
Het is oorlog in Europa, een oorlog met genocide-achtige 
trekken waarbij een machtige dictator bij voorkeur woon-
wijken en energiecentrales probeert te raken. En daarbij 
stapelt ook in ons land crisis zich op crisis. Mensen komen 
steeds meer tegenover elkaar te staan en spreken zich ook 
in ons land steeds heftiger tegenover elkaar uit. “De we-
reld is mooi, maar de mensen kunnen beter,” zo verwoordt 
een gemeentelid kernachtig. Waar moet het heen? On-
dertussen zitten we in Advent en gaan op weg naar Kerst. 
De straten en tuinen worden versierd. In huis branden 
lichtjes. Er klinkt muziek. Welk verlangen zit daar onder? 
Wat doen we eigenlijk als we advent en kerst vieren, het 
gezellig maken met kaarslicht en sfeervolle muziek?

Ik denk dat al die kerstromantiek raakt aan wat Ramses 
Shaffy zingt: “Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewon-
der.” Ik wil dat motto overnemen. Ik maak me ook zorgen 
over wat er allemaal gebeurt, maar ik wil niet wegzakken 
in gemopper over de toestand in ons land en in het voort-
durend veroordelen van medemensen. NEE! In plaats 
daarvan wil ik een kaars aansteken, als een kwetsbaar 
maar warm lichtje in een tijd van verwarring. En ik wil 
zingen, desnoods tegen de klippen op. 

Ik ben niet de enige die dat wil. Interkerkelijk Koor Lang-
weer heeft een doorstart beleefd met een nieuwe dirigent 
waarmee het op 17 december een kerstconcert geeft. 
“Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!” 
Op zondagmorgen 18 december komt het jonge topkoor 
Agricola uit Groningen in een gezamenlijke dienst van Op 

‘Noed en Langweer een Lesson and Carols of Advent uit-
voeren. “Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!” 
Dorpsgenoten binnen Langweer organiseren een heuse 
Krystkuijer op kerstavond, eindigend met kerstliederen. 
“Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!” 
En in Op ‘e Noed gebeurt ook van alles. In dit blad is er 
over al die dingen meer te lezen. 

Ik wil je oproepen om juist nu – tegen al het gedoe in – 
hartstochtelijk advent en kerst vieren. Vier mee! Als Kerk 
Langweer en Protestantse Gemeente op ‘e Noed gaan we 
daarin voorop en je bent van harte welkom om een kerk-
dienst of bijeenkomst bij te wonen. We willen graag een 
werkplaats en een oefenplek zijn van hoop en van licht. 
We willen graag samen met je plekken ontdekken waar 
iets van die hoop en dat licht doorbreekt. Het Kerstkind 
getuigt ervan. Maar wel op ongedachte wijze: als kwets-
bare zuigeling in een voederbak. Op de allerminste plek-
ken begint telkens weer Gods weg onder ons. Ook in jou. 
Het gaat erom dat er ook iets van dat Kindeke in je leven 
komt. Dat je kwetsbaar durft te zijn. Dat je niet alle ant-
woorden weet, maar wel moed houdt. Dat je blijft gaan 
voor verbinding. Dat je blijft zingen, hopen en liefheb-
ben. 

Dus: zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. 

Alleen dat maakt het leven de moeite waard.

Aart Veldhuizen
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“Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.”
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KERKDIENSTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA

Zondag  27 november - paars - 1e advent doopdienst
09.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
Collecte  1e Kerk in Actie, 2e kerk

Zondag  4 december - paars - 2e advent
09.30 uur Idskenhuizen  - ds. G. Martens
Collecte 1e Gez. Diaconieën / Caritas, 2e kerk

Zondag  11 december - paars - 3e advent
09.30 uur St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e Kerk in Actie binnenlands diaconaat, 
 2e onderhoud orgels

Zondag  18 december - paars - 4e advent
10.00 uur Langweer
 ds. Aart Veldhuizen en ds. Gerda Keijzer
 Gezamenlijke dienst kerk Langweer en PG Op ‘e Noed
 A festival of  Lessons & Carols, Agricola Consort

Zaterdag  24 december - wit - Kerstavond
20.30 uur Tjerkgaast- ds. Gerda Keijzer
 Zangdienst m.m.v. Cantabilé
Collecte Kinderen in de knel, 2e kerk 

Zondag  25 december - wit  - Eerste Kerstdag
09.30 uur  Idskenhuizen - Jannie van Koten en Gerda Keijzer
Collecte 1e Kinderen in de knel, 2e onderhoud gebouwen

Zaterdag  31 december - wit - Oudjaar
19.30 uur St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema
Collecte 1e diaconie, 2e kerk

Zondag  1 januari - wit - Nieuwjaar
10.00 uur Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e Wilde Ganzen, 2e Kerk

Zondag  8 januari - wit
09.30 uur St. Nicolaasga - ds. G. Venhuizen
Collecte 1e Bloemenfonds, 2e Kerk

Zondag  15 januari - wit 
09.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e diaconie, 2e kerk

Zondag  22 januari - groen - Oecumenische dienst
09.30 uur RK-kerk - ds. Wim Warnar en 
 pastoor Remco Hoogma

Zondag  29 januari - groen - 
 Viering van de Maaltijd van de Heer
09.30 uur St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e Missionair werk, 2e kerk

Alle diensten worden online uitgezonden 
en kunt u ook terugkijken via de website van onze kerk 

en via Youtube.nl, zoek op ‘op e noed’ 

Zondag  27 november - 1ste Advent   
9.30 uur ds. Wim Warnar
Collecte:  Diaconie / Eigen gemeente
 
Zondag  4 december - 2de Advent - 
 Afscheid en bevestiging ambtsdragers
9.30 uur  ds. Aart Veldhuizen
Collecte: Adventscollecte Kerk in Actie Libanon, 
 Jordanië, Irak / Eigen gemeente

Zondag  11 december - 3de Advent
9.30 uur pastor ds. C. Corporaal
Collecte:  Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat / 
 Eigen gemeente

Zondag  18 december - 4de Advent - 
 Gezamenlijke dienst met Op ’e Noed
 LESSONS AND CAROLS door Koor ‘Agricola’
10.00 uur  ds. Aart Veldhuizen en ds. Gerda Keijzer
Collecte:  Diaconie / Eigen gemeente

Zaterdag  24 december - Kerstnachtdienst
23.00 uur ds. Aart Veldhuizen  
 m.m.v. Interkerkelijk Koor Langweer 
Collecte:  Kerk in Actie Kinderen in de knel / 
 Eigen gemeente

Zondag  25 december
10.00 uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente                   

Zaterdag  31 december - Oudjaar 
19.30 uur  ds. Aart Veldhuizen 
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente 
 
Zondag  1 januari - Nieuwjaar
10.00 uur ds. Aart Veldhuizen - Heilig avondmaal  
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente 
 
Zondag  8 januari  
9.30 uur  ds. Johan Trouwborst
Collecte:  Protestantse Kerk Ondersteuning Gemeenten /   
 Eigen gemeente

Zondag  15 januari
9.30 uur      pastor Corrie Tigchelaar
Collecte:  Diaconie / Eigen gemeente

Zondag  22 januari - Raad van Kerkendienst
09.30 uur In de RK Nicolaas Kerk te Sint Nyk

KERKDIENSTEN LANGWEER

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

ROOSTER DIENSTEN DONIAHIEM

Datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheid

1 december Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. Wim Warnar

21 december Op ‘e Noed Ds. Aizo Wiebenga Kerstviering

29 december Op ‘e Noed Pastor Anneke Adema

12 januari Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. Wim Warnar Heilig Avondmaal

26 januari Op ‘e Noed Pastor Anneke Adema

November
za 26 Filippenzen 1: 27-2:11 Eenheidsstreven
zo  27 Filippenzen 2: 12-18 Inspanning
ma 28 Filippenzen 2: 19-30 Meeleven
di 29 Jesaja 9:7-16 Gods woede
wo  30  Jesaja 9:17-10:4 Kannibalisme
 

December
do  1  Jesaja 10:5-19  Hoogmoed komt voor de val
vr  2 Jesaja 10:20-27  Nog even
za  3  Jesaja 10:28-34  Nietsontziende macht
zo  4 Jesaja 11:1-10  De telf van Isaï
ma  5 Jesaja 11:11-16  Een rest zal terugkeren
di  6 Jesaja 12:1-6  Je zult weer zingen
wo  7 Filippenzen 3:1-11  Wat is waardevol?
do  8 Filippenzen 3:12-21  Op weg naar de finish
vr  9 Jesaja 13:1-5  Op oorlogspad
za  10 Jesaja 13:6-18  De dag van de HEER
zo  11 Jesaja 13:19-14:2  Babel gevallen
ma  12 Jesaja 14:3-11  Een van ons?
di  13 Jesaja 14:12-23  Gevallen ster
wo  14 Jesaja 14:24-32  Wie zal de HEER tegenhouden?
do  15  Filippenzen 4:1-9  Vreugde
vr  16 Filippenzen 4:10-23  Voldaan
za  17 Matteüs 1:1-17  Voorouders
zo  18 Matteüs 1:18-25  God met ons!
ma  19 Romeinen 1:1-15  Verlangen naar Rome
di  20 Romeinen 1:16-32  Onzichtbare zichtbaar gemaakt
wo  21 Romeinen 2:1-16  Geen onderscheid
do  22 Psalm 14  Niet één?
vr  23 Titus 1:1-16  Hoge eisen
za  24  Titus 2:1-15  Voorschriften voor jong en oud
zo  25 Titus 3:1-14  Doe altijd het goede
ma  26 Romeinen 2:17-29  Hartsgesteldheid
di  27 Romeinen 3:1-8  De Joden als eerst
wo  28 Romeinen 3:9-20  De wet leert ons wat zonde is
do  29 Romeinen 3:21-31  Kun je je ergens op laten 
   voorstaan?

vr  30 Romeinen 4:1-12  Abraham de verbinder
za  31 Romeinen 4:13-25  Door het geloof...

Januari
zo 1 Numeri 6: 22-27 Moge de Heer u zegene
ma  2 Psalm 89: 1-19 Eeuwige liefde
di 3 Psalm 89: 20-38 Nooit breek ik mijn woord
wo  4  Psalm 89: 39-53 Waar is uw liefde van vroeger?
do  5 j Numeri 9: 15-23 De wolk die rust
vr  6  Matteüs 2: 1-12 Waar is de koning?
za 7  Matteüs 2: 13-23 Een vroege vlucht
zo 8 Matteüs 3: 1-12 Een stem roept in de woestijn
ma 9 Matteüs 3: 13-4:11 En dan komt U naar mij?
di  10  Psalm 20 Anderen vertrouwen op 
   paarden
wo  11 Spreuken 16: 1-19 Vertrouw bij je werk op de   
   Heer
do  12 Spreuken 16: 10-22 Inzicht boven zilver
vr  13  Spreuken 16: 23-33 Wees zoet voor de ziel
za  14  Jesaja 41: 1-7 Zet het beeld met spijkers vast
zo  15 Jesaja 41: 8-20 Wees niet bang
ma  1 Jesaja 41: 21-29 Kijk, daar zijn ze!
di 17 Spreuken 17: 1-14 Beter droog brood
wo  18 Spreuken 17: 15-28 Een grote mond
do  19 Spreuken 18: 1-12 Met andere woorden
vr  20 Spreuken 18: 13-24 Kopester je tong
za  21  Psalm 63 Ik ben aan U gehecht
zo  22 Matteüs 4: 12-17 Schitterend
ma  23 Matteüs 4: 18-25 Als een lopend vuurtje
di  24  Spreuken 19: 1-14 Een dwaas dwaalt
wo  25 Spreuken 19: 15-29 Luister naar raad
do  26 Psalm 60 Keer ons lot ten goede
vr  27  1 Korintiërs 1: 1-9 Verankerd
za  28  1 Korintiërs 1: 10-17 Onverdeeld
zo  29 salm 37: 1-11 Blijf kalm
ma  30 Psalm 37: 12-24 Ga met vaste tred
di  31  Psalm 37: 25-40 Blijf op de weg

LEESROOSTER
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Even voorstellen, ds. Aizo Wiebenga

Het was deze zomer, dat er contact werd op genomen uit 
PG Op ‘e Noed met de vraag of ik enige werkzaamheden 
t.b.v. de gemeente op me zou willen nemen. Er volgde een 
gesprek met ds. Gerda Keijzer, we maakten kennis, en be-
spraken waarin ik zoal van betekenis zou kunnen zijn voor 
de gemeente, c.q. verlichting van de taak van uw predikant. 
De kennismaking was plezierig en samen met de info over 
de gemeente gaf me het vertrouwen dat dit ‘wêze moast.’
En zo dan ben ik per 15 september aan de slag gegaan als 
predikant en neem ik het bezoekwerk in Doniahiem, de 
Scharleijen en de Iendracht op me alsook een aantal dien-
sten in de kapel van Doniahiem. Samen met ouderling An-
neke Koelewijn en de bezoeksters vormen we daar het con-
tactteam.
Met wie heeft u van doen? Ik vertel er iets over. Ben gebo-
ren en opgegroeid in IJlst. Gaandeweg ontwikkelde zich bij 
mij de wens predikant te worden. Ik raakte geboeid door 
hoe diep geloven van betekenis was voor een aantal mensen 
die ik kende en ontmoette. En dat samen met de verhalen 
over Jezus, waar ik bij ben groot geworden, groeide het ver-
langen, in alle bescheidenheid, daar mijn levensweg bij te 
zoeken en dat met andere mensen, de gemeente, te ervaren 
en te delen.
Ik studeerde met veel genoegen theologie en kreeg mijn 
eerste gemeente in de provincie Groningen, daarna, we had-
den toen al een jong gezin, verhuisden we naar de pastorie 
van Geesteren (Gld.), Berlikum (Frl.) volgde, vervolgens de 
gemeente van Sumar, (de wâlden) en daarna de PG gemeen-
te van Sneek, 10 jaar.

Na mijn emeritaat zijn we in 
Sneek blijven wonen. Dat wil 
zeggen mijn vrouw Akke en ik. 
Onze drie kinderen, Jacob, Jan 
Harmen en Griete, zijn uitge-
vlogen en wonen met hun ge-
zinnen in respectievelijk, Zwol-
le, Terherne en Feanwâlden.
Tja, zelfs als je gepensioneerd 
bent, heb je veel te doen. Maar 
wel allemaal dingen waar je 
zelf voor kunt kiezen, en die je 
leuk vindt. Zo ben ik geregeld 
in mijn tuin te vinden, met, hoewel in de stad, behalve een 
bloementuin, een aantal fruitbomen, moestuin en kippen-
hok. Speel ik graag gitaar, zijn we oppas pake en beppe en 
vinden het heerlijk met onze caravan op stap te zijn. En daar 
komen dan nu mijn werkzaamheden in PG Op ’e Noed bij.
Inmiddels heb ik met en heel aantal van u al kennisge-
maakt, bij mijn bezoeken aan u thuis.
Ik heb me daarbij ‘welkom gevoeld’, fijn! En dan is daar al 
de eerste dienst in Doniahiem en ik zie er naar uit de Kerst-
viering voor te bereiden met de activiteitenbegeleidsters 
van Doniahiem.
Hoop dat we samen een goede en gezegende tijd zullen heb-
ben, waarin we levensverhalen/ervaringen en geloofsverha-
len mogen delen en wat voor elkaar kunnen betekenen on-
der de zegen van onze Heer.

Ds. Aizo Wiebenga

DONIAHIEM, DE SCHARLEIJEN EN DE IENDRACHT

FESTIVAL OF LESSONS & CAROLS 

Festival of Lessons and Carols – 
Agricola Consort onder leiding van Jaap de Kok.

Zondagmorgen 18 december
Aanvang 10 uur in Dorpskerk Langweer 
als gezamenlijke dienst met Op ‘e Noed

Toegang gratis 
(gewenst: een royale collectebijdrage als bijdrage in de kosten)

Met medewerking van: 
Johan Smit (orgel), Gerda Keijzer en Aart Veldhuizen (lezingen)

Het is een enorm voorrecht dat het Agricola Consort in de 
morgendienst van 18 december bij ons hun Festival of Les-
sons and Carols komt uitvoeren. Het is zo bijzonder dat we 
er een gezamenlijke dienst van Langweer en Op ‘e Noed 
hebben gemaakt en ook mensen die normaal niet zo snel 
naar de kerk gaan, zijn uiteraard ontzettend welkom.
Het Agricola Consort timmert erg aan de weg. Het is in 2017 
opgericht door de jonge en zeer talentvolle dirigent, pianist, 
organist en zanger Jaap de Kok. Jaap is ondanks zijn jeug-
dige leeftijd inmiddels ook de dirigent en artistiek leider 
van onder meer het Roder Jongenskoor en laat het Agricola 
Consort vol passie en loepzuiver zingen. Ze zingen maande-
lijks in de Martinikerk in Groningen in de Psalmenvespers 

 
 

www.kerkdienstgemist.nl
— vrije toegang - 

Lectoren: ds. A. Veldhuizen & ds. G. Keijzer

A Festival of Lessons and Carols

18 december 2022
Dorpskerk Langweer

Aanvang 10:00 uur

Agricola Consort o.l.v. Jaap de Kok
& organist Johan Smit
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en in Cantatediensten in Groningen en Leeuwarden. Het 
koor bestaat uit een twintigtal jonge en geschoolde zangers. 
Jaarlijks voeren ze een Festival of Lessons and Carols uit in 
een bomvolle Martinikerk in Groningen, maar op de morgen 
van 18 december doen ze dat dus ook in de kathedraal van 
Langweer. Omdat de zangers en de organist van ver moeten 
komen en eerst nog willen inzingen in de kerk, is de aan-
vangstijd op 10 uur gezet.
Het uitvoeren van Festivals of Lessons and Carols is eind 19e 
eeuw in Engeland ontstaan. Het wordt elk jaar in de grote 
kathedralen in Engeland uitgevoerd en is dan live op televi-
sie. U hebt er vast wel eens flarden van gezien. Het bestaat 

uit een serie Bijbellezingen over Advent en Kerst, die telkens 
omlijst worden door passende koorzang of samenzang. De 
samenzang is in wisselzang met het koor, waarbij het koor 
vaak prachtige bovenstemmen zingt. Op 18 december gaan 
we het in de Dorpskerk Langweer precies zo doen als in de 
Engelse kathedralen, al kiezen we wel voor het Nederlands. 
Het zal anders zijn dan onze reguliere kerkdienst. Er is geen 
preek, maar de muziek en de lezingen volgen elkaar op en 
doen erg veel met je. Je zou kunnen zeggen dat dit het ul-
tieme Kerstgevoel bij je oproept, maar het is veel meer dan 
dat. Dus kom allemaal maar, laat je raken en neem iedereen 
maar mee!

Wie de naam Alie Runia en het woord ‘hobby’ leest denkt al-
lereerst aan zingen! Alie maakte al jong kennis met muziek. 
Samen met haar broer en zus zong ze in Jongerenkoor Can-
tate Deo in Leeuwarden. Daar is haar liefde voor het zingen 
begonnen. In plaats van te kiezen voor een muziekinstru-
ment, nam Alie liever zangles. In de loop van de tijd heeft 
ze in een groot aantal koren gezongen. Bij voorbeeld in het 
koor van de Pedagogische Academie, in Soli Deo Gloria (het 
koor van Idskenhuizen) en in Cantabilé. Al 15 jaar zingt Alie 
in het Noord Nederlands Concertkoor. En in de coronaperi-
ode zong ze veel in onze kerkdiensten. 

Maar Alie heeft nog een andere hobby. Als ik binnenkom 
in de huiskamer zie ik meteen al vaasjes met prachtige ge-
haakte bloemen staan. Als er geen bloeiende bloemen in de 
tuin, fleuren de gehaakte bloemen de huiskamer op. 

Alie leerde handwerken tijdens de uren ‘Nuttig Handwer-
ken’ op de basisschool. Ze vond het leuk. Al snel breide en 
haakte ze kleertjes voor haar Barbiepop. En later, tijdens 
haar vakantiewerk in een keuken van een grote organisatie, 
breide ze tussen de werkzaamheden door in vier weken een 
trui. 

Alie werkte tot haar pensioen op een school voor Speciaal 
Basis Onderwijs. Daar gebruikte ze haar haakwerkjes als 
lesmateriaal. Als ze kinderen de kleuren wilde leren, liet ze 
hen een bij een kip een kuiken van dezelfde kleur zoeken. 
Aan het begin van de winterperiode versierde ze de klas met 
gehaakte sneeuwmannetjes, een ijsbeer en zelfs iglo, mét 
eskimo’s. Hoe leuk kun je het maken!?!

Ze breide ook voor haar eigen kinderen, maakte borduur-
werken die ze inlijstte, haakte tafelkleden en spreien, man-
dala’s, ja teveel om op te noemen. 

Wat is er nu zo leuk aan handwerken?, vraag ik aan Alie. 
Haar antwoord: Het is ontspannen. Tijdens het handwer-
ken kun je je gedachten laten gaan. Net zoals je tijdens een 
wandeling de dingen in je om kunt laten gaan. Bovendien 
kun je ook handwerken tijdens het TV-kijken. Handwerken 

De hobby van:
Alie Runia
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is zo heerlijk omdat je bezig bent. Je doet niet niks. Je werkt 
bovendien naar iets toe. Het moet klaar. En als het kan ook 
netjes en goed afgewerkt. 

Sinds een paar jaar is Alie’s werk zo nu en dan te zien in 
handwerkzaak Ajoure in Joure. Daar staat het dan in de 
winkel of in de etalage om de klanten te laten zien wat je 
allemaal met het materiaal uit de winkel kunt doen. Een 
slimme zet van de eigenaar. Wie zou geen zin krijgen om 
ook zulke mooie rendieren te maken?!?

Ook in onze activiteit uit het Jaarprogramma, Bakken, Brei-
en, Borduren en Bijkletsen draait Alie mee. Daar worden dit 
seizoen dekentjes en mutsjes gebreid of gehaakt voor pasge-
borenen in Gambia. Moeders lopen soms kilometers om een 
dekentje of mutsje te bemachtigen. Dat maakt het voor de 
handwerksters in onze gemeente dankbaar werk. Ze doen 
het ergens voor. 

Toen Alie afscheid nam van haar school kreeg ze van haar 
klas een grote mand, gevuld met allerlei verschillende soor-
ten en kleuren garen. Ze kan dus een tijdje vooruit. 

Vorig jaar bezocht ze de Handwerkbeurs in Zwolle. Dochter Li-
seth, die niet zoveel met handwerken had, kocht daar een paar 
borduurpakketjes en is nu ook besmet met het handwerkvirus. 

Hoeveel kilometer garen Alie al verwerkt heeft, is niet te 
zeggen. Maar dat er veel materiaal door haar handen gaat 
is duidelijk. We wensen haar nog veel handwerkplezier toe!

STARTZONDAG 2022, EEN FOTO-IMPRESSIE



7 Ge
za

m
en

lij
k

JAARPROGRAMMA ACTIVITEITEN

Twee avonden over één Bach-Cantate

Dinsdagavond 31 januari
Locatie: Hoekstien

Aanvang: 19:30 uur
Toegang: gratis.

Op deze avond neem ik je mee naar het begin van de 
18e eeuw waar muzikanten als Johann Sebastian Bach 

een erg belangrijke rol in de kerkdienst hadden. 
In elke ochtenddienst (uitgezonderd de 40 dagentijd 
en advent) werd er namelijk een Cantate uitgevoerd 

die geschreven werd bij de lezingen van deze zondag. 
We bekijken met elkaar Cantate 18 van Johann Seb. Bach 

‘Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fallt’.

Ik vertel over de plek en functie van de cantate in de 
kerkdienst, de herkomst van de tekst en wat Bach met die 
tekst in de muziek doet. En daarvan laat ik natuurlijk ook 
fragmenten horen. Het is een prachtige manier om dieper 
kennis te maken van de rijke muziek van Bach en om te 

horen wat in veel Lutherse kerken nog steeds gebruikelijk 
is. En daarbij is het ook nog eens erg mooi om te merken 

hoe muziek en Bijbeltekst elkaar kunnen versterken.

Zondagavond 5 februari
Cantatedienst

Cantate 18 ‘Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel 
fallt’ van Johann Seb. Bach (1685-1750),

Locatie: Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden
Uitvoerenden: Cantatecollectief Ewiges Feuer, 

dirigent Geke Bruining,
Voorganger: Aart Veldhuizen

Aanvang: 19:00 uur (deuren open: 18:30 uur)
Toegang: gratis 

(een royale collecte vanwege de kosten is gewenst)

Bach schreef deze Cantate voor precies deze zondag. 
De Cantate wordt in geheel uitgevoerd na de lezingen 
die passen bij de zondag en de Cantate. In een korte 
overdenking verbind ik deze teksten met het leven 

van vandaag en met de situatie waarin Bach 
deze bijna goddelijke muziek componeerde.
Wie mee wil naar deze bijzondere kerkdienst 

is van harte welkom. 
Als je geen vervoer hebt, kun je met mij meerijden.

Dekens voor Roemenië

Het vorige seizoen hebben we als BBBB groep ( Bakken, Brei-
en Borduren en Bijkletsen) dekens gehaakt voor Roemenië. 
Een groot plezier om te doen . 
In een vorige Geschakeld hebben jullie kunnen lezen dat 
Alie Runia en ondergetekende de dekens hebben wegge-
bracht naar Fam. Kamminga in Zwaagwesteinde . De fam. 
Kamminga  coördineert mede al jaren de Stichting Hulpgoe-
deren Roemenië in de  Garyp, Earnewâld en De Westereen. 
Afgelopen september is er weer een zending heen gegaan. 
Een team van chauffeurs, een tolk en andere vrijwilligers, in 
totaal 7 man waaronder Wiebe Kamminga ging 13 septem-
ber op weg Het transport bestond uit schoolmeubilair, hulp-
goederen voor vluchtelingen uit Ukraine en goederen voor 
de plattelandsbevolking in noordoost Roemenië, vlakbij de 

grens van de republiek Mol-
davië. En ‘onze’ dekens na-
tuurlijk.

Er werden verschillende 
plaatsen aangedaan om de 
goederen af te leveren. De 
Roemeense bevolking zelf 
heeft de spullen hard nodig. 
Er kan veel niet, een oplei-
ding volgen b.v. is meestal 
niet mogelijk omdat het geld ontbreekt. Maar toch werd er 
ook een deel van de goederen bestemd voor vluchtelingen 
uit Oekraïne. Georganiseerd door UNHCR ,de vluchtelingen-
organisatie van de VN. UNHCR is ter plaatse en schaalt capa-
citeit en noodhulp op in Oekraïne en de buurlanden. 
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In Roemenië zijn veel verbete-
ringen sinds de revolutie eind 
1989. Helaas is er nog heel veel 
bittere armoede, met name in 
het noordoostelijke deel van 
Roemenië. Hulp is een bittere 
noodzaak.

Als BBBB groep zijn we 
blij dat we een heel kleine 
steentje hebben mogen bij-
dragen aan deze zending 
naar Roemenië.

Intussen zijn we als weer 
bezig met een ander pro-
ject:
Mutsjes en dekentjes breien en haken voor baby’s in Gam-
bia. En nog een project met de lapjes die er nog waren van 
het wandkleed. Jullie horen daar later wel meer van. Onze 
handen (en monden) staan niet stil!!

Namens de BBBB groep
Anneke Adema

Cursus liturgisch bloemschikken

Op 31 oktober kwamen een aantal mensen uit onze ge-
meenten samen voor een cursus Liturgisch Bloemschikken. 
Met materialen van de herfst werden onder anderen stuk-
ken gemaakt voor dankdag. 
Luther en Calvijn zeiden ooit dat een kerkdienst alleen maar 
mocht bestaan uit het gesproken woord. Geen versiering er 
om heen. Geen kaarsen, geen bloemen, geuren of beelden. 
Dat hebben we lang volgehouden, maar toch is dat denk-
beeld over de juiste vorm van een kerkdienst gaan kantelen. 
We hebben wèl wat nodig om te zien. Soms kan een beeld 

meer zeggen of sneller iets uitdrukken dan het gesproken 
woord. Het licht van een kaars, de schoonheid van de bloe-
men, het verhaal van een brood en korenhalmen, het zijn 
stuk voor stuk waardevolle aanvullingen op het gesproken 
woord.
Dit is een goed moment om de vrouwen van de bloemen-
groep te bedanken voor hun creativiteit en vindingrijkrijk 
om telkens weer met hun handen een ‘preekje in het klein’ 
te maken. Het doet ons goed. 

Weekend naar de 
Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout

In de Onze Lieve Vrouwe 
Abdij wonen, leven, wer-
ken en bidden de zusters 
Benedictinessen als ge-
meenschap rond Jezus 
Christus volgens de Regel 
voor kloosterlingen van de 
Heilige Benedictus. Hun 
spiritualiteit, gevoed door 
het gebed, krijgt gestalte in 
toewijding en dienst, in ge-
bed, lezing en onderlinge 
liefde.
Hun voornaamste taak en 
bron van inspiratie is de 
viering van de liturgie in 
Eucharistie en Getijdengebed. Zij verlangen naar zuiverheid 
van hart om ontvankelijk te worden voor het mysterie van 
God en het leven in de Geest.
De beslotenheid van het klooster biedt ruimte voor gast-
vrijheid. Wie voor een paar dagen stilte zoekt en rust om 
tot zichzelf te komen, tot bezinning of gebed, heten zij van 
harte welkom. De gasten worden uitgenodigd om te delen 
in het ritme van een Benedictijnse dag. Die wordt bepaald 

door de gebedsdiensten en 
de maaltijden. Daar tussen 
is er alle ruimte voor rust, 
een wandeling, lezen of 
studeren en, voor wie dit 
wil, voor een gesprek.
Ik was uitgenodigd, om mee 
te gaan, daar mijn achter-
buurvrouw wist dat dit een 
lang gekoesterde wens van 
mij was. Ik ben nl geen lid 
van de PKN gemeente maar 
van de Christoffelparochie.
De groep bestond uit 7 
vrouwen en een man, en 
we vormden dit weekend 
ook echt een groep met zijn 
allen. We hebben regelma-
tig een wandeling gemaakt, 
al lopend praat erg gemak-

kelijk, en we hebben de meeste gebedsdiensten bezocht. 
D.w.z. 6 uur ’s morgens, half acht, tien uur een eucharistie-
viering, 4 uur en rond 8 uur ’s. Alleen de gebedsdienst van 
twee uur hebben we overgeslagen. 
Er werd verwacht dat we van 6 uur ’s morgens tot na de 
broodmaaltijd van rond half negen de stilte in acht namen. 
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(niet op de foto: Nel Pit) 

Persoonlijk vond ik dit wel prettig. Je staat op, gaat naar de 
kapel, luistert daar naar de gezangen, alle psalmen werden 
door de zusters gezongen, en de lezingen. Daarna een tijdje 
van bezinning voor je zelf en dan om half acht weer naar de 
kapel, luisteren naar de psalmen en lezingen van de dag. 
Dit vond niet iedereen prettig, maar zelf gaf het mij rust om 
de meegemaakte gebedsvieringen nog eens te overdenken. 
Na de eucharistieviering was er koffiedrinken in de geza-
menlijke huiskamer en een van de zusters sloot dan aan om 
te vertellen over het kloosterleven.
Het was eigenlijk de bedoeling om de resterende tijd voor-
namelijk in stilte alleen door te brengen, maar u kunt be-
grijpen dat die stilte in een groep niet altijd aanwezig is. 
We werden daar door de zusters af en toe wel op gewezen, 
maar het samenzijn als groep heeft ons hele mooie gesprek-
ken opgeleverd. We hebben geleerd van elkaar, inzicht ge-
kregen hoe we met bepaalde geloofszaken omgaan. 
We hebben samen gebeden en soms gezongen, de zusters 
zingen als engelen de psalmen, en dat is de meeste van ons 
niet gegeven.
Maar zoals enkele van de dames zeiden, ik luister en dat 
geeft mij rust en bezinning. Ik denk dat dat ons weekend sa-
men goed samenvat. Rust en bezinning en kameraadschap.

Riekie Witteveen

Verslag van het Odulphus pad van 24 september

Deze keer zijn we begonnen in Gaastmeer. We liepen via de 
landelijke omgeving richting Idzegea waar we bij de zorg-
boerderij Weideveld onze koffiepauze hadden 
Toen weer verder door de Skriezekrite Idzegea, helemaal 
door het land waar we bij een uitkijktoren boer Terpstra te-
genkwamen die ons spontaan vertelde over dit gebied en de 
vogels en eenden. Door goed beheer en grondwaterpeilver-

hoging is de populatie weer aan het groeien. 
Op de toren had je een prachtig uitzicht over de Pine en aan 
de andere kant de Idzergaaster poel
Wat is Friesland toch prachtig!
Na nog een stuk bij het spoor langs gelopen kwamen we in 
Oudega waar we onze lunch in de kerk van Oudega nuttigen 
konden. Pieitie las nog een mooi gedicht voor en kwamen 
we weer bij ons eindpunt.
We hebben allemaal weer genoten van deze wandeltocht.

Groeten van Jetske Wildschut

Odulphuspad zaterdag 29 oktober 2022

Met 21 deelnemers vertrokken we deze zaterdag om 8.00 
uur vanuit Sint Nicolaasga via Oosthem naar Oudega SWF. 
Vanuit Oudega wandelen over het Brekkenpad, een goed 
aangelegd pad door de open velden, richting Greonterp. 
We zijn hier eerder geweest, er is bij de meesten van ons 
herkenning. Een idyllisch plekje rond de toren. We wande-
len af op de grote toren van de RK kerk van Blauwhuis. Al 
die torens in het open landschap markeren de dorpen. Nu 
hebben we TOM TOM en aller-
lei navigatiemiddelen, maar 
hoe mooi zijn de torens die 
allemaal weer anders zijn en 
daarom zo herkenbaar. We 
komen in Westhem, de deur 
van de Bartholomeuskerk 
staat open. De thermoskan-
nen met koffie gaan open, we 
zoeken een plekje in de kerk-
banken en laten de omgeving 
op ons inwerken. 
Jikke leest met ons Het werd 
avond en het werd morgen uit 
de bundel Varen naar diep water, van ds. Hille Vlasman.
( De kerk was oorspronkelijk gewijd aan Bartolomeüs. De 
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BERICHTEN VAN INLIA

zaalkerk uit 1708 
heeft een driezijdig 
gesloten koor en 
een zadeldaktoren 
van kloostermop-
pen uit de 13e/14e 
eeuw. In de toren 
hangt een luidklok 
uit 1353 en een 
klok uit 1639 gego-

ten door Jacob Noteman.
De kerk is een rijksmonument en is eigendom van de Stich-
ting Alde Fryske Tsjerken. Bron: Wikipedia )
We vervolgen ons pad in stilte door de weilanden, een smal 
pad, glad en modderig, we klauteren over hekken en mijden 
het schrikdraad. En dan door het weiland met de koeien, 
sommigen kiezen een alternatieve route, omdat men de 

stier vreest. Deze route komt 
uit bij een brede sloot, er is 
weinig keus toch maar door 
het weiland met de koeien. 
We hebben een pink aange-
zien voor een stier. Uiteinde-
lijk komen we via Abbega op 
het eindpunt van dit traject 
uit in Oosthem. Het was een 
mooie wandeling, het was 
hier en daar afzien onze voe-
ten hielden we niet droog, 
maar nadat we in de mist 
vertrokken waren, kwam la-
ter de zon waar we de rest van de dag van konden genieten.

Jikke de Jong

“Family’

De opvang in de kerken verloopt over het algemeen zonder 
problemen met de buurt. Op een heel enkele plek na, waar 
de communicatie niet helemaal goed was gegaan en omwo-
nenden zich roerden. Daar is het met een luisterend oor en 
een goed gesprek weer goed gekomen. In Zuidlaren kwam 
één buurtbewoner net thuis van vakantie toen de 40 man-
nen ’s avonds met de bus arriveerden. Even schrikken. Maar 
hij is inmiddels vrijwilliger. En zo loopt het vaker.

Mensen ontmoeten elkaar, leren elkaar kennen, leggen ver-
binding, smeden vriendschappen. Asielzoekers onderling, 
asielzoekers en vrijwilligers, vrijwilligers onderling, vrijwilli-
gers en omwonenden, enfin: u snapt het idee. “We are fami-
ly”, zeggen de vrouwen in Op de Helte in Roden. Ze kenden 
elkaar niet, kwamen uit Syrië, Jemen en Somalië – en Roden 
dus. Maar nu zijn ze verbonden. 

Blijven
“Kunnen ze niet bij ons blijven?”, vraagt coördinator Mathil-
de dan ook, tijdens eerdergenoemde vergadering van INLIA. 
“Ik zou het onze vrouwen gunnen. En onze vrijwilligers!” Zo 
hecht is de groep geworden. En: de kerken weten dat de in-
stroom in de asielprocedure nog steeds chaotisch verloopt. 
Mensen worden van hot naar her gesleept, van crisisopvang 
naar Ter Apel en weer naar crisisopvang. Dat was niet de 
afspraak, maar is wel de realiteit. 

In Roden willen ze de vrouwen daarvoor behoeden. Ook al 
omdat de ‘wachtkamer’ van Ter Apel in Zoutkamp is: op een 
militair oefenterrein notabene. “Wie verzint dat?”, vragen de 
vrijwilligers zich af, “Om asielzoekers uit oorlogsgebieden 
daar te plaatsen?” Ze vinden: laat hen hier blijven totdat er 
echt een plek voor hen is gevonden in een asielzoekerscen-
trum. De vrouwen zelf willen niets liever: “We leven weer, 
sinds we hier zijn”, zegt een van hen, “We zijn weer men-
sen.”

De maandagochtend daarop heeft Mathilde goed nieuws: 
de kerkenraad heeft toestemming gegeven voor langer ver-
blijf. Nu moet het nog geregeld worden met het COA, maar 
daar is INLIA voor. Er is intussen nog uitbreiding gekomen; 
een moeder met 4 kleine kindertjes. De groep telt nu 11 
vrouwen (inclusief een meisje van 19) en 6 kinderen. Die an-
dere twee kinderen zijn jongens van 12 en 17 – die spelen al 
galgje met Nederlandse woorden. De oudste wordt voortdu-
rend aan het werk gezet. “Hij is de pakezel”, lacht Mathilde. 

De jongeman lacht goedmoedig. “I’m having fun.” Hij wil 
medicijnen studeren en gaat nu naar de internationale 
schakelklas. Is toch maar mooi even voor elkaar gebokst – al 
dat soort regelwerk kost veel inspanning. Het meisje van 19 
hoort het verlangend aan. Omdat zij ouder dan 18 jaar is, 
heeft ze nu geen recht op onderwijs. “Ik wil ook studeren”, 
zegt ze zachtjes.

Ondertussen komt een vrijwilliger wat mensen ophalen om 
bij haar thuis te douchen. Want die voorziening ontbreekt 
in Op de Helte. Althans: tot nu toe. Binnenkort komt er een 
douchecabine. Ook geaccordeerd door de kerkenraad. Ma-
thilde glimlacht breed. Laat haar en alle andere vrouwen in 
de groep – vrijwilligers en asielzoekers - maar schuiven… 
They are family.
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PG LANGWEER

Doopdienst in de Dorpskerk!
Op vrijdag 4 november leek de pakjesboot van Sinterklaas te 
vergaan op zee. Kinderen raakten in paniek. Stel je voor dat 
de goedheiligman in het water verdwijnt! 
Water kan in het leven zomaar over je heen spoelen. En niet 
alleen letterlijk. Er kunnen situaties voorkomen dat het wa-
ter je tot de lippen staat, of zelfs dat je kopje onder lijkt te 
gaan. 
Als we in de kerk dopen, vieren we dat de Eeuwige God met 
je meegaat. Dat Hij je uit het water trekt, zelfs als het water 
je tot de lippen staat. Daarom doen we dat met water. In 
onze traditie is dat met maar een paar druppels op je hoofd. 
In andere kerken en ook in de Bijbelse tijd gingen mensen 
letterlijk kopje onder. Het maakt duidelijk dat het God is 
die je redt, die je trekt uit de diepten waarin je terecht kunt 
komen. 
Op zondag 6 november lieten Joyce Brinksma en Arjen Bijl 
hun zoontje Jidde Sipke dopen en Joyce liet zich ook zelf do-
pen. Het was een groot feest en velen waren er getuige van. 
We feliciteren hen van harte met hun doop en wensen hen 
al het goede toe op hun verdere levensreis. 
Overweeg je om jezelf laten dopen, of wil je daarover in 
gesprek? Of wil je je kind graag laten dopen? Aarzel dan niet 
om contact met me op te nemen. Het is niet zo dat je minder 
bent als je je niet laat dopen of als je je kind niet laat dopen, 
maar het is wel zo dat je jezelf dan het feest onthoudt om te 
vieren dat God met je meegaat en met je kind meegaat, hoe 

hoog het water ook komt. Je doop of de doop van je kind 
bevestigt je in dat vertrouwen dat je niet alleen bent, zelfs 
niet als onverhoopt het water tot je lippen komt te staan.

Zingen met Advent en Kerst!
Kerstconcert Interkerkelijk Koor Langweer 
onder leiding van Ludwien Hiemstra.
Info elders in het Kerkblad.
Het zag er even moeilijk uit om na de Coronatijd het Koor in 
Langweer overeind te houden, maar het is gelukt. Nadat An-
nelies Kwak na zovele jaren koordirectie besloten heeft wat 
anders te gaan doen, heeft het koor inmiddels een nieuwe 
en bevlogen dirigent aangetrokken: Ludwien Hiemstra uit 
Offingawier. 
Op zaterdagavond 17 december geven ze meteen al een 
kerstconcert in de Dorpskerk in Langweer. Het is mooi om 
met elkaar te zingen van licht! Elders kunt u vast meer over 
het concert van ons koor lezen. Ook ik ben druk aan het oe-
fenen, want ik zing sinds kort ook mijn partijtje mee. En wie 
overweegt ook bij het koor te gaan zingen, kan ik het van 
harte aanbevelen. Onder de douche zingen is namelijk best 
wel leuk, maar zingen met elkaar is nog veel leuker!  

Kerst op 24 en 25 december – 
Krystkuijer en Kerstnachtdienst

Op Kerstavond is eerst de Krystkuijer in ons dorp. Wat fijn 
dat dit weer georganiseerd wordt. Dorpsgenoten hebben het 
opgepakt en velen werken mee. Het is erg mooi om als dorp 
zo samen stil te staan bij het Kerstverhaal, bravo!

Aansluitend is om 23.00 uur de Kerstnachtdienst waar op-
nieuw Interkerkelijk Koor Langweer aan meewerkt. Ze zet-
ten zich na hun doorstart daarmee meteen mooi op de 
kaart! De kerk zal feestelijk met kaarslicht zijn versierd. 
Op Kerstmorgen is er ook een Kerstdienst, die mogelijk wat 
meer het karakter van een zangdienst gaat krijgen. 

VANUIT DE LEGEBUORREN
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Kleuren in de kerk
Met advent wordt de kleur paars in de kerk. Dat is te zien 
aan het kleed dat over de tafel ligt en de stola die ik over 
mijn albe draag. Paars is de kleur van bezinning. We staan 
stil bij het duister, bij wat er allemaal mis is in deze wereld. 
Dat maakt de kerkdiensten in Advent erg actueel, want er 
is veel mis in de wereld. Het gebed om vrede klinkt luider 
dan ooit.
Met Kerst wordt het paars ingeruild voor het wit. Wit is de 
kleur van het feest. We vieren de geboorte van Christus, van 
Gods nieuwe begin en van zijn telkens weer nieuw beginnen 
met mensen. Kerst is niet alleen op 24, 25 en 26 december 
maar loopt door tot 6 januari, waarop het verhaal van de 
Wijzen uit het Oosten wordt gelezen. In Oost-Europa – en 
dus ook voor de Oekraïners in ons midden – is die zesde of 
zevende januari pas het grote Kerstfeest. Dus ik stel voor: 
laat voor de Oekraïners in ons midden alle kerstversierselen 
dus nog een tijdje staan. 
De zondagen na 6 januari zijn de zondagen die Epifanie he-
ten, oftewel de verschijningstijd. Het is periode dat we de 
eerste verhalen lezen van het optreden van Jezus, zijn doop 
in de Jordaan en zijn optreden op de bruiloft in Kana waar 
hij water in wijn verandert als teken van wat hij op aarde 
komt doen. De grote feesten zijn dan voorbij en de kleur in 
de kerk wordt weer groen.

Nieuw: Lunch mei petear!
Data: 30 november en 11 januari
Locatie: Hoekstien
Bestemd voor: alle Langweerders          
Toegang gratis
Tijdstip: 11.00 - 13.00 uur
Nu de energieprijzen hoog zijn en we Poetins oorlogskas 
niet te veel willen spekken, staat in veel huizen de thermos-
taat wat lager dan anders. Daarom organiseren wij een paar 
keer een ‘Lunch mei petear!’ in de verwarmde Hoekstien 
rondom lunchtijd. We bieden ruimte om elkaar te ontmoe-

ten en met elkaar in gesprek te 
gaan. Waarover het gesprek gaat, 
bepaal je zelf. En we gaan samen 
eten. Daarvoor vragen we ieder 
om zelf brood mee te nemen.    
Voor soep en drinken wordt ge-
zorgd. Je bent van harte welkom 
en neem iedereen maar mee!

Tsjerke fan ‘e moanne
Elke maand is er bij Omrop Fryslân een kerk van de maand 
waarvandaan de kerkdienst die om 10.00 uur begint live 
op Omrop Fryslân wordt uitgezonden en om 12.00 uur 
nogmaals herhaald wordt. In februari is de Protestantse 
Gemeente Op ‘e Noed de Tsjerke fan ‘e moanne. Wat fijn 
voor hen om zo hun gemeente nog wat meer op de kaart 
te zetten!
Omdat we als Kerk Langweer veel met hen samenwerken 
hebben ze mij gevraagd om in twee van die kerkdiensten 
voor te gaan. Samen met Gerda Keijzer 
hebben we gekozen om de vier zonda-
gen in februari met elkaar te verbinden 
door in die vier diensten stil te staan bij 
de lezingen over de profeet Elia. We heb-
ben als kerkenraad nog niet gesproken 
over de kerkdiensten die in februari in 

Langweer worden gehouden, maar ik neem aan dat die ge-
woon doorgaan. In dat geval wil ik in de twee zondagen die 
ik in Langweer voorga dat rooster van lezingen over Elia ook 
aanhouden.

Oekraïners
Ik schreef al dat men in Oost-Europa pas kerstfeest viert 
rond 6 januari, dus laat de Kerstversiering met het oog op 
de Oekraïners in ons midden maar wat langer staan. Er is 
overigens veel gebeurd met de Oekraïense vluchtelingen in 
ons midden. Nadat er zo’n 40 vluchtelingen door eigena-
ren van vakantiewoningen in ons dorp zijn opgevangen zijn 
Langweerders in beweging gekomen om hen op allerlei ma-
nieren bij te staan. Velen van hen kregen werk, school werd 
geregeld, lessen in Nederlands en Engels en nog veel meer. 
Begin mei heeft de gemeente De Fryske Marren de zorg voor 
de vluchtelingen van ons overgenomen. Een gezin kreeg 
voor een jaar onderdak in een vakantiewoning in Terherne, 
de overigen werden ondergebracht in De IJsvogel. Ook in de 
Oorsprong worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. 
Dat het niet eenvoudig is om in zulke ellendige omstandig-
heden te vluchten uit je eigen land zal iedereen begrijpen. 
Een aantal weken geleden zijn een aantal van de vluchtelin-
gen teruggekeerd naar Oekraïne. Via contacten die we nog 
altijd met hen hebben, blijkt dat ze het daar niet makkelijk 
hebben. Er is vaak geen stroom en ze moeten vaak in schuil-
kelders de tijd doorbrengen nu Poetin begonnen is om met 
drones publieke voorzieningen te bombarderen. Een paar 
van hen die teruggingen naar Oekraïne overweegt toch weer 
terug te gaan naar Langweer. Anderen willen er blijven. Al-
len zijn erg dankbaar voor de wijze waarop ze in Langweer 
zijn opgevangen en geholpen zijn.

Janke Breeuwsma – de Boer
3 juni 1929      9 oktober 2022

Janke Breeuwsma-de Boer werd geboren als vierde kind van 
Anne de Boer en Antje Miedema in Hartwerd op 3 juni 1929. 
Later zouden er nog vijf kinderen geboren worden die alle-
maal nog in leven zijn. Ze moest al jong uit werken gaan en 
heeft na de lagere school niet lang meer naar school kun-
nen gaan. Zo ging dat in die tijd in een gezin met negen 
kinderen. 
In 1951 trouwde ze met Jappie Breeuwsma. Samen kregen 
ze twee zonen: Gerrit en Anne. Haar man was eerst boe-
renarbeider, maar kwam later bij de grasdrogerij te werken 
en zo kwamen ze in Langweer te wonen. Frou Breeuwsma 
zoals ze in ons dorp genoemd werd, zorgde voor de kinde-
ren, deed de huishouding en werkte bij anderen als wat we 
nu een ‘alpha-hulp’ zouden noemen. Hoe kort ze ook maar 
naar school geweest is, in feite werd ze een ontwikkelde 
vrouw die niet voor anderen onder deed. 
Frou Breeuwsma en haar man zaten niet stil in het dorp. Waar 
hij veel deed voor begrafenisverenigingen werd zij onder 
meer actief in het bestuur van de vrouwenvereniging en was 
ze twaalf jaar diaken in de kerkenraad. Ze kon besturen en 
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VERJAARDAGEN

Gemeenteleden die december 2022 / januari 2023
80 jaar of ouder mogen worden

09-12-2022  Mevr. S.Blekkenhorst-Pasma.
 Oasingaleane 29, 8525 EN Langweer
21-12-2022  Mevr. A. Regeling.
 De Molier 11, 8525 EX Langweer
19-01-2023 Dhr. H. Blekkenhorst.
 Oasingaleane 29, 8525 EN Langweer

Huwelijksjubileum

Op 8 december is het feest in huize Snijder.
Klaas en Wimmy Snijder-Feenstra hopen die dag hun 50ste 
trouwdag te gedenken.
H. R. Vierstrastraat 43, 8525 EV Langweer.
                             
De jarigen en fam. Snijder willen we van harte gelukwensen 
met de volgende woorden:

kon goed luisteren en haar inbreng werd zeer gewaardeerd. 
Toen haar man lichamelijk zwakker werd verzorgde zij hem. 
Ze redde het liefst zichzelf, ze belde je alleen als het haar 
niet lukte. Ze was erg op haar privacy gesteld, ze wilde de 
boel bij elkaar houden en zeker geen vuile was naar buiten 
brengen. Zo was ze echt de spil in het gezin: zorgzaam, lief 
en wijs.
Op 2 maart 2007 overleed haar man. Ze begon ook zelf li-
chamelijk minder te worden. Gaandeweg moest ze zorg 
toelaten. Haar wereldje werd kleiner, al leefde ze op haar 
manier op afstand mee. Ze vertelde me dat ze vaak wakker 
lag omdat ze dacht aan wat haar kleinkinderen nog alle-
maal zouden moeten doorstaan. Ze leefde intens mee met 
wat haar beide zonen overkwam. Ze werd zwaar ziek van 
Corona, maar overleefde dat. Ze was zelf niet bang om te 
sterven, er waren zelfs momenten dat ze ernaar uitzag. Niet 
dat ze somber was of depressief. Maar ze zag er wel naar uit. 
Het leven is goed geweest, zo zei ze. Ze was moe. 
In mijn laatste gesprek met haar liet ze foto’s zien van haar 
kinderen en kleinkinderen. Daarna kwam het gesprek over 
haar man, voor wie ze lang zorgde. Ze vertelde van het laat-
ste wat ze voor hem deed: “Toen ik mijn man verzorgde 
en hij slechter werd, wilde hij dat ik zijn hand vast bleef 
houden”. Het ontroerde me, dat beeld, dat na 56 jaar hun 

liefde niet uit was, dat ze bij zijn sterven hand in hand zat. 
Ik zei niks terug, we zagen het plaatje beiden voor ons. Toen 
zei ik: “Ik moet denken aan een lied. Houdt gij mijn beide 
handen….” Ik zong het zachtjes. En ze zei: “Ja, neem Heer 
mijn beide handen en leid uw kind, tot ik aan d’ eeuw’ge 
stranden de ruste vind! Zo is het.” 
Op 9 oktober overleed ze onverwacht. De tekst voor de rouw-
kaart en voor in de afscheidsdienst had ze uitgezocht: “En 
nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste 
van deze is de LIEFDE”. De liederen lagen klaar, opgeschre-
ven en uitgetypt door haar schoondochter Lieske, die elke 
dag bij haar langskwam. Daaronder bevond zich ook dat 
lied waar we het op ons laatste gesprek over hadden gehad: 
“Houdt gij mijn beide handen….”
Op vrijdag 14 oktober namen we afscheid van haar in een 
volle Dorpskerk. We lazen en zongen de teksten die ze had 
uitgezocht, stonden stil bij haar leven en begroeven haar op 
de algemene begraafplaats bij haar man. We wensen haar 
kinderen sterkte toe en de liefde, wijsheid en vertrouwen 
toe die Janke Breeuwsma – de Boer had. Dankbaar denken 
we terug aan wie zij is geweest. En we vertrouwen haar toe 
aan de eeuwige stranden van het lied dat we zongen. 

Aart Veldhuizen

BLIJDSCHAP UITDELEN

Niet alleen wanneer het kerst is
maar het hele lange jaar

komt de blijdschap die je uitdeelt
terug bij jou van hier en daar.

En hoe meer je van jouw zegen
geeft aan mensen zonder vreugd

des te meer zul je ontvangen
zodat het je hart verheugt.

( naar John Greenleaf Whittler,  1866 )
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Opbrengst Collectes Augustus/September 2022 

 7 augustus €   94,44   
14 augustus € 134,17  Kerk in Actie Egypte
21 augustus €  52,55
28 augustus €  97,19   Budgetmaatje Fryslân
  4 september €  65,00
11 september Gezamenlijke startzondag met Op ’e Noed
18 september €  52,36
25 september €  74,00   Kerk in Actie Colombia

Bijzonder Diaconale Collectes

4 December Adventscollecte Kerk in Actie Libanon/Jor-
danië/Irak - Creëren van banen voor Jongeren
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer te-
rechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. 
Ze leven daar in ex-
treme armoede en 
proberen zo goed 
en zo kwaad als 
dat kan een nieuw 
bestaan op te bou-
wen. Daarom on-
dersteunt Kerk in 

VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 31 AUGUSTUS 2022 IN DE HOEKSTIEN

Afwezig: kerkrentmeester Fokke Hoekstra.
Opening: Voorzitter Reinoud de Boer heet allen welkom. 
Ds. vertelt dat hij bezig is met het laatste hoofdstuk van 
Jona, het Bijbelboek waaruit hij de laatste drie diensten een 
overdenking gehouden heeft. Het wordt nu echt spannend, 
zo houdt ds. allen voor. Waarom was Jona boos op God, na-
dat de stad Ninevé zich bekeerd had en God de stad spaar-
de. Was God dan zo’n milde God? Zijn wij ook niet als Jona, 
dat wij willen dat de slechteriken gestraft worden? Hierover 
wordt nog even van gedachten gewisseld. Wij moeten ons-
zelf niet hoger achten dan de ander, dat is toch de bood-
schap, zo wordt vastgesteld.  
Agenda: Punt ‘Toekomst kerk’ wordt vooruitgeschoven naar 
de volgende vergadering. 
Ingekomen stukken: * Classis, oproep aan kerken, verzoek 
huisvesting statushouders, wordt behandeld bij diaconie. 
* Overlijdensbericht van de Heer Dick van der Noordaa, 
Boornzwaag. 
Notulen kerkenraadsvergadering 8 juni 2022 worden 
goedgekeurd en ondertekend.
Mededelingen predikant en Jaarverslag: Door de corona-
tijd was het erbij gebleven, maar nu ligt er een uitgebreid 
jaarverslag van ds., waarin hij alle activiteiten over de ach-
terliggende jaren opgeschreven heeft. Bij sommige zaken 
wordt nog even stil gestaan.
Vooruitblik diensten: 11 sept, Gemeentezondag / Startzon-
dag samen met Op `e Noed. Er wordt een rondreis langs de 
vier kerken en dorpen gemaakt, met in elke kerk een an-
dere activiteit, het ontbijt en de lunch worden aangeboden. 
Het vervoer is met drie historische bussen van het Nationaal 
Openbaar Vervoermuseum in Ouwsterhaule. 
Ouderlingen: *Het pastoraat is weer doorgesproken. *Naast 
de geplande winteractiviteiten wil men ook voor Langweer 
in de Hoekstien bijeenkomsten van 11 tot 1 uur organi-
seren; ‘Lunch mei petear’.  *Ouderling Rinny Pijpker gaat 
verhuizen naar St. Nicolaasga en zij zal op 4 december ook 
aftreden.
Diakenen: * Voor 15 sept. is er een uitnodiging voor de dia-
kenen voor een gezamenlijke bijeenkomst in Idskenhuizen. 
Els Theel en Jetske de Jong gaan er heen. * De bloemen wer-
den in de zomermaanden vaak voor de zondag al wegge-

bracht. Men blijft daar in de wintermaanden soepel mee 
omgaan, omdat men dan op zondag minder werk daarvan 
heeft. 
* Er is een oproep van de Classis aan de gemeenten om 
mogelijkheden voor opvang van statushouders te zoeken, 
eventueel aan te bieden, b.v.: units, leegstaande kerkelijk 
gebouwen etc. De nood is hoog! Na hierover van gedach-
ten gewisseld te hebben, wordt geconcludeerd dat dit toch 
wat breder opgepakt moet worden. Eventueel samen met de 
Tsjûkemargemeentes. Wordt vervolgd!
Kerkrentmeesters: * Voorstel om het aantal kerkbezoekers 
gedurende een jaar te tellen. Akkoord.
 * Met de restauratie toren wordt binnenkort begonnen. Er 
komt een onderzoek van de historische klokken. (St. Behoud 
Kerkelijk Gebouwen). * In het museum Joure wil men de 
spullen in de Dirk Bokma kamer, waarvan de kerk eigenaar 
is, weg hebben. Heeft het waarde voor Langweer en waar 
moet het heen? Het zal worden bekeken. 
Toekomst kerk: Ds. heeft enkel afwegingen op papier gezet 
wat betreft de toekomst kerk 2030.  Besloten wordt om de 
vragen die op papier staan (sterkte/zwakte analyses) indivi-
dueel te beantwoorden.
Rondvraag: Vraag: wie zit er als afgevaardigde in de Classis? 
Antwoord: Dat is voor onze gemeente ds. Gerda Keijzer. * 
Ouderling Helma van Tongeren vertelt dat zij na haar ziek 
zijn (3 keer Corona) inmiddels weer begonnen is met be-
zoekwerk. *Wenselijk is een grote kanselbijbel in de nieuw-
ste vertaling. Besloten wordt om deze aan te schaffen. * 
Rinny Pijpker treedt af bij de Raad van Kerken. Helma van 
Tongeren zal haar opvolgen. * Voor de kijkers thuis zou het 
makkelijk zijn als de liturgie getoond wordt op de beamer, 
zo wordt opgemerkt. Dit is geen haalbare kaart, voor som-
mige kosters is dit te ingewikkeld.
Sluiting: Jetske de jong leest een stukje uit de column van 
ds. Wim Beekman: in 1692 werd in de oude St. Pauluskerk 
te Baltimore een tekst gevonden ‘Wees kalm te midden van 
het lawaai en de haast, en bedenk, welk een vrede er in stilte 
kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf  
geweld aan te doen. “Weest kalm te midden van alle haast en 
lawaai”. 
De voorzitter bedankt vervolgens voor alle inbreng.
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Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families 
met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar perso-
neel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

11 December Collecte Kerk in Actie Binnenlands 
Diaconaat - Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is 
jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen 
achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang 
onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer 
dan honderd kunstactiviteiten in bijna 30 asielzoekerscen-
tra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende 
kunst zijn instrumenten om de veerkracht van Jonge azc-
bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten 
komen.

24 december Kerstnacht Kerstcollecte Kerk in Actie 
Kinderen in de knel
Sta op voor kinderen in de knel 
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een on-
veilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achter-
stelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te 
maken hebben is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt 
voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kin-
deren extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de 
jaarlijkse Kerstcollecte van Kerk in Actie.
In de loop van 2022 maken we bekend welk kinderproject 
het meest urgent is en ons kerstproject wordt.

8 januari 2023 Collecte Protestantse Kerk
Ondersteuning Gemeenten
Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers 
actief, zowel vrijwillig als betaald.
Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen, van pastoraat tot 
missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van 
bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is 
het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. De 
Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trai-
ningsaanbod hun kennis . Hiermee kunnen vrijwilligers en 

professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën 
opdoen en ervaringen uitwisselen.

2 januari Collecte Protestantse Kerk Missionair werk
Een kerk van betekenis
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door 
een kerktoren. Het tekent de rol die
De kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de sa-
menleving ook vandaag de dag nog.
Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale ac-
tiviteiten, een maatschappelijke functie. De Dorpskerken-
beweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten 
een platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en 
elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in 
hun omgeving.

Tot slot nog even dit: 
De Diaconie wil heel graag de mensen die hun cadeaukaart 
van de Postcodeloterij ter waarde van € 12,50 ter beschik-
king stelden aan de voedselbank bedanken. 
Ook de inbreng van houdbare producten die mensen mee-
namen naar de doop/dankdienst op 6 november was gewel-
dig. Heel fijn dat er zo gehoor gegeven is aan onze oproep 
en we de voedselbank blij konden maken met zoveel pro-
ducten.

 
Inzamelactie DE-waardepunten voor onze voedselbank
 
Alles wat samenhangt met de oorlog in Oekraïne geeft pro-
blemen voor vele gezinnen die nu echt onder de armoede-
grens leven. Gelukkig kan de Voedselbank een aantal van 
deze mensen ondersteunen met een wekelijks voedselpak-
ket. Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voorstellen 
dat deze mensen een moment van ontspanning kunnen ge-
bruiken. Koffie komt echter sporadisch voor in onze pakket-
ten. Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, maar 
wordt zeer gewaardeerd. Voedselbank De Utjouwer te Joure 
schiet daarom te hulp met het inzamelen van Douwe Eg-
berts Waardepunten.  De door u ingeleverde waardepunten 
worden verzilverd voor pakken koffie. Deze pakken worden 
gedoneerd aan de Voedselbank. 
Geef uw D.E.-waardepunten zijn waarde en stel deze ter be-
schikking aan de Voedselbank!  
Uw waardepunten, bij voorkeur in een enveloppe en geteld 
in pakjes van 100 of 1000, kunt u gedurende de hele maand 
december kwijt in de brievenbussen van 
Jetske de Jong (Bredyk 4), Pieter Brinksma (Oasingaleane 18) 
of Els Theel (Foekjesteech 12).
Bent u niet in de gelegenheid om het zelf te brengen dan 
willen we het met plezier bij u thuis ophalen. Neem dan 
contact op met Jetske de Jong tel: 0513-499738.

Diaconie kerk Langweer en de 
Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân
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VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEERSTERS

Mutaties

Vertrokken:
Mevr. P. Boersma, de Molier 23 naar Hemelum
Dhr. R. de Vries, Lyts Dykje 23 naar Heerenveen

Verhuisd:
Mevr. R. Pijpker -v.d.Spoel, Efterom 11 naar S. Nicolaasga.  
Zij blijft voorkeurlid van PKN Langweer

Binnengekomen:
Dhr. R. de Vries van PKN Op ‘e Noed naar Hoannekamp 22 
Langweer
Dhr. W. Haarsma van PKN Op ‘e Noed naar Boarnsweach-
sterdyk 9 Boornzwaag

Overleden:
Mevr. J. Breeuwsma - de Boer op 14-10-2022
 

 Kerstpakkettenactie 2022

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

Daarom vragen wij u om het volgende:
Heeft u dit jaar een kerstpakket gekregen? En vindt u dat 
u het niet nodig heeft? Schenk het dan aan ons. Een an-
dere mogelijkheid is om zelf een pakket samen te stellen of 
houdbare levensmiddelen in te leveren. 

Veel gezinnen uit onze voormalige gemeente Skarsterlân 
kunnen we daarmee een klein lichtpuntje bezorgen.

Op zaterdagmorgen 17 december 
van 10.00 - 11.00 uur kunt u uw Kerstpakket 

of houdbare levensmiddelen inleveren 
in de dorpskerk van Langweer.  

Als u niet in de gelegenheid bent om het kerstpakket te 
brengen neem dan contact op met Pieter Brinksma, tel: 
0513-499310 dan komt hij langs om het op te halen.
Als u na 21 december een kerstpakket krijgt en dit alnog be-
schikbaar wilt stellen, dan kunt u contact opnemen met Ger-
ben van Houten, secretaris Solidair Skarsterlan(06-42391992)
Wij zien u graag en hopen op uw steun.

Namens Stichting Diaconale werkgroep 
solidair Skarsterlân

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

(Kerstviering)
Uitnodiging voor 55+ Dorpsgenoten                                 

            
 Woensdag 14 december 2022 

Aanvang 16.30 uur in de Hoekstien

Ook vorig jaar hebben we het allemaal moeten missen, 
maar dit jaar gaan wij in een gezellige ontspannen sfeer weer aandacht geven

 aan de beleving van Kerstmis met als afsluiting een gezamenlijke maaltijd.
U bent van harte welkom!

Graag tijdig aanmelden, uiterlijk tot zaterdag 10 december 12.00 uur bij:
Jetske de Jong, tel. 0513-499738  |  Els Theel, tel. 0513-436900  |  Pieter Brinksma, tel. 0513-499310

of per e-mail naar diaconie@kerklangweer.nl

Deze middag wordt u aangeboden door de diaconie van de dorpskerk Langweer. 
Na afloop wordt er een collecte gehouden waarvan de opbrengst is bestemd voor de voedselbank in Joure.

Als het vervoer een probleem voor u is, belt u dan even met Pieter Brinksma.
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Gezamenlijk eten in de Hoekstien

Na een prachtige zomer zien we de eerste bladeren alweer 
van de bomen vallen en weten we dat er een ander seizoen 
in aantocht is. Dan zien we er weer naar uit naar onze gezel-
lige ontmoetingen en etentjes in de Hoekstien        

We hebben de volgende data vastgelegd:

4  januari 2023 de eerste ontmoeting in het 
nieuwe jaar
Na met elkaar gegeten te hebben gaan we 
genieten van een winterfilm 

15 februari staat in het teken van 
Valentijnsdag
We gaan met elkaar aan het knut-
selen  en wat dat wordt heeft al-
les te maken met vriendschap en 
liefde. Daarna wacht ons weer een 
lekkere maaltijd .
Let op!!  Deze bijeenkomst begint om 16.30 uur.

Helaas hebben we de prijs moeten verhogen tot €9.00
Consumpties  zijn voor eigen rekening

Graag op tijd opgeven 
(uiterlijk 4 dagen voor de aangegeven datum) 

Wimmie Snijder.  Tel 499581
Rinny Pijpker        Tel 499307
Jose Kok                Tel 499223

 
 

 
 

 

  

 

 

 

KERSTCONCERT INTERKERKELIJK KOOR 
 

Op zaterdag 17 december a.s. kunt u weer genieten van bekende 
en minder bekende stukken tijdens het jaarlijkse Kerstconcert van 

het Interkerkelijk Koor van Langweer o.l.v. Ludwin Hiemstra.  
 

               Programma met werken van J.S. Bach, J. Kowalewsky,        
A. Ridout, J. Goss, B. Huijbers  en meer. 

    
 

Muzikale medewerking wordt verleend door:   
Johan Bijhold – piano 
Sietze Kraak – orgel 

Jeanette Valkema – dwarsfluit 
 
 

Locatie: dorpskerk Langweer 
Aanvang: 20.00 uur 

Entree: € 10.00 p.p. (tot 16 jaar gratis) 
 

Voor actuele informatie kijk op www.koorlangweer.nl 
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Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

TERUGBLIK OP DE DIENSTEN

Dankdag voor Gewas en Arbeid

Op de eerste woensdag van November is het Dankdag voor 
Gewas en Arbeid. We danken dan voor vruchtbaarheid van 
onze akkers en dieren en voor werk, thuis en buitenshuis. 

Op deze dankdag hebben we aandacht besteed aan de situ-
atie van de boeren in onze gemeente. Hette Hettinga ver-
telde ons in de dienst over zijn motivatie om boer te worden 
en zijn grote verlangen om dat te blijven. We hoorden in zijn 

woorden de liefde voor zijn 
bedrijf doorklinken, maar 
ook de zorgen voor de toe-
komst. 

Zoals elk jaar konden ge-
meenteleden houdbare pro-
ducten meenemen naar de 
kerk. Deze worden vervolgens 
naar de Voedselbank ge-
bracht. Er werd weer veel ge-
bracht. Zo hebben we behal-
ve gedankt voor al het goede 
ook gedeeld met anderen. 

Kerk-School-Gezinsdienst

Er stond een heuse boom in de kerk en het gebouw was ‘tot 
de nok toe’ gevuld met kinderen en ouders/ouderen. Wat 
een gezellige boel! 

We hadden het over Zacheüs, die nare tollenaar. Hij had 
geen vriend meer over omdat hij zoveel geld van de mensen 
aftroggelde. Hij voelde zich erg alleen. Totdat Jezus in de 
stad komt. Hij wil vriend zijn met Zacheüs. Jezus kijkt niet 
naar de nare kanten van Zacheüs. Nee, hij kijkt naar hem 
door de roze bril van de liefde. 

De kinderen en de juffen en meester van De Paedwizer ver-

rasten ons met leuke liedjes, een toneelstukje en zelfge-
maakte gebeden. Petje af voor de kinderen! En tot slot kre-
gen we allemaal een zelfgemaakte (roze) bril mee naar huis. 

Paedwizer, hartelijk bedankt voor jullie bezoek aan onze kerk! 

Maeykehiemdienst 

Wat een fijne grote opkomst van de bewoners 
van Maeykehiem was het op 13 november. 
Door de hele kerk zaten Maeykehiemers met 
verzorgers en ouders. Geweldig!
Het was weer de echte Maykehiemsfeer: In-

formeel, bewoners die enthousiast meededen en de mu-
ziekinstrumentjes goed lieten horen: de jarige, juichende 
Wietske op de bank toen ze toegezongen werd door de hele 
kerk. 
Het begin van de dienst was trouwens wel spannend. Orga-
nist Jan Kuijper kwam vlak voor de dienst ongelukkig ten 
val. Hij kwam gelukkig weer gauw bij zijn positieven maar 
was gewond aan hoofd en hand. Voor de zekerheid is hij 
naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig viel het achteraf ge-
zien nog mee. Hij mocht weer 
snel naar huis.
Maar ja, kerk vol mensen en 
geen organist. Voorzitter Jan 
de Jong belde Jouke Klooster-
man, die binnen 10 minuten 
aanwezig was en vlekkeloos 
het orgel bespeelde. 
Hoe spannend het begin ook 
was, hoe ontspannen was de 
rest. Wij hoorden het verhaal 
van Zacheüs.Wij zagen hoe 
hij in de boom klom. Je kon 
duidelijk het been van Zache-
us zien dat bovenin de boom 
uitstak. De boom die twee jaar geleden al gemaakt was door 
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Kerstavond met Cantabilé

Op kerstavond komen we samen in de kerk van Tjerkgaast 
voor A Festival of Lessons & Carols met Cantabilé onder lei-
ding van Rinny Pijpker-Van der Spoel. 
Het koor zingt bekende kerstliederen, afgewisseld met lezin-
gen uit de Bijbel voor deze avond en gemeentezang. 
De kerk in Tjerkgaast heeft een goede akoestiek. Het ‘zingt’ 
daar prettig en het klinkt mooi. Door samen te zingen kan 
deze avond een prachtige opmaat naar het grote feest van 
kerst zijn. Aanvang 20.30 uur. Van harte welkom! 

Tsjerke fan ‘e Moanne

Wat een verrassing toen we een telefoontje kregen van de 
WurKgroep Tsjerketsjinsten Fryslân of wij in februari van 
2023 Tsjerke fan ‘e Moanne willen zijn. Omrop Fryslân zendt 
sinds het uitbreken van corona wekelijks kerkdiensten uit, 
eerst vanuit Franeker, nu een maand lang vanuit één van de 
kerken in Fryslân. 
Het leek ons een goed idee om deze diensten te organiseren 
in samenwerking met onze partnergemeente Langweer. De 
dominees Aart Veldhuizen en Gerda Keijzer gaan ieder twee 
zondagen van de maand februari voor. 
Inmiddels heeft het eerste gesprek met de Wurkgroep 
plaatsgevonden. Een belangrijk punt van de informatie die 
we kregen was: blijf jezelf in de diensten. Dat gaan we zeker 
doen! 
In het volgende kerkblad vindt u meer informatie over de 
diensten in februari. 

VOORUITBLIK OP DE DIENSTEN

de bewoners van Maeykehiem. Maar nu stond hij in volle 
glorie.
Dia’s, filmpjes en versjes wisselden elkaar af. Beamerman-
nen Alex en Hayo hadden het er maar druk mee.  En op het 
eind van de dienst waren er ook nog goudstukken te verde-
len. Goudstukken die Zacheus weer teruggaf aan de mensen 
die het toekwam.

Maeykehiemers, 
fijn dat jullie er 
waren. 
En graag tot
volgend jaar.

Vrijwilligers aan tafel

Op vrijdag 4 november gingen 70 vrijwilligers met elkaar 
aan tafel in de kerk in Idskenhuizen. Na de ontvangst met 
een drankje werden de deelnemers in een aantal groepen 
verdeeld. Elke groep kreeg een half uur de tijd een creatieve 
opdracht uit te werken voor presentatie na de stamppot-
maaltijd. Iedereen was  enthousiast bezig tot aan de maal-
tijd. 
We konden kiezen uit 4 varianten stamppot, we lieten het 
ons heerlijk smaken. De sfeer was gezellig en de verrassing 
was groot toen er ook nog een dessert volgde. Tussendoor 
presenteerden de groepen hun creaties. 

Fijn dat we op deze wijze zo bij elkaar kunnen zijn. Dat we 
zo even pas op de plaats kunnen maken bij het vele werk 
dat er door alle vrijwilligers in onze gemeente Op ‘e Noed 
gedaan wordt. Al dat werk wordt enorm gewaardeerd daar-
voor willen we een ieder hartelijk bedanken. 

Namens de kerkenraad, Jan de Jong
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VAN DE DIACONIE

Kerstpakkettenactie 2022

Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân organi-
seert, in combinatie met Voedselbank De Utjouwer, ook dit 
jaar weer de kerstpakkettenactie. 
Zo willen wij als gezamenlijke kerken mensen die in armoe-
de of onder het sociale minimum leven een steuntje in de 
rug geven met een kerstpakket.

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

U kunt dit pakket inleveren op 
zaterdagmorgen 17 december van 10.00 - 11.00 uur

bij één van onderstaande kerken:

- De Oerdracht Joure
- R.K.H. Nicolaaskerk Sint Nicolaasga
- Doopsgezinde kerk Joure
- Protestantse kerk  Langweer 
                           Oudehaske 
                           Ouwsterhaule 
                           Scharsterbrug                    
                           Terkaple

Als u na 17 december een kerstpakket krijgt en deze be-
schikbaar wilt stellen, dan kunt u contact opnemen met 
Gerben van Houten, Stichting Diaconale werkgroep solidair 
Skarsterlân (06-42391992)
Wij zien u graag en hopen op uw steun.

Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân

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

Oude Postzegels
We herinneren u graag nog even aan de mogelijkheid om 
oude postzegels in te leveren. Vòòr in de kerken staan do-
zen, u kunt ze daar in doen. Wij leveren die in bij Verre 
Naasten. Een organisatie die als missie heeft: het geloof de-
len wereldwijd, in woord en daad.

Restant legaat Bootsma
Er is nog een restant van het legaat van de heer Bootsma.
Dit wordt gedoneerd aan een boerenproject van Kerk in 
Actie. Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze 
boeren als dagloner. Ze verdienen te weinig om hun familie 
te onderhouden. Ze krijgen training en startkapitaal om een 

onderneming te starten in bv verkoop van groenten of melk. 
Boeren die wel een stukje land hebben, krijgen begeleiding 
om hun opbrengst te verbeteren en hun inkomen te verho-
gen.

Hulp aan Oekraïeners
Hierbij danken wij een ieder die aan de oproep voor het 
inzamelen van kleding, laarzen, dekens, slaapzakken, le-
vensmiddelen, lichaamsverzorgende producten meegedaan 
heeft. De Oekraïeners hier in de Oorsprong en de Ijsvogel 
zijn zo dankbaar. Het transport naar Oekraïne, georgani-
seerd door de PG Gorredijk e.o, is in volle gang en we hopen 
dat ook daar de mensen een klein beetje geholpen zijn.

Uitnodiging 
aan de gemeenteleden van 

PG Op ‘e Noed die 80 jaar en ouder zijn.
(en hun jongere partner)

Zaterdag 10 december a.s bent u van harte welkom 
om met elkaar een gezellige kerstmiddag te vieren 

in de kerk te Idskenhuizen.

Vanaf 15.30 uur schenken we een kopje thee en koffie 
met kerst- lekkers en aansluitend een drankje. 

We sluiten af met een broodje.
Verder laat u zich verrassen.

We verwachten het samenzijn om 18.30 uur af te sluiten.
Lijkt het u leuk om aan deze middag deel te nemen?

Wilt u zich dan opgeven vòòr 1 december bij:
 AnnaMirjam Hoekstra, 

annamirjam@outlook.com of 06-15681617
 Nel Pit, nelpit@gmail.com of 06-33621970

Als u vervoer wenst, 
wilt u dat dan ook aangeven bij opgave?

Mocht u niet tot deze doelgroep behoren, 
maar wel deze dag iets kunnen betekenen voor ons 

m.b.t. vervoer, dan horen we dat heel graag!

Met vriendelijke groet, Diaconie PG Op ‘e Noed.

Overzicht collecten diaconie

Datum Doel Bedrag
19 juni Kerk in Aktie-IA Boeren in Zuid-Afrika 133.00
26 juni Thomashuis 70.40
3 juli Diaconie 177.50
24 juli World Vision 83,55
31 juli Artsen zonder grenzen 139,05
7 aug Diaconie 89,85
14 aug Kerk in Aktie-Werelddiaconaat 103,25
28 aug Gezamenlijke Diaconieën Caritas 122,15
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Bidden

In het Bijbelboek Job staat in de eerste alinea van hoofdstuk 1 zo’n ontroerend 
zinnetje. Het begin van dit hoofdstuk beschrijft hoe rijk Job was. Zijn rijkdom 
bestond naast vele dieren en goederen ook uit zeven zonen en drie dochters. 
Job was een oprechte gelovige. Bijzonder rijk en bijzonder vroom. Zijn kinderen 
zijn heel gewone kinderen. Om de beurt organiseerden ze een feest, staat er in 
het Bijbelboek, waarbij alle broers en zussen uitgenodigd waren. Je hebt niet veel 
fantasie nodig om te bedenken dat het vast en zeker uitbundige feesten waren, 
met veel bedienden die de hapjes en drankjes rondbrachten. De kinderen van 

Job zullen vast wel eens teveel hebben gedronken of op een andere manier een scheve schaats hebben gereden.  Job weet 
dat. Daarom brengt hij vroeg in de morgen van de dag nadat er weer zo’n feest was geweest steevast een offer voor elk van 
zijn kinderen. ‘Want’, denkt Job bij zichzelf, ‘misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart vervloekt’.
Wij zeggen soms wel eens dat we onze kinderen op een bepaald moment moeten loslaten. En dat is ook zo. Job deed het ook. 
Hij verbood hen hun feestjes niet. Wist waarschijnlijk hoe goed het is om op die leeftijd volop van dat soort dingen te genie-
ten.  Hij liet hen los, maar ook weer niet. Hij maakte zichzelf tot een schakel in de ketting die zijn kinderen verbond met God. 
En voordat er een kink in de kabel dreigde te komen, repareerde Job die met zijn gebed en zijn offer.  
Mooi is dat, voor je kinderen bidden. Wij moeten hen loslaten, maar kunnen blijven bidden. Dat ze gezond blijven. Dat ze 
dicht bij God blijven. Dat wilde ik even met jullie delen. 

ds. Gerda Keijzer

‘Kom, koop, eet, drink, dan word je gelukkig’

Mensen zijn kuddedieren. Ik ervaar het elke dag. Aan mezelf. Zie ik een bepaald soort 
bloempot in de vensterbank van de huizen waar ik langs loop of fiets, dan ontwikkelt zich 
onbewust het verlangen naar diezelfde bloempot voor mijn raam. Als ik maar vaak genoeg 
reclames zie voor de TV of op sociale media over hippe gerechten om te koken, dan voel 
ik me een beetje verplicht om de keukenprinses uit te hangen. Ook in de keuken moet je 
immers met je tijd meegaan. 
Nu zeg ik dat wel, dat we met onze tijd mee moeten gaan, maar wie heeft ons dat eigenlijk 
opgelegd? Toen een oude tante van mij stierf, had ze nog steeds dezelfde eethoek als toen 
ze trouwde. Toch was het een gelukkig vrouw. Ze voelde zich geen buitenbeentje. Het was 
alsof de inrichting van haar huis gewoon niet meetelde in wie ze was. Ze had de innerlijke 
vrijheid om zich te ontwikkelen zoals ze wilde en om te kopen wat ze wilde. 
Dat had een groot voordeel als je haar bezocht. Je hoefde het nooit te hebben over de 

inrichting van haar huis. Die bleef immers altijd dezelfde. Je kon meteen doorstoten naar een diepere laag: hoe het met haar 
was en vertellen hoe het met jezelf was. 
Wat hebben we nodig om ons te bevrijden van kopen, eten en drinken, dus van de illusie dat dát ons gelukkig kan maken. 
Van het consumentisme dus. 
‘Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Hierheen! Hier is water, voor 
ieder die dorst heeft. Koop hier je voedsel en eet’, staat in Jesaja 55. Voedsel dat verzadigd, een levenswijze die bevrijdend is. 
De Bijbel heeft het antwoord. 

VANUIT IJSSELMUIDEN

4 sept Kerk in Aktie- Myanmar 82,00
11 sept Noodhulp overstromingen Pakistan 514,05
18 sept Kerk in Aktie-Zending Syrië 63,30
25 sept Anna Schotanus 120.05
2 okt Kerk en Israël 66,30
9 okt MI-Great Ter Apel 105,30
16 okt Ned. Bijbelgenootschap 95,50
23 okt Diaconie 48,50
30 okt Voedselbank 143,10
2 nov Voedselbank 147,70
6 nov Stichting Waterpas 98,80

Opbrengst collecten  Kapel Doniahiem tbv. Wilde Ganzen
23 mei  43,30
9 juni   43,45
23 juni  36,45
7 juli   37,35
21 juli   23,70
11 aug  33,10
25 aug  21,50
8 sept   47,90
22 sept   32,10
6 okt   30,55
20 okt   30,45
3 nov   33,90

Adventswens 
De Diaconie van de PG Op ‘e Noed dankt u hartelijk voor uw ondersteuning bij onze diaconale werkzaamheden 

het afgelopen jaar. Wij wensen u allen een goede Adventstijd en een Gezegend en gezond 2023.
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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 bin-
nenkomt aan bijdragen e.d. en het geld dat er uit gaat aan 
pastoraat, onderhoud kerkgebouwen en de kosten van het 
houden van kerkdiensten. Mocht u/jij vragen hebben of is 
iets niet duidelijk: vraag het ons!

Jaarrekening 2021
De Jaarrekening voor 2021 is vastgesteld en goedgekeurd. 
De verkorte versie van de jaarrekening vindt u in deze Ge-
schakeld. Mochten er nog vragen over zijn, of wilt u inzicht 
in de volledige versie dan kunt u hier contact over opnemen 
met Wico Koolstra, tel. 06 - 20 45 81 02 of via de mail: 
w_koolstra@hotmail.com.
Tevens bestaat de mogelijkheid om inzage in de volledige 
jaarrekening te krijgen op dinsdag  6 december van 18.45-
19.30 uur in de bijgebouwen van de kerk in Idskenhuizen.

Gebouwen
In de kerken van Tjerkgaast en Sint Nicolaasga zijn bolca-
mera’s geplaatst om de diensten te kunnen opnemen en 
uitzenden. Voor de kerk in Idskenhuizen worden ook bol-
camera’s aangeschaft, omdat de bediening hiervan veel 
gebruiksvriendelijker is en het podium -waarop nu nog 
statieven met camera’s staan - niet meer nodig is. Er wordt 
ook aan een verbeterde opstelling van de beeldschermen in 
Tjerkgaast en Sint Nicolaasga gewerkt, zodat de zichtbaar-
heid vanuit de kerk gewaarborgd is.

Legaat
Uit de nalatenschap van dhr. Pieter Hoekstra heeft onze ge-
meente een legaat mogen ontvangen van € 125.000,-.

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 
2023. 
Het thema van de Actie is ‘Geef  vandaag voor de kerk van 
morgen’. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-
zijn en naar elkaar omzien. 

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen 
we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is 
noodzakelijk om te kunnen bestaan. 

Vanaf 14 januari ontvangt u daarom een brief met het ver-
zoek om bij te dragen. In de week van 21-28 januari worden 
deze weer bij u opgehaald.  We hopen dat we weer op u mo-
gen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde 
blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toe-
komst. 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al 
eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Eindejaarscollecte  2022

Graag willen wij u attent maken op de eindejaarscollecte 
die in december wordt gehouden. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren is een bijdrage via een acceptgiro niet 
meer mogelijk.

Wij verzoeken u vriendelijk om zelf uw bijdrage over te 
maken op rekeningnummer 

NL09RABO.0126.1595.48
t.n.v.  PG  Op ’e Noed
o.v.v.  Eindejaarscollecte 2022

Uw bijdrage komt volledig ten goede aan onze eigen ge-
meente. Hartelijk dank voor uw bijdrage !

Wijkindeling
Wijk 1  Hayo Wind 
Wijk 2  Pieter Dijkstra 
Wijk 3  Sint de Boer (3a) en Ineke Bijl-Graafsma (3b) 
Wijk 4  Hendriekje Sybesma-Plantinga (4a) en 
  Ineke Bijl-Graafsma (4b) 
Wijk 5  Jouke Kloosterman 
Wijk 6  Hiltje Hoekstra 
Wijk 7  Wico Koolstra
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Verkort Overzicht
Begroting

2021
Rekening

2021
Rekening

2020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)

Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

Resultaat naar Algemene reserve (D)

2.000 135 331
3.300 3.548 4.780

97.000 90.998 105.335
- 810 -

5.800 - -
108.100 95.491 110.446

22.000 18.534 12.881
73.500 81.934 84.385
12.550 5.650 8.152

7.500 6.592 6.682
6.000 5.248 5.572
2.760 13.777 10.750

600 661 476
- 810 -

124.910 133.206 128.898

-16.810 -37.715 -18.452

- 742.538 40.564
- -407.326 -47.025
- 335.212 -6.461

-16.810 297.497 -24.913

- 414.784 47.025
- - -
- -368.422 -40.440
- - -
- 46.362 6.585

-16.810 343.859 -18.328

Protestantse gemeente Op 'e Noed te Tjerkgaast-Idskenhuizen-St.
Nicolaasga

College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2021

Conceptversie 25-10-2022 15:39 1
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Balans
2021 2020

Activa
Onroerende zaken
Financiële vaste activa
Beleggingen
Kortlopende vorderingen en overlopende activa
Geldmiddelen
Totaal

Passiva
Algemene reserve
Bestemmingsreserves en -fondsen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Crediteuren
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal

Algemene gegevens
2021 2020

Aantal belijdende leden
Aantal doopleden
Totaal aantal leden

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

3 3
671.940 643.764

0 0
225 4.171

893.733 410.006
1.565.901 1.057.944

1.180.835 836.976
134.646 181.008

2.738 2.738
229.250 32.755

12.385 54
6.047 4.413

1.565.901 1.057.944

358 373
422 427
780 800

510 519
117 132
178 203

Protestantse gemeente Op 'e Noed te Tjerkgaast-Idskenhuizen-St.
Nicolaasga

College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2021

Conceptversie 25-10-2022 15:39 2
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OMZIEN NAAR ELKAAR

“Wat een mooie plek”

Een uitspraak van de moeder van Thimo,  een van de  15 be-
woners  van Lindenstate in Joure. Lindenstate is onderdeel 
van de Bosk.
De Bosk is een 
zorginitiatief die 
zorgt voor een 
woning en begeleiding van jongeren tussen de 18 en 30 jaar 
bij wie het leven niet vanzelf gaat. Het zijn mensen met een 
beperking, maar die soms verassend veel kunnen. Het pand 
in Joure bestaat nu ruim twee jaar. 
“Het is een mooie plek zo midden in het centrum” zegt de 
moeder van Thimo, Bottje Hoogeveen uit Tjerkgaast. Maar 
de leiding kan natuurlijk niet alles doen. De ouders/verzor-
gers  zijn er wel, en die doen ook veel, maar de jongeren die 
er wonen willen niet altijd terugvallen op hun ouders. Heel 
begrijpelijk voor jonge mensen. 
Er worden dus vrijwilligers gezocht. 
Een aantal ouders kwamen met het voorstel om de kerken 
erbij te betrekken, vandaar dit artikel in Fragmint.
Het gaat om vrijwilligers  die een keer een kopje koffie in de 
gemeenschappelijke ruimte gaan drinken met een bewoner 
, of een stukje lopen of fietsen. Naar het zwembad gaan, 
vissen, een spelletje doen of iets doen wat de bewoner leuk 
vindt. Het zou heel fijn zijn als een aantal mensen dit zou 
willen doen. 

En we weten allemaal dat het een win-win situatie is. Het is 
voor beide partijen fijn om iets te ondernemen . Als u/jou 
het wel wat lijkt, kun je contact opnemen met Bottje Hoo-
geveen, 06-12613104 ( ’s avonds) of mailen naar keesenbot-
tje@outlook.com 

Alvast hartelijk dank,
Bottje Hoogeveen 

 
Bloemengroet vanaf 4 september

04-09-2022 Trijnie Hogeterp
11-09-2022       Vera de Vries
18-09-2022       Neeltje Hoekstra
                            Nel Pit
25-09-2022        Lorien Heijligers
                            Andries Hoekstra
02-10-2022        Dorothé de Glee
09-10-2022        Jelle Langeraap
16-10-2022        Andries Brinksma
                            Jan Postma
   Freddy Hoekstra
23-10-2022 Kees van Schuppen
30-10-2022         Ilse en Douwe Douma
06-11-2022         Corrie deVries
13-11-2022         Henk en Tjitske Sybesma

Verjaardagen 80 plussers

November
20 Mevr. J.F. Kooistra-Boone 
 Stationsstraat 1 K47, 8521 JT Sint Nicolaasga
21 Mevr. R. Zwaga-Terpstra 
 Jupiterstraat 6, 8521 LW Sint Nicolaasga
22 Mevr. L. Bajema 
 Huisterheide 12, 8521 ND Sint Nicolaasga
26 Mevr. J. Wielinga-Mansveld 
 De Oergong 31, 8521 GA Sint Nicolaasga

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

26 Mevr. A. Schreur-de Boer 
 Stationsstraat 31, 8521 JT Sint Nicolaasga

Januari    
5 Mevr. A. Postma-Klompmaker 
 Gaestdyk 14, 8522 MV Tjerkgaast
6 Mevr. G. Schaap-Bosma 
 Stationsstraat 33, 8521 JT Sint Nicolaasga
7 Dhr. R. de Vries 
 De Oergong 37, 8521 GA Sint Nicolaasga
12 Dhr. B. de Hoop 
 Stationsstraat 17, 8521 JT Sint Nicolaasga
13 Dhr. N.H. Hana 
 De Oergong 39, 8521 GA Sint Nicolaasga
14 Mevr. A. Bouma-Veenstra 
 Kerkstraat 23, 8521 JV Sint Nicolaasga
18 Mevr. C. de Vries-Boelsma 
 Troelstraweg 1, 8523 DK Idskenhuizen
19 Mevr. J. Jongstra-Pruiksma 
 Neptunuslaan 6, 8521 LH Sint Nicolaasga
19 Dhr. W. Bokma 
 Bramerstraat 11, 8523 NE Idskenhuizen
26 Dhr. A. Kelderhuis 
 Legemeersterweg 5, 8527 DS Legemeer
30 Mevr. C.J. Jonkman-Mekke 
 Stationsstraat 1 K18, 8521 JT Sint Nicolaasga

VERJAARDAGEN 80-PLUSSERS
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MUTATIES APRIL T/M OKTOBER

Binnengekomen:
Vanuit Naarden, Dhr. J. Pinxteren en Mevr. N.E. van der Wee-
le, De Bast 30, 8521 PB Sint Nicolaasga
Vanuit Groningen, Mevr. N. Bergsma, Finkeburen 14, 8521 
NV Sint Nicolaasga
Vanuit Joure, Mevr. M.E. de Jong-Ooiman, Stationsstraat 1 
K46, 8521 JT Sint Nicolaasga
Vanuit Koudum, Mevr. G. Koopmans-Hoekstra, Stations-
straat 1 K22, 8521 JT Sint Nicolaasga
Vanuit Borculo, Dhr. en Mevr. De Haan, Lytse Buorren 20, 
8523 NL Idskenhuizen
Vanuit Groningen: Mevr. M. de Boer, Gaestdyk 49, 8522 MZ 
Tjerkgaast
Vanuit Sneek, Mevr. J.S.M. Zuidema, Bouwen 32, 8521 KN 
Sint Nicolaasga
Vanuit Scharsterbrug: Dhr. D. Bokma, Heide 25, 8521 DE Sint 
Nicolaasga
Vanuit Langweer: Mevr. R. Pijpker-van der Spoel, De Oerg-
ong 41, 8521 GA Sint Nicolaasga
Vanuit Woudsend: Mevr. S.H. de Groot, De Bast 14, 8521 PB 
Sint Nicolaasga
Vanuit Wijckel: Mevr. P.G. Gorter, Gaestdyk 61 0002, 8522 MZ 
Tjerkgaast

Binnenverhuizing:
Dhr. E. Lindeboom, Van Burumstraat 2 naar Uranusstraat 
33, 8521 LZ Sint Nicolaasga
Mevr. M. Visser-Manheim, Lemmerweg 6 naar De Bast 34, 
8521 PB Sint Nicolaasga

Dhr. J. Bijstra, Gaestdyk 49 naar Lemmerweg 6 , 8521 JN Sint 
Nicolaasga
Dhr. T.J. de Boer, Aldedyk 1 naar Gaestdyk 51, 8522 MZ Tjerk-
gaast
Mevr. B. Tuiten-Plantinga, Stationsstraat 3 naar Harddra-
versweg 4 0047, 8501 CM Joure
Dhr. A. Schotanus, De Rijlst 18, 8521 NH Sint Nicolaasga naar 
Huisterheide 21, 8521 NC Sint Nicolaasga
Mevr. K. Keulen-Hoekstra, De Rijlst 2e, 8521 NH Sint Nico-
laasga naar De Oergong 57, 8521 GA Sint Nicolaasga
Dhr. J. Wanschers, Tsjukemarwei 20b naar Lemmerweg 22A, 
8521 JN Sint Nicolaasga

Verhuisd naar elders:
Mevr. F.M. de Glee, Gaestdyk 56 
Mevr. B. van der Veen, Kerklaan 68 
Mevr. H.H. Groenhof, Gaestdyk 64 
Mevr. N.E. Oppedijk, Bramerstraat 77, 8523 NJ Idskenhuizen
Dhr. H. van der Brug, De Pit 4, 8521 PD Sint Nicolaasga
Mevr. A.H. Reekers, Gaestdyk 25, 8522 MX Tjerkgaast
Mevr. M.N. Reijenga, Noed 16, 8521 NT Sint Nicolaasga
Dhr. J. Frankena, De Rijlst 42, 8521 NK Sint Nicolaasga
Mevr. T.J. IJntema, Gaestdyk 2, 8522 MV Tjerkgaast
Mevr. J.G. van den Berg-Bijker, Stationsstraat 1 K05, 8521 JT 
Sint Nicolaasga
Dhr. W. Haarsma, De Trochreed 1, 8522 MH Tjerkgaast

ZIJ DIE ONS ONTVIELEN IN HET AFGELOPEN JAAR

Tine Beppy Posthumus-Tenkink 84
Sijtske Machiela-Halma 82
Irene Eleonore Brouwer-van Beek 81
Eke Jouwsma-Galema 101
Klaaske Postma-Demmer 84
Pieter Hoekstra 80
Jelle Walstra 82
Attje Talman 70
Antje Booy-Bakker 92
Jantje Brinksma-IJpma 89
Anke Jongstra 61
Bauke Plantinga 79
Jacob Anno Keulen 56
Wybren Bijlsma 91
Elizabeth Hoekstra-Jelsma 88
Martina Maria de Vries-Lorier 76
Wiepkje Miedema 87

Weggaan

Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen

zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet

terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.

Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand

wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.

(Rutger Kopland) 
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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

Een groot Licht

En opnieuw wandelen mensen
in diepe duisternis

en leven in een wereld
waar dood de schaduw is.

Toch zal over hen schijnen
een ongekend groot Licht,

God wil hen graag verblijden
‘t straalt van Zijn gezicht!

Want een Kind is ons geboren
een Zoon is ons gegeven

de heerschappij rust op Hem
Hij geeft ons eeuwig leven!

En Zijn grote naam zal zijn:
Wonderlijk en Raadsman,

Sterke God, Eeuw’ge Vader
Vredevorst Die alles kan.

Er zal geen einde komen
aan recht en heerschappij,
als Jezus op de troon zit
is de duisternis voorbij!

Want Hij zal ooit regeren
met Goddelijke kracht
en dit ongekende Licht

is het Kind dat Vrede bracht!

Inleveren kopy 
maandag 9 januari 2023 

voor 12.00 uur!
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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

Predikant Ds. Gerda Keijzer, Klaver 32, 8271 DL IJsselmuiden 06 - 826 949 98
 stoel-keijzer@planet.nl

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

Scriba  Jannie van Koten, De Ikkers 7, 8523 NV Idskenhuizen  (0513) 43 14 75
 scriba@pkn-openoed.nl

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@outlook.com

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

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: vacant

Diaconie Voorzitter: Nel Pit, Oer it Spoar 2, 8521 DJ Sint Nicolaasga (0513) 85 09 76
 nelpit@gmail.com
 Penningmeester: Joke Pander 06 - 363 014 18
 IBAN: NL60RABO0334700191 t.n.v. diaconie Op ’e Noed 

Jeugdwerk Contactpersoon: vacant 
 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
 alexenkarin@delta.nl


