
De bel gaat. Er staan twee jongetjes voor de deur. Ze heb-
ben een blokje met Post-its in de hand en vertellen me 
luid en duidelijk dat ik een boete krijg van hen. Ik moet 
1000 euro betalen. De ernst van het misdrijf was enorm, 
aan hun gezichtsuitdrukking te zien. Plechtig overhandi-
gen ze me de geschreven boete. 
Ik schrok me natuurlijk wild. ‘1000 euro….!’, riep ik ver-
twijfeld, ‘goeie genade, zoveel geld heb ik niet. Sorry hoor, 
maar dan moet ik eerst een bank overvallen. Het duurt 
dus nog eventjes voordat ik jullie het geld kan geven. 
Maar als ik jullie een koekje geef, wil je dan wel wachten?’
De beide mannen keken elkaar aan en gingen akkoord. Ik 
pakte  de koekjestrommel en liet hen er eentje uitzoeken. 
Daarmee was voor hen de schuld afgedaan. We schikten 
deze zaak met koekjes. Dik tevreden gingen ze op weg 
naar de volgende ‘schuldige’, een huis verderop.

Het zit er al vroeg in, dat besef van goed en kwaad en dat 
een schuldige gestraft moet worden met een geldboete of 

een (gevangenis-)straf. Zo houden wij een rechtvaardige 
samenleving in stand. 

Drie dingen vielen me op in het gesprek met mijn aankla-
gers bij de voordeur. Ik was schuldig, maar waaraan…? 
Ten tweede: Ze vonden het niet erg dat ik het geld wilde 
ophoesten door nóg een misdrijf te plegen. Mijn voorge-
nomen bankoverval was geen probleem: zolang zij hun 
geld maar kregen. Het derde was: de hele zaak werd op-
gelost door de zoetheid van een koekje. 

Het is nu nog Epifanie, de tijd waarin we denken aan het 
eerste optreden van Jezus. Maar op 22 februari is het As-
woensdag en begint de Veertigdagentijd. Dat is de tijd 
waarin (on)schuld en boete, (on)rechtvaardigheid, straf 
en genade een rol bij uitstek spelen. We lezen in deze 
weken over een rechtvaardige die wil boeten voor schuld 
die Hem wordt aangerekend door de hoeders van het 
recht. Er wordt met Hem gesold. De aanklacht tegen Hem 
is belachelijk.  Van een eerlijk proces is geen sprake. De 
aanklagers plegen daardoor een zwaarder misdrijf dan 
de aangeklaagde. De zaak wordt ook niet geschikt: het 
wordt gespeeld op het scherpst van de snede. 

Twee jongetjes van een jaar of zeven, acht….. Het briefje 
met de hanenpoten heb ik bewaard als aandenken aan 
mijn veroordeling. Ik bleef denken aan de koekjes die 
dienden als vredesoffer. Zo genadig kwam Jezus er niet 
vanaf. Wij wel. Wij eten in de kerk nog steeds zijn lichaam 
als genadebrood.

Ds. Gerda Keijzer 
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KERKDIENSTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA

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

Zondag  5 februari - groen - Tsjerke fan ’e Moanne
10.00 uur Idskenhuizen - ds. Aart Veldhuizen
Collecte 1e Werelddiaconaat, 2e Onderhoud gebouwen

Zondag  12 februari - groen - Tsjerke fan ’e Moanne
10.00 uur Idskenhuizen -  ds. Gerda Keizer
Collecte  1e Kerk in Actie Ethiopië, 2e Kerk

Zondag  19 februari - groen - Tsjerke fan ’e Moanne
10.00 uur Idskenhuizen - ds. Aart Veldhuizen
Collecte 1e UMCG Pastoraat, 2e Kerk

Zondag  26 februari - paars - 1e zondag 40-dagentijd
  Tsjerke fan ’e Moanne
10.00 uur Idskenhuizen - ds. Gerda Keizer
Collecte 1e Kerk in Actie Zending, 2e Kerk

Zondag  5 maart - paars - 2e zondag 40-dagentijd 
09.30 uur Idskenhuizen - ds. Venhuizen
Collecte  1e Kerk in Actie Palestina, 2e Kerk

Woensdag  8 maart - paars - 
 Biddag voor gewas en arbeid
19.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e Internationale vrouwendag Ghana, 2e Kerk

Zondag  12 maart - paars - 3e zondag 40-dagentijd 
09.30 uur Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e Binnenlands diaconaat, 
 2e Onderhoud orgels

Zondag  19 maart - paars - 4e zondag 40-dagentijd
09.30 uur St. Nicolaasga - pastor Geertje van der Meer
Collecte 1e Missionair Werk, 2e Kerk

Zondag  26 maart - paars - 5e zondag 40-dagentijd -
 Gezinsdienst
10.30 uur Idskenhuizen - Linda Wind
Collecte  1e Kerk in Actie Werelddiaconaat, 
 2e Bangladesh 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  22 januari - Oecumenische dienst in 
 R.K. Kerk te St. Nicolaasga
09.30 uur ds. Wim Warnar en pastoor Remco Hoogma 

Zondag  29 januari   
09.30 uur ds. Corrie Bark-Bakker
Collecte:  Diaconie / Eigen gemeente
 
Zondag  5 februari - dienst in Idskenhuizen
10.00 uur  ds. Aart Veldhuizen
Collecte:  zie PG Op ’e Noed

Zondag  12 februari - dienst in Idskenhuizen
10.00 uur ds. Gerda Keijzer
Collecte:  Zie PG Op ’e Noed

Zondag  19 februari - dienst in Idskenhuizen
10.00 uur ds. Aart Veldhuizen 
Collecte:  Zie PG Op ’e Noed

Zondag  26 februari - dienst in Idskenhuizen
 1ste zondag 40 dagentijd
10.00 uur  ds. Gerda Keijzer  
Collecte:  Zie PG  Op ’e Noed

Zondag  5 maart - 2de zondag  40 dagentijd
09.30 uur ds. J.H. Hamoen
Collecte: Kerk in Actie Palestina / Eigen gemeente

Zondag  12 maart - 3de zondag 40-dagentijd / 
 Kliederkerkviering
09.30 uur  ds. Aart Veldhuizen 
Collecte: Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat / 
 Eigen gemeente 
 
Zondag  19 maart - 4de zondag 40-dagentijd
09.30 uur    pastor Aizo Wiebenga - Friese dienst
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente 
 

De diensten in februari in Idskenhuizen 
worden uitgezonden door Omrop Fryslân.

Wilt u meerijden naar Idskenhuizen dan dient 
u, uiterlijk zaterdags vóór 12.00 uur, te bellen naar 

Els Theel, Tel. 0513-436900.

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

KERKDIENSTEN LANGWEER

De Gemeenteavond zal worden gehouden op 

woensdag 22 maart in de Hoekstien, aanvang 19.30 uur.

Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Meer info volgt nog.
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ROOSTER DIENSTEN DONIAHIEM

Datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheid

26 januari Op ’e Noed Pastor Anneke Adema

9 februari Op ’e Noed Ds. Aizo Wiebenga 

23 februari Op ’e Noed Pastor Anneke Adema

9 maart Langweer Ds. Aart Veldhuizen

23 maart Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. Wim Warnar

Februari

wo  1 Spreuken 20:1-10 Brallen en brullen
do 2 Spreuken 20:11-20 Twee maten
vr  3 Spreuken 20:21-30 Twee gewichten
za  4 1 Korintiërs 1:18-31 Wat niets is, heeft God uitgekozen
 
zo  5 1 Korintiërs 2:1-9 Wat het oor niet heeft gehoord
ma  6 1 Korintiërs 2:10-16 Spreken vanuit de Geest
di  7 Spreuken 21:1-11 Wat innerlijk beweegt
wo  8 Spreuken 21:12-21 Wie altijd maar feestviert
do  9 Spreuken 21:22-31 Het paard wordt gereedgemaakt
vr  10 Matteüs 5:1-10 Gelukkig 
za  11 Matteüs 5:11-20 Zo moet jullie licht schijnen

zo  12 Matteüs 5:21-32 Ga je eerst verzoenen
ma 13 Matteüs 5:33-48 Wees volmaakt
di  14 Spreuken 22:1-8 Een goede naam
wo  15 Spreuken 22:9-16 Een zuiver hart
do  16 Spreuken 22:17-29 Een aandachtig oor
vr  17 Psalm 24 Hef uw hoofd omhoog
za  18 1 Korintiërs 3:1-9a U bent zijn akker

zo  19 1 Korintiërs 3:9b-23 U bent zijn bouwwerk
ma 20 1 Korintiërs 4:1-13 Wie denkt u wel dat u bent?
di  21 1 Korintiërs 4:14-21 Opvoedkunde
wo 22 Matteüs 6:1-18 Bid als volgt
do 23 Matteüs 6:19-34 Kijk naar de vogels
vr 24 Matteüs 7:1-12 Zoek en je zult vinden
za 25 Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God

zo  26 Romeinen 5:12-21 Door één mens
ma 27 Romeinen 6:1-15 In dienst van God
di  28 Romeinen 6:15-23 In dienst van de gerechtigheid

 

Maart

wo  1 Numeri 10:11-36 Op weg met God
do  2 Numeri 11:1-9 Vuur van de HEER
vr  3 Numeri 11:10-23 Gedeelde last
za  4 Numeri 11:24-35 Onverzadigbaar
  
zo  5 Psalm 106:1-23 De zonde van onze voorouders (1)
ma  6 Psalm 106:24-48 De zonde van onze voorouders (2)
di  7 Numeri 12:1-16 Zo bescheiden als Mozes
wo  8 Numeri 13:1-3,17-24 De eerste druiven
do  9 Numeri 13:25-33 Beren op de weg
vr  10 Numeri 14:1-10 Bijgestaan door de HEER
za  11 Psalm 25:1-11 Gebed om vergeving
  
zo  12 Psalm 25:12-22 Schuilen bij God
ma  13 Numeri 14:11-25 Geduldig en trouw
di  14 Numeri 14:26-35 Sterven in de woestijn
wo  15 Numeri 14:36-45 Zonder Gods bijstand
do  16 Psalm 5 U hoort mijn stem
vr  17 Romeinen 7:1-12 De nieuwe orde van de Geest
za  18 Romeinen 7:13-25 Innerlijke strijd
  
zo  19 Romeinen 8:1-11 Beheerst door de Geest
ma  20 Romeinen 8:12-21 Abba, Vader
di  21 Romeinen 8:22-30 Gered door hoop
wo  22 Romeinen 8:31-39 Onafscheidelijk
do  23 Numeri 20:1-13 Water uit de rots
vr  24 Numeri 20:14-21 Toegang geweigerd
za  25 Numeri 20:22-29 Aäron gestorven
  
zo  26 Psalm 95 Kniel voor je maker
ma  27 Numeri 21:1-9 Zonde en inkeer
di  28 Numeri 21:10-20 Een bron in de woestijn
wo  29 Numeri 21:21-22:1 Overwinning op overwinning
do  30 Psalm 50:1-15 Hij zal je redden
vr  31 Psalm 50:16-23 Wie God vergeet

KERKDIENSTEN DONIAHIEM

LEESROOSTER
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Zo rond midden september ben ik in wijk 7, Doniahiem 
en de straten daar rondom als predikant aan de slag ge-
gaan. Tja en hoe ga je daar dan beginnen in een voor mij 
nieuwe omgeving. Natuurlijk was ik al wat ‘ingepraat’ bij 
de gespreken die er waren geweest, maar nu dan gaat het 
echt starten.  Kennismaken en luisteren leek me de beste 
optie. Met de ledenlijst bij de hand dus maar aanbellen en 
me voorstellen. Het kennismakingsartikeltje met foto in het 
kerkblad had goed gewerkt; ik werd in veel gevallen al wel 
herkend. 
Fijn was het om zo bij u te zijn en naar uw levensverhaal te 
luisteren. Vertrouwd met elkaar te worden. Wat is er dan, 
denk je, veel gebeurd, beleefd in iemands leven. En hoe 
verschillend kan dat zijn. Mooie herinneringen, pijnlijke ge-
beurtenissen. Maar ook veerkracht om om te kunnen gaan 
wat je in het leven overkomen is. 
En natuurlijk was er de kennismaking met wie in Doniahiem 
zelf wonen en met de activiteitenbegeleidsters, Tinie en Co-
rien. Met hen mochten we de Kerst voorbereiden en wat een 
fijne Kerstviering was dat samen met u in de grote zaal. En 

met hen gaan we nu ook aan de slag met de In Memoriam 
bijeenkomst op woensdag 25 januari, waarin we gedenken 
wie ons het afgelopen jaar ontvielen. Bijzondere momenten 
naast de reguliere vieringen in de kapel, eens in de twee 
weken.
En zo zijn we de afgelopen maanden met elkaar opgetrok-
ken. Kwamen we elkaar dikwijls al meerdere keren tegen, 
leerden we elkaar kennen. En daar hopen we in het jaar 
2023 mee door te gaan. 
Met elkaar meelevend, elkaar vertellend over ons leven en 
geloven, over wat ons bezighoudt, wat ons bemoedigd, waar 
we vragen bij hebben, waar we energie van krijgen, waarin 
we voor elkaar wat kunnen betekenen.
Eigenlijk, bedenk ik, is dat ook in de lijn van hoe onze Heer 
geregeld te kennen gaf dat het bedoeld is tussen ons men-
sen onderling.
Een inspirerende gedachte, vindt u niet?
Laten we in dat spoor dan verder met elkaar op te trekken.

Ds. Aizo Wiebenga

TSJERKE FAN ’E MOANNE

Sinds het uitbreken van de coronapan-
demie zendt Omrop Fryslân op zondag-
morgen kerkdiensten uit op TV. 

Eerst kwamen deze diensten uit Franeker, maar vanaf janu-
ari 2021 is er telkens een Tsjerke fan ‘e Moanne: een maand 
lang wordt er vanuit één kerkgebouw kerkdiensten uitge-
zonden die live worden opgenomen. Vanuit de Raad van 
Kerken Friesland organiseert de Wurkgroep Tsjerketsjinsten 
Fryslân deze diensten. En wat wil het geval: de Protestantse 
Gemeente Op ‘e Noed is gevraagd om Tsjerke fan ‘e Moanne 
te zijn in februari 2023! 

PG Op ‘e Noed en Kerk Langweer gaan deze diensten samen 
verzorgen. Wij werken immers ook op andere gebieden nauw 
samen en koesteren deze samenwerking. De predikanten 
Aart Veldhuizen en Gerda Keijzer gaan afwisselend voor in 
deze maand. 

Om praktische redenen heeft de Wurkgroep ervoor gekozen 
om de diensten in het kerkgebouw in Idskenhuizen te laten 
plaatsvinden. 

Het is de wens van de Wurkgroep dat we zoveel mogelijk 
onszelf zijn. We hoeven geen perfecte diensten ‘af te leve-
ren’. We doen zoals we het altijd doen. Dat betekent ook dat 
er Fryske elementen in de dienst zullen zijn. Het welkom 
door de ouderling is in het Frysk en zo mogelijk ook de le-
zingen. ‘Onszelf zijn’ betekent ook dat we hulp van zangers 
en muzikanten mogen vragen. Dat doen we immers in ge-
wone diensten ook. Gerda en Aart hebben ervoor gekozen 
om in de vier kerkdiensten het verhaal van Elia te volgen. 
De diensten gaan daardoor een geheel vormen. In elk dienst 
zullen er muzikale bijdragen zijn die worden verzorgd door 
mensen uit onze dorpen.

Hoewel de Wurkgroep die de kerkdiensten voor Omrop Frys-
lân organiseert graag ziet dat we zoveel mogelijk onszelf 
zijn, zullen er toch wat dingen anders gaan dan gebruike-
lijk. Allereerst worden alle kerkdiensten van Op ‘e Noed en 
Langweer in de kerk van Idskenhuizen gehouden. De kerk-
diensten worden exact tussen 10:00 en 11:00 gehouden, in 
verband met de live-uitzending op televisie. Om 9:50 dient 
iedereen al op zijn/haar plek te zitten. Iedereen die een aan-
deel in de kerkdienst heeft, wordt al om 9:00 uur in de kerk 
verwacht in verband met een stemtest. Exact om 10:00 uur 
begint de kerkdienst met inleidend orgelspel. Aan het einde 
van de dienst gaan we na de zegen weer zitten, omdat het 
orgelspel na afloop ook uitgezonden wordt. We zullen een 
aantal Fryske lieten zingen en de lezingen zullen wellicht 
ook in het Frysk gehouden worden. Collecteren doen we 
bij de uitgang. De beamer kan niet gebruikt worden, voor 
elke kerkdienst wordt een boekje met de liedteksten erin 
gemaakt.

Omdat de kerkdienst live op televisie is, mogen we tijdens 
de gebeden geen namen van gemeenteleden noemen. Wan-
neer er een gemeentelid overleden is, wordt dit aan de ge-
meente meegedeeld voordat de opname begint of nadat de 
opname is beëindigd.

Dit is voor onze beide gemeenten een prachtige kans om iets 
van onze manier van kerk-zijn te laten zien aan een groter 
publiek.  Behalve de ambtsdragers, lectoren en organisten 
hebben we ook medewerking gevraagd op muzikaal gebeid. 
Op 5 februari zingen Froukje de Hoop en Marleen-Uilkema-
Jongsma, op 12 februari speelt Crescendo een aantal stuk-
ken, op 19 februari zingen Alie Runia en Jan de Jong en op 26 
februari hebben we muzikale medewerking van Cantabilé. 

We verheugen ons op deze diensten!

DONIAHIEM, DE SCHARLEIJEN EN DE IENDRACHT



5 Ge
za

m
en

lij
k

Tinie begint het gesprek door te zeggen dat ze zich eigenlijk 
niet bijzonder genoeg vindt om in deze rubriek genoemd te 
worden. Toch wagen we het erop en u als lezer mag beslui-
ten of de hobby’s van Tinie de moeite van het vermelden 
waard zijn. Hobby’s, meervoud dus, want gaandeweg het 
gesprek blijkt dat ze een hele waslijst aan bezigheden heeft. 
Deze vrouw verveelt zich volgens mij nooit…..

‘Eigenlijk is mijn werk mijn grootste hobby’, zegt Tinie. Tinie 
werkt, samen met haar collega Corien als recreatieorganisa-
tor/vrijwilligerscoördinator in Doniahiem. Dat houdt in dat 
zij beiden er alles aan doen om de bewoners van het huis 
welzijn te verschaffen. Soms door gezamenlijke activiteiten, 
maar vaak ook door een één-op-één-gesprek. Voor dit jaar 
staat de activiteit ‘Hartenwensen’ op het programma. Dat 
houdt in dat bewoners hun hartenwens kenbaar kunnen ma-
ken en dat Tinie en Corien deze wens proberen te realiseren. 
Bij voorbeeld een bezoek aan 
het geboortedorp van een be-
woner. Soms zijn het heel sim-
pele wensen, maar een groot 
genoegen voor wie het betreft. 
Handwerken is vanaf Tinies 
jeugd een grote hobby. Ze 
leerde het van de nonnen en 
van haar mem. Ze breit, haakt, 
borduurt, maakt quilten en 
wandkleden. In haar hobbyka-
mer hangt een prachtig wand-
kleed met vilten schaapjes. Zo 
lief! Dit jaar hoopt Tinie beppe 

te worden. Voor de geboorte van haar eerste kleinkind heeft 
ze natuurlijk al het een en ander gemaakt. 
Wat maakt handwerken zo leuk? Tinie: Ik ben graag bezig 
met mijn handen. Dan ben je even helemaal ‘uit je hoofd’. 
Het proces van het maken van dingen vind ik erg mooi. 
Voor de optochtwagens maakte ze vaak kleding. In het 
verleden maakte ze ook Friese poppen. De kleding van de 
poppen wel te verstaan. Ook bood ze lang geleden een uur-
tje ondersteuning aan de kinderen van De Paedwizer die 
breien wilden leren.

Ongeveer 10 jaar geleden is 
Tinie begonnen met het spe-
len op de trekzak. Ze volgde 
een aantal jaren les. Twee 
broers speelden al trekzak en 
gitaar. Binnenkort wordt een 
broer 60 jaar. Tinie en haar 
andere broers laten op zijn 
verjaardag een lied horen. 
Muziek is belangrijk. Muziek 
maakt Tinie blij. 
Sfeer maken is voor Tinie heel 
belangrijk. In haar hobby-
kamer staan daarom op een 

dressoir allerlei engeltjes die ze verzamelt. Ook is er in huis 
een verzameling theepotten en oud porselein te vinden. Die 
gebruikt Tinie als ze bij voorbeeld een high tea organiseert. 
Het lekkers bij de thee bakt ze dan zelf. 
Vraag: Wat zou je voor hobby’s willen doen in de toekomst? 
Antwoord: Zingen in een koor en leren schilderen. Maar op 
dit moment heeft ze geen tijd meer voor extra hobby’s. 
Wie bij Tinie op de thee of koffie is geweest, gaat naar huis 
met een hoofd vol ideeën. 
Voor mij was dit een inspirerende ontmoeting die zeker het 
vermelden in dit kerkblad waard is. 

De hobby van:
Tinie van Lingen
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JAARPROGRAMMA ACTIVITEITEN

Odulphuspad 

Zaterdag 26 november
We starten onze pelgrimstocht vanuit Oosthem naar Sneek 
met 22 personen. Het is 
een prachtige dag van-
daag, ook geen onver-
harde paden en klim-
partijen zoals de laatste 
tocht. Via Nijesyl komen 
we door IJlst waar we in 
café Utherne koffiedrin-
ken.
Tegenover dit café staat 
1 van de 11 fonteinen 
(culturele hoofdstad 
2018) zeer kleurrijk met 
bloemen en vlinders.We 
vervolgen verkwikt weer 
onze route. Ook staat 
er in IJlst houtzaagmolen “De Rat”. Deze ligt aan de Geeuw 
een eeuwenoude  vaarverbinding tussen IJlst en Sneek, ge-
bouwd in 1828. 

We arriveren in Sneek en lo-
pen over de prachtige houten 
brug Krúsrak de stad in. Op 
een mooie plek leest Jetty een 
gedicht voor, over de herfst 
met zijn mooie kleuren.
Dwars door de stad komen we 
aan bij het eindpunt, weer 14 
kilometer in de benen.

Jetty Koolstra

Twee avonden over één Bach-Cantate

Datum: Dinsdagavond 31 januari
Locatie:  thuis bij Selma en Aart Veldhuizen en niet in  
 de Hoekstien zoals in het activiteitenboekje   
 staat omdat de Hoekstien geschilderd wordt!
Aanvang:  19:30 uur

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 ochtend-
dienst (uitgezonderd de 40 dagentijd en advent) werd er na-
melijk 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 kerk-
dienst, de herkomst van de tekst en wat Bach met die tekst 
in de muziek doet. En daarvan laat ik natuurlijk ook frag-
menten horen. Het is een prachtige manier om dieper ken-
nis 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 mu-
ziek en Bijbeltekst elkaar kunnen versterken.  

Datum: 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 Can-
tate 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.

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 
is 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 ie-
mand 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 wa-
ren er ook geweest? En welke technieken passen bij jou?

Datum: Maandag 20 februari
Tijd:  19.30 uur
Plaats:  Hoekstien
Leiding:  ds. Aart Veldhuizen

Gezond ziek zijn

Zowel in de beweging van de positieve gezondheidszorg als 
in de Bijbel wordt er heel anders over ziekte en dood ge-
dacht 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:  dinsdag 7 maart
Tijd:  19.30 uur
Plaats:  de Hoekstien, Langweer
Leiding:  ds. Aart Veldhuizen
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PERSBERICHT

Gaat u ook mee op vakantie?

Het vakantiebureau organiseert vakanties met aandacht 
voor senioren en mensen met een zorgvraag. De vakanties zijn 
van zaterdag tot zaterdag, zijn verspreid door het jaar heen 
en vinden plaats in Dennenheul in Ermelo, Nieuw Hydepark 
in Doorn en Hotel IJsselvliedt in Wezep. Ook kunt u kiezen 
voor een van onze vaarvakanties op het schip Prins Willem-
Alexander.

Tijdens de vakantieweken kun u deelnemen aan allerhande 
activiteiten. U kunt wandelen of (rolstoel/duo) fietsen in de 
prachtige omgeving van de hotels, mee met een excursie, 
deelnemen aan een spel of genieten van een optreden. U 
kunt zelf kiezen waar u aan deel wilt nemen.

Onze vrijwilligers ondersteunen u daar waar nodig. Ook als 
u een zorgvraag heeft, staan de vrijwilligers voor u klaar: 
verpleegkundigen en verzorgenden continueren de zorg zo-
als u dat thuis gewend bent.

De vakantieweken worden mede mogelijk gemaakt door de 
Protestantse Kerk Nederland en hebben een open protes-
tants-christelijk karakter: iedereen is van harte welkom! Een 
predikant of geestelijk verzorger is aanwezig, verzorgt de 
zondagse viering en is beschikbaar voor een goed gesprek.

Meer informatie / reserveren
Wilt u meer informatie over onze vakantieweken of een 
vakantie aanvragen? Vraag dan onze vakantiegids aan via 

info@hetvakantiebureau.nl, (0343) 74 58 90 of kijk op onze 
website: www.hetvakantiebureau.nl.
Hier vindt alle informatie over data, tarieven en voor wie de 
vakantieweken bedoeld zijn.

Vrijwilliger worden? Vakantieplezier staat centraal!
Lijkt het u leuk om onze vakantiegasten een heerlijke onbe-
zorgde week te bezorgen? Meld u dan nu aan als vrijwilliger. 
Aanmelden kan via www.hetvakantiebureau.nl/vrijwilliger, 
hier vindt u ook meer informatie over ons vrijwilligerswerk. 
Of u kunt contact opnemen met Wim van der Tas, onze co-
ordinator vrijwilligers wvandertas@hetvakantiebureau.nl, 
(0343) 74 58 98

Wij verwelkomen u graag!

SAMENWERKINGSVERBAND

Geachte senioren in de ons omringende dorpen,

Alle landelijke KBO- én PCOB-afdelingen zijn sinds enige tijd 
een samenwerkingsverband aangegaan en vormen nu de 
grootste seniorenorganisatie van Nederland, met een sterk 
netwerk en 700 lokale afdelingen. Op de website https://
www.kbo-pcob.nl/voor-leden/ kunt u zien van welke dien-
sten de leden gebruik kunnen maken.

Dit jaar is de seniorenbond KBO uit St. Nicolaasga ook van 
naam veranderd en gaat nu verder als KBO-PCOB St. Nyk.  
Onze afdeling heeft ca. 220 leden die in ruil voor het lid-
maatschap van € 35,00 per jaar 10 maal per jaar het infor-
matieve KBO-PCOB magazine ontvangen. 

Daarnaast organiseert onze afdeling jaarlijks een aantal le-
zingen, een Kerstviering met diner en een fietstocht in de 

vroege zomer. Dit alles wordt gepubliceerd in de Aktyf, een 
eigen uitgave naast het grote magazine.

Wij nodigen u hierbij uit om eens vrijblijvend deel te nemen 
aan een activiteit.
Natuurlijk mag u ook direct lid worden van onze gezamen-
lijke seniorenorganisatie.
In dat geval kunt u contact opnemen met Gelly van de Weij, 
tel. 0513-432119, emailadres: eelkegelly@outlook.com.

Wij hopen u te mogen
verwelkomen,
graag tot ziens!

Koos de Jong, 
voorzitter 
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MISSION POSSIBLE

Berichten van Mission Possible Nederland      

Geroepen om te dienen
Afgelopen week hadden we weer contact met onze dierbare 
collega´s in Odessa, Oekraïne. Gelukkig lukt het nog steeds 
om wekelijks berichten te ontvangen en elkaar te spreken. 
In heel het land zijn er dagelijks meerdere stroomonderbre-
kingen als gevolg van de aanvallen op de energiefaciliteiten. 
Er is soms maar één of twee uur stroom per dag. Je kunt je 
voorstellen dat dit een grote impact heeft op ieders leven - 
vooral nu het weer koud wordt.
Maar’, schrijft Liliya, ‘we staan op, we trekken meer kleren 
aan en gaan door met onze opdracht:  hulp verdelen in de 
dorpen, voedsel- en brandstofprijzen monitoren en inkopen 
doen. We proberen foto’s, verhalen en rapporten te sturen 
als er internet is. 
Gisteren zijn we naar een supermarkt geweest die elektri-
citeit krijgt van een generator. Er zijn weinig klanten in de 

winkel, maar mensen zitten op de grond naast elkaar met 
een laptop of telefoon, in een poging hun werk gedaan te 
krijgen of online te gaan. Het was stil in de supermarkt, tot-
dat er een moeder binnenkwam met een baby die onop-
houdelijk huilde. Het bijzondere is dat niemand ongeduldig 
werd, in plaats daarvan probeerden mensen de moeder te 
helpen.
Ik denk dat de oorlog mensen meer medelevend maakt. 
Luchtsirenes loeien voor iedereen, iedereen heeft een don-
ker huis, iedereen heeft iemand, een geliefde, aan het oor-
logsfront. De omstandigheden zijn voor iedereen hetzelfde, 
maar mensen reageren er op verschillende manieren op. 
Sommige mensen worden overmand door angst of depres-
sie. Zij weten zich geen raad. Dankzij God kunnen wij, ge-
lovigen, onze toevlucht tot Hem nemen. Wij mogen zonder 
angst door moeilijkheden heen wandelen. We zijn geroepen 
om mensen in alle situaties te helpen en hen ertoe te bren-
gen Jezus te leren kennen.
We vervullen deze oproep samen. Sommigen van ons zijn in 
staat om financieel te helpen, anderen gebruiken deze fond-
sen om mensen in nood te dienen. We werken allemaal in 
Gods Koninkrijk. Moge de Heer iedereen zegenen die deze 
roeping om te dienen heeft aanvaard!’
Dit zijn krachtige en inspirerende woorden van Liliya. Dit 
raakt ook ons, we zijn geroepen om te dienen. Met de mo-
gelijkheden die God ons geeft. 
Op dit moment zijn we bezig een generator te kopen voor 
het kantoor van Mission Possible in Odessa. Daarnaast loopt 
ons winterprogramma door, daar schreven we eerder over. 
We kopen met name brandhout en voedsel. 
In contact met een Nederlans fonds hebben we een partij 
van 5000 Oekraïnse Bijbels gekregen, 2500 gewone Bijbels 
en 2500 kinderbijbels met kleurpotloden. We zijn het trans-
port voor deze Bijbels nu aan het regelen. 
We zijn ontzettend dankbaar voor de gebeden en de finan-
ciele hulp die we vanuit Nederland mogen ontvangen. Wat 
een bemoediging om zo samen te kunnen dienen! We blij-
ven bidden voor Liliya en haar teamleden. Dat zij een Licht 
van Hoop mogen zijn in de duisternis van deze oorlog. 

Meedoen met onze acties kan nog steeds. Maak uw gift over 
op NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. Oekraïne Winter of geef 
via een tikkie. www.missionpossible.nl. In Christus verbon-
den, Bert Dokter en Gerande Sikkema, Team Mission Pos-
sible Nederland. 

BERICHTEN VAN INLIA

Geen Henk of Piet, maar Mohammed

De veertig mannen die eerder in de Laarkerk in Zuidla-
ren werden opgevangen, zitten nu in hotel het Wapen 
van Vries. Hoteliers Herma en Gerard genieten ervan; 
werken met gasten is voor hen het mooiste wat er is. “Of 
ze nu Henk of Piet heten of Mohammed.” 

 Bij de start waren sommige omwonenden boos dat ze maar 
kort tevoren waren geïnformeerd. Herma hoopt dat diege-

nen beseffen dat de nood aan de man was. Nog meer hoopt 
ze dat de mensen die boos of verontrust waren eens een 
praatje maken met de mannen. 
“Dan merk je vanzelf dat ze net als jij en ik en ieder ander 
zijn.” In dat verband kwam het verschrikkelijk slecht uit dat 
het COA onlangs ineens twee Algerijnen in het hotel plaatste 
die zich vervelend gedroegen. Er is voor gezorgd dat de twee 
nog diezelfde dag naar Ter Apel werden gebracht. 
INLIA sloot een contract met het hotel om er voor een lange-
re periode een grotere groep mensen op te kunnen vangen. 
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De crisisopvang op verzoek van het Rijk vindt veelal in ker-
ken plaats, maar het is ingewikkeld om daar maandenlang 
een grotere groep op te vangen. 

Over de kop, in de berm
Net als in de kerken geven vrijwilligers hier lessen Neder-
lands en andere activiteiten. Gasten kunnen dagelijks naar 
de sportschool van het dorp en er zijn fietsen. “Er is er al een-
tje over de kop geslagen”, vertelt Gerard, “Lag in de berm, 
ambulance erbij. Wij bezorgd - ook over hoe dat moest met 
de ziektekosten! Het liep los.”
Je maakt wat mee als hotelier. Hebben ze een jongen ge-
holpen een ov-kaart aan te schaffen, heeft ‘ie niet begrepen 
dat hij ook moest inchecken. Worden ze gebeld door een 
conducteur “Ik heb hier een zwartrijder, hij heeft uw tele-
foonnummer bij zich”. Zij uitleggen. Het kwam goed; geen 
boete. 

Voor de dood weggesleept
Acht nationaliteiten zitten er. In de loop van de weken is het 
echt een vriendengroep gebleken. Toen er eind oktober een 
nieuwe gast kwam, verwelkomde de hele club hem samen. 

“Die jongen hebben we voor de dood weggesleept”, vertelt 
Herma, “Hij had zeven maanden gelopen. Zijn voeten waren 
blauw, helemaal ontstoken. Hij moet zóveel pijn hebben ge-
had. Een ingeschakelde verpleegkundige zei later: dit was 
kantje boord. Maar hij is er bovenop.”
Dankbaar werk, dat merk je. In het restaurant hangt een 
groepsfoto, van alle gasten samen, vóór het hotel. Hij hangt 
op een ereplekje.

PG LANGWEER

2023
Het nieuwe jaar brengt veel onzekerheden. Wereldwijd en 
landelijk liggen er veel problemen die moeten worden opge-
lost. Plaatselijk willen we als Kerk Langweer nadenken over 
de toekomst van onze Protestantse Gemeente in Langweer. 
Daar gaat u ongetwijfeld meer over horen de komende tijd, 
al heb ik nog geen idee welke kant het op zal gaan.
Na alle kerkdiensten in december heb ik vooreerst in ja-
nuari geen kerkdiensten en dat geeft weer even lucht om 
nieuwe inspiratie op te doen. In februari keert de drukte te-
rug met de kerkdiensten die live op Omrop Fryslân worden 
uitgezonden. Het is erg fijn om dat samen met collega Gerda 
Keijzer op te zetten. We verheugen ons erop. Elders kunt u 
er meer over lezen!

Meeleven
Een aantal mensen in ons dorp zijn zwaar ziek. Voor som-
migen was dat bericht plotseling, maar ook als het al langer 
bekend is, kan het zwaar wegen als je beseft dat dit jaar 
mogelijk het laatste jaar is voor jezelf of je geliefde. 
In de eerste week van het nieuwe jaar overleed Karin Ponne. 
Wat een gemis voor Tjeerd, haar kinderen, haar zussen, haar 
moeder en haar beppe en ieder die haar lief had. We wen-
sen hen veel sterkte toe.

Mart en Tessa de Jong kregen op 18 december een zoon: 
Lars Daniël. Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd!

Mijn drie werkkringen
Ik ben nu al negen jaar voor 50% als predikant aan het werk 
voor Kerk Langweer. Naast andere momenten in de week is 
dat momenteel vaak op de woensdag en donderdag. Het is 
fijn werken voor Kerk Langweer!
De meeste Langweerders weten dat ik ook nog ander werk 
heb, maar ik hoor vaak dat men niet precies weet wat dat 
dan precies is. Daarom vertel ik er hieronder iets meer over. 

Twee dagen per week werk ik als geestelijk verzorger in het 
Antoniusziekenhuis in Sneek, meestal op maandag en dins-
dag. Als geestelijk verzorger ben ik er in het ziekenhuis voor 
iedereen die behoefte aan een gesprek heeft en ondersteun 
ik de instelling in moeilijke keuzes die moeten worden ge-
maakt. Als ‘gastpredikant’ ging ik in het ziekenhuis in Sneek 
in het afgelopen jaar ook veel in de kerkdiensten voor, maar 
er is besloten om te stoppen met de kerkdiensten in het zie-
kenhuis omdat er nauwelijks meer patiënten naar de kerk-
diensten kwamen. Dat komt omdat de gemiddelde patiënt 
nog maar iets van twee dagen in het ziekenhuis verblijft en 
ook omdat patiënten die kerkelijk zijn vaak online de kerk-

VANUIT DE LEGEBUORREN



10PG
 L

an
gw

ee
r

10

dienst van hun eigen gemeente volgen. Als geestelijk ver-
zorger ben ik overigens zeker niet alleen voor christelijke 
mensen, maar voor iedereen die behoefte aan nabijheid 
heeft. Overigens: ligt u op enig moment in het ziekenhuis 
in Sneek, geef me dan wel even een seintje als u graag een 
gesprek met me in het ziekenhuis hebt. Want vanwege de 
privacy kan ik niet zomaar in dossiers kijken van mensen bij 
wie ik niet betrokken ben. Als je in het ziekenhuis bent, ben 
je welkom om even te komen buurten. Mijn kamer is naast 
het stiltecentrum.

Naast mijn werk in Langweer en in het ziekenhuis heb ik ook 
mijn eigen praktijk (www.uiteraart.nl). Ik verzorg supervisie-
trajecten voor mensen die als dominee, priester, kerkelijk 
werker of geestelijk verzorger werkzaam zijn. Dat kan zijn 
omdat zij het gevoel hebben dat ze vastlopen in hun werk, 
omdat ze hulp vragen bij keuzes die ze willen maken, of zich 
meer willen verdiepen in het werk dat ze doen. Ik begeleid 
dus dominees en geestelijk verzorgers die onder begeleiding 
willen kijken naar hun eigen werk. Daarvoor voer ik zo’n 10 
tot 15 gesprekken van een uur met hen thuis in mijn spreek-
kamer, vaak op vrijdag of op randen van een andere dag. Ik 
doe dat ook wel eens wandelend (meestal De Hoek rond), 
dus als u me met een onbekende wandelend in gesprek ziet, 
dan is de kans groot dat ik een begeleidingsgesprek met die 
persoon aan het voeren ben. Er zijn in Nederland ongeveer 
twintig pastoraal supervisoren zoals ik die dat doen en pre-
dikanten zijn verplicht zo eens per vijf jaar zo’n traject met 
een supervisor of een andere begeleider aan te gaan. 

Binnen mijn praktijk heb ik nog een paar activiteiten die 
ik doe. Zo verzorg ik elk jaar namens de landelijke Protes-
tantse Kerk Nederland de nascholing voor beginnende ker-
kelijk werkers in Nieuw Hydepark in Doorn. Verder begeleid 
ik momenteel de Protestantse Gemeente Britsum/Koarnjun/
Jelsum in keuzes die zij voor de toekomst wil maken. Een 
andere klus is dat ik help ik om een groep te maken van 
de toekomstige kleasterlingen van it Westerhûs (het retrai-
tehuis dat Nij Kleaster aan het bouwen is). Ook ben ik ver-
trouwenspersoon bij Nij Kleaster. Eerder begeleidde ik de 
Protestantse Gemeente Dokkum in hun keuze welke kerk-
gebouwen er afgestoten moesten worden. Het is leuk om 
telkens weer nieuwe opdrachten te krijgen. Geregeld zit ik 
vol en moet ik mensen op een wachtlijst zetten. 

Terugblik kerkdiensten
We hebben bijzondere diensten achter de rug, mooie dien-
sten om op terug te kijken. 
Op 4 december stond de dienst in het teken van afscheid en 
bevesting ambtsdragers. Fokke Hoekstra en Rinny Pijpker 
legden hun ambt als ouderling-kerkrentmeester en ouder-
ling neer. We danken hen voor hun inzet, betrokkenheid en 
integriteit en wensen hen al het goede toe!

Henk Westra en Marten Klaas Brinksma werden bevestigd 
tot ouderling-kerkrentmeester. 

Op 18 december kwam het Agricola Consort in de morgen-
dienst van 18 december een Lesson and Carols uitvoeren in 
een volle kerk. Het was prachtig. De dienst was voor hen erg 
emotioneel, omdat een van hun bassen (Gerwin Hoekstra, 
organist van de Jacobijnerkerk Leeuwarden) op 30-jarige 
leeftijd overleden was en dit na zijn uitvaart de eerste keer 
weer was dat ze weer samen zongen. ’s Avonds zongen ze 
hetzelfde programma in de Martinikerk in Groningen en ze 
zijn zeker bereid om nog eens te komen zingen! Dirigent 
Jaap de Kok is overigens ook dirigent van het Roder Jon-
genskoor en ook met hen wil hij wel eens in onze Dorpskerk 
komen zingen. We gaan het zien!

Op 24 december organiseerde het dorp de Krystkuijer (waar 
ik helaas zelf niet bij kon zijn vanwege de VolksKerstZang 
in het ziekenhuis) die eindigde in een bomvolle Dorpskerk. 
Prachtig! 
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Om 23:00 uur begon de kerstnachtdienst waarin het Inter-
kerkelijk Koor Langweer als vanouds zong. Wat fijn dat het 
koor een doorstart heeft gemaakt, we hopen ze nog vaak te 
horen zingen! 

Op Kerstmorgen hadden we een intieme viering in een kring 
rondom de tafel voor in de kerk en waar Rinny Pijpker een 
prachtig kerstverhaal vertelde. Omdat er wat mis was ge-
gaan in de planning van organisten schoven we de piano 
erbij waarop zoon Henk, die toevallig met zijn vriendin in 
de kerkdienst aanwezig was, de kerstliederen begeleidde. 
Na de Oudjaarsdienst hadden we dit jaar ook op Nieuw-
jaarsmorgen een kerkdienst omdat 1 januari dit jaar op een 
zondag viel. Pal voor aanvang van de kerkdienst kozen we 
ervoor om ook in die dienst in een kring rondom de avond-
maalstafel te gaan zitten, wat met het oog op de Avond-
maalsviering mooi was. 

Vooruitblik kerkdiensten 
Zondag 29 januari is ds Corrie Bark onze voorganger in de 
kerkdienst. Corrie Bark was dominee in Boornbergum en la-
ter op Terschelling (Westerkerk). In de tijd dat ze nog theolo-
gie studeerde woonde ze in Veenwouden waar ik predikant 
was en haar leerde kennen toen zij daar in de kerkenraad 
zit. Corrie is inmiddels sinds een paar jaar met pensioen en 
is met haar man in Akkrum gaan wonen. Momenteel springt 
ze bij in de Protestantse Gemeente Haskeroord (Oudehaske, 
Haskerhorne en Vegelinsoord) waar momenteel geen predi-
kant is. Ze is al eerder in Langweer in een kerkdienst voor-
gegaan en we hadden haar ook ‘geboekt’ voor een avondje 
schilderen dat door Corona niet door kon gaan. 

In februari worden alle kerkdiensten van Langweer en Op ‘e 
Noed live op Omrop Fryslân uitgezonden. Die diensten begin-
nen steeds om 10 uur en worden gehouden in de kerk van Ids-
kenhuizen. Voor meer info verwijs ik naar elders in dit blad.
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Gemeenteleden die in 
Februari / Maart 2023

 80 jaar of ouder mogen worden :

16-02-2023     Mevr. G. Beuckens-van der Land
  Hendrik Dijkstraleane 1, 8525 GM Langweer

01-03-2023     Mevr. G. Faber-de Jong
  De Molier  5, 8525 EX Langweer

11-03-2023     Mevr. G. Breman-Beens
  Langestraat 142, 8281 AP Genemuiden

12-03-2023     Mevr.  A. Mulder-Boeré
  Boarnsweachsterdyk 5, 8525 EA Langweer

Met onze hartelijke gelukwensen het volgende gebed van 
Toon Hermans.

Op 5 maart zijn we dan weer terug in onze eigen vertrouw-
de Dorpskerk. Voorganger is dan dr Jan Henk Hamoen. Jan 
Henk is theoloog en kunstkenner en promoveerde in 2010 
op een proefschrift over de kunstenaar H.N. Werkman en 
Chassidische legenden. Tot aan zijn pensionering was hij do-
minee in Joure, waar hij nog altijd woont.

We zijn van plan om op zondag 12 maart een totaal nieuw 
soort kerkdienst te houden. We noemen het vooralsnog een 
Kliederkerkviering die gericht zal zijn op jong & oud naar 
voorbeeld zoals men dat elders ook doet. Deze dienst wordt 
voorbereid door Ida Westra, Tessa de Jong, Ilse Hoekstra en 
Aart Veldhuizen en het is de bedoeling dat ook kinderen (en 
hun ouders) uit Op ‘e Noed worden uitgenodigd. 

Op 19 maart is ds Aizo Wiebenga onze voorganger. Aizo was 

een van mijn collega’s in Sneek en is na zijn pensionering 
momenteel onder meer werkzaam bij de protestantse ge-
meente Op ‘e Noed in Doniahiem. Op 26 maart gaat Henk 
Steinvoort weer eens in ons midden voor. Henk is predikant 
in Cothen en heeft een vakantiewoning in Boornzwaag.

Lunch mei Petear – 8 februari
Op 30 november begonnen we met wat nieuws, wat we op 
11 januari herhaalden: Lunch mei petear! Deze bijeenkom-
sten zijn ongedwongen en bestemd voor alle Langweerders. 
Om 11:00 uur schuiven we in de Hoekstein bij elkaar aan en 
zo rond 12:00 uur pakken we onze (eigen) lunchpakketten 
erbij en wordt er een lekkere kop soep geserveerd. Onder-
tussen hebben we het ergens over. Waar we het over heb-
ben, bepalen we zelf met elkaar. Op 8 februari is ieder die 
aan wil schuiven van harte welkom!

VERJAARDAGEN

Zon
Heer,

Het is niet overdreven
dat men de aarde

ook wel eens een dal van tranen noemt.
Toch hebt U diezelfde aarde

veel blijheid ingeschapen.
Er is zoveel vrolijkheid

in de zonnige tinten
van bomen, planten en bloemen,

En ook de blijheid in ons
komt van U.

Leg mij een vrolijk gebed
in de mond, Heer,

een lied
een melodie van dankbaarheid

opgetogen woorden
over het goede van dit leven.

Leer mij bidden
als de hemel donkert, Heer,

maar aanvaard ook mijn blijheid 
als een gebed.
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Afwezig m.k.: ds. Aart Veldhuizen, ouderling Helma van 
Tongeren en kerkrentmeester Fokke Hoekstra 

Opening Voorzitter Rinny Pijpker opent de vergadering met 
een voor deze tijd heel toepasselijk gebed: ‘Voor hen die ons 
regeren’ en wenst daarna allen een goede vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Ingekomen stukken: 
*  email van ds. met verschillende aandachtspunten.
* overlijdensberichten van dhr. T. Pol (3 okt.) en van mevr. J. 

Breeuwsma-de Boer (9 okt.). 
Notulen 31 augustus 2022 worden goedgekeurd met dank 
aan de scriba.
Mededelingen predikant: 
*  Joyce Brinksma en Arjen Bijl doen het verzoek om op 6 

november hun zoontje Jidde Sipke te laten dopen. Beslo-
ten wordt om het verzoek in te willigen en de geplande 
Maaltijd van de Heer uit te stellen.

Voorstellen uit overleg met PG Op ’e Noed: 
*  In najaar 2023 weer een keer rond de tafel
*  Ook in Op ’e Noed gaan ze een sterkte-zwakte-analyse maken. 
*  Kijken wat we praktisch samen kunnen doen als dat taken 

verlicht en elkaar versterkt.
Terugblik diensten: 11 september, de gezamenlijke ge-
meentezondag was zeer geslaagd, zo wordt vastgesteld. 
Ouderlingen: 
*  Het pastoraat: er zijn momenteel veel zieken in Langweer. 
*’ Lunch mei petear’; het idee is om enkele ochtenden vanaf 

11 uur een gezellig samenzijn te organiseren, met een 
kopje koffie en ‘petear’, zelf lunch meenemen en een 
kopje soep en drinken wordt aangeboden. 

* Doopdienst/ Oogstdienst 6 november, gevraagd zal wor-
den of men lang houdbare voedingsmiddelen wil mee-

brengen bestemd voor de Voedselbank.
* Gedachtenisdienst 20 november: m.m.v. een dubbelkwar-

tet met o.a. “Jesu meine Freude”.
Diakenen: 
* Diakenen Jetske de Jong en Els Theel hebben een geza-

menlijke avond voor diakenen bijgewoond in Idsken-
huizen. “Een mooie avond met pittige rollenspellen over 
sterke vrouwen uit de Bijbel, om van te leren”. 

*  Voor de Oekraïners, wonende in ‘De IJsvogel’, is om een 
tafeltennistafel gevraagd. Er wordt besloten om er één 
aan te schaffen. De kerk blijft wel eigenaar. 

*  Op ’e Noed heeft een app voor de collectes in de kerk. Men 
is het erover eens dat dit voor Langweer nog te vroeg is.

* In deze tijd waarin de nood soms hoog is in gezinnen, van-
wege de stijgende kosten voor het levensonderhoud, wil 
men graag helpen, maar diakenen zeggen dat het moei-
lijk is om armoede te signaleren. Ook diakenen van de 
naburige gemeentes bevestigen dit. 

Kerkrentmeesters: In december gaat de toren in de steigers 
en in januari begint men aan de herstelwerkzaamheden.
Sterkte- en zwakteanalyse: De vragen van de sterkte- en 
zwakteanalyse van de kerk Langweer worden uitgebreid be-
antwoord. Er zal later op terug worden gekomen. 
Gemeenteavond: Gezien de huidige corona-ontwikkelingen 
wordt besloten om de gemeenteavond uit te stellen naar het 
voorjaar. 
Wat verder ter tafel komt: Het ‘Kerkenpad’ leverde na 10 
open middagen 66 bezoekers op. Drie organisten hebben 
elk een middag gespeeld. Een matig resultaat, zo wordt vast-
gesteld. 
Sluiting: Reinoud de Boer leest een gedicht voor uit het 
kerkblad van R.K. Kerk, ‘Toch blijven leven’ en de voorzitter 
bedankt daarna allen voor de inbreng.

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 12 OKTOBER 2022 IN DE HOEKSTIEN

Beste minsken,
Men seit wolris “oan alle dingen komt in ein” en sa wie ‘t ek op 4 desimber l.l. doe ‘t ik ôfskie naam as âlderling tiidens de 
tsjerketsjinst. Yn 2002 waard ik keazen troch de gemeente en ik ha d’r ja op sein. Ik ha it altyd mei in soad nocht dien, 
ha it nea as in lêst fielt. En nei ferrin fan tiid groeie je yn dat wurk. Eins soe elts ris in perioade meidraaie moatte…. je 
wurde d’r safolle ryker fan. Mei tankberens sjoch ik nei de efterlizzende jierren werom.
Myn grutte tank sprek ik út foar de gemeente dy‘t my ‘t fertrouwen skonken hat. Tankjewol! De fijne gearwurking as 
tsjerkerie en dûmny, ús fergaderingen wiene altyd plesierich en ûntspannend. Tank dêrfoar. We ferlieze elkoar net út ’t 
each, ik bliuw ferbûn oan de tsjerklike gemeente Langwar.
Ik winskje eltsenien alle goeds ta mar boppe al dat we ús droegen witte troch de seine fan God ús Hear.

Riny Pijpker-van der Spoel

Opbrengst collectes oktober en november

 2 oktober €  46,37 Collecte Israëlzondag
 9 oktober € 63,40  
 16  oktober € 43,88   Collecte  Kerk in Actie Indonesië
 23  oktober € 47,05
 30  oktober € 31,49
 6  november € 103,39   Collecte  Kerk in Actie Zambia   
     zending
 13  november € 39,05

 20  november € 82,80 Collecte Protestantse Kerk 
     Eeuwigheidszondag
 27  november €  51,45

In februari worden er geen diensten in Langweer gehouden. 
Samen met Op ’e Noed worden er 4 diensten gehouden in 
samenwerking met Omrop Fryslân in de kerk van Idskenhui-
zen. Wij volgen dan het collecterooster van Op ’e Noed.

VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN
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Bijzondere diaconale collectes

5 maart Collecte Kerk in Actie Palestina
Samen bijbellezen opent deuren
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in 
het Heilige land: minder dan 2 procent van de bevolking 
is christen, Kerk in Actie steunt het werk van verschillende 
organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteu-
nen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeen-
teleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze 
passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de 
kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en 
zoeken naar oplossingen.

12 maart Collecte Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat
Omzien naar gevangenen
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zit-
ten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt 
ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. 
Daarom reiken (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun fa-
milie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk 
in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die 
omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen 
bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans 
bieden in de maatschappij.

Aanvullende informatie van de Diakenen

De collecte gehouden op de kerstmiddag van de Diaconie 
heeft het prachtige bedrag van € 279,20 opgebracht. Deze 
zal worden geschonken aan de voedselbank. Op deze mid-
dag hebben we uitgelegd dat steeds meer mensen gebruik 
moeten maken van de voedselbank. Aan de andere kant 
ontvangt de voedselbank steeds minder voedsel van de win-
kels omdat die proberen de verspilling tegen te gaan. Op 
deze manier wordt men steeds afhankelijker van giften. Wij 
zijn dan ook heel blij met uw gulle giften. Ook de 30.000 
Douwe Egberts Waardepunten en de 18 kerstpakketten die 
naar de kerk gebracht zijn helpen hen zeer en worden in 
dankbaarheid aanvaard. 
Wat fijn dat zovelen denken aan mensen die het moeilijk 
hebben. Het geeft ons een warm gevoel zoveel betrokken-
heid uit het hele dorp te ontvangen, en wij willen iedereen 
die hieraan heeft bijgedragen dan ook heel hartelijk bedan-
ken. 
Ook de mensen die ons deze kerstperiode hebben geholpen 
op wat voor wijze dan ook willen wij bedanken. Wij ervaren 
het als heel bijzonder dat er altijd weer mensen klaar staan 
om te helpen.

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Mutaties

Vertrokken: Dhr. H. Boersma, Langwarderdyk 14, Sint Nico-
laasga naar elders

Deze ploeg heeft jarenlang de kerk in kerstsfeer gebracht en 
heeft nu afscheid genomen.

Een nieuwe ploeg heeft de werkzaamheden al overgeno-
men.
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Predikant:  Ds. Aart Veldhuizen, Legebuorren 67, 8525 GX Langweer.
 aart.c.veldhuizen@gmail.com Tel. 06 - 107 021 65
Ouderling scriba:              Geertje Minnee-Schalkers, Lyts Dykje 14, 8525 GC Langweer Tel. 0513 - 499 248
 scriba@kerklangweer.nl   
Overige ouderlingen: Rinny Pijpker-van der Spoel Tel. 0513 - 499 307
 Helma van Tongeren-Waschkiewitz Tel. 06 - 110 923 17
Diaconie administratie: Jetske de Jong-Beuckens, Bredijk 4, 8525ER Langweer Tel. 0513 - 499 738
 diaconie@kerklangweer.nl 
 Banknummer: NL07.RABO.0334.7030.85
 Project Gezamenlijke Diaconieën en Caritas: “Thomashuis Sint Nicolaasga”
 Banknummer: NL93.RABO.0370.6020.13
Overige diakenen: Els Theel-Handgraaf                             Tel. 0513 - 436 900
 Pieter Brinksma Tel. 0513 - 499 310
Kerkrentmeesters: Voorzitter: Reinoud de Boer Tel. 06 - 372 745 03
 Administratie: Fokke Hoekstra, Houtvaartweg 3, 8525 GC Langweer Tel. 06 - 423 051 88
 Ledenadministratie: 
 Grietje de Boer-Faber, Langwarderdijk 7, 8525 DP Langweer Tel. 0513 - 499 449
 Banknummer: NL67.RABO.0334.7007.44
 beheer@kerklangweer.nl 
De Hoekstien: Beheerder: Pietie Wildschut-v.d. Meulen, Lyts Dykje 34, 8525 GC Langweer Tel. 06 - 129 569 47 
 pietiewildschut@hotmail.com
Kosterpoule: Coördinatie: Marten Klaas Brinksma Tel. 06 - 108 502 22
Redactie kerkblad             Aukje de Jong-de Jong, It Boerein 2, 8523 NX Idskenhuizen Tel. 0513 - 853 637
 Geertje Minnee-Schalkers Tel. 0513 - 499 248
 kerkblad@kerklangweer.nl Tel. 0513 - 431 407
Website  Els Theel-Handgraaf Tel. 0513 - 436 900
 Aukje de Jong- de Jong Tel. 0513 - 853 637
 Website protestantse gemeente te Langweer:  www.kerklangweer.nl
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PG OP ’E NOEDOp ’e Noed

protestantse
  gem

eente

Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

Verslag van de Grote Kerkenraad
 op 9 november 2022 

Opening 
Jan de Jong leest met ons een stukje uit de bundel van do-
minee Vlasman en gaat voor in gebed. In het bijzonder heet 
hij de heer Kleinhesselink welkom. Binnen de gemeente 
van Heerenveen is hij initiator van de Groene Kerk. De heer 
Kleinhesselink zal ons deze avond hier meer over vertellen. 

Notulen en actielijst 
De notulen van de vorige Grote Kerkenraad worden onge-
wijzigd vastgesteld. De notulen van de Kleine Kerkenraad 
zijn ter informatie en worden later vastgesteld. De actielijst 
wordt doorgenomen en bijgewerkt. Op deze manier worden 
alle taken die in behandeling zijn bij de colleges gevolgd. 

Financiële zaken 
De jaarrekening van 2021 wordt kort besproken en is voor 
iedereen duidelijk. De kerkenraad stelt de jaarrekening 
hiermee vast. Gemeenteleden kunnen straks een verkort 
overzicht terugvinden op de website. Opvallend is dat de in-
komsten van kerkelijke bijdragen minder worden. Door gro-
tere giften blijft het vermogen van de kerk voorlopig goed. 
De begrotingen voor 2023 van de colleges van kerkrent-
meesters en diaconie zijn gedeeld bij de vergaderstukken 
en worden toegelicht. De begrotingen zijn beide akkoord. 

Groene Kerk 
Groene kerk staat voor duurzaam en aardvriendelijk. De 

kerkenraad vraagt zich af hoe we hier als kerk meer invul-
ling aan zouden kunnen geven en wil zich de komende pe-
riode hierin verdiepen. 
De heer Kleinhesselink is daarom uitgenodigd voor uitleg en 
inspiratie. De speerpunten van een groene kerk zijn: schep-
ping en natuur, geloof en inspiratie, beleid en aanpak, be-
wust inkopen doen, geld en energie en klimaat. 
Als Groene Kerk beloof je om hier kleine of grote groene 
stappen in te zetten. Een Groene Kerk komt voort uit onze 
verantwoording als Christenen om te zorgen voor Gods’ 
schepping. 
De kerk kan beginnen met vragen als, wat zouden we wil-
len, welke intentie hebben we als kerk en welke ideeën 
hebben we? Stappen die we als kerk kunnen zetten zijn bij-
voorbeeld: zuinig omgaan met energie, aanschaf van zon-
nepanelen, bewust inkopen doen of een groenere omgeving 
maken rond onze kerkgebouwen. De kerkenraad geeft aan 
dat wij als kerk nu ook al dingen doen op het gebied van 
duurzaamheid. 
We vragen ons ook af in hoeverre we het belangrijk vinden 
om hier een label aan te plakken. De kerkenraad neemt het 
onderwerp Groene Kerk de komende tijd verder in beraad. 
Het spreekt voor zich dat we de zorg voor natuur en schep-
ping als onze verantwoordelijkheid zien en als kerk onze 
bijdrage hieraan willen geven. 

Sluiting 
Tijdens de rondvraag wordt nog aangegeven dat de avond 
voor vrijwilligers zeer geslaagd was en goed georganiseerd. 
Daarna sluit Jannie deze vergadering.

TERUGBLIK

Doe goed zoek recht

Dit is het thema van de oecumenische viering.
Samen met de leden van de Raad van Kerken hebben we 
weer een mooie inspirerende viering samengesteld, waarbij 
we het koor Om ‘e Nocht uit Woudsend hebben uitgenodigd 
om de muziek en de zang te verzorgen.
Het wordt een viering van samen zingen en samen bidden, 
wat ook goed past in deze bidweek voor de eenheid.
Graag willen we u allen van harte uitnodigen om deze vie-
ring mee te beleven, want vieren lukt alleen als we het met 
zijn allen doen.

Voorgangers:  Dominee Warnar en Pastoor Hoogma
Datum:   Zondag 22 januari
Tijd:        09.30 uur
Plaats:   H. Nicolaaskerk te St. Nicolaasga

Wijkavonden: Aan Tafel

Velen van u hebben zich aangemeld voor de wijkavond. 
U ontvangt binnenkort een persoonlijke uitnodiging via de 
mail, maar we geven alvast de data

16 februari wijk 2, 3, 4, 5 
(Tjerkgaast en deel Sint Nicolaasga) 
ouderlingen: Fedde Kooijker en Jikke de Jong

VOORUITBLIK
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17 februari wijk 1, 
(Huis ter Heide e.o. en deel Sint Nicolaasga)
ouderling Greta van der Meer  
24 februari wijk 6, 
(Idskenhuizen) 
ouderling Jaap van der Heide

Mocht u zich niet hebben aangemeld, maar toch graag mee 
willen doen aan 1 van deze wijkavonden, neem dan contact 
op met 1 van de ouderlingen of predikant. 

Met vriendelijke groet, Jikke de Jong

Kerkblad kerk app

Begin december hebben we de kerk-app geïntroduceerd in 
onze gemeente. Meerdere berichten op de Ontmoeting en 
de presentatie in de dienst van 11 december zorgde tot nu 
toe voor 45 leden die zich aanmelden.

De kerk-app is gemakkelijk te downloaden via de Playstore 
of de App store. Na de download meld jij je aan en krijg je 
van de ons, de beheerders van de kerk-app, toegang tot de 
app. Dit betekent dat er geen mensen aangemeld kunnen 
worden op de app die niets met onze gemeente te maken 
hebben.

Nadat je toegang hebt tot de app, heb je verschillende groe-
pen waar je automatisch voor aangemeld wordt maar er zijn 
nog veel meer groepen waar jij je ook nog voor aan kan mel-
den. Via de knop Ontdek in het scherm van Mijn kerk, kom 
je bij alle groepen die op dit moment in deze kerk-app aan-
gemaakt zijn. Wil je bijvoorbeeld je favoriete foto’s delen? 
Klik op de map Foto van de Week en je wordt toegevoegd. 
Maar wil je liever met een ander afspreken voor een bakje 
koffie? Klik dan op de groep Bakkie doen. En er zijn nog heel 
veel andere groepen om te ontdekken.

Wij raden aan om een kijkje te nemen in de verschillende 
groepen en meld je aan. Als je niet meer in die groep wilt 
dan kan je via je profiel weer uit de groep door op het sym-
bool van de betreffende groep te klikken.

Mocht je helemaal vastlopen met de app of gewoon een 
vraag hebben, vraag het alsjeblieft aan een van ons. Na de 
kerkdiensten, of gewoon in de wandelgangen, zijn wij altijd 
beschikbaar om mensen te helpen met de app.

We zien elkaar online!

Jannie van Koten en Gerda Keijzer
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Overzicht collecten Diaconie

Datum Doel Bedrag

13 nov Vrienden van Maykehiem 113,95

20 nov Diaconie 194,25

27 nov Kerk in Aktie Onderwijs  154,40  
 kinderen Colombia

4 dec Gez. Diaconieën/Caritas 76,14

11 dec Diaconaat vluchtelingen Griekenland 81,45

18 dec Dienst in Langweer 0,00

24 dec Kerk in Aktie Kinderen in de knel 48,80

25 dec Kerk in Aktie Kinderen in de knel 75,00

31 dec Diaconie 64,80

Opbrengst collecten Kapel Doniahiem
 tbv. Wilde Ganzen

17 nov.  € 48.25
  1 dec   € 28.50

Gift

De Diaconie mocht een mooie gift ontvangen van € 3.000.- 
bestemd voor diaconale doeleinden, waarvoor hartelijk 
dank. Hiervoor zal een passende besteding gezocht worden.
 

Kerstmiddag 80-plussers

Zaterdag 10 december was een mooie middag voor de 
80-plussers.
De diaconie nodigde via de Geschakeld, gemeenteleden uit 
voor een gezellige middag. Om 4 uur waren er zo’n 35 ge-
meenteleden aanwezig.
We werden welkom geheten met koffie of thee met wat lek-
kers. Een warm welkom dus! (en het was lekker warm) !!
Er werd druk gepraat: “Hoe is it mei dy? “en “ Wat haw ik dy 
yn in skoft net sjoen”, enz, enz.
Er werden enkele kerstliederen gezongen en Jannie van Ko-
ten las een mooi kerstverhaal voor. Na Jannie haar verhaal 
is er even lekker geborreld.

We kregen ook nog een broodje kroket en gingen, nadat Nel 
Pit iedereen bedankte voor zijn of haar komst, voldaan en 
tevreden naar huis.
Dames diaconie bedankt!  

Wietske de Glee

Kerstpakkettenactie

De Stichting diaconale werkgroep solidair Skarsterlân heeft 
op 17 december een kerstpakkettenactie gehouden. Het 
weekend voor de Kerst kon men het kerstpakket brengen 
naar kerken van onze voormalige gemeente Skarsterlân. 
Rond de 30 kerstpakketten zijn er bij de R.K. kerk gebracht.
Wij willen iedereen die hun pakket hebben afgestaan héél 
hartelijk bedanken!

DE waardepunten actie

In de maand december kon men DE waardepunten inleve-
ren in de speciale DE boxen die in veel supermarkten en 
kerken van de voormalige gemeente Skarsterlân hebben 
gestaan. In Sint Nicolaasga bij de Jumbo en in de RK kerk. 
Opbrengst: 138.600 waardepunten.
In februari krijgen we hiervoor weer heel veel pakken koffie 
die we kunnen geven aan de klanten van de Voedselbank. 
Hoeveel de totale opbrengst van de punten is en de pakken 
koffie krijgt u nog te horen!
Namens de vrijwilligers van Voedselbank de Utjouwer onze 
hartelijke dank!!

VAN DE DIACONIE



19 PG
 O

p 
’e

 N
oe

d

VANUIT IJSSELMUIDEN

Mepworst en kattenspek

Met hangende schouders loop ik de supermarkt in. Pfff, wat 
een gedoe om telkens weer een maaltijd te moeten beden-
ken…! Wat moet ik nou weer maken? Ik kan geen besluit ne-
men bij de groenteafdeling. Het moet niet gekker worden. 
En als het dat nou alleen was. Maar het regent. Alweer…. Er 
is geen zon en die komt vooreerst ook niet. Kerst en Oud & 
Nieuw is al geweest, dus ook geen feestjes meer om naar uit 
te zien. Brrr, ik voel m’n humeur naar een absoluut diepte-
punt zakken. Dit is zo’n 
dag die je het liefst wil 
vergeten, zelfs al ben 
je nog niet eens halver-
wege. 

Ik ben zo besluiteloos 
als wat en loop als een 
kip zonder kop door de 
winkel. Zo beland ik bij 
de vleeswaren. Met een 
glazige blik bekijk ik al 
die ingepakte plakjes 
vlees, en opeens….. 

schiet me te binnen dat mijn jongste zoon toen hij klein 
was ‘mepworst’ op zijn brood wilde. Hij kreeg dat jaar op 
5 december een vliegenmepper met een stuk worst eraan 
vast gemaakt als surprise. En hoe mijn puberdochter – en 
dierenvriend in hart en nieren - op een morgen haar brood-
trommel voor die dag vulde en mij met een zéér veront-
waardigde en boze blik in de ogen vroeg hoe ik het in he-
melsnaam in mijn hoofd had gehaald om ‘kattenspek’ te 
kopen. Het duurde een hele tijd voordat ze bereid was nog 
eens goed naar het woord te kijken.

Nou, dat bedacht ik 
me, toen ik daar stond 
bij die vleeswaren. Wat 
heerlijk, zulke komi-
sche herinneringen. En 
geloof het of niet, maar 
de spreekwoordelijke 
zon brak door in mijn 
humeur en bleef de 
hele dag schijnen. Hu-
mor heelt! 

Ds. Gerda Keijzer

De Classis Fryslân, (die de hele provincie Fryslân omvat) 
heeft ds. Wim Beekman als classispredikant. Hij is ‘het ge-
zicht’ van de Classis, legt contacten met de gemeenten en 
bezoekt hen om te vragen hoe het met hen is. Dit is één 
van de taken van de Classispredikant, maar zijn takenpak-
ket omvat nog véél meer. 
Dit jaar hoopt ds. Beekman de pensioengerechtigde leeftijd 
te bereiken. Hij zal dan stoppen met zijn werk. De Classis 
moet op zoek naar een nieuwe Classispredikant. 
De sollicitatiecommissie bestaat uit zes leden. Drie vanuit 
het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht en drie uit de 
Classis. Eén van hen moet ook lid zijn van het Breedmode-
ramen van de Classis. ‘
Alle moderamenleden hebben taken binnen de Classis en 
vanaf deze maand zit ik in de sollicitatiecommissie voor de 
nieuwe Classispredikant die, als het goed is, in september 
aan het werk gaat. De sollicitatieprocedure zal tijd kosten, 
maar het is ook mooi werk. We hopen met elkaar een goede 
vervanger voor ds. Beekman te vinden. 

Ds. Gerda Keijzer 

CLASSISPREDIKANT

Wat sil it nije jier ús bringe?
Wat bringt “nije jier” ús no krekt net?

Sil it lok en segen wêze of soarch, 
fertriet en in tebrutsen hert.

We meie it lizze yn Gods hânnen, 
wy mei it bringe foar syn troan.

Fertrouwend kinne wy dan fierder, 
fan dei ta dei, fan hjoed nei moarn.

Rinske
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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!

Gebouwen
In alle drie de kerkgebouwen zijn inmiddels bolcamera’s ge-
plaatst om de diensten te kunnen opnemen en uitzenden. 
Ook is de positie van de beeldschermen in de kerken van 
Sint Nicolaasga en Tjerkgaast inmiddels aangepast. De over-
bodige camera’s en statieven zullen worden verkocht.
Tevens is het college bezig om zich te laten informeren over 
manieren van energiebesparing, omdat ook wij worden ge-
confronteerd met oplopende energiekosten. 

Gift
In november 2022 mochten wij een gift ontvangen van € 
50,- voor onze gemeente ‘Op’e Noed’.  Wij willen de schen-
ker hiervan hartelijk dank zeggen!

Actie ‘Kerkbalans 2023’                                           
Graag maken wij jullie nogmaals attent op de actie ‘Kerkba-
lans 2023’.  Vanaf 14 januari worden de antwoordenvelop-
pen langsgebracht, waarop kan worden aangegeven wat uw 
kerkelijke bijdrage voor 2023 zal zijn.
In de week van 21-28 januari zullen deze weer worden op-
gehaald. Alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage en 
medewerking.

Eindejaarscollecte 2022
De Eindejaarscollecte 2022 heeft het mooie resultaat van € 
1.457,50  opgebracht. De opbrengst komt volledig ten goede 
aan onze eigen gemeente ‘Op’e Noed’. 
Fijn dat u/jullie ons hiermee ondersteunen!

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

VAN DE KERKRENTMEESTERS
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Februari

4 Mevr. S.G. Taconis-Mink
 Lemmerweg 24, 8521 JN Sint Nicolaasga
12 Mevr. M.E. de Jong-Ooiman
 Stationsstraat 1, k 46, 8521 JT Sint Nicolaasga
13 Mevr. A. Koenen
 Stationsstraat 45, 8521 JT  Sint Nicolaasga
20 Mevr. S. Hazenberg-Boelsma
 Kempenaerlaan 4, 8521 KS  Sint Nicolaasga
24 Mevr. E. de Goede-Stakelbeek
 Stationsstraat 41, 8521 JT  Sint Nicolaasga

Maart

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

OMZIEN NAAR ELKAAR

VERJAARDAGEN 80-PLUSSERS

Bloemengroet vanaf 20 november 2022

20-11    Jan Kuijper
27-11    Eppie de Hoop
              Wiebe Landman
04-12     Janny de Jong
11-12    Mevr.Waterlander
18-12    Baukje Mandemaker
25-12    Geertje Oppedijk
 Dorothé de Glee
01-01 Jeen Zwaga
 Max Spoelstra
08-01      Jelle Langeraap

MUTATIES NOVEMBER EN DECEMBER 2022

Binnengekomen:

Vanuit Joure: 
Dhr. J.R. van Dellen, Gaestdyk 52, 8522 MX, Tjerkgaast
Vanuit Scharnegoutum: 
Mevr. J.J. Zeilstra, Uranusstraat 21, 8521 LZ, Sint Nicolaasga

Binnenverhuizing:

Dhr. G.B. Keulen van Saturnusstraat 41 naar De Rijlst 2e, 
8521 NH, Sint Nicolaasga

Verhuisd naar elders:

Mevr. A. Veenstra, Langwarderdyk 14 0115, 8521 NE Sint Ni-
colaasga
Dhr. R. Vaartjes, Dwarsryd 6, 8523 NT Idskenhuizen
Dhr. M. Hoekstra, De Trochreed 13, 8522 MH Tjerkgaast
Mevr. M. de Boer, Gaestdyk 49, 8522 MZ Tjerkgaast
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‘Mogen we ze houden?’
In de Laarkerk in Zuidlaren liggen mannen op bedden in de 
voormalige soos, in Scheemda spelen kinderen in de hal van 
De Ontmoeting en de kerkenraad in Roden heeft net een 
douche aangeschaft zodat de vrouwen in het kerkgebouw 
zelf kunnen douchen: de crisisopvang van asielzoekers zorgt 
voor dynamiek en ongebruikelijke taferelen in de kerken. 
Bij INLIA in Groningen is het ondertussen alle hens aan dek: 
hier coördineren ze de crisisopvang. 

Mobiele telefoons rinkelen vrijwel onophoudelijk in de ver-
gaderzaal van het INLIA Gasthuis Groningen. Twee immense 
whiteboards tonen de bezetting in de kerken: hoeveel men-
sen verblijven waar, tot wanneer, en waar is of komt ruimte 
beschikbaar? De vergaderzaal is omgevormd tot situation 
room: dit is het knooppunt van de crisisopvang in de kerken.

Verpleegkundige Astrid loopt langs voor een kop thee in de 
pantry en wordt gelijk aangeklampt. Een van de kerken heeft 
gebeld: een vrouw hoest al dagen en het wordt erger. Wat 
te doen? De asielzoekers zijn nog niet medisch gescreend 
en zouden onder de medische zorg in het aanmeldcentrum 
moeten vallen, maar ja… INLIA heeft gelukkig korte lijntjes 
met de GGD, Astrid gaat bellen. De kop thee blijft achter op 
de vergadertafel.

Honderden asielzoekers kregen en krijgen inmiddels crisis-
onderdak bij tientallen kerken. Aanvankelijk in Groningen 
en Drenthe, maar nu in het hele land. Soms staan de bed-
den in de kerk zelf (zoals in de Jacobuskerk in Zeerijp en 
de Nieuwe Kerk in Groningen), soms op een andere plek in 
het kerkgebouw (de vergaderkamer van de kerkenraad bij-
voorbeeld, of de plek waar anders het koffiedrinken is), in 
pastorieën of andere kerkelijke gebouwen.

De Ontmoeting
“Het wordt elke zondag gepreekt hé?”, zegt vrijwilliger Epko 
in Scheemda, “Dus dan moet je ook wat doen als het erop 

aan komt.” De Ontmoeting - hoe toepasselijk kan een naam 
zijn? – vangt twee gezinnen op in het kerkgebouw. Een Syri-
sche moeder met 4 kleine kinderen en een Turkse met haar 
twee puberzonen van 13 en 15. De jongste zoon houdt twee 
van de Syrische kleintjes bezig, terwijl de andere twee door 
de gang ‘scheuren’ op loopfietsje en driewieler. 

Speelgoed was er al, voor de zondagse kinderopvang, dus 
dat kwam mooi uit. Vrijwilliger Betty heeft daarnaast pren-
tenboeken meegenomen. Dat helpt een beetje met de taal. 
“Ik ben blij dat we dit mogen doen”, zegt ze, “Je hart breekt 
als je die kindertjes ziet.” Er doen hier 40 vrijwilligers mee, 
de klok rond. Zodat er altijd iemand is, voor een praatje of 
als er wat mocht zijn. Wie er ’s nachts is, slaapt in de kerk-
zaal. Maar overdag is die vrij, dus de diensten gaan gewoon 
door. De vrijwilligers komen uit kerken uit de hele streek.

Kerkmuren geslecht
Dat is vaker het geval bij de crisisopvang. En dat is mooie 
bijvangst, zal iemand uit de kerk in Wildervank later tijdens 
een door INLIA belegde vergadering vertellen: “Bij ons is de 
scheiding weg, de kerkmuren zijn geslecht. Want iedereen 
deed mee: Gereformeerden, Vrijgemaakten, Baptisten. Zelfs 
de burgerlijke gemeente werkt nu met ons samen.” Zo ver-
bindt de crisisopvang ook gemeenschappen in de plaatse-
lijke samenleving. Toch mooi gedaan van die asielzoekers.

Is de opvang in Scheemda klein maar fijn, in de Laarkerk in 
Zuidlaren is die veel groter en – dat moet gezegd - aardig 
gestroomlijnd. Hier vangen ze maar liefst 40 mannen op in 
vergaderkamers en de vroegere soos in het souterrain. Een 
taken- en mededelingenbord in de eetzaal verraadt orga-
nisatorisch talent. Schoonmaak, was, boodschappen, dou-
chen, koken, enzovoorts: het is allemaal gecoverd. 

TT-circuit
Er waren zo’n 170 vrijwilligers, vertelt coördinator Klaas, 
“Maar we kunnen nu afschalen.” Want dweilen, stofzuigen, 
toiletten schoonmaken: de mannen doen het allemaal zelf. 
Met de boodschappen hebben ze wat hulp nodig, maar dat 
begint aardig te lopen. Koken doen ze nu ook zelf. In het be-
gin deden de vrijwilligers dat nog, vertelt Klaas: “De mensen 
vonden het waarschijnlijk niet te eten, maar ze dachten: die 
Nederlanders bedoelen het goed, haha.” 

Hij neemt de mannen vandaag mee naar het TT-circuit. Niet 
om een evenement te gaan bekijken, maar om de handjes 
uit de mouwen te steken: de stoeltjes op de tribunes moe-
ten gepoetst. 25.000 stuks. De kerk doet dat altijd met vrij-
willigers. Dit keer zijn het de asielzoekers die de poetsbeurt 
voor rekening nemen. 

Een leuk uitje, vinden de mannen, en ze hebben graag wat 
om handen. Kunnen ze wat terug doen, bovendien. “Want 
Nederlanders zijn fijne mensen”, zegt Khalid. Hij sliep ruim 
een week buiten in Ter Apel en is erg blij om in Zuidlaren 
onderdak te zijn: “Beter hier dan in een azc.”

BERICHTEN VAN INLIA
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De redactie wenst 

U een gezegend en 

vredig 2023 toe.

COLOFON GESCHAKELD
Redactie 
Alie Runia
Aukje de Jong-de Jong 
Gerda Keijzer
Geertje Minnee-Schalkers
  
Inleveren kopij    

Alie Runia
Lytse Buorren 19
Idskenhuizen
alierun58@gmail.com

Jan de Jong
Bramerstraat 25
jandejong727@gmail.com

Aukje de Jong-de Jong
(0513) 853 637,
It Boerein 2, 8523 NX Idskenhuizen
aukjesint@gmail.com
 
Geertje Minnee-Schalkers
(0513) 499 248
kerkblad@kerklangweer.nl
 
Vormgeving
Anita Spijksma
anitaspijksma@gmail.com

Druk 
Flyer Print - Joure

De redactie wenst 

U een gezegend en 

vredig 2023 toe.

Woordeloos

Woorden van Jezus

gaan veertig dagen

met ons mee

vergezellen ons denken en doen

veertig dagen aan één

hechten zich

ondanks alle uiterlijk vertoon

aan hart en nieren

woordeloos vormen ze

maken het hart

gevoelig voor vreugde

filteren ze wat van waarde is

het overige mag aan ons voorbij gaan

Tekst: © Elisabethbode 

(Aukje Wijma)

Inleveren kopy 
maandag 6 maart 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

Predikanten Ds. Gerda Keijzer, Klaver 32, 8271 DL IJsselmuiden 06 - 826 949 98
 stoel-keijzer@planet.nl
 Ds. Aizo Wiebenga, Slufter 7, 8602 DA Sneek 0515 - 439 565

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 

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

ADRESSEN


