de Hoekstien voor Kliederkerk, die Mart en 
Tessa de Jong, Anke van Rees, Jetske Veltman, Ilse Hoekstra 
en Wiepkje Visser met mij hadden voorbereid. Dames en 
heer, veel dank voor jullie inzet! 
Na de vertelling van het Paasverhaal kreeg jong & oud drie 
opdrachten: 1. gooi een kopje, schoteltje of vaas kapot en 
lijm de stukken dan weer vast en versier het zo dat het 
mooier was dan tevoren; 2. ga in een groep samen één schil-
derij maken over ‘een nieuw begin’; en 3. ga het dorp in en 
vraag aan mensen waar ze zich zorgen over maken en waar 
ze blij om zijn. Het gelijmde serviesgoed kreeg een plekje in 
de kerk en staat inmiddels in de hal van de Hoekstien. De 
vier groepsschilderijen zijn nog een tijdje in de kerk te zien 
geweest. En de dingen waar mensen zich zorgen over ma-
ken werden op paas papier aan de dwarsbalk van het kruis 
gehangen en de dingen waar mensen blij om zijn in de ver-

ticale balk van het kruis. Heel bijzonder was dat een groep 
Oekraïners ook meedeed met Kliederkerk. De Oekraïnse 
Sabrina gooide een vaas kapot en lijmde en versierde die 
daarna zorgvuldig. De vaas maakte indruk, ook het ‘Dank je 
wel Langweer’ dat zij daarop zette. Het is te hopen dat ook 
de scherven die in Oekraïne ontstaan gelijmd kunnen wor-
den tot iets dat uiteindelijk nog mooier wordt dan het was. 

Terugblik Paasmorgen
Op Paasmorgen zong kinderkoor Prelude in de dienst en 
was er een grote groep Oekraïners aanwezig. Daarom heb ik 
de kerkdienst tweetalig gehouden, met behulp van de ver-
taal@pp SayHi die ik op mijn telefoon had gedownload. Bi-
zar om zo met telefoon in de hand voor in de kerk te staan, 
maar het werkte wel, al duurde de kerkdienst zo wat lan-
ger dan gebruikelijk. Indrukwekkend was het verhaal dat ik 
van Mart de Jong mocht vertellen over de reden waarom 
hij ervoor koos om samen met Tessa belijdenis te doen en 
zich te laten dopen. Mart en Tessa, van harte gefeliciteerd 
met de stap die jullie gezet hebben, waarmee jullie heb-
ben aangegeven dat je ook zelf wil gaan in het spoor van 
Jezus. Aansluitend werd aan ons allen gevraagd of wij Jezus 
op zijn weg door deze wereld willen volgen. Toen iedereen 
het brandende kaarsje in de hand had, zongen we als Oe-
kraïners en Langweerders staande het ‘U zij de glorie!’

VANUIT DE LEGEBUORREN
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Terugblik Oekraïens Pasen
Op verzoek van de vluchtelingen hielden we in het weekend 
van het Oekraïense Paasfeest op zaterdagavond 23 april een 
kerkdienst in de Dorpskerk Langweer. Er waren zo’n 70 Oe-
kraïense vluchtelingen aanwezig. Een verslag van die dienst 
vindt u elders in dit blad.

Jubilaris Rinny Pijpker
Op zondag 15 mei staat het 60-jarig organistenjubileum 
van Rinny Pijpker centraal. Het is geweldig dat ze zo lang 
haar diensten heeft kunnen vervullen en naast al het an-
dere dat ze voor onze gemeente heeft gedaan (oprichter van 
Interkerkelijk Koor Langweer, ouderling, voorzitter van de 
kerkenraad, dirigent, organiseren van maaltijden voor Lang-
weerders en nog veel meer). Het is Rinny’s jubileum, maar 
we zijn er ook als Kerk Langweer dankbaar voor dat ze zo 
lang in ons midden haar dingen heeft mogen en willen doen 
en nog altijd doet. In de dienst zal Cantabilé, uiteraard on-
der leiding van Rinny Pijpker, haar medewerking verlenen. 
Na afloop drinken we koffie in de Hoekstien en is ieder in de 
gelegenheid om Rinny te feliciteren. Het is haar van harte 
gegund!!

Vooruitblik: Hemelvaartsdag
Op donderdag 26 mei vieren we Hemelvaartsdag als pro-
testantse gemeente Op ‘e Noed en Langweer samen in Kerk 

Langweer. We doen dat op wat alterna-
tieve wijze. Ds Gerda Keijzer vertelt daar 
elders in dit blad meer over.

Vooruitblik Pinksteren
Zondag 5 juni is het Pinksteren, de 50e 
Paasdag. We zijn bezig om te regelen dat 
de Geestdriftband van Sneek komt zin-
gen in de dienst. Het is nog niet helemaal 
rond, want er moet nog een pianist gevon-
den worden die meespeelt en mogelijk 
moet ik daar zelf voor worden ingescha-
keld. De Geestdriftband zoekt altijd pas-
sende Popmuziek-songs uit om te zingen 
en die zijn er voor Pinksteren ook zeker 
te vinden. De Geestdriftband is inmiddels 
namelijk een Geestdriftbandje geworden. 
Onze dochter Annemarie zingt samen met 
haar goede vriendin Saskia al een jaar of 
acht in die band die in Sneek altijd de 
maandelijkse Geestdriftdiensten opluis-

terde. Annemarie is ook toen ze nog in Langweer woonde 
altijd actief gebleven in de kerk in Sneek. In oktober van het 
afgelopen jaar ging ze in Sneek op zichzelf wonen. 

Vluchtelingen
Toen we in de kerkenraadsvergadering van 9 maart spraken 
over mogelijke vluchtelingen in ons dorp, spraken we als 
kerkenraad unaniem uit dat we samen met het dorp er voor 
de vluchtelingen wilden zijn. Het opvangen van vluchtelin-
gen is een van de grote Bijbelse daden van barmhartigheid. 
De ochtend na het besluit dat we er voor eventuele vluchte-
lingen wilden zijn, bleken er al vluchtelingen in ons dorp te 
zijn. Elders heeft u daar meer over kunnen lezen. In totaal 
zijn er de afgelopen maanden 38 vluchtelingen naar Lang-
weer gekomen die gastvrij ontvangen werden in vakantie-
woningen. Geweldig dat de eigenaren van vakantiewonin-
gen dat deden. Het was ook erg mooi en een hoogtepunt 
voor Langweer om te zien hoe Kerk & Dorp zich samen in-
zetten om er voor de vluchtelingen te zijn. Kerk Langweer 
heeft daar ook een groot aandeel in gehad. Nog steeds is 
de Hoekstien op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen 
de locatie waar Engelse en Nederlandse lessen worden ge-
geven. 
Onlangs zijn 34 van de 38 vluchtelingen verhuisd naar de IJs-
vogel. Dit zijn we met de gemeente De Fryske Marren over-
eengekomen. De IJsvogel is dichtbij en ze kunnen zo hun 
werk in of nabij Langweer houden en de kinderen kunnen 
naar school blijven gaan of sporten waar ze dat al deden. 
We houden als Kerk Langweer ook een lijntje met hen. Een 
gezin van vier personen verhuist vanwege de handicap van 
hun zoontje naar een vakantiewoning in Terherne waar ze 
een jaar kunnen blijven wonen. Daarnaast zit De Oorsprong 
inmiddels bijna vol en wordt de IJsvogel aangevuld tot maxi-
maal 60 vluchtelingen uit Oekraïne. Als het moet kunnen ze 
daar anderhalf jaar blijven, maar laten we hopen en bidden 
dat de oorlog daar eerder afgelopen is.
Gebleken is dat Oekraïners behoefte hebben aan kerkdien-
sten, juist nu hun bestaan zo door elkaar geschud is. Het 
kan dus zomaar zijn dat we ze vaker zien in onze kerkdienst. 
Wanneer ze opnieuw behoefte hebben aan een ‘eigen’ kerk-
dienst, kijken we hoe we dat regelen kunnen.
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IN MEMORIAM

Roely de Vries – Kracht
10 oktober 1942 – 9 april 2022

Bij mijn kennismakingsronde leerde ik mevrouw De Vries 
kennen. Ze woonde in Sint Nicolaasga, maar wilde met 
Kerk Langweer verbonden blijven. Met haar man Gabe de 
Vries had ze eerder gewoond in Sneek. Na zijn pensioen als 
vrachtwagenchauffeur verhuisden ze naar Langweer. Daar 
woonden ze op het Appelhof en ook geruime tijd in een 
appartement op Dyken waar ze dan ’s winters waren terwijl 
ze in de zomer verbleven in hun stacaravan in de omgeving 
van Steenwijk. Samen met haar man was ze erg actief in de 
schaatssport en zaten ze in menige wedstrijdjury. Ze hadden 
drie kinderen: Johan, Peter en Jantina. 

In 2007 overleed haar man en kwam ze alleen te staan. Het 
was niet makkelijk voor haar om alleen te zijn, maar ze zei: 
“ik heb doorgezet, volgehouden en ben harder geworden”. 
Zo heb ik haar ook leren kennen. Een vrouw die wist wat ze 
wilde en die haar eigen weg ging en die na het overlijden 
van haar Gabe ook weer vond. Een jaar na het overlijden van 
haar man besloot ze te verhuizen naar Sint Nicolaasga, waar 
ze aan De Bast kwam te wonen. 
Zo rond de jaarwisseling werden er tumoren bij haar ont-
dekt. Het was totaal plotseling, ze had net nog een andere 
auto gekocht. Ze bleek echter onder de uitzaaiingen te zitten 
en kreeg te horen dat ze niet lang meer te leven had. Op 
zichzelf wonen kon niet langer. In Doniahiem werd eerst een 
tijdelijke en later definitief appartement voor haar ingericht. 
Ze ging snel achteruit. Het eten lukte haar nauwelijks meer. 
Roely de Vries – Kracht was een markante en veelkleurige 
vrouw die op haar eigen manier door het leven ging wat 
alleen al te zien was aan de modieuze manier waarop ze 
zich kleedde. Het lijden vond ze echter ontzettend zwaar. 
Ze vond het enorm ontluisterend om steeds afhankelijker 
van anderen te worden. Ze had het daar ontzettend moeilijk 
mee. Op 9 april 2022 werd ze uit haar lijden verlost. In be-
sloten kring namen haar kinderen afscheid van haar.
We wensen haar kinderen veel sterkte toe in het verlies van 
hun markante moeder. 

Aart Veldhuizen

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING  9 MAART 2022

Opening: Voorzitter Reinoud de Boer opent de vergadering. 
Ds. laat een Fries gedicht lezen van Fedde Schurer: “Bid God, 
dat Hy dyn siel fan wrok bifrije.” Woorden die heel toepas-
selijk zijn in deze angstige tijd, nu er sinds 10 dagen oorlog 
is tussen Oekraïne en Rusland. Er wordt even van gedachten 
gewisseld over wat deze woorden nu met ons doen.   
Notulen kerkenraadsvergadering  2 febr. 2022 worden 
goedgekeurd. N.a.v.:
* Els Theel is als nieuwe preekvoorziener al begonnen met 
het preekrooster voor 2023. 
* Rinny Pijpker zoekt vervanging voor haar in de Raad van 
Kerken. 
Vooruitblik diensten: Met Pasen doen Mart en Tessa de 
Jong belijdenis. Ds. wil graag kinderen hierbij betrekken. Zij 
worden uitgenodigd op zaterdagmiddag voor Kliederkerk, 
ouderen zijn ook welkom. Er zal groots Pasen gevierd wor-
den: ‘Een nieuw begin’. Langweer wordt uitgenodigd om het 
mee te vieren, huis aan huis zal een flyer verspreid worden.
Mededelingen predikant: 
*Ds. is benaderd door het Dorpsblad met de vraag wat de 
kerk gaat doen in deze vluchtelingencrisis. Deze info kan 
meegenomen worden in het Dorpsblad. Er zijn al vluchte-
lingen in ons dorp, 3 vakantiewoningen zijn al bezet. Wat 
kunnen we doen? De kerk kan beschikbaar gesteld worden 
voor vieringen en gebedsbijeenkomsten en de Hoekstien als 
ontmoetingsplaats en gespreksruimte. Daarnaast vrijwilli-
gers inzetten en Ds. zal de namen van vrijwilligers verza-
melen. Het opvangen van vluchtelingen is een van de zeven 

werken van barmhartigheid. Daarom willen we daar als kerk 
van harte aan meewerken en doen wat nodig is, samen met 
Dorpsbelang.
*Er is gevraagd of Langweer wil nadenken of men wil mee-
doen met de Kerk-app samen met Op `e Noed, waarin je on-
derling als gemeente(s) allerlei info kunt delen, is ook voor 
collectedoelen geschikt. Ook ligt er de vraagt of we ons als 
Groene Kerk willen profileren. Allerlei info is toegestuurd. 
De kerk-app lijkt de leden niet geschikt voor onze gemeente. 
“Nog een stap te ver”. Wat de Groene kerk aangaat, dat gaan 
we onderzoeken, ook de kerkrentmeesters hebben daar nu 
al aandacht voor. “We hebben ook een voorbeeldfunctie”. 
Ouderlingen: Nu alles weer mag, zijn er weer verschillen-
de ideeën, zoals: gemeentezondag samen met Op `e Noed, 
Kerkcafé, Taizé aan het water, Kofje en Petear’, koffieoch-
tend in de Hoekstien. 
De koffieochtenden van ‘Meiinoar’ gaan pas in september 
weer beginnen, dus wij starten alvast zelf met 2 koffieoch-
tenden op 22 maart en 5 april. 
Diaconie: 
• Er wordt weer gecollecteerd met het ponkje.
• Op 2 maart werden alle Langweerders in de gelegenheid 
gesteld om in de kerk een kaarsje te branden voor de oor-
logsslachtoffers in Oekraïne. De collecte voor Kerk in Actie 
voor de noodhulp in Oekraïne bracht € 460 op.
• Er is weer een mooi nieuw zijden bloemstuk gekocht voor 
in de kerk.
• Klaas Snijder is gestopt bij Gez. Diaconieën. Er moet een 



12PG
 L

an
gw

ee
r

VERJAARDAGEN

Gemeenteleden die in juni/juli 2022
80 jaar of ouder mogen worden

03-06-2022  Mevr. J. Breeuwsma – de Boer.
 Swannestrjitte 9, 8525 EZ Langweer.
24-06-2022  Dhr. Y. Jager.
 Stationsstraat 1 K52, 8521 JT  St. Nicolaasga.
01-07-2022  Mevr. L. Zijlstra – Brouwer.
 Nummer 1A, 8528 DT  Dijken.
04-07-2022  Mevr. T. Hoekstra – Klijnsma.
 Buorren 28, 8525 EC  Langweer.
05-07-2022  Dhr. J. Bles.
 Bloksleat 2, 8512 AA  Broek (Fr).
16-07-2022  Mevr. M. de Jong – Bles.
 tationsstraat 1 K49, 8521 JT  St. Nicolaasga.

Huwelijksjubileum

Dhr. en Mevr. Van Beusekom-Evers hopen op 17 juli 2022 te 
gedenken dat ze 25 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn 
gestapt. Legebuorren 51, 8525 GX  Langweer

De jarigen en dhr. en mevr. Van Beusekom willen we van har-
te gelukwensen met het volgende gedicht.

JE HANDEN

Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed.

En een hart om te vergeven
wat een ander jou misdoet.

Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt.

En een hart om uit te zeggen
wat een ander moed inspreekt.

Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman.

En een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan.

Voeten heb je om te lopen
naar de mens die eenzaam is.

En een hart om waar te maken
dat geen mens een eiland is.

Oren heb je om te horen
naar de Mens die vrede is.
En een hart om te geloven

in de God die liefde is.

Heer God, open uw oren om te horen.
Open uw hart voor iedereen.

Uit OASE - Dagboek voor 365 dagen.

nieuw lid gezocht worden. 
• Diaken Jetske de Jong draait ook mee in het rooster van 
de ouderlingen voor de afkondigingen. Er zijn momenteel 
slechts 2 ouderlingen voor het rooster. 
Kerkrentmeesters: 
• Aandachtspunten: Schilderwerk Hoekstien, straatwerk ver-
nieuwen, hekwerk om de kerk.   
• Kerkrentmeesters brengen de leden op de hoogte van de 
ontwikkelingen van de Energiepolder.
Gemeenteavond: ds. Gert Pennekamp is uitgenodigd voor 
de Gemeenteavond in het voorjaar. Hij is verhinderd. De 
Gemeenteavond wordt uitgesteld tot oktober, zo wordt be-
sloten.

Wat verder ter tafel komt: *Door de corona is het al en-
kele keren uitgesteld maar nu kan het weer, organist Rinny 
Pijpker zal op 15 mei haar 60-jarig jubileum vieren in de 
kerk. Er is na de dienst gelegenheid in de Hoekstien om de 
jubilaris te feliciteren. 
* Wilma Galama heeft afscheid genomen van de orgelcom-
missie. De orgelcommissieleden zijn nu: Sietze kraak, Wim 
Dijkstra, Wladimir Tichelaar en Aart Veldhuizen.
Sluiting; Els Theel sluit deze vergadering af met de woorden 
van lied 997, woorden die allen zeer ontroeren gezien de 
huidige zorgelijke toestand in de wereld.
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Opbrengst collectes maart 2022

  6 maart   € 80,-   Kerk in Actie Rwanda
13 maart  € 58,55 Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat
20 maart  € 59,35
27 maart  € 68,50

Bijzonder diaconale collectes

26 mei Hemelvaartsdag

Edwinstichting
 De Edwin Stichting 
werd opgericht door 
de ouders en vrien-
den van Edwin, een 
jongen met een 
ongeneeslijke spier-
ziekte. Deze aange-
paste vakantiewo-
ning is geschikt voor 8 personen en biedt alle faciliteiten 
voor twee personen met een lichamelijke beperking. Het 
huis bestaat sinds 1993, en is onlangs uitgebreid met een 
extra badkamer en een ruimere 1e etage.
Ook beschikt de Edwin Stichting over een eigen boot: De 
Vrouwe Johanna, een rolstoeltoegankelijke open vlet

5 juni Pinkstercollecte 
Kerk in Actie Zuid-Afrika

Bijbel brengt arme boeren in actie
 Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-
Natal leven al generaties in armoede.
Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een chris-
telijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit 
door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie 
inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met 
betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen 
verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan ’inves-
teert de orga-
nisatie juist 
ook in kinde-
ren zodat er 
een structu-
rele verbete-
ring van de 
leefomstan-
digheden op-
treedt.

26 juni Collecte Kerk in Actie 
Binnenlands Diaconaat

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsver-
gunning. Velen van hen zijn  arbeidsmigranten, anderen 
bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bij-
voorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accep-
teert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er 
is altijd angst op uitzetting. Diverse Kerkelijke initiatieven, 

zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pau-
luskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met 
advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van 
deze mensen.

Oekraïense Paas’nacht’viering

In Langweer verblijven sinds half maart zo’n 38 Oekraïense 
vluchtelingen. Tot 1 mei woonden ze in vakantiewoningen 
en 1 mei verhuisden ze naar de IJsvogel. Daarnaast zit de 
Oorsprong inmiddels ook vol Oekraïnse vluchtelingen. On-
der de berichten van Langweer kunt u daar meer over lezen.
Een aantal van de Langweerder vluchtelingen waren ook 
op de Kliederkerk-bijeenkomst van Stille Zaterdag en in de 
kerkdienst op eerste Paasdag in de Dorpskerk aanwezig, om-
dat ze ook ‘ons’ Pasen mee wilden vieren op de manier zoals 
wij dat vieren. Vanuit die groep kwam het verlangen naar 
een Oekraïnse Paasviering op 23 en 24 april. Pasen valt in 
het Oosten namelijk een week later en Pasen is in Oekraïne 
hét grote feest dat ook door niet christenen gevierd wordt. 
Daarom hebben op zaterdagavond 23 april Gerda Keijzer 
en Aart Veldhuizen samen met pastoor Remco Hoogma een 
paas’nacht’dienst gehouden in de Dorpskerk van Langweer. 
De inhoud van die dienst hebben we in overleg met de Oe-
kraïners vastgesteld en we deden het zoveel mogelijk zoals 
zij dat wilden en gewend zijn in Oekraïne. Het bleek dat de 
40 Oekraïners die in de Oorsprong verblijven ook mee wil-
den doen. Al met al waren er dus zo’n 70 Oekraïners bij in 
de dienst. De NOS zou er televisie-opnames van gaan maken 
voor het NOSjournaal, maar krabbelde vanwege bezettings-
problemen op de zaterdagavond toch terug. Daar waren we 
eigenlijk best wel blij mee.
Na binnenkomst onder beklemmende orgelklanken van 
Sietze Kraak werden er bij het kruis massaal kaarsen aan-

VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN
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gestoken, met een telkens gezongen Kyrië eleison (Heer ont-
ferm U) en samen bidden van het Onze Vader ieder in de 
eigen taal. Daarna las een Oekraïense Markus 16:1-7 met 
waarna de Paaskaars werd binnengedragen. We wisselden 
de spreuk uit wat allengs vrolijker gebeurde: “Xristos wos 
kres” (Christus is opgestaan) gevolgd door het antwoord: 
“Wajienie wos kres” (Waarlijk, hij is opgestaan!). Vervolgens 
las de Oekraïense lector Markus 16:8 dat eindigt met “en 
zij vreesden zeer”. Het is opvallend hoezeer dat laatste vers 
van het oorspronkelijke Markusevangelie (de verzen die na 
Markus 16:8 zijn toegevoegd stammen uit een latere tijd) 
aansluit bij de oorlogssituatie van vandaag. Inderdaad, de 
Heer is opgestaan, maar we vrezen zeer.

Aansluitend zijn we naar buiten gegaan. Zo doen ze dat in 
Oekraïne en wij deden het hier dus precies zo. Men had een 
soort broden gebakken en eieren gekookt. Die werden naar 
Oekraïens gebruik gewijd met wijwater door pastoor Remco 
Hoogma. De beide predikanten legden iedereen de handen 
op en wensten ieder de vrede van Christus toe. Tot slot spra-
ken we de wens uit dat ze hier een goed Pasen mogen vie-
ren: “Nu nog hier en volgend jaar in Oekraïne!” Deze wens 
gaat terug op wat de Joden altijd zeiden bij het vieren van 
hun Pascha: “Vandaag nog hier, volgend jaar in Jeruzalem!” 
De Joden hebben dat eeuwenlang zo met Pasen uitgespro-
ken. We hopen en bidden dat de Oekraïners dit jaar nog in 
hun eigen land hebben kunnen terugkeren en volgend jaar 
in eigen kring Pasen kunnen vieren.

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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Gezinsdienst + doopdienst 27 maart

Op 27 maart hebben Geertje van der Meer, Linda Wind en ik 
weer een gezinsdienst georganiseerd. Een bijzondere gezins-
dienst met de doop van Redmar Bultsma, zoon van Siebren 
en Sjoukje Bultsma, door Gerda Keijzer.

De bijbeltekst die in deze dienst centraal stond was David 
en Goliath. Het bekende verhaal van het kleine jongetje dat 

vecht tegen die gi-
gantische reus.
In de kerk hing een 
Goliath op ware 
grote waarbij de 
kinderen moch-

ten meten hoe groot zij waren ten opzichte van deze reus. 
Zelfs de kleinste kinderen wilden natuurlijk even meten hoe 
groot zij waren.

Daarna een serieuzer onderwerp waarbij iedereen zijn eigen 
reus mocht vernietigen. Door het schrijven van je reus op 
een stuk papier en daarna te versnipperen in de versnip-
peraar.

En natuurlijk de doop van Redmar Bultsma was een bijzon-
der moment in deze dienst.

Na de dienst was er koffie met een broodje knakworst en 
frikandel. Een geslaagde dienst!

Jannie van Koten 

PG OP ’E NOEDOp ’e Noed

protestantse
  gem

eente

Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

TERUGBLIK OP DE DIENSTEN



16PG
 O

p 
’e

 N
oe

d

Palmpasen

Palmzondag 10 april waren de kinderen welkom in het 
dorpshuis om 09.00 uur. Zo’n 20 kinderen hebben met be-
hulp van ouders, beppe en de leiding de Palmpasen stok 
versierd met crêpepapier, groene takjes, een, zelf ingekleur-
de, wereldbol en natuurlijk snoep en chips.
Om 10 uur waren alle stokken klaar en zijn we naar de 
kerk gelopen in een rij. Toen we aankwamen werden we 
toegezongen door alle gemeenteleden. Na een praatje met 
dominee Gerda Keijzer deden de kinderen nog een rondje 
door de zaal onder het toezingen door de gemeente van 
het mooie paaslied. Na de dienst stonden de kinderen in 
een rij opgesteld zodat alle gemeenteleden het van dichtbij 
konden bekijken. Er was limonade na afloop. Wij als leiding 
vonden het een erg leuke ochtend!

Ilse Hoekstra

VAN DE KERKENRAAD 

Notulen KKR op 8 maart 2022 

Opening 
Jan heet ons welkom en leest een stukje uit een bundel van 
Hille Vlasman. Het stuk heeft als titel ‘Een Hemelse Vruch-
tencocktail’ en gecombineerd met een paar verzen uit Ga-
laten 5 is de cocktail compleet. Hierna gaat Jan ons voor in 
gebed. 

Hulp aan Oekraïne 
Het lijkt ons wijs om de hulp samen met andere overkoe-
pelende organisaties aan te pakken. We denken dat het 
aanbieden van hulp langer zal gaan duren en we moeten 
wel kunnen overzien wat we doen. Er worden enkele ideeën 
besproken zoals het openstellen van ons kerkgebouw voor 
koffie of andere activiteiten. De kerkenraad gaat hiermee 
verder. 

Punten vanuit de notulen van 8 februari 
Er is een verdeling gemaakt van kerkdiensten over de drie 
locaties vanaf 10 april a.s. Waarschijnlijk kunnen vanaf 
eind april diensten vanuit Tjerkgaast worden gestreamd. De 
dienst met de Paedwizer op 8 mei gaat niet door, dit pakken 
we in het najaar weer samen op. De dienst op Oudejaars-
avond zal plaatsvinden in Sint Nicolaasga.  

Ambtsdragers 
We nemen van vier ouderlingen afscheid, tevens zoeken we 
een nieuwe scriba. We zullen uiteraard mensen vragen en 
denken na over een andere aanpak van het pastoraat om 
het werk voor ouderlingen werkbaar te houden. We zullen 
profielschetsen maken van de functies binnen de kerken-
raad en deze binnenkort in het kerkblad publiceren. Op die 
manier kunnen gemeenteleden beter een besluit maken. 
Over de invulling van de vacature voor een jeugdouderling 
en kerkelijk werker wordt nog nagedacht. 

Nieuws uit de taakgroepen 
Jeugd: de gezinsdienst (en tevens doopdienst) op 27 maart is 
voorbereid door de werkgroep. 
Diaconie: er zijn geen mededelingen vanuit de diaconie. 
Ouderlingen: er is besloten om 80-plussers alleen bloemen 
te brengen bij kroonjaren, in de tussenliggende jaren ont-
vangen zij een kaart of een kleine attentie. 
Kerkrentmeesters: de opbrengst van de actie Kerkbalans is 
bekend, het gemiddelde per adres ligt wat hoger dan vorig 
jaar maar er zijn minder adressen. 
Het hek op de begraafplaats in Tjerkgaast is hersteld maar 
er is alweer twee keer een auto op het pad beland. Hierover 
is contact met de gemeente gezocht. 
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Rondvraag 
Er worden nog enkele praktische zaken benoemd om naar 
te kijken zoals de aanschaf van een trolley voor de scha-
len en wijnglaasje bij het avondmaal. De ouderlingen zul-
len nog naar de zondagse afkondigingen kijken voor meer 
uniformiteit.

Sluiting 
Wico leest uit een boekje van Petrus: ‘U weet een weg’

Verslag Grote Kerkenraad 20 april 2022

Opening en welkom 
Jan heet allen welkom en spreekt een hartelijk woord van 
dank uit richting Gerda, Geertje en Anneke voor de mooie 
diensten in de weken voor en tijdens Pasen. Daarna leest 
Jan een stukje over een driebaansweg. Als je op een drie-
baansweg rijdt heeft iedere baan zijn eigen karakter en toch 
zijn ze samen één baan. Ook in ons leven bevinden we soms 
op een andere baan maar er is één baan ten leven. De drie 
banen zijn als de drie eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Hierna gaat Jan voor in gebed. 

Presentatie kerkapp 
De heer Wienen van Donkey Mobile geeft uitleg over de 
werking van een kerkapp. De app heeft een verrijkende en 
versterkende rol en is zeer toegankelijk. De meeste mensen 
hebben een mobiele telefoon met daarop voor ons belang-
rijke apps, het hoort bij ons dagelijks leven en daar wil de 
kerk graag onderdeel van zijn. De kerkapp heeft zeer veel 
mogelijkheden en ziet er toegankelijk uit. De kerkenraad is 
positief en wil dit een kans geven. We verwachten hier in de 
zomermaanden mee te kunnen starten. 

Notulen vorige vergadering 
De notulen van de GKR van 9 november 2021 worden door-
genomen. N.a.v. hiervan wordt aangegeven dat er dit jaar 

toch weer een oecumenische dienst zal worden gehouden. 
Deze notulen worden vervolgens vastgesteld. De notulen 
van de KKR van 8 februari 2022 waren ter informatie en 
worden bij de volgende vergadering van de KKR besproken 
en vastgesteld. 

Mededelingen 
De Zondagse Ontmoeting heet voortaan De Ontmoeting om-
dat het over veel meer gaat dan alleen de dienst op zon-
dag. Er wordt hard gewerkt aan het streamen van diensten 
in Tjerkgaast en Sint Nicolaasga. Voor Sint Nicolaasga is dit 
binnenkort mogelijk maar voor Tjerkgaast zal dit nog even 
duren, het is namelijk een hele klus. De activiteiten rond 
het vluchtelingenwerk verlopen prima, er worden dagelijks 
spullen gebracht en de mensen zijn hier heel blij mee. De 
invulling van vacatures binnen de kerkenraad heeft volop 
onze aandacht. De dienst van afscheid en bevestiging zal 
plaatsvinden op 19 juni. In die dienst wordt ook afscheid 
genomen van onze kerkelijk werker Geertje van der Meer. 
De kerkenraad heeft nog in beraad hoe we het beste een 
vervolg kunnen geven aan deze taken. De gemeente in 
Langweer heeft gevraagd om de startdienst na de zomer ge-
zamenlijk te houden en de kerkenraad stemt hiermee in. 
De kerkenraad besluit om de kanselbijbel in Idskenhuizen 
dicht te laten. 

Rondvraag 
Gevraagd wordt of het vanwege privacyredenen passend is 
om in- en uitschrijvingen en verhuizingen in het kerkblad 
te vermelden. De kerkenraad besluit hierop om alleen de 
nieuw ingekomenen en verhuizingen te noemen. 

Sluiting 
Anna Mirjam sluit deze vergadering af met een gebed voor 
drukke mensen. “Leer ons om stil te zijn, om stilte te schep-
pen en dan zullen wij aandachtig naar U luisteren”. 

TSJERKEPAAD 2022

Vrijwilligers welkom!!

Ook dit jaar doen onze kerken van Sint Nyk en Tsjerkgaast 
weer mee met Tsjerkepaad. In 2020 ging dit niet door, vorig 
jaar wel maar met coronabeperkingen (afstand d.m.v. loop-
routes e.d.) maar komend seizoen hopen we weer samen 
met zo ‘n 250 andere kerken in Fryslân volledig open te zijn.  
De periode is van 2 juli t.e.m. 10 september steeds op 
zaterdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur. 

Het jaarthema is: “Kerk voor jong en oud”. Het belang-
rijkste is dat we mensen gastvrij ontvangen en gelegenheid 
geven voor rust en bezinning en om eventueel gesprekken 
met hen te voeren. Hierbij doen wij weer een beroep op 
onze vrijwilligers om als gastheren en –vrouwen te willen 
helpen. Heel graag hebben wij meer vrijwilligers! 

Aanmelden kan via onderstaand e-mailadres of telefoonnr.
jjvdmeer@hetnet.nl  tel: 0513-431817

Jan en Jeltsje van der Meer

PS:
1: De officiële  feestelijke opening van Tsjerkepaad is op za-
terdagmiddag 25 juni in de RK kerk van Sneek 
2: De officiële sluiting is gepland op zaterdagmiddag 17 sep-
tember vanuit de PKN kerk van Hindeloopen. 
3: Voor alle actuele informatie: www.tsjerkepaad.nl 
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Lachen

Mijn opoe van vaders kant was een strenggelovige vrouw. Zij 
had een moeilijk leven gehad en had veel steun en troost 
ervaren in haar geloof bij de vele tegenslagen die ze had 
ondervonden. Het had haar gevormd tot een ernstige, en 
beslist niet vrolijke vrouw. Ik heb haar zelden zien lachen. 
Ze was er niet een voor feesten en partijen. Als ze in je kin-
derjaren verscheen op je verjaardag, dan ging je het liefst 
naar buiten met je vriendinnetjes. Ze kon ook niet goed te-
gen lachen. Vooral als het stompzinnig gelach was. Gelach 
om niks, of om zaken waar niet mee te spotten viel. Zo ie-
mand had bij haar al snel afgedaan. Voorgoed. En de reden 
daarvoor omschreef ze in onvervalst Sallands dialect met de 
woorden: ‘Hij lacht mien te veule’. 

Daaraan dacht ik toen ik de berichtgeving volgde over de 
‘uitglijer’ van Johan Derksen in het Tv-programma Vandaag 
Inside. Ik zag op de NOS nieuwsapp een paar fragmenten 
ervan. Stompzinnig gelach over stompzinnig, respectloos 
en seksueel grensoverschrijdend gedrag, terwijl Derksen en 
de zijnen ook nog dachten hiermee weg te kunnen komen. 
Want bah, wat waren Nederlanders toch hypocriete moraal-
ridders geworden. Een uitglijer moet toch kunnen?!? 
Ik heb nooit de ambitie gehad om zo ernstig en streng te 
worden als mijn opoe Hilligje Keijzer. Ik hou wel van een 
geintje. Maar toen ik de fragmenten van deze Tv-uitzending 
zag, dacht ik meteen aan haar gevleugelde woorden. 

Ds. Gerda Keijzer  

VANUIT IJSSELMUIDEN

Op tweede Paasdag zaten deze twee mannen in de kerk van 
St. Nyk. De volgende zondag moest er immers vanuit deze 
kerk een dienst wordt gestreamd. Maar het werk zat niet 
mee. Uit een wirwar van kabels, verbonden met camera’s, 
beeldschermen, microfoons en mengpanelen moesten ze 
orde scheppen. Uiteindelijk kwam op woensdagavond om 
tien uur het verlossende woord: ‘Het werkt!’.
We zijn dankbaar en blij met twee van die enthousiaste 
doorzetters! 
Nu nog de kerk in Tjerkgaast operationeel maken……

KERKDIENSTEN STREAMEN

VAN DE DIACONIE

Collecteren

In het vervolg blijven we collecteren bij de uitgang. De eer-
ste collectezak is bestemd voor de diaconie. De tweede is 
voor de kerk. In Idskenhuizen staan bij de vroegere hoofdin-
gang 2 mandjes op een tafel voor mensen die daar de kerk 
verlaten en ook een gift willen geven.

Paasgroetenactie 

De diaconie heeft tijdens de 40-dagentijd meegedaan aan 
de Paasgroetenactie van de PKN. De gemeenteleden werden 
uitgenodigd een kaart mee te nemen uit de kerk en daar 
een groet voor een gedetineerde op e schrijven. De diaco-
nie heeft deze kaarten weer terugontvangen in een mooie, 
door Katharina gemaakte, inzamelbox. Wij mochten 30 in-
geleverde kaarten sturen aan gedetineerden. Hartelijk dank 
voor uw meeleven met hen die in deze moeilijke situatie 
leven. 

Oekraïne

Zaterdag 19 maart zijn we voor het eerst bij de Oorsprong 
geweest. Er waren toen ongeveer 25 vluchtelingen uit Oe-
kraïne. We hebben gevraagd aan de vrijwilligers wat er het 
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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!

Legaat

De gemeente Op ‘e Noed heeft een legaat ontvangen 
ter waarde van € 120.000,- uit de erfenis van dhr. Pieter 
Hoekstra. Onze hartelijke dank hiervoor.

Nieuwe kerkrentmeester

We kunnen een nieuwe kerkrentmeester in ons college ver-
welkomen. We zijn erg blij en dankbaar dat Hendriekje Sy-
besma-Plantinga onze gelederen komt versterken.

Pinkstercollecte

Graag willen wij u attenderen op de bijgevoegde flyer van de 
Pinkstercollecte. De opbrengst van de Pinkstercollecte komt 
geheel ten goede aan het pastoraat in onze eigen gemeente. 
Het pastoraat dat erg belangrijk is: de zorg voor onze mede-
mens. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Nieuwe website begraafplaatsen

De informatie over de begraafplaatsen van onze gemeente 
staat voortaan op een nieuwe website:

www.begraafplaatsen-openoed.nl

Hier vindt u alle contactinformatie, de tarieven, ruimings-
lijsten, plattegronden en het reglement.

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

meeste nodig was. Met Google translate, Engels en handen 
en voeten werd er duidelijk gemaakt dat schoenen, slippers 
en fietsen erg nodig zijn. Later bleek ook kleding.
Zondag 20 maart hebben we in de kerk een oproep gedaan. 
De eerste zakken werden al gauw gebracht. En meerdere 
mensen hebben fietsen gebracht!! Wij verzamelden dit en 
meerdere keren hebben we de mensen mogen verblijden 

met de gebrachte 
spullen. De re-
acties zijn hart-
verwarmend en 
ontroerend. De 
gesprekjes gaan 
steeds vlotter en 
makkelijker. On-
dertussen zijn er 
45 mensen.

Zaterdag 23 
april was er een 
speciale dienst 
in de kerk van 
Langweer. Het 
orthodoxe paas-
feest werd er 
gevierd. De dag 
voor dit paas-
feest hebben 
de Oekraïense 

mensen heerlijke, speciale baksels gemaakt als offer. Bijzon-
der om dit mee te mogen maken.

Iedereen hartelijk bedankt!

Een vriendelijke groet van de diaconie

Opbrengst Collecten

Inkomsten Maart  
6-mrt. Kerk in Actie Zending Oekraïne 1266,12
9-mrt. Kerk in actie werelddiaconaat , Bangladesh 65,50
13-mrt. Kerk in actie biinnenlands diaconaat, 
 Kerk zijn doe je met elkaar 132,55
20-mrt. Kerk in actie werelddiaconaat, 
 Indonesische straatkinderen 113,60
27-mrt. PKN missionairwerk , kliederkerk 140,30
  
Inkomsten April  
3-apr. Kerk in actie werelddiaconaat Moldavië 131,01
10-apr. PKN Jong Protestant Paaschallenge 133,06
14-apr. Kerk in Actie vluchtelingen Oekraïne 194,06
17-apr. Kerk in Actie Libanon Youth for Christ 173,96

Naast de collecte gelden mochten we een aanzienlijke gift 
van 3000 euro ontvangen voor de diaconie. We zullen als di-
aconie hiervoor een passend doel of doelen bepalen. Meer 
informatie hierover zal later volgen.
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VAN DE JEUGD

Afscheid jeugdouderling

Na 5 jaar als jeugdouderling is voor mij nu de tijd gekomen 
om te stoppen. Ik heb vele mooie elementen van het jeugd-
werk mogen ontdekken. De catecheseavonden, de kinder-
nevendienst, de vergaderingen en de jeugddiensten waren 
activiteiten waar ik veel energie en plezier uit gehaald heb. 
De organisatie en planning van dit alles was erg waardevol 

om te doen. Helaas heeft corona de afgelopen jaren wat roet 
in het eten gegooid en moesten we de verschillende activi-
teiten op een andere manier plannen. Ook liet mijn gezond-
heid mij af en toe in de steek en daarom is dit het moment 
om te stoppen als jeugdouderling.
Op naar de volgende uitdaging!

Jannie van Koten

Mei
17 Mevr. E.W. Weitz-Schroder 
 Tsjerkewei 8, 8523 NA Idskenhuizen
29 Mevr. J. de Geus 
 Sietze Hepkemalaan 20 K01, 8521 DH Sint Nicolaasga
Juni
5 Mevr. A.D. Kuiper-Bergsma 
 Dobbeleane 62, 8521 KR Sint Nicolaasga
5 Mevr. M. Boschloo 
 Bramerstraat 61, 8523 NJ Idskenhuizen
10 Mevr. L. Visser-Reitsma 
 Schoolstraat 15, 8521 KB Sint Nicolaasga
12 Mevr. A. Nooitgedagt-Hettema 
 Sietze Hepkemalaan 20 K 10, 8521 DH Sint Nicolaasga
12 Mevr. E. Mink-Zijlstra 
 Vegilinstraat 44, 8521 KV Sint Nicolaasga
14 Mevr. H. Sijbesma-Kooistra 
 Stationsstraat 35, 8521 JT Sint Nicolaasga
16 Dhr. A. Brinksma 
 It Perron 23, 8521 DP Sint Nicolaasga

16 Mevr. H.M. Koster-de Vries 
 Stripedyk 21, 8523 NB Idskenhuizen
17 Dhr. R. Visser 
 Schoolstraat 15, 8521 KB Sint Nicolaasga
18 Mevr. C.M. Kunst-Liemburg 
 Heemstrastraat 13, 8521 KG Sint Nicolaasga
30 Mevr. G. Zijlstra-Visser 
 Kerkstraat 9, 852 1JV Sint Nicolaasga

Juli
2 Mevr. K. Keulen-Hoekstra 
 De Rijlst 2e, 8521 NH Sint Nicolaasga
12 Mevr. W.T. Kuijper-ten Hoeve 
 Kempenaerlaan 18, 8521 KS Sint Nicolaasga
18 Mevr. T. Boelsma-Schotanus 
 De Oergong 27, 8521 GA Sint Nicolaasga
22 Dhr. H. Sijbesma 
 It Boerein 8, 8523 NX Idskenhuizen
25 Mevr. A.W. Bosma-Boschma 
 Sietze Hepkemalaan 20, 8521 DH Sint Nicolaasga

VERJAARDAGEN 80-PLUSSERS

Binnengekomen

Vanuit Groningen: Dhr. A.A. Ybema, Gaestdyk 28, 8522 MX  
Tjerkgaast
Vanuit Lemmer: Dhr. M. de Vries en Mevr. M.M. de Vries – 
Lorier, Sietze Hepkemalaan 20, 8521 DH Sint Nicolaasga
Vanuit Steggerda: Mevr. C.P. Dijkstra, Gaastweg 55, 8521 JB 
Sint Nicolaasga
Vanuit Lemmer: Dhr. L.S. Pama, Boskranne 51, 8521 KK Sint 
Nicolaasga
Vanuit Zwolle, Mevr. E.L. van Doeselaar, Heide 16, 8521 DG 
Sint Nicolaasga

Verhuisd naar elders

Mevr. F. Smit, Jasker 59, 8608 VX Sneek  (is meegeregistreer-
de)
Mevr. A. Wanschers, Achterstraat 53, 1621 GH Hoorn NH  (is 
voorkeurlid)
Mevr. L.E. van der Kooi, Langwarderdyk 12, 8521 NE Sint Ni-
colaasga
Fam. van der Wal, Gaestdyk 2, 8522 MV Tjerkgaast
Mevr. P.H. Sijbesma, Heide 2, 8521 DG Sint Nicolaasga

Overgeschreven

Naar PKN Joure: Dhr. M.H. van Dijk, De Tuke 2

MUTATIES JANUARI, FEBRUARI, MAART EN APRIL 2022
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In Memoriam 

Jelle Walstra

* Tjerkgaast, 8 juli 1939      † Tjerkgaast 15 maart 2022

Jelle Walstra was een markante man. Een grote, stoere man. Een man die bovendien 
genoot van het leven. Beter gezegd: van de uitdagingen van het leven. Hij zocht graag 
uitersten op. Als jonge man diende hij als commando in het leger. Dat was een avon-
tuur dat hij niet had willen missen. Hij kwam er in een andere wereld, in een andere 
cultuur en dat vormde hem. Toch hechtte hij bijzonder veel waarde aan de plek waar 
hij geboren was en zijn hele leven zou wonen: Tjerkgaast. 

Jelle hield ook van bestuurswerk. Hij stond graag aan het roer en hield ervan om met 
anderen te zoeken naar beleid en goed verantwoordelijk bestuur. Op z’n zestiende zat 
hij al in de kerkenraad. Er zouden nog vele bestuurstaken op hem wachten. 

Jelle trouwde met Eb. Zij tweeën vulden elkaar perfect aan. Jelle was een mensenmens. 
Eb hield van de beslotenheid van het eigen erf. Als Jelle naar vergaderingen ging, ver-
ving Eb hem in de boerderij. Zij deden dit in goede harmonie en hij prees haar zijn 
leven lang om de manier waarop zij hem altijd had ondersteund. Ze genoten samen 
van de goede dingen van het leven. Een tocht per arrenslee in de sneeuw, een korte 
vakantie, een wandeling in de buurt. Ze hadden elkaar en hun gezin. Dat was genoeg. 
Drie kinderen kregen ze samen: Doeke, Gerry en Klaske. 

Groot was het verdriet toen Klaske ziek werd en stierf. Eb en Jelle zijn hier nooit overheen gekomen. Altijd noemde hij haar 
naam. Zij werd niet vergeten.
Als de boerderij verkocht is en zij aan It Foarfjild gaan wonen, breekt er een tijd van meer vrijheid aan. Ze gaan eens wat vaker 
op vakantie en Jelle heeft nog meer tijd voor zijn hobby’s. De Friese paarden, bij voorbeeld. 

Als Eb overlijdt, breekt er een zware tijd aan voor Jelle. Hij mist haar. Maar hij zet door. Hij pakt zijn werkzaamheden weer 
op. In de manege en als beheerder van het kerkhof van Tjerkgaast. Ook is hij een trouw bezoeker van kerkdiensten. Door zijn 
doofheid verstond hij er vaak weinig van, maar hij was er! 
In februari werd Jelle geopereerd aan zijn heup. Dat verliep allemaal spoedig. En dan is er opeens dat bericht dat hij is over
leden. Het is bijna niet te bevatten. 

Op 21 maart, het begin van de lente, nemen we afscheid van Jelle in de kerk van Tjerkgaast en leggen we hem naast Eb in de 
aarde van het kerkhof. Om ons heen ontluikt de natuur. Aan het dode hout verschijnt het eerste groen en narcissen steken hun 
kopjes boven de grond. Nieuw leven vanuit het donker. Nieuw leven uit wat doods lijkt. Zo zal ook Jelles leven niet eindigen 
in het donker van de dood, maar opgaan naar het licht van Jezus Christus. Dat geloofde Jelle met hart en ziel. 
We wensen Doeke, Gerry, Pieter en hun partners en kinderen de troost toe van mooie herinneringen aan een prachtige heit. 

Ds. Gerda Keijzer
 

In Memoriam 

Jantje Brinksma-IJpma
* 28 oktober 1932     † 27 april 2022

Jantje is geboren in Uitwellingerga. Ze was de jongste van vijf kinderen (eigenlijk zes maar een zusje werd maar 10 maan-
den). Haar vader huurde boerderijen en zodoende verhuisde het gezin een paar keer rondom Sneek. Zo ging ze naar school 
in Gauw en later naar de Huishoudschool in Sneek. Na haar schooltijd werkte ze een tijdje samen met haar zus bij dezelfde 
manufacturenwinkel.

In 1957 trouwde ze met Sijbolt Brinksma uit Sint Nicolaasga maar van samen in één huis wonen was niet direct sprake want 
Sijbolt zat in militaire dienst. Op den duur konden ze bij mensen inwonen en nadat de twee oudste kinderen waren geboren 
kregen ze een huis aan de Heemstrastraat toegewezen. Daarna kregen Jantje en Sijbolt naast Wilma en Max nog twee kinde-
ren: Hennie en Peter. In 1974 betrok het gezin een eigen woning aan de Neptunuslaan. 

WIJ GEDENKEN
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Jantje stond er thuis veelal alleen voor want Sijbolt was veel op pad vanwege zijn werk 
als veehandelaar. Dat moet niet altijd gemakkelijk voor haar zijn geweest maar ze be-
klaagde zich nooit waar de kinderen bij waren. De kinderen gaven aan dat ze zich geen 
betere moeder konden voorstellen. Ze was er altijd en ze zorgde dat het hen aan niets 
ontbrak. Hoewel ze enigszins in de schaduw stond van haar man kreeg ze met haar 
zachte krachten, toch wel het een en ander voor elkaar. Zij die altijd zo van het water 
had gehouden zorgde er o.a. voor dat er een boot kwam. Hierdoor heeft het gezin veel 
vakanties op het water doorgebracht. 

Het uit huis gaan van haar jongste zoon was voor haar moeilijk. Ze was met zoveel 
liefde moeder geweest. Maar Jantje zette zich hier over heen en samen met Sijbolt 
heeft ze nog een mooie tijd gehad. Ook na de plotselinge dood van Sijbolt, in 2004, kon 
ze het leven goed op pakken en maakte ze er weer wat moois van met de mensen om 
haar heen. 

In de dienst klonk psalm 23, een psalm die haar vertrouwen in haar goede Herder ver-
woordde. Ook stonden we nog stil bij de groene weiden, waar je gevoed wordt. Haar 
groene weiden waren haar gezin en familie maar zeker ook haar geloof en de kerkgang. Maar zelf was ze voor hen ook een 
groene weide.
De laatste  zeven maanden van haar leven verbleef ze in Vegelin State in Joure. Daar overleed ze plotseling op Koningsdag. 
Jantje was een ‘bliere en golle’ vrouw geweest en dat was te merken aan de liefde en dankbaarheid waarmee haar familie haar 
omringde tijdens de dagen van het afscheid.  

Pastor Geertje van der Meer

Antje Booy-Bakker
Antje, in de volksmond meestal Annie, Bakker werd geboren op 12 september 1929. 
Haar jeugd bracht ze door op de boerderij met pa, ma en een oudere zus en broer, in 
Broek op Langedijk. Ze had een fijne jeugd in die waterrijke omgeving. In de zomer 
zwemmen bij de molen en als er ijs lag, schoonrijden op natuurijs. Ze hielp zowel haar 
moeder met handwerken als vader met het melken. Toen al ijverig.  

Toen ze twaalf was kreeg ze tbc en moest ze een half jaar in een sanatorium verblijven. 
Dat was een eenzame periode, pa en moe konden maar één keer per week op bezoek 
komen. Later vertelde ze vaak dat dat ze een dokter had horen zeggen: ‘Nou die zal niet 
oud worre’, ‘ha, ha, hij zou me eens moeten zien, 92 jaar!’

Ze kreeg verkering met Cor Booy uit Sint Pancras. Dit was het begin van een lange rela-
tie. Vijf jaar verkering en een huwelijk dat bijna 68 jaar mocht duren. Samen boerden 
ze in St Pancras. Daar werden hun vier zonen Jan, Klaas, Cees, Hans en Gerrit geboren. 

In 1969 verhuisden ze, vanwege de ruilverkaveling naar Friesland. Daar had Antje niet 
veel zin in maar er was ook in Friesland veel water en ze was snel gewend aan de 
Friezen. Ze leefde mee met van alles wat zich in de buurt en met betrekking tot haar 
kinderen afspeelde. 

In 1986 nam Jan de boerderij over en verhuisden Cor en Antje naar Tjerkgaast waar Cor koster werd. Antje hielp hem daarbij. 
Ook daar vonden ze het fijn om te wonen en vermaakten zich met logeerpartijen van kleinkinderen, wandelen in het Rijster-
bos, autoritjes door Nederland en langere reizen.  

In 2012 gingen ze naar de Eendracht in St Nicolaasga. April 2020 overleed haar Cor, de man die zo bepalend was voor haar 
leven. Het was het begin van de eerste lockdown. De tijd daarna was eenzaam maar ze bleef de moed erin houden en goed 
gehumeurd. Langzaam ging haar gezondheid achteruit. Na een kort ziekbed ging ze rustig heen. 

Tussen de schilderijen en gebrandschilderde ramen van haar kunstzinnige man, namen we in de kerk van Tjerkgaast afscheid 
van haar. Het was Stille Zaterdag, de tekst van de maaltijd en de voetwassing werd voorgelezen. Het paste wonderwel bij deze 
vrouw die altijd zo genoot van maaltijden en zo dienstbaar was aan wie haar lief waren. De kinderen en ieder die haar kende, 
zullen met warmte aan haar terugdenken. 

Pastor Geertje van der Meer
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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-Kuperus 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, www.begraafplaatsen-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
 IBAN: NL02.RABO.0334.7970.71 t.n.v. kerkblad Geschakeld

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
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Inleveren kopy 
maandag 4 juli 
voor 12.00 uur!

 Agenda
  
  Mei
 
26 Hemelvaartsdag - Dauwtrappen

  Juni

 11 Fietstocht rond het Tjeukemeer
 
 12 Openluchtkerkdienst Ulesprong

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
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Gods liefde
is geen kwestie

van moeten,
maar van

ont-moeten.
Niet van prestatie,
maar van relatie.

Niet van doen
maar van 

zijn .

Uit: ik zal er zijn


