Inleiding
Als mensen elkaar tegenkomen, elkaar in de ogen zien en
tijd voor elkaar vrijmaken, gebeurt er iets moois. Mensen
zijn op ontmoeten aangelegd. Daarvoor zijn we als vrucht
van de ontmoeting van onze ouders in de wieg gelegd. Elk
mens is dus gemeenschaps-mens, al zijn er altijd mensen
die echte ‘gemeenschapsdieren’ zijn en anderen die wat
liever in de schaduw of afgezonderd leven.
Wanneer je een ander echt ontmoet, komt er iets van de
ander bij jou binnen. Dat kan blijdschap van de ander zijn
of een vertwijfelde blik. Het kan een roep om hulp of een
vraag zijn om nabijheid. Hoe dan ook: via de ander komt
een roep op je af. Symbool daarvan is de tafel, waar we in
Friesland gaan zitten als we bij elkaar binnenlopen voor
een kopje koffie. Daar aan tafel vinden de gesprekken
plaats en wie weet komt er ook iets lekkers op tafel te
staan. Juist waar mensen zich echt voor elkaar open
stellen, daar ontmoeten mensen elkaar niet alleen, maar
daar wordt er ook geleerd. Want aan tafel ontdek je dat
niet alleen jouw mening en jouw visie bestaat, maar ook
die van je medemensen.
Ook Jezus’ gesprekken spelen zich vaak aan tafel af. Aan
tafel sprak hij met de mensen die hij tegenkwam en met
zijn leerlingen. En aan tafel vierde hij het feest van de
uittocht uit Egypte. Zijn laatste maaltijd is zijn leerlingen
het meest bijgebleven en op allerlei verschillende
manieren vieren wij die laatste maaltijd tot de huidige dag
nog altijd in de verschillende kerken.

In de komende drie seizoenen van najaar, winter en
voorjaar schuiven we via onder meer de activiteiten die in
dit boekje worden opgesomd bij elkaar aan. Op allerlei
manieren. Vaak letterlijk rond een tafel, maar op andere
momenten lopend, proevend, zingend of vierend.
We nodigen je van harte uit om eraan mee te doen. Het
maakt niet uit of je een trouw kerkbezoeker bent, of
eigenlijk niet zoveel met ‘kerk en geloof’ hebt, of je je meer
tot een andere kerk voelt aangetrokken. En het maakt ook
niet uit of je maar één keertje meedoet, of dat je met heel
veel activiteiten meedoet. Je bent gewoon welkom!
We hopen dat het de onderlinge band mag versterken, dat
we het goed hebben met elkaar en dat de bijeenkomsten
ons helpen om verder te groeien in wie wij zijn.

Met een hartelijke groet,
Aart Veldhuizen
Anneke Koelewijn
Gerda Keijzer
Jannie van Koten
Jikke de Jong
Tessa de Jong

Gebruikswijze
Dit jaarprogramma rustig en zorgvuldig doorlezen. Na het
lezen kun je een keuze maken voor één of meerdere
activiteiten waar jeu aan mee wilt doen. Daarna kun je de
bijgevoegde opgavelijsten invullen.

De lijsten kunnen op 3 verschillende manieren ingeleverd
worden:
1.
Wanneer er kerkdiensten zijn kun je het formulier
op zondagmorgen meenemen en inleveren in de
bussen die in de verschillende kerkgebouwen
staan.
2.
Laat uw opgave weten via de mail.
Voor Op ‘e Noed aan
scriba Jannie van Koten scriba@pkn-openoed.nl
Voor Langweer aan
scriba Geertje Minnee
scriba@kerklangweer.nl
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Bij één van de ouderlingen of één van de leden van
de jaarprogrammacommissie door de brievenbus
brengen.

Voordat je het formulier inlevert verzoeken wij je om het
volgende te doen:
- Vergeet niet om jouw e-mailadres en telefoonnummer
goed op het opgaveformulier te vermelden.
- Noteer de datum van de activiteit goed. Ook als dit een
activiteit betreft waar je niet voor op hoeft te geven.
De uiterste inleverdatum is maandag 2 okt. 2022
Alle data van de activiteiten zullen vermeld staan in het
kerkblad en op de Ontmoeting.
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1. Geloofsverdieping voor diakenen
Voor diakenen van Langweer en Op ‘e Noed, oud
diakenen en mensen die in diaconie geïnteresseerd zijn.
Diakenen zijn doeners.
Maar het is niet zo dat
doeners niet denken.
Denken en doen gaan
samen. Diaken-zijn en
geloven gaan ook
samen. Daarom zoeken
we op deze avond de
verdieping van ons
geloof.

We nemen een paar Bijbelse vrouwen onder de loep. Dat
levert vast vragen op. Het mooie is dat je op deze avond
die vragen aan de vrouwen kunt stellen. Zijzelf zullen
antwoord geven…..
Tijdens de vergadering van de diaconie zal dit onderwerp
besproken worden onder leiding van Gerda Keijzer.
Dit is een besloten activiteit voor de diakenen.
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: donderdag 15 september
: 19.30 uur
: kerk Idskenhuizen
: ds. Gerda Keijzer
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2. St. Odulphuspad
In het voorjaar van 2022
hebben we de wandelschoenen
weer aangetrokken om het
Odulphuspad te vervolgen. In
het najaar gaan we daar weer
mee door. We kunnen dan het
komende seizoen deze mooie
wandelroute afronden.
We wandelen ongeveer 6
zaterdagen per seizoen, en
starten op 15 oktober. We
hebben vaste kern van
ongeveer 25 wandelaars. Maar nieuwe wandelaars zijn
van harte uitgenodigd om met ons mee te lopen.
We wandelen per zaterdag ruim 10 km. Halverwege zijn
we meestal te gast in een kerk op de route, waar we een
boterham eten en wat drinken. Soms krijgen we een
rondleiding door de kerk. Na een kort
meditatief moment als afsluiting van
de lunch vervolgen we dan de route
voor die dag.
Als de wandeldata veranderen zal dit
op de Ontmoeting vermeld worden.
Datum

: zaterdag 24 september,
zaterdag 29 oktober,
zaterdag 26 november, 18 februari,
18 maart en 15 april
Tijd
: 08.00 uur
Verzamelpunt: Unitas, St. Nicolaasga
Leiding
: Anna Martha Reitsma en Anneke Koelewijn
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3. Huiskring
We komen samen in
een kleine kring.
In de groep kun je
geloofservaringen
uitwisselen en groeien
in je geloof.
We bidden voor onszelf
en de wereld om ons
heen.
Leidraad in het gesprek
is het boekje: “Leef je
geloof. De brief van
Jakobus”.

We komen ongeveer
1x per maand bij
elkaar.

Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: donderdag 6 oktober
: 14.00 uur
: in overleg met de deelnemers
: Jan en Jeltsje van der Meer

(Mocht de groep te groot worden, dan gaan we splitsen)
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4. Bakken, Breien, Borduren, Bijkletsen (4 x B)
Ook dit seizoen willen we weer bij
elkaar komen in een ongedwongen
sfeer. Om patronen en recepten uit
te wisselen, en te haken, te breien
of de lapjes te verwerken die over
zijn van het wandkleed.
We praten en we proeven bij de
koffie en thee van het baksel wat
door één van de deelnemers
gemaakt is.
Wellicht kunnen we weer een project bedenken waar we
samen aan kunnen werken. En dan kunnen er mooie en
bijzondere gesprekken ontstaan.
De bedoeling is om zo een stuk of
5 middagen bij elkaar te komen.
De eerste keer dat we bij elkaar
komen staat vast. Vervolgens
spreken we elke keer af wanneer
de volgende BBBB is.

Datum eerste bijeenkomst
Tijd
Plaats
Leiding

: maandag 10 oktober
: 14.30 – 16.00 uur
: kerk Idskenhuizen
: Anneke Adema
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5. In gesprek met Rembrandt van Rijn
Allemaal kennen wij de
fameuze schilder Rembrandt
van Rijn. De Hollandse
meester van Gouden (17e )
eeuw (1609-1669).
Natuurlijk bekend van het
wereldberoemde schilderij de
Nachtwacht maar verder
heeft hij ook een
indrukwekkend oeuvre
nagelaten van schilderijen en
etsen. Vele zelfportretten en
Bijbelse voorstellingen zijn
door zijn meesterhand tot stand gekomen.
Zijn privé leven was veel bewogen. Verschillende relaties,
kinderen, rijkdom maar ook een faillissement.
Rembrandt is o.a. beroemd om zijn licht en donker
uitwerking in zijn werk. Hij is tot het eind van zijn leven
blijven schilderen.
Kortom: een bijzondere kunstenaar die schilderijen
gemaakt heeft waar heel veel over te vertellen valt.
Op deze avond zal Ds. Michiel de Zeeuw in het spoor van
Rembrandt lopen en ons meenemen in de wereld van
deze bijzondere kunstenaar.
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: woensdag 12 oktober
: 19.30 uur
: kerk Idskenhuizen
: Anneke Adema & Ds. Michiel de Zeeuw
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6. 40-min……
Voor iedereen die volwassen is maar nog geen (ongeveer)
40 jaar organiseren we driemaal een avond in de Koevoet.
De avond begint om 19 uur met een etentje. Vanaf 20 uur
tot pakweg half 10 gaan we met elkaar in gesprek. Die
gesprekken kunnen over van alles gaan, we denken aan
thema’s als: Zo
geloofden mijn ouders,
hoe geloof ik? Geeft mijn
werk mij zin? Wat wil ik
met mijn leven? Hoe
voed ik een kind op?
Maar ook andere actuele
thema’s kunnen aan bod
komen of onderwerpen
die door de groep
aangedragen worden.
De kosten van de
maaltijd zijn voor je eigen
rekening.

Opgave is verplicht!

Datum 1e avond
: donderdag 13 oktober
Tijd
: 19.00 – 21.30 uur
Plaats
: zolder van de Koevoet, Teroele
Leiding
: ds. Aart Veldhuizen
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7. God in de supermarkt
Het is vast herkenbaar. Je staat in
de supermarkt en je vraagt je af:
wat eten we vanavond? De
biologische boontjes uit Egypte of
de ‘gewone’ boontjes uit
Nederland? Een hamburger of een
sojaburger? Of toch vis? Wat
betekent dan dat gekke keurmerk
precies? Gaan we voor het
gezonde, plantaardige Alpro toetje,
of toch een emmertje met yoghurt
en aardbeien, wat eigenlijk het
lekkerste is? Wordt het de dure of
de goedkope reep chocola?
Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de
supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt
worden. Het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker,
goedkoop,
gezond, milieuvriendelijk,
diervriendelijk en
eerlijk voor de
producent. Het
palet aan
keurmerken kan
helpen, maar
zorgt ook voor
verwarring.

13

De workshop "God in de supermarkt" verkent de keuzes
die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt
deze met een helder ethisch kader. De
bijeenkomst is actief, sociaal, informatief
en we gaan in een hoog tempo een
serieuze maar niet te zwaar gesprek aan.
We gebruiken veel materiaal uit actuele
documentaires en websites.
Eén voorwaarde is er wel: de bijeenkomst
kan alleen doorgaan als er twintig mensen
aanwezig zijn!
Alfred Slomp geeft al sinds 2014
workshops over dit onderwerp.
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: woensdag 26 oktober
: Inloop 19.30 uur
: kerk Idskenhuizen
: Alfred Slomp, ds. Gerda Keijzer
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8. Ochtendkring
In oktober en februari is er een Ochtendkring voor de
bewoners van de Scharleijen en De Iendracht, in het
Wijkcentrum. We kiezen een thema dat te maken heeft
met leven en geloven in de breedste zin van het woord.
Na een korte inleiding gaan we er samen over doorpraten.
Voor de bewoners van Doniahiem organiseren we in vooren najaar een koffieochtend, ook in het Wijkcentrum.
We weten nog niet op welke data we samenkomen, maar
u krijgt op tijd een uitnodiging door de bus.

Tijd
Plaats
Leiding

: 09.45 uur
: Wijkcentrum Doniahiem
: ouderling Anneke Koelewijn en een pastor
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9. Filmavond: Dorpsfilm Langweer
Onder de titel ‘Films van Toen’ zijn een groot aantal
dorpsfilms gemaakt over dorpen in Fryslân in de zestiger
jaren. Bijvoorbeeld over de dorpen Donkerbroek, Pingjum,
Terwispel, Aldtsjerk en……Langweer!
In twee delen, samen goed voor bijna 50 minuten film, ziet
u veel bekende plekken en personen in een zwart-wit-film
aan u voorbij komen.
Er is geen geluid bij de film. Maar we gaan ervan uit dat u
zelf wel voor commentaar bij de beelden zorgt.

Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: vrijdag 4 november
: 15.00 uur
: De Hoekstien, Langweer
: ds. Aart Veldhuizen
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10. Zalige eenvoud
Het boek Zalige eenvoud gaat
over de acht zaligsprekingen van
Jezus uit Matteüs 5, 1 tot en met
10. Dat zijn de beginwoorden
van Jezus’ eerste preek, de
Bergrede, waarin hij de kern van
zijn geloof en de basisprincipes
voor een gelukkig, een ‘zalig’
leven formuleert. Je kent ze wel:
‘Gezegend de armen van geest,
want voor hen is het Koninkrijk
van de hemel. Gezegend zij die
treuren, want zij zullen getroost
worden’, enzovoort.
Zouden deze basisprincipes nog
steeds ons vandaag de dag ook
nog steeds gelukkig of gezegend kunnen maken? We
praten daarover in een reeks 5 bijeenkomsten.
Om mee te doen moet je het boek aanschaffen en per
keer een deel ervan lezen.
De schrijver van dit boek is ds. Hinne Wagenaar, pionierpredikant van Nijkleaster in Jorwert.

Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: donderdag 10 nov, 24 nov, 8 dec,
5 jan en 19 jan
: 19.45 uur-21.30 uur
: kerk Idskenhuizen
: ds. Gerda Keijzer
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11. Liturgisch Bloemschikken
Een symbolische of liturgische bloemschikking is een
verhaaltje op zich. Het vertelt in symbooltaal waar de
dienst over gaat. De onderdelen en het geheel van de
schikking kunnen je raken.
Met natuurlijk materiaal (bloemen,
planten, enz.), kleur en vorm proberen
we een schikking te maken die aansluit
bij een gebeurtenis in de kerk, of bij een
Bijbeltekst. Een liturgische schikking is
een prachtige aanvulling op de woorden
die klinken tijdens een dienst. Het oog
wil immers ook wat….
Het maken van een schikking is een
creatief proces. Het vraagt vindingrijkheid van de makers.
Een schikking maken geeft veel voldoening. En door bezig
te zijn met het maken van de schikking beleef je de dienst
op zondag anders. Je hebt je immers al goed voorbereid.
Heb je zin om je hierin te verdiepen en mee te doen, meld
je dan aan voor de cursus “liturgisch bloemschikken”. We
hopen 3 x bij elkaar te komen, steeds op een ochtend. De
eerste keer is eind oktober / begin november.

Datum
Tijd
Plaats
Leiding
Prijs

: nader te bepalen
: 09.30 uur
: kerk Idskenhuizen
: Jeltsje van der Meer, Trienke Hoekstra,
Greta van der Meer en Pietie Jouwsma
: evt. materiaalkosten
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12. Jong geloven
Jonge mensen geloven
anders dan oudere mensen.
Ze hebben ook andere
vragen. Brandende vragen
meestal. Voor jonge
mensen is geloven een
serieuze zaak. Je gelooft
immers niet omdat het nu
eenmaal zo hoort, of omdat je ouders geloven.
Geloven in God is niet meer vanzelfsprekend. Je hebt
vaak wat uit te leggen aan je vrienden als je gelooft. Maar
als je dan de antwoorden op hun vragen niet weet? Wat
dan?
Bij Jong Geloven kun je alles vragen wat je wilt. Geen
vraag is te gek of onbelangrijk. Je komt samen met andere
jonge mensen. Dat alleen al kan je steun geven in je
geloofsvragen. Je bent immers niet alleen.
We komen bij elkaar op een tijd en plaats die jullie past.
Aan het einde van de serie gesprekken zou je Belijdenis
van je Geloof kunnen doen. Hoeft niet, mag wel.
Zoek een aantal leeftijdsgenoten op en meld je aan!
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: vanaf december
: in overleg
: in overleg
: ds. Aart Veldhuizen of ds. Gerda Keijzer

P.S. Ja, daar heb je wel een punt…..: de gespreksleiders
zijn al behoorlijk ‘belegen’. Maar met een beetje geluk zijn
jullie in de meerderheid en houden jullie ons jong van
geest.
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13. Heel Doniawerstal Bakt
Naar aanleiding van het populaire tv-programma Heel
Holland Bakt willen wij ook een bakwedstrijd organiseren.
Dit doen we niet door op locatie te gaan bakken maar bij u
thuis.
Op vrijdag 16 december is het mogelijk om tussen 19.00
en 19.30 uur je gebakken cake of koekjes met als thema
kerst, in te leveren in de kerk van Idskenhuizen.
Daarna is er vanaf 20.00 uur een livestream te volgen via
de website waar de juryleden de baksels zullen
beoordelen. De beoordeling bestaat uit smaak, uiterlijk en
gaarheid.
De juryleden zijn Tjitske van Koten en Pietie Wildschut.
De wedstrijd heeft geen prijs maar geeft natuurlijk eeuwige
roem! De overgebleven baksels worden zondagmorgen bij
de koffie geserveerd na de dienst.
Iedereen klaar? …… Bakken maar!
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: vrijdag 16 december
: inleveren tussen 19.00 en 19.30 uur
Livestream vanaf 20.00 uur
: kerk Idskenhuizen
: Jannie van Koten
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14. Zaterdagmiddaggezelligheid
Drie maal is scheepsrecht….
In de afgelopen 2 jaar is dit gezellig
samenzijn niet door gegaan.
Wat hebben we de contacten gemist.
We bleven betrokken op elkaar,
maar wat is er mooier dan een paar
gemoedelijke uurtjes rond de tafel
met een hapje, een drankje, een
bordje soep en een broodje, in
dorpshuis ’t Spantsje te Tjerkgaast?!
Wanneer u een bijdrage wilt leveren
door een gedicht voor te dragen, een
anekdote te vertellen of muziek te
maken, wordt dat gewaardeerd.
Mocht u niet over deze talenten beschikken, dan bent u
natuurlijk ook van harte welkom.

Graag bij opgave aangeven of u/ jij een gedicht voordraagt
of een muzikale bijdrage verzorgt.

Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: zaterdag 21 januari 2023
: 17.00 – 20.00 uur
: Dorpshuis ’t Spantsje, Tjerkgaast
: Jikke de Jong

Opgave:
Ik geef mij op
Ik geef mij op en draag een gedicht voor
Ik geef mij op met een muzikale bijdrage
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15. Filmavond: We Bought a Zoo
Weduwnaar Benjamin Mee woont samen met zijn twee
kinderen in Los Angeles. Als journalist van een plaatselijke
krant reist hij de hele wereld rond, op zoek naar avontuur.
Maar hij besluit dat het tijd wordt voor een nieuwe wending
in zijn leven. Van zijn laatste spaargeld koopt hij een
vervallen dierentuin op het platteland.
Alles verloopt niet van een leien dakje en ook op
privégebied speelt er zich van alles af. Het verhaal is een
mix van komedie en drama.

Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: vrijdag 10 februari
: 20.00 uur
: Dorpshuis De Stjelp, Idskenhuizen
: ds. Gerda Keijzer
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16. Wijkavond
Dit seizoen
organiseren we geen
Groothuisbezoeken,
maar Wijkavonden.
Alle leden van de
afzonderlijke wijken
zullen daarvoor
uitgenodigd worden in de zaal van de kerk in
Idskenhuizen.
‘Aan tafel!’, dat is het jaarthema van het komende seizoen.
Aan tafel praten we elkaar in eerste instantie bij over hoe
het met ons afzonderlijk gaat. Dat is immers het geheim
van een sterke gemeenschap: dat je weet hoe een ander
in het leven staat.
Wat staat er op die tafel? Koffie, wat lekkers erbij, een
hapje en een drankje… we willen het gezellig maken.
Maar het is niet alleen gezelligheid wat ons bij elkaar
brengt. We gaan het ook ergens over hebben. Dat doen
we niet in een grote groep, maar in kleine groepjes, zodat
iedereen zijn of haar zegje kan doen.
Te zijner tijd ontvangen jullie een uitnodiging voor de
wijkavond van de wijk waar je toe behoort. We hopen
velen van jullie te zien!
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: verschillende data vanaf 2023
: 19.30 uur
: kerk Idskenhuizen
: ouderling
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17. Een goed gesprek
Iedereen voert gesprekken. Elke dag. Praten is belangrijk,
het is onze manier van communiceren. En tegelijkertijd
gaat er zoveel langs elkaar heen in een gesprek. Het ene
gesprek fijner dan het andere.
Aart neemt je mee in de theorie van de gespreksvoering.
Hoe kun je beter luisteren? Hoe kun je tot verdieping
komen in een gesprek? Wat zeg je tegen iemand die veel
verdriet heeft?
We bekijken hoe Yvon Jaspers gesprekken voert in ‘Boer
zoekt vrouw’. Hoe brengt Yvon Jaspers mensen tot
praten? Wat zijn de vaardigheden die ze toepast? Wat
maakt dit nu tot een goed gesprek? En welke andere
mogelijkheden waren er ook geweest? En welke
technieken passen bij jou?
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: maandag 20 februari
: 19.30 uur
: de Hoekstien, Langweer
: ds. Aart Veldhuizen
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18. Bezoek aan het Nationaal Orgelmuseum in
Elburg
Drie keer scheepsrecht. Al
twee keer kon dit bezoek
niet doorgaan vanwege
corona. Maar we geven niet
op en proberen het nog een
keer.
Het orgel is één van de
oudste muziekinstrumenten
van Europa. Nederland
heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van
het orgel. Het Nederlandse pijporgel is zelfs een belangrijk
exportproduct, tot in Azië toe.
Het museum beschikt over een grote collectie
bespeelbare orgels. In de kelder van het historische
gebouw is een orgelwerkplaats ingericht. In een
presentatie volg je de ontwikkeling van het orgel door de
eeuwen heen. Hoe klonk een orgel rond 1500? En hoe
klinkt het nu? Op de binnenplaats van het museum is de
voormalige stadsgevangenis omgebouwd tot concertzaal.
Daarin heeft het Boon-Leeflangorgel een plek gekregen,
een orgel met een bijzonder orgelkas.
Bij de ingang van het museum wordt entree geheven.
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: woensdag 1 maart
: 14.00 – 17.00 uur
: vertrek vanuit St. Nicolaasga
: ds. Gerda Keijzer
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19. Gezond ziek zijn
Zowel in de beweging van de positieve gezondheidszorg
als in de Bijbel wordt er heel anders over ziekte en dood
gedacht dan in onze tijd. Hoe gezond is iemand die uit
angst om ziek te worden elk half jaar een
gezondheidscheck laat doen? En hoe ziek is iemand die
stervende is en een weg gevonden heeft om daarmee om
te gaan?
Vanuit zijn ervaringen als
geestelijk verzorger in de
zorg zal Aart wat vertellen
over een nieuwe manier van
kijken naar ziekte en
gezondheid. Die manier lijkt
erg dicht tegen de Bijbelse
manier van denken over
ziekte en gezondheid aan te
liggen. Na die uiteenzetting
gaan we hierover met
elkaar in gesprek.

Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: dinsdag 7 maart
: 19.30 uur
: de Hoekstien, Langweer
: ds. Aart Veldhuizen
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20. Strafrechter Klaas Bunk over zijn werk
Op 21 maart 2023 geeft mr. Klaas Bunk in het Dorpshuis
van Idskenhuizen een lezing over zijn werk als
strafrechter. Hij vertelt over de rechtspraak, de zittingen,
de afwegingen die hij moet maken en de achtergronden
van zijn werk.
De lezing van de heer Bunk gaat vooral over wat er
allemaal komt kijken bij het werk van een strafrechter en
hoe hieraan invulling wordt gegeven. De spreker nodigt de
toehoorders uit om direct op zijn verhaal te reageren, om
in een dialoog tot wederzijds begrip te komen.
Als strafrechter bij de rechtbank Noord-Nederland
behandelt Klaas Bunk alle soorten strafzaken. Van
eenvoudige overtredingen als kantonrechter tot meer
ingewikkelde en complexe strafzaken als lid van de
meervoudige strafkamer. Hij doet ook strafzaken als
politierechter, economische politierechter en als
kinderrechter.
De heer Bunk heeft rechten gestudeerd in Groningen. Hij
is trots op zijn baan als
strafrechter. In zijn werk probeert
hij de mens als uitgangspunt en
als maat te nemen. Hij realiseert
zich daarbij wel dat zijn invloed
op gedragsveranderingen bij
mensen die terechtstaan, gering
is.
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: dinsdag 21 maart
: 19.30 uur
: Dorpshuis De Stjelp, Idskenhuizen
: Anneke Koelewijn-van Peursem
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21. Foar de Wyn
Luisteren naar en zingen
met “Foar de Wyn”.
Aanstekelijke praise
muziek waarbij je niet stil
kunt blijven zitten.
Foar de Wyn bestaat uit de
muzikanten/zangers: Alex, Wim,
Joeke, Geke, Mark en Janneke.
Al jaren brengen ze geïnspireerd en met
enthousiasme liederen die getuigen van het
geloof in die ene Heer.
En wij worden uitgenodigd om uit volle borst
mee te zingen op een zondagmiddag.
Na die tijd is er nog een hapje en een
drankje om even na te praten.

Zodra er een datum bekend is zal dit bekend
gemaakt worden via het kerkblad, de kerkbrief en
de afkondigingen voorafgaande aan de dienst.

Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: nader te bepalen
: 16.00 uur
: kerk Idskenhuizen
: Foar de Wyn
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22. Sobere maaltijd met eucharistie en
avondmaal
In de veertigdagentijd voorafgaande aan Pasen hebben
we een tijd van bezinning. In deze tijd willen we graag
samenkomen en samen met onze mede gelovigen van de
rooms katholieke parochie van Sint Nicolaasga
deelnemen aan een sobere
maaltijd.
Rondom (voor of na) deze
maaltijd wordt er meer uitleg
gegeven over de gewoontes van
het vieren van de maaltijd in de
rooms katholieke kerk en in de
protestantse kerk.
Een avond zal pastoor Hoogma
meer vertellen over de
eucharistie en de andere avond
zal ds. Aart Veldhuizen of ds.
Gerda Keijzer uitleg geven over het avondmaal.
Doordat de veertigdagentijd pas in het nieuwe jaar
plaatsvindt is er op dit moment nog geen datum
vastgelegd. Ook is de locatie nog niet bekend.
Zodra er een datum bekend is zal dit bekend gemaakt
worden via het kerkblad, de kerkbrief en de afkondigingen
voorafgaande aan de dienst.
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: in de veertigdagentijd
: rondom etenstijd
: nog niet bekend
: pastoor Hoogma en ds. Aart Veldhuizen of
Ds. Gerda Keijzer
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23. Een Cantate beluisteren
Componisten in de 16e en 17e eeuw schreven Cantates.
Dat zijn zangstukken voor koor en orkest die na de preek
werden uitgevoerd. Ze waren niet bedoeld om de dienst
leuker te maken, maar om de Bijbeltekst uit te leggen.
Aart is zo nu en dan voorganger bij Cantatediensten in de
Grote Kerk Leeuwarden. Op iedere eerste zondagavond
van de maand wordt een
cantatedienst gehouden. In die
kerkdienst wordt de Cantate
uitgevoerd die bij die zondag
hoort. In de overdenking
voorafgaand op de Cantate
gaat de voorganger in op de
Cantate en het Bijbelgedeelte waar die Cantate
geschreven is. De cantatedienst begint altijd om 19.00
uur, de deuren zijn open vanaf 18.30 uur. De toegang is
gratis, een royale bijdrage in de collectezak wordt van
harte aanbevolen. Uiteraard kan wie dat wil met Aart
meerijden naar Leeuwarden om naar de Cantatedienst te
gaan.
Het lijkt Aart leuk om een avond te beleggen over de
Cantate die uitgevoerd wordt in de Cantatedienst waarin
hij voorgaat. Die datum is nog niet bekend. Zodra dat
bekend is, plannen we een avond in de week voorafgaand
waarop Aart de Cantate uitlegt en we met elkaar de
Cantate stukje bij stukje beluisteren.
Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: nader te bepalen
: 19.30 uur
: de Hoekstien, Langweer
: ds. Aart Veldhuizen
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24. Bioloog Sietse de Boer over de natuur
rondom de Langwarder Wielen en de Kûfurd
Aan de rand van de Langwarder Wielen, aan de overkant
van Langweer, woont bioloog Sietse de Boer. Sietse de
Boer werkte op de Universiteit van Philadelphia en later op
de Rijksuniversiteit Groningen.
Op de boerderij waar Sietse de Boer woont, boerde zijn
vader. Sietse was de enige zoon maar had andere
interesses. Toen zijn vader stopte met boeren, is Sietse
daar weer gaan wonen. Hij bezit tien hectare grasland dat
geschikt is voor weidevogels. Hij beheert het als vochtig
bloem- en kruidenrijk
hooiland met een hoger
waterpeil dan
voorheen. Vooral
grutto’s broeden op zijn
land.
Sietse de Boer gaat
met ons in gesprek
over de natuur om ons
heen. Hij zal vertellen
hoe de natuur hier ooit
was en hoe de natuur
in de gaandeweg is
veranderd en kan daar
boeiend over vertellen.

Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: maandag 17 april
: 19.30 uur
: de Hoekstien, Langweer
: ds. Aart Veldhuizen

31

25. Nij Kleaster
Nij Kleaster in Jorwert is een begrip geworden. We gaan
daar op een woensdagmorgen met een groep naar toe.
We rijden met elkaar vanuit Langweer naar Jorwert. In de
eeuwenoude kerk begint het met een ochtendgebed.
Daarna is er koffie in de consistorie.
Aansluitend gaan we naar buiten om een uur in tweetallen
te lopen met een gespreksthema dat door de voorganger
wordt aangereikt.
Bij terugkeer bij de kerk, in Jorwert, lunchen we met elkaar
in de consistorie, waarvoor iedereen een lunch
meegenomen heeft die met elkaar wordt gedeeld.

Datum
Tijd
Plaats
Leiding

: woensdag 19 april
: Vertrek om 8.45 uur
vanaf de Hoekstien, Langweer
: Jorwert
: ds. Aart Veldhuizen
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26. Dauwtrappen Hemelvaartsdag
Donderdag 18 mei 2023 is het Hemelvaartsdag. Net als in
2022 stappen we ’s morgens om acht uur op de fiets,
samen met de dauwtrappers uit Langweer.
Deze keer is het startpunt de kerk in Idskenhuizen.
We fietsen een uur met elkaar en om negen uur heeft
Tjitske koffie, thee en fruit klaar staan in de kerk. Daar
eten we het door ons zelf meegebrachte ontbijt op.
Hou je niet van fietsen, maar wel van samen ontbijten?
Kom dan om 09.00 uur naar de kerk. En wil je alleen naar
de kerkdienst, dan ben je om 10.00 uur welkom in
Idskenhuizen.

Datum
Aanvang
Dienst
Plaats

: donderdag 18 mei
: 08.00 uur bij de kerk in Idskenhuizen
: 10.00 uur in Idskenhuizen
: kerk Idskenhuizen
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27. Jeugdactiviteiten
Kliederkerk in Langweer.
Ook dit jaar zal er weer
Kliederkerk zijn in de kerk van
Langweer. De Kliederkerk krijgt
dit jaar een andere invulling dan
voorgaande jaren. De
Kliederkerk wordt dit jaar
namelijk niet alleen voorbereid
door jong maar ook door oud.
Wij zullen niet meer op de
vrijdag samen komen voor de
voorbereiding maar dit zal op
de zondag zelf zijn. Iedereen is
welkom om gezamenlijk een mooie dienst neer te zetten.
Dus neem je (groot)ouders, ooms, tantes, neven, nichten,
buren en alle anderen mee!
De Kliederkerk begint dit jaar op de zondagen om half 10.
Wij zullen na de opening met het bijbelverhaal van die dag
uiteengaan en in groepjes de dienst voorbereiden.
Knutselen, toneelspelen, zingen en dansen alles is
mogelijk! De groepen zullen bestaan uit jong en oud om
de krachten en creativiteit te bundelen om zo toe te
werken naar een mooie dienst. Om 11 uur zal dan de
echte kerkdienst, waar wij allemaal aan mee hebben
geholpen, plaats vinden. Na de kerk zullen er soep en
broodjes aanwezig zijn om deze ochtend gezamenlijk af te
sluiten.
De data zullen later in het kerkelijk jaar volgen. Houdt
hiervoor de berichtgeving op school en Geschakeld in de
gaten!
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Nacht zonder dak
HET zomerevenement van onze
kerk “Nacht Zonder Dak” komt ook
volgend jaar in de agenda. Eind
juni 2023 kunnen de jongeren
vanaf groep 7 een nacht in een
kartonnen doos/ zelfgemaakt krot
slapen. Hiermee zamelen we geld
in om jongeren in sloppenwijken
aan de andere kant van de wereld
te helpen met betere toekomstkansen.
Voor meer informatie en de datum
houd www.nachtzonderdaknl/sintnicolaasga in de gaten!!
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Bedankt voor uw komst!
Bedankt voor uw gezelligheid!
Bedankt voor het goede gesprek!
Tot de volgende keer.
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