
‘Hier’ ben ik. 
Daar kun je het bij laten. Dat alleen jij degene bent die 
ertoe doet. Veel ik-denken lijkt daarvan uit te gaan, varië-
rend van extreme uitspraken dat je niks met een ander te 
maken hebt, tot aan het feit dat we allemaal regelmatig 
onderlinge afspraken als verkeersregels zomaar aan onze 
laars lappen. In het ik-denken telt alleen mijn ik en telt 
alleen wat voor mij (of voor ons land, of voor ons dorp, of 
voor mijn groep) het voordeligst is. De wereld wordt daar 
koud van. In het uiterste geval leidt het tot geweld.
‘Hier’ is ook de ander.
Toch ben je niet de enige die er is. Er is de natuur waar-
over je je verwondert als je je daarvoor openstelt. Wellicht 
ervaar je daar God in. En er is ook de ander. De ander is 
net zo’n Eigenheimer als jij, met een heel eigen manier 
van denken en doen. Daardoor kun je een ander nooit 
zomaar begrijpen. Dat is lastig, maar het geeft je ook een 
kans. Want als je de ander werkelijk wilt bevragen in hoe 
hij/zij denkt en naar de dingen kijkt, dan gebeurt er iets. 
Dan wordt jouw denken verrijkt met gezichtspunten die 
je nog niet had. De ander confronteert me dan met blin-
de vlekken van mij en van het eenzijdige van alleen maar 
mijn kant op de zaak. Op zulke momenten gaat er tussen 
jou en de ander iets heen en weer. Dat is uit God.
‘Hier’ is God. 
Als gelovige en als theoloog zeg ik dat wat er tussen men-
sen heen en weer gaat Gòd is. God klinkt daar waar jij 
door een ander wordt aangesproken, waar een ander een 
appèl op je doet om iets voor hem/haar te gaan doen of 

om anders te gaan denken. God is de elektriciteit tussen 
jou en de ander.
Ik kan me er wel wat bij voorstellen dat er mensen zijn 
die God onzin vinden. God kun je immers niet zien. Het is 
heel verleidelijk om te denken dat alleen datgene bestaat 
dat je wel kunt zien. Je lijkt God ook niet nodig te hebben. 
Geloven heeft daarom per definitie iets wat veel mensen 
dwaas vinden. En toch: zelfs als geloven dwaas is en als 
geloof alleen maar een inbeelding is, vind ik geloof een 
dwaasheid die het leven rijker maakt. Want belangrijker 
dan de vraag of het echt God is die in de ander op mij 
afkomt, is de vraag of je het toestaat. Scherm je je voor de 
ander af in een hardnekkig denken dat jij blijkbaar toch 
de enige bent die er wel toe doet? Of laat jij je gezeggen 
door de ander en wil je je over de ander ontfermen? 

‘Hier’, in de alledaagse uitwisseling tussen mensen die el-
kaar begrijpen willen of willen bijstaan, gebeurt God. Het 
is daarmee de grote vraag of we God weer wegbannen, 
of dat we God toelaten in ons bestaan. Uiteindelijk is de 
oproep van Pasen of ook wij op willen staan uit ons ik-
denken en of we het appèl dat een ander op ons doet se-
rieus willen nemen. Elke keer dat dat niet gebeurt, wordt 
Christus opnieuw verloochend. Maar elke keer dat de 
stem van een ander weer op je afkomt, krijg je opnieuw 
de kans om op te staan tot een leven zoals dat bedoeld is. 
Zo zindert het ‘hier’ in onze werkelijkheid van God. 

Aart Veldhuizen
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KERKDIENSTEN TJERKGAAST - IDSKENHUIZEN - ST. NICOLAASGA

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

Zondag 26 maart - paars - 5e zondag 40dagentijd -   
 Gezinsdienst
10.30 uur  Idskenhuizen - Linda Wind
Collecte 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat, 
 2e Bangladesh Kerk

Zondag 2 april - paars - Palmpasen - 
 6e zondag 40dagentijd
09.30 uur Idskenhuizen - Passie Cantate door het 
 Streekkoor Oudemirdum en ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e Paas challenge, 2e Jeugdwerk

Maandag 3 april - paars - Vesper
19.30 uur St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema en 
 Riekie Witteveen

Dinsdag 4 april - paars - Vesper
19.30 uur St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema en Riekie  
 Witteveen

Woensdag 5 april - paars - Vesper
19.30 uur St. Nicolaasga - pastor Anneke Adema en Riekie  
 Witteveen

Donderdag 6 april - wit - Witte Donderdag - 
 Viering maaltijd van de Heer
19.30 uur St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte 1e Stichting De Schuilplaats,  2e Kerk

Vrijdag  7 april – paars – Goede Vrijdag
19.30 uur Idskenhuizen - pastor Anneke Adema

Zaterdag 8 april – wit – Stille Zaterdag, Paaswake
19.30 uur Tjerkgaast - ds. Gerda Keijzer

Zondag 9 april - wit - Pasen
9.30 uur Idskenhuizen - ds. Gerda Keizer
Collecte 1e Kerk in Actie voor Moldavië, 2e Kerk

Zondag 16 april - wit - Beloken Pasen 
09.30 uur St. Nicolaasga - ds. Gerard Venhuizen
Collecte 1e diaconie, 2e Onderhoud gebouwen

Zondag 23 april - wit 
09.30 uur       Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte         1e Stichting Waterpas, 2e Onkosten dienst

Zondag 30 april - wit
09.30 uur      Tjerkgaast - mevr. Betty Posthumus
Collecte         1e Gez. Diaconieën/Caritas, 2e Kerk

Zondag          7 mei - wit
10.30 uur       Idskenhuizen - ds. Gerda Keijzer
Collecte         1e Kerk in Actie voor Oekraïne, 2e Kerk

Zondag          14 mei - wit
09.30 uur       St. Nicolaasga - ds. Yvonne Slik
Collecte          1e Gambia, 2e Kerk

Donderdag   18 mei - wit - Hemelvaartsdag
10.00 uur      Idskenhuizen - ds. Aart Veldhuizen
Collecte         1e Diaconie, 2e Kerk

Zondag         21 mei - wit - Wezenzondag
09.30 uur     Tjerkgaast - mevr. Betty Posthumus
Collecte        1e Wezenzondag/Missiewerk, 2e Kerk

Zondag         28 mei - rood - Pinkster
10.00 uur     St. Nicolaasga - ds. Gerda Keijzer
Collecte        1e Zending Egypte - 2e Onkosten dienst

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  19 maart - 4de zondag 40 dagentijd
9.30 uur pastor Aizo Wiebenga  Friese dienst
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente 
 
Zondag  26 maart - 5de zondag 40 dagentijd
9.30 uur ds. Henk Steinvoort  
Collecte: Kerk in Actie Bangladesh, Kansen creëren 
 voor jongeren  / Eigen gemeente
 
Zondag  2 april - Palmpasen - 6de zondag 40 dagentijd 
                  Doopdienst
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen  
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

Donderdag 6 april - Witte Donderdag -
 Viering Maaltijd van de Heer
19.30  uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte:  Diaconie / Eigen gemeente

Vrijdag  7 april - Goede Vrijdag 
19.30 uur ds. Aart Veldhuizen 
 M.m.v. het mannenkoor ‘Ons Genoegen’ uit Heeg
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

Zondag  9 april - Pasen  
 Met medewerking van het Interkerkelijk Koor   
 Langweer o.l.v. Ludwien Hiemstra
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen  
Collecte:  Kerk in Actie, Moldavië Kerk helpt kwetsbare   
 mensen / Eigen gemeente

KERKDIENSTEN LANGWEER



3 Ge
za

m
en

lij
k

Datum Verzorgd door Voorganger Bijzonderheid

6 april Op ’e Noed Ds. Aizo Wiebenga H. Avondmaal 

20 april Op ’e Noed Ds. Gerda Keijzer 

4 mei Op ’e Noed Pastor Anneke Adema 

18 mei Op ’e Noed Ds. Gerda Keijzer Hemelvaartsdag

1 juni Scharsterbrug/Ouwsterhaule Ds. Wim Warnar 

MAART

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

APRIL

za 1 Numeri 27:12-23 Jozua wordt leider
 Palmzondag 
zo  2 Matteüs 21:1-9 Je koning komt eraan
ma  3 Matteüs 21:10-17 Jezus in de tempel
di  4 Psalm 120 Bevrijd mijn ziel
wo  5 Matteüs 26:1-16 Gezalfd met olie
Witte Donderdag 
do  6 Matteüs 26:17-75 Uitgeleverd en verloochend

Goede Vrijdag 
vr  7 Matteüs 27:1-56 Beschuldigd en gekruisigd
Stille Zaterdag 
za  8 Matteüs 27:57-66 De achterblijvers
Eerste Paasdag 
zo  9 Matteüs 28:1-15 Hij is niet hier
ma  10 Matteüs 28:16-20 Ga op weg
di  11 Psalm 139:1-12 U kent mij
wo  12 Psalm 139:13-24 Wonderbaarlijk gemaakt
do  13 Nehemia 1:1-11 Een nederig gebed
vr  14 Nehemia 2:1-10 Een verzoek aan de koning
za  15 Nehemia 2:11-20 Op zoek naar medestanders
zo  16 Nehemia 3:1-10 Aan de slag
ma  17 Nehemia 3:11-21 Samenwerken loont
di  18 Nehemia 3:22-32 Een bont gezelschap
wo  19 Nehemia 3:33–4:8 Verdedig Gods werk
do  20 Nehemia 4:9-17 Op je hoede
vr  21 Nehemia 5:1-13 Klachten en verwijten
za  22 Nehemia 5:14-19 Onbaatzuchtig
zo  23 Psalm 23 Het ontbreekt mij aan niets
ma  24 Nehemia 6:1-9 Valse voorwendselen
di  25 Nehemia 6:10-19 Bangmakerij
wo  26 Nehemia 7:1-7a(-60) Teruggekeerde ballingen
do  27 Nehemia 7:61-72a Tijd om te vestigen
vr  28 Nehemia 7:72b–8:12 Voorlezing van de wet
za  29 Nehemia 8:13-18 Loofhuttenfeest
zo  30 Nehemia 9:1-8 Boetedoening

KERKDIENSTEN DONIAHIEM

LEESROOSTER

Zondag  16 april  
9.30 uur ds. Lieke Weima
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

Zondag  23 april     
9.30 uur ds. C. Corporaal
Collecte  Diaconie / Eigen gemeente

Zondag  30 april 
9.30 uur  ds. J.H. van der Mark
Collecte:   Diaconie / Eigen gemeente

Zondag  7 mei          
9.30 uur pastor O. Dijkstra
Collecte:  Kerk in Actie Oekraïne, Kerk voor de 
 samenleving / Eigen gemeente

Zondag 14 mei
9.30 uur ds. Aart Veldhuizen
Collecte:     Diaconie / Eigen gemeente

Donderdag 18 mei  - Hemelvaartsdag
  Gezamenlijke dienst met PG Op ’e Noed in 
 Idskenhuizen
10.00 uur ds. Aart Veldhuizen
 Collecte:  Diaconie / Eigen gemeente

Zondag  21 mei
9.30 uur pastor Geertje van der Meer
Collecte: Diaconie / Eigen gemeente

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

1 -2-1953, stond op een schot in mijn ouderlijk huis. Er was 
bij een zware storm schade ontstaan aan onze boerderij. 
Het schot was vernieuwd en bij die gelegenheid was die 
datum erop geverfd. Als kleine jongen maakten die cijfers 
indruk op me en ik vroeg dan aan mijn vader wat die cijfers 
betekenden. En hij vertelde dan over de zware storm die toen 
gewoed had en in het bijzonder over de watersnoodramp in 
Zeeland en de Zuid Hollandse eilanden. De schade aan ons 
huis van destijds was allang vergeten, maar die ramp bleef zo 
voortleven in onze herinnering. Nu, dit jaar 1 februari, was 
dat alles 70 jaar geleden. Werd er veel aandacht aan besteed 
op t.v. en in kranten. Interviews, oude filmbeelden enz.
Kort erna was er die vreselijke aardbeving in Turkije en Sy-
rië. Nu was het in het nu. Geen gedenken van iets uit het 
verleden, maar tegenwoordige tijd. Dagenlang was het hét 
nieuws. Onbegrijpelijk, schokkend, geen woorden voor.
In gesprekken tijdens bezoeken, wanneer ik bij u langs-
kwam, in Doniahiem, Scharleijen en de Iendracht, ging het 
er over. Het maakte veel indruk. ‘Ik word er verdrietig van’, 

zei iemand.  Het is veel. Je kunt geld overmaken, maar voelt 
je ook machteloos. Waar doe je dan weer moed op, vertrou-
wen. Wat inspireert je.
Ik heb toen verteld, waar ik wat aan heb, wat mij helpt. Want 
ik ken diezelfde gevoelens bij al wat je meemaakt, hoort en 
ziet, als u. En we hebben het toen gehad over de lente, over 
dat het weer lichter wordt. Over dat er dikke knoppen aan 
de struiken zitten, Dat de forsythia, de helleborus en de ri-
bes bloeien. De kieviten hun plekje weer opzoeken na een 
1000 km lange overwinteringstocht. Over dat de bloembol-
len weer uit die koude grond omhoogschieten.
Dat het tóch weer maitiid wordt na een koude lange don-
kere winter. Bij al wat er gebeurt, bedreigend soms, waarbij 
je denkt, hoe nu verder, hoe zal het gaan, wordt het toch 
gewoon lente, maitiid. En je mag daarin en daarover ver-
wonderen en, zo beleef ik het, iets van Gods trouw ervaren!
Hij die niet loslaat het werk van zijn handen.
En dat mag je moed en vertrouwen geven.

Een hartelijke groet,
Ds. Aizo Wiebenga

TSJERKE FAN ’E MOANNE

Vier weken lang stond de bus van Omrop Fryslân op zondag 
voor het kerkgebouw in Idskenhuizen. Vier weken waarin 
kerk Langweer en de PG Op ‘e Noed zich van hun beste kant 
lieten zien. Om acht uur diende de bus zich al aan en begon 
het uitleggen van de kabels, het plaatsen van microfoons en 
camera’s. Zodra dat alles klaar was en de mannen van de 
Omrop bij Tjitske aan de koffie en broodjes zaten, druppel-
den de eerste meewerkers aan de diensten binnen. Zangers, 
musici, ambtsdragers en lectoren. Nog even oefenen of in-
zingen voor een zo goed mogelijk resultaat. In de kerkzaal, 
maar ook thuis, tot ver buiten de provinciegrenzen, werd 
genoten volop van al hun bijdragen. 
Wij, voorgangers, beten ons in deze weken met veel genoe-
gen vast in de geschiedenis van Elia. We genoten van het 
contact dat we met elkaar over Elia en zijn tijdgenoten had-
den. Het samen sparren inspireerde ons enorm. Wat ons be-
treft doen we dat vaker!
Het waren spannende zondagen, want ja, het is toch wel 
anders dan anders als je weet dat er 40.000 mensen meekij-
ken. Maar toch verliep alles uitermate gemoedelijk. 

Eigenlijk kunnen we maar één ding zeggen: we hebben 
prachtige diensten gehad!! 

Aart Veldhuizen en Gerda Keijzer

DONIAHIEM, DE SCHARLEIJEN EN DE IENDRACHT

MEI

ma  1 Nehemia 9:9-17 Een God van vergeving
di  2 Nehemia 9:18-28 Uitlevering en redding
wo  3 Nehemia 9:29-37 Gods geduld
do  4 Nehemia 10:1-34 Een nieuw verbintenis (1)
vr  5 Nehemia 10:35-40 Een nieuw verbintenis (2)
za  6 Psalm 149 Glorie voor Gods getrouwen
zo  7 Nehemia 12:27-43 Grote feestvreugde
ma  8 Nehemia 12:44-13:3 Orde op zaken
di  9 Nehemia 13:4-14 Nehemia treedt op
wo  10 Nehemia 13:15-22 Bescherm de sabbat

do  11 Nehemia 13:23-31 Buitenlandse vrouwen
vr  12 Psalm 26 Zonder dwalen
za  13 Jakobus 1:1-18 Volmaakt en volkomen
zo  14 Jakobus 1:19-27 Kom in actie
ma  15 Jakobus 2:1-13 Barmhartigheid wint
di  16 Jakobus 2:14-26 Daden doen ertoe
wo  17 Psalm 68:1-19 God geeft eenzamen een thuis
Hemelvaartsdag 
do  18 Psalm 68:20-36 Tot boven de wolken
vr  19 Jakobus 3:1-12 Tem je tong
za  20 Jakobus 3:13-18 Wijsheid van boven
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Hendrik is in echte Sint Nykster. Hy kaam te wrâld oan de 
Lemmerwei. Syn âlders hiene dêr in fouragebedriuw. 
Hendrik is troud mei Anja. Dizze twa mei harren fjouwer 
bern, skiep, geiten en hinnen wenje op de Noed. Hy wurket 
tweintich oeren yn ‘e wike by Jeugdhulp Friesland. De oare 
tiid is hy te finen yn de Marktloads oan de Gaastwei. Yn syn 
frije tiid is hy drok dwaande syn hûs te ferbouwen. 
Hendrik is in Fries yn ieren en sinen. As ik him freegje wat 
de Fryske taal foar him betsjut dan seit er: ‘Alles! Ik tink, ik 
praat, ik app en ik mail yn it Frysk. Dêr bin ik grutsk op. It is 
myn basis’. Ek op syn wurk sprekt hy syn memmetaal. 

Hendrik fertelt dat syn stambeam útsocht is oant 1480 ta. 
Nea hat der immen west dy ’t yntroud is fan bûten Fryslân, 
likemin fan heites as fan memmes kant.
It jin ferbûn fielen mei it Fryske lân en de Fryske taal behin-
derd Hendrik net om oare parten fan it lân en oare lannen 
yn de wrâld te besjen. Mar as hy wer nei hûs reisget en de 
toer fan Sint Nyk sjocht, dan is hy wer ‘thús’!  Hy hâldt fan de 
natuer en de romte fan Fryslân en hopet dat dit noch lang 
sa bliuwe mei. 

Muzyk is in grutte passy fan Hendrik. Hy makket diel út fan 
de band Jitiizer, wêr’t Reade Rikus al 25 jier syn “alter ego” 
is. Jitiizer spilet meast op festivals. It giet foaral om wille 
meielkoar te hawwen. Lykwols spilet de band ek wolris op in 
begraffenis. Fansels is de ynhâld fan de lieten dan wol oars 
as yn in feesttinte. De groep is ‘wrâldferneamd yn Fryslân’. 
En dêrbûten: Jitiizer hat sels yn Miami, New York en Frank-
furt west. Yntusken binne se dwaande mei de njoggende CD.
Jitiizer is ek noch ambassadeur foar de Stichting ALS Fryslân. 

Hendrik besoarget ek noch spullen oan de ‘Wurkjouwer’. 
Syn agenda moat wol útpûlje mei al dy ferskate taken en 
hobby’s. As jo safolle dogge, dan moatte jo wol soargje dat 
jo sels ek noch jins gerak krije. Hendrik hat ien hobby dêr 
’t er syn holle wer mei leech meitsje kin, en dat is mei de 
metaaldetektor it lân yn gean. Hy hat sa njonkenlytsen in 
fitrinekast fol mei spullen dy ’t hy ea fûn hat! Dêrby is in 
goudgûne, in munt út 1398! Dy hat grif fan immen west dy 
’t him ferlern hat. Sa ’n persoan hat der fêst pine búk fan 
hân tinkt Hendrik. Hendrik is in man dy hâldt fan skiednis: 
hy kin tige genietsje fan de ferhalen dy ’t hy achter dizze 

objekten fermoedet.  In dei sykjen is in útsje foar him. Kofje 
mei en dan earst tsjin in hikkepeal oansitte foar in bakje en 
dan genietsje.

As soene al dy hobby ’s 
net genôch wêze, hâldt 
Hendrik ek noch fan fyt-
sen. Hy fytste foarhinne 
sa ‘n 10.000 km yn ‘t jier. 
Mar ûnderwilens hat hy 
twa nije knibbels en sad-
waande slagget it fytsen 
net mear.  

Op de fraach watfoar 
hobby of wurk hy yn ‘e 
takomst nochris dwaan 
wolle soe, komt der in hiel 

rychje mei oantreklike ba-
nen, lyk as boskwachter, 
argeolooch, mar ek mu-
seumdirekteur. Mei de 
wurden fan Pipi Langkous 
yn ‘e achterholle: (ik ha it 
nea dien, dus tink ik dat 
ik it wol kin!) soe Hendrik 
mei nocht oan ‘e slach 
gean.

 “Asto autentyk bist, 
dan komst in hiel ein”!

(met dank aan Jan van der Meer voor de Fryske oersetting) 

De hobby fan:
Hendrik Boonstra
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JAARPROGRAMMA ACTIVITEITEN

Zalige eenvoud

Zalige eenvoud, is de titel 
van het boek geschreven 
door Hinne Wagenaar, pio-
nier predikant van Nijkleas-
ter te Jorwert. De deelne-
mers, 7 gemeenteleden van 
Langweer en Op ‘e Noed en 
ds. Gerda Keijzer bespraken 
met elkaar in 5 bijeenkom-
sten de inhoud van dit boek. 
Het behandelt een achttal 
zegenspreuken van Jezus, die 
aan het begin van de Berg-
rede in Mattheüs 5 staan.  
‘Gezegend de armen ….’., 
enz. We kennen ze allemaal, 
maar in deze bijeenkomsten ging het om wat zegt het ons 
vandaag de dag zegt en wat het voor ons persoonlijk bete-
kent? Wat betekent o.a. Gezegend zijn de armen van geest, 
voor ons ieder? 
Het gesprek ging over onze eigen gedachten bij deze tekst. 
Door het bestuderen van de inhoud van het boek en het 
gesprek met elkaar, kwamen we tot nieuwe inzichten. Hinne 
Wagenaar biedt met dit boek de lezer een nieuw perspectief 
op deze zaligsprekingen. De gesprekken hebben ons verrijkt 
in het begrijpen hiervan en daarmee hebben we gebouwd 
aan ons geloofsleven. 
De bijeenkomsten waren inspirerend en aan te bevelen voor 
ieder die ook kennis wil maken met Zalige eenvoud. 

Mocht u het boek willen lezen, u mag het van mij lenen. 

Jikke de Jong

Zaterdagmiddaggezelligheid 21 januari 2023

Deze zaterdagmiddag zaten we met 26 gemeenteleden uit 
Sint Nicolaasga, Idskenhuizen en Tjerkgaast in ’t Spantsje 

aan tafel. Onder genot van een kopje koffie, thee of een 
ander drankje kwamen de tongen los. Er is altijd wel iets 
te vertellen en te delen met je naaste tafelgenoot of met 
de gehele groep. Er werden gedichten voorgedragen, door 
sommigen vanuit eigen beleving geschreven, of anekdotes 
verteld door dorpsbewoners. Ook een artikel uit het Friesch 
Dagblad over de huidige situatie van de Protestantse Kerken 
in Nederland kwam op tafel. 
Onder begeleiding van Jan met de trekharmonica zongen we 
bekende Friese liederen. Welke liederen dan ook, we zingen 
met  plezier, dat hebben we blijkbaar van jongs af geleerd.
De beheerder van ‘t Spantsje had weer voor een rijkelijk ge-
vulde kop soep met een belegd broodje
gezorgd. Het commentaar aan het eind van deze bijeen-
komst was; deze activiteit in het volgende jaarprogramma 
te laten bestaan. We zullen het zien!

Jikke de Jong

Bezoek aan het Nationaal Orgelmuseum in Elburg

Een bezoek aan Elburg is altijd de moeite waard. Het stadje 
is eigenlijk een museum op zich. Maar binnen de wallen 
zijn heel wat bijzondere musea te vinden. O.a. het orgelmu-
seum. Begonnen als een liefhebberij in een paar oude pand-
jes is de verzameling nu tentoongesteld in het oude stadhuis 
van de stad. Van kleine kistorgeltjes tot een prachtige huis-
orgels, van bladmuziek tot CD’s en boeken, van foto’s tot 
schaalmodellen van orgels, er is veel te zien en te kopen. 
De oprichter van het museum verzorgde de rondleiding en 
vertelde ons vele wetenswaardigheden. 
In de voormalige stadsgevangenis staat een wel heel bijzon-
der orgel opgesteld: het Boon-Leeflangorgel, met een heel 
strakke, kleurige orgelkas. We kregen nog een miniconcertje 
te horen op dit orgel en onze organist Jan Kuijper mocht 
een stuk spelen op één van de andere orgels in het museum. 
Het kon niet missen: na het bezoek aan het museum ging 
het richting een restaurant en hebben we de middag gezel-
lig afgesloten met koffie en wat lekkers. 
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The Passion

The Passion komt op 6 april weer naar Friesland! Deze keer 
naar Harlingen!

We willen graag inventariseren of er belangstelling is om 
een groepsreis vanuit de kerk (Langweer mag ook mee!) 
hiervoor te organiseren. 
Lijkt het je leuk om dit evenement LIVE mee te maken? 
Meld je dan aan!
Lindawind@kpnmail.nl 
06-38908876

BERICHTEN VAN INLIA

Jeugdig slachtoffer IS-bomaanslag zoekt veiligheid

Kirkuk, 2015. De 15-jarige Rebin en een vriend worden ge-
troffen door een bomaanslag. Beiden raken zwaargewond, 
Rebin aan zijn buik en rechterbeen. Hij heeft scherven in 
zijn hele lijf, ligt 8 maanden in het ziekenhuis en zal nooit 
meer helemaal goed lopen. 
 
Rebin is Kakai. Een minderheidsgroep met een afwijkend 
geloof. Hij groeit op in een dorpje in Centraal-Irak. In 2014 
valt IS het dorp aan. Het gezin vlucht net op tijd naar Kirkuk. 
Maar ook daar wordt vader bedreigd omdat hij Kakai is. Hij 
sluit zich aan bij de Koerdische troepen en vecht tegen IS. 
Zo blijft het gezin een doelwit, ook na de bomaanslag op 
Rebin. Die heeft bovendien nog medische zorg nodig, waar-
voor er thuis geen geld is. Hij besluit te vluchten. 
 
De pijn blijft hels maar hij zet door en bereikt Griekenland. 
Vanaf daar mag hij naar Nederland. Als 17-jarige krijgt hij 
een vergunning voor een jaar. Daarna moet hij opnieuw 
asiel aanvragen. Maar de IND gelooft zijn verhaal niet en 
wijst het verzoek af. Rebin vecht dat besluit aan, tot aan de 
Raad van State, maar krijgt nul op het rekest. Ondertussen 
verzamelt hij bewijzen van zijn identiteit en zijn verhaal. 
Zijn doop als Kakai, de school waar hij naartoe ging. Zijn 
advocaat werkt nu aan een herhaalde asielaanvraag, Rebin 
zit in de opvang van INLIA in Emmen. 

Hij blijft positief. “Er zijn hier goede mensen. Ik heb onder-
dak. En ik heb mijn pleeggezin.” Een Syrisch gezin met vier 
kinderen, dat hij in Griekenland heeft ontmoet. Zij kwamen 
ook naar Nederland en wonen in Emmer-Compascuum. Bij 
hen vindt Rebin geborgenheid. Nu nog de veiligheid van een 
verblijfsvergunning.

Woman. Life. Freedom.

Ze kent de harde hand van het Iraanse regime. Zat in de-
zelfde gevangenis als waar nu de demonstranten opgesloten 
worden. In de isoleercel kun je je medegevangenen horen. 
Als ze praten, als ze gillen. Fati, al jarenlang een vertrouw-
de kracht van INLIA, op kantoor en in de opvang, volgt het 
nieuws uit haar geboorteland op de voet. 
Ze arriveert in 2000 in Nederland, met haar dochter en 
zoon. “We zijn vrij!” Fati straalt bij de herinnering. Ontsnapt 
aan het wrede regime. Sinds 2009 werkt ze bij INLIA, waar 
ze andere vluchtelingen kan helpen. Een plek ook waar de 
mensen waarde hechten aan mensenrechten en de demo-
cratische rechtstaat. Inmiddels is ze Nederlandse.
Snakken naar vrijheid
Ze hoopt vurig dat haar geboorteland een seculiere demo-
cratie wordt. Iraniërs hebben genoeg van de bemoeienis van 
de moellahs, denkt ze. Ze snakken naar vrijheid. Het is te 
zien aan de ongelooflijke moed van de mensen die zich al 
maanden verzetten ondanks keiharde repressie. 

Meer dan vijfhonderd mensen zijn doodgeschoten, tallozen 
meer gewond of verminkt. In elkaar geslagen, verkracht, 
gemarteld. Tientallen demonstranten zijn ter dood veroor-
deeld, enkelen al geëxecuteerd. Toch gaan de protesten 
door. 
‘Woman, life, freedom’, schildert Fati op een spandoek voor 
een steun betuigende demonstratie hier in Europa. Het is de 
leus van de protesten. Fati hoopt dat het de leus is van de re-
volutie: “Het regime heeft niets te bieden. Het gaat vallen.”
Noodlot
In de tussentijd is er steeds weer nieuwe pijn. Nieuwe be-
richten over arrestaties. En steeds de vrees voor het lot van 
terdoodveroordeelden, onder wie jongens van 15. Fati wordt 
vaak heel vroeg wakker, net als veel Iraniërs. “We vragen ons 
af wie vandaag het noodlot tegemoet gaat.” 
Ze heeft er nog familie; een zus, broers. Over de telefoon 
durft ze niet te vragen wat zij doen. Je weet niet wie er mee-
luistert. Sociale media zijn evenmin veilig. Af en toe ziet ze 
een familielid kritiek op het regime delen. “Zo sterk.” Dan is 
ze trots én bezorgd.  
Al jaren strijdt ze vanuit hier tegen de doodstraf, tegen de 
terreur van het regime. Ze heeft nu meer hoop dan ooit: 
“Deze keer is het revolutie.” 
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Na de Omrop Fryslân tsjerketsjinsten
Ik heb genoten van de kerkdiensten die we voor Omrop 
Fryslân mochten verzorgen. Het was mooi om dat samen als 
Langweer en Op ‘e Noed te doen. Ik vond het ook erg rijk om 
op achtereenvolgende zondagen in de kerkdiensten met de 
serie Elia-verhalen bezig te zijn en om dat samen met col-
lega Gerda Keijzer te doen. Ik hoop dat je er – in de kerk of 
thuis voor de buis – ook van genoten hebt. Lukt het inmid-
dels om je eigen plekje in de Dorpskerk weer in te nemen? 
Hieronder vertel ik over de komende kerkdiensten. Er gaan 
dit voorjaar veel voorgangers van elders voor in onze dien-
sten.

19 maart – Friese dienst
Zondag 19 maart wordt een Friese dienst. Voorganger is ds. 
Aizo Wiebenga uit Sneek. Toen ik in Sneek dominee was, 
werd hij een van mijn collega’s. Hij kreeg de opdracht om 
als predikant te werken onder de ouderen binnen de Protes-
tantse Gemeente Sneek die in de tehuizen woonden, waarin 
hij enorm gewaardeerd werd. Nu hij zelf met pensioen is, 
werkt hij momenteel voor de Protestantse Gemeente Op ‘e 
Noed onder de ouderen die in Doniahiem wonen. 
Het wordt een Friese dienst en dat is mooi. Ik voel me zo nu 
en dan wel eens een beetje schuldig dat ik het Fries wel uit-
stekend versta, maar het zelf niet vloeiend spreek. Ik weet 
maar al te zeer dat veel van de kerkgangers in het Fries dro-
men, denken en bidden en daarom is het eigenlijk raar dat 
de taal in de kerk vrijwel altijd het Nederlands is. Gelukkig 
is ds. Wiebenga goed in staat om in het Fries de dienst dicht 
bij je te brengen!

26 maart
Zondag 26 maart gaat ds. Henk Steinvoort voor. U kent hem 
vast wel. Henk was vroeger notaris en is sinds enige jaren 
predikant in Cothen en heeft een vakantiewoning in Boorn-
zwaag. Fijn dat hij af en toe zijn vakantieweekenden onder-
breekt om in Langweer voor te gaan!

Palmpasen 2 april – doopdienst
Zondag 2 april is het Palmpasen. Op deze zondag ben ik 
de voorganger en zal Lars Daniël de Jong, zoon van Mart 
en Tessa de Jong en broertje van Emma en Hidde, gedoopt 
worden. Wat een feest!!

Donderdagavond 6 april
Donderdag 6 april is het Witte Donderdag. Als vanouds vie-
ren we op deze avond de Maaltijd van de Heer, zittend aan 
een lange tafel midden in de kerk. We zullen er lezen dat 
Jezus zijn leerlingen en ons wel de voeten wast, maar ons 
niet de oren wast. Daarmee maken we de overgang naar de 
Goede Vrijdag.

Goede Vrijdag met mannenkoor
In de avonddienst op Goede Vrijdag werkt het mannenkoor 
Ons Genoegen uit Heeg mee aan de kerkdienst. Het koor staat 
onder leiding van Doede Terluin. In stilte komen we binnen. 
In de dienst lezen we delen uit het Lijdensevangelie omlijst 
met samenzang, muziek en stilte. 

Paasmorgen 9 april met Koor Langweer
Pasen is het centrum van de kerkelijke liturgie. Elke zondag is 
het een beetje Pasen, want elke zondag is ‘opstandingsdag’. 
Vanwege de opstanding van Christus komen we immers altijd 
op de eerste dag van de week bij elkaar. De afgelopen zonda-
gen waren wat soberder en overheerste de diepe kleur paars. 
We bevonden ons in de veertigdagentijd (de 40 dagen voor 
Pasen minus de zondagen die natuurlijk opstandingsdagen 
zijn) waarin we stil stonden bij de weg die Jezus is gegaan. 
Met Pasen breekt de Paastijd aan (opnieuw 40 dagen plus de 
zondagen) en zullen we lezen van de verhalen van de opstan-
ding tot aan het Pinksterfeest. 
Op Paasmorgen barst de kerk uit zijn voegen en wordt het 
grote feest van de opstanding gevierd. We dragen de nieuwe 
Paaskaars binnen, de Paaskaars die officieel tot en met Pink-
steren in alle kerken brandt, maar die wij het hele jaar laten 
branden. De paaskaars staat symbool voor het licht van Chris-
tus, van Christus die ook ons vraagt om op te staan. Daarom 
wordt iedereen uitgenodigd om in de kerkdienst een eigen 
lichtje aan te steken en zich door dat licht te laten leiden. 
Voor de tweede keer na de Coronatijd zingt het Interkerkelijk 
Koor Langweer weer bij ons in de kerkdienst. Onder leiding 
van Ludwin Hiemstra is het koor sinds september al aan het 
repeteren, gaven ze alweer een kerstconcert en zongen ze in 
de Kerstnachtdienst. Wat is het fijn dat het koor een door-
start heeft gemaakt. We hopen nog lang van hen te kunnen 
genieten. Het koor kan overigens nog wel een paar leden ge-
bruiken, dus wie belangstelling heeft kan zich op donderdag-
avond bij een van de wekelijkse repetities melden. Van harte 
aanbevolen! 

Zondag 16 april
Deze zondagmorgen is ds. Lieke Wijma onze voorganger. Lieke 
Wijma is dominee in Scharnegoutum. Naast haar werk als ge-
meentepredikant is ze landelijk actief op het terrein van de 
klimaatproblematiek. Ze zet zich op een bijzondere integere 
manier in om geloof handen en voeten te geven en bewust 
om te gaan met de dingen die we doen. In Dagblad Trouw 
verscheen onlangs een groot interview met haar. Fijn dat ze 
ook bij ons voor wil gaan!

Zondag 23 april
Ds. Corporaal is deze zondag onze voorganger. Ds. Corporaal is 
als predikant na zijn pensionering in Bolsward gaan wonen en 

VANUIT DE LEGEBUORREN
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gaat nog geregeld voor in kerkdiensten. In het najaar zou hij 
ook hier de voorganger zijn, maar dat zou juist op de zondag 
zijn dat we samen met Op ‘e Noed onze startzondag hielden. 
Hij was toen zo vriendelijk om in mijn plaats die zondag in het 
ziekenhuis in Sneek voor te gaan, zodat ik aan de kerkdien-
sten op de gemeentezondag mee kon werken. Nu komt hij dus 
alsnog naar Langweer.

Zondag 30 april 
Voorganger is deze zondag ds. J.H. van der Mark uit Wolvega, 
iemand die voor mij nog onbekend is.

Zondag 7 mei
Pastor Oane Dijkstra gaat deze zondag weer bij ons in de kerk-
dienst voor. Hij werkt in Joure als kerkelijk werker en is wel 
vaker in Langweer in de kerkdienst voorgegaan en is inmid-
dels een vertrouwd gezicht in onze diensten. 

Zondag 14 mei
Op deze zondag ben ik weer de voorganger. Het is deze zon-
dag ook moederdag. Ik grijp deze gelegenheid aan om deze 
zondag eens stil te staan bij man-vrouw-denken en hoe wij 
over God denken. Het zegt veel over de mannelijke overheer-
sing in de kerken dat er standaard vrijwel altijd in mannelijke 
termen over God wordt gesproken. Ik merk dat ik God zelf ook 
altijd aanduid met mannelijke begrippen en spreek over Hij 
en Hem als ik het over God heb. Als man voeg ik daar dan snel 
aan toe dat dit goede papieren heeft, omdat Jezus immers 
God ook aanspreekt als ‘onze Vader’. Toch is het praten in ter-
men van mannelijkheid over God veel te beperkt. De Bijbel 
staat vol van vrouwelijke begrippen over God. Waar gesproken 
wordt over God die barmhartig is, staat er bijvoorbeeld letter-
lijk dat God een baarmoeder heeft. Waar wij God aanspreken 
als ‘ús Heit’ zouden we dat dus ook als ‘ús Mem’ kunnen doen.

Hemelvaartsdag 18 mei
Net als vorig jaar vieren we deze dienst samen met Op ‘e 
Noed. Vorig jaar was deze dienst in de Dorpskerk in Langweer 
met ds. Gerda Keijzer als voorganger, dit jaar is dit in de kerk 
in Idskenhuizen en ben ik de voorganger. 
De kerkdienst begint om 10 uur omdat die wordt voorafge-
gaan door ‘dauwtrappen’. Om 8 uur start een fietstocht voor 
de liefhebbers onder ons. Om 9 uur staat er koffie, thee en 
fruit klaar in de kerk en kan iedereen het van huis meegeno-
men ontbijt opeten. Om 10 uur begint de kerkdienst. Als u 
gewend bent om onze kerkdiensten altijd online bij te wonen, 
dan kan dat nu ook gewoon, maar dan via de link van de pro-
testantse gemeente Op ‘e Noed: www.pkn-openoed.nl.

Zondag 21 mei
Pastor Geartsje van der Meer uit Wirdum is onze voorganger 
op 21 mei. Geartsje is een oude bekende in ons midden om-
dat ze als opvolger van Anneke Adema drie jaar werkte in de 
Protestantse Gemeente Op ‘e Noed en vaker in ons midden 
voorgaat.

Meeleven met elkaar
Geloven is niet alleen iets tussen jou en God. Geloven is ook 
een wijze van leven, waarin je ook medemensen wilt zien als 
mensen van God. Daarom heb je de opdracht om naar men-
sen om je heen om te zien. Fijn dat dat gebeurt in ons dorp! 
Als kerkgemeenschap willen we dat graag bevorderen en met 
ons kleine groepje proberen we daar ook zelf aan mee te wer-

ken. Als mensen behoefte hebben aan luisterend oor van mij, 
dan ben ik daarvoor beschikbaar, ongeacht of mensen nu lid 
zijn van de kerk of niet. De kerk is namelijk niet een vereni-
ging van leden, maar een gemeenschap die ten dienste wil 
staan van elkaar en van anderen in het dorp. Dus als je om 
wat voor reden dan ook behoefte hebt aan een luisterend oor, 
of je iemand kent die dat heeft, aarzel dan niet om contact 
met me op te nemen. 
Ik noem in het kerkblad tegenwoordig geen namen van zie-
ken meer, omdat ons kerkblad een lange periode betreft. Wel 
meld ik dat mw. Sikkema tegenwoordig noodgedwongen ver-
pleegd wordt in Doniahiem en daarheen verhuisde, wat voor 
haar en ook voor haar man jammer is. Als je op oudere leef-
tijd de laatste jaren niet meer dag en nacht bij elkaar kunt 
zijn, is dat vaak verdrietig. Sterkte gewenst!
Ook dhr. Sjirk de Boer is verhuisd. Van Lyts Dykje 22 verhuisde 
hij naar Joure waar hij in een appartement in de buurt van 
zijn vrouw Japke is komen te wonen. Sterkte met de komende 
verhuizing en een goede binnenkomst in Joure!

Huwelijk!
Op vrijdag 12 mei gaan Joyce Brinksma en Arjen Bijl trouwen! 
Ze doen dat in de Dorpskerk waar eerst het burgerlijk huwe-
lijk wordt gesloten en we daarna Gods zegen vragen over hun 
huwelijk. Wat is het een prachtig feest als mensen voorgoed 
voor elkaar kiezen en dat willen vieren! 
Joyce en Arjen, we wensen jullie een onvergetelijke dag toe. 
En belangrijker nog: veel geluk met elkaar en met jullie kin-
deren Jinte en Jidde Sipke!

Gemeenteavond
Als kerkenraad zijn we met elkaar in gesprek over de toekomst 
van onze Protestantse Gemeente. Dat gesprek is het voor-
naamste onderwerp van de gemeenteavond op woensdag 22 
maart. Elders in dit blad kunt u daar meer over lezen. 
Activiteiten.
Samen met de Protestantse Gemeente Op ‘e Noed hebben we 
een afwisselend aanbod van lezingen en andere bijeenkom-
sten. De avond die pastoor Hoogma en ik zouden houden over 
Eucharistie en Avondmaal gaat vanwege drukte van pastoor 
Hoogma niet door. Maar andere dingen gaan wel degelijk door:
-  op 21 maart komt strafrechter Klaas Bunk in Dorpshuis De 

Stjelp in Idskenhuizen vertellen over zijn werk
-  op 17 april vertelt bioloog en Langweerder Sietse de Boer in 

de Hoekstien over de natuur rondom de Langwarder Wielen 
en de Kûfurd

-  op woensdagmorgen 19 april gaan we onder mijn leiding 
naar Nij Kleaster in Jorwert. Daar in Jorwert is een klooster-
gemeenschap ontstaan die werkt aan stilte, bezinning en 
verbinding. 

Iedereen die zich niet opgegeven heeft, maar alsnog mee wil 
doen met een van deze activiteiten is natuurlijk van harte wel-
kom. Elders in dit blad -en in het jaarprogrammaboekje- kunt 
u meer over bovengenoemde activiteiten vinden.

Vakantie
Selma en ik zijn dit jaar 35 jaar getrouwd. Dat vieren we door 
met onze kinderen in de meivakantie naar Toscane (Italië) te 
gaan. Daarom ben ik van 26 april tot en met 11 mei op va-
kantie. Een van de andere predikanten in de omgeving zal 
standby staan voor het geval u een predikant nodig heeft. 

Warme groet, Aart Veldhuizen
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Uitnodiging
voor de 

Gemeenteavond 
op woensdag 22 maart 2023

Locatie: ‘De Hoekstien’  - Aanvang 20.00 uur

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag Ouderlingen
4. Verslag Diakenen
5. Verslag Kerkrentmeesters
6. Pauze
7. Bezinning Toekomst Kerk Langweer
 Toelichting: Als kerkenraad hebben we een sterkte-zwakte analyse 
 gemaakt van onze gemeente. Die willen we graag aan u voorleggen. 
 Ook hebben we alvast wat nagedacht over waar het ons als protestantse 

gemeente werkelijk om gaat en waar we ons dan vooral op zouden moeten 
richten. We willen daarover graag met u in gesprek.

8.       Rondvraag
9.      Sluiting 

Leden en betrokkenen van de Protestantse gemeente te Langweer, 
u bent allen van harte welkom!

Namens de kerkenraad,
Scriba: Geertje Minnee, e-mail: scriba@kerklangweer.nl

Gemeenteleden die in april / mei 2023 
80 jaar of ouder mogen worden :

03 april mevr. M. Bles-Snijder  wordt 102 jaar!
              Stationsstraat 1 K26, 8521 JT St. Nicolaasga.
06 april dhr. S. de Boer
              Prof. Titus Brandsmaweg  44, 8501 GC Joure.
15 april  dhr. M. Oenema
              Legemarstersingel 3, 8525 GA Langweer.
04 mei dhr. P.L. Hulleman 
 Nieuwe Passeerdersstraat 246, 1016 XP Amsterdam.
13 mei     dhr. J. Kraak, Auke Piersstrjitte 2, 8525 GE Langweer.
26 mei    dhr. S.W.J. Seinen, Appelhof 19, 8525 GJ Langweer.

HUWELIJKSJUBILEA

Fam. A. Bouwman-Wurster zijn op 29 april  65 jaar getrouwd. 
Scharsterlaan 20, 8526 GD Boornzwaag.
Dhr. en Mevr. J.Bles-K. Houwman vieren op 23 mei hun 65ste 
trouwdag. Wietske Tademalaan 6  8501GG  Joure.

Voor de jarigen en de families Bouwman en Bles het vol-
gende lied wat de gemeente op 15 januari als slotlied heeft 
gezongen.

VERJAARDAGEN

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want ik zal meet je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben ik de hand, die al je tranen wist.
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Opbrengst collectes 
december 2022 en januari 2023

04-12 € 122,70   Collecte Kerk in Actie Libanon/Jordanië
11-12 €   51,20 Collecte Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat
14-12 € 279,20 Voedselbank
18-12 € 415,20 Collecte  Kerk in Actie 
   Vluchtelingenkinderen Griekenland
24-12 € 219,05   Collecte Kerk in Actie Kinderen in de knel
25-12 €   70,40
31-12 €   20,20
01-01 €   55,00
08-01 €   25,00   Protestantse Kerk Ondersteuning Gemeenten
15-01 €   34,00
22-01   Geen Collecte 
   ivm Oecumenische Dienst Sint Nicolaasga
29-01 €   55,35

Bijzondere Diaconale Collectes

26 maart Collecte Kerk in Actie Bangladesh 
Kansen creëren voor jongeren
In Bangladesh is de werkeloosheid onder de jongeren hoog. 
Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aanslui-
ten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld 
een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden 
daarvoor jongeren uit India aangetrokken.
Kerk in Actie gaat samen met lokale partnerorganisaties 300 
jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktra-
ject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemers-
vaardigheden zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

9 april Paascollecte Kerk in Actie Moldavië
Kerk helpt kwetsbare mensen  
Vanwege de grote armoede en werkeloosheid in Moldavië 

werken veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat 
veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel ker-
ken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er 
voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn. Via Moldo-
van Christian Aid (MCA) ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke 
gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zo-
dat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: 
zo zijn jong en oud wat minder alleen!.

7 mei Collecte Kerk in Actie Oekraïne
Kerk voor de samenleving

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden 
al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te 
knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. 
Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchts-
oord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Al 
jaren stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om 
sociale initiatieven te ontplooien in hun eigen dorp of stad. 
Dat werkt: deze gemeenschappen maken het verschil voor 
iedereen die hulp nodig heeft.

VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Mutaties

Dhr. S. de Boer, Lyts Dykje 22 Langweer naar Joure, maar 
blijft voorkeurlid van PKN Langweer
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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: 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
 Henk Westra, Legebuorren 61, 8525 GX Langweer Tel. 06 - 053 288 05
 Marten Klaas Brinksma, Oasingleane 3, 8525 EL Langweer Tel. 06 - 108 502 22 
 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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ADRESSEN

De datum voor het Vrijwilligersuitje
van Kerk Langweer is gepland: 

Vrijdag 16 juni
vanaf 13.00 uur tot ’s avonds. 

De uitnodiging volgt nog, maar noteert
u deze datum alvast in uw agenda. 

En ……”wie de schoen past, 
trekke hem aan”.
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eente

Postbus 44, 8520 AA St. Nicolaasga

Verslag van de grote kerkenraadsvergadering 
van 8 februari 2023

Opening
Jan opent de vergadering en heet in het bijzonder ds. Aizo 
Wiebenga en Bernard Wind welkom. Jan Leest een stukje uit 
het boek ‘Zalige Eenvoud’ van Hinne Wagenaar en daaruit 
het gedicht ‘Hûs om stil te wurden’ van Eppie Dam. Daarna 
gaat Jan ons voor in gebed. 

Kennismaking Ds. Wiebenga 
Ds. Wiebenga vertelt over zichzelf en over de gemeenten die 
hij gediend heeft. Ook vertelt hij over zijn werk in wijk 7 van 
onze gemeente (Doniahiem, Scharleijen en De Iendracht) en 
over de samenwerking met het personeel van Doniahiem. 
Ook gaat hij voor in de kapeldiensten. Ds. Wiebenga werkt 5 
uur per week in onze gemeente. Er is regelmatig overleg tus-
sen de beide predikanten en ouderling Anneke Koelewijn. 
Uitvaarten worden door Gerda gedaan. 

Voorstel jonge gezinnen  
Het voorstel betreft het organiseren van 8 bijzondere dien-
sten waarvoor een bepaalde financiële investering nodig is. 
De werkgroep denkt hiermee weer beweging in de jonge 
gezinnen te kunnen krijgen waarbij de ouders minstens 
zo belangrijk zijn als de jeugd zelf. We hebben geen zeker-
heid dat we het gewenste resultaat gaan halen maar niets 
doen is geen optie. De kerkenraad steunt deze gedachte en 
vindt het de investering waard. De kerkrentmeesters geven 
aan dat als de lijn van het begrotingskort het komende jaar 
doorzet het vermogen wel op raakt. Maar wie weet kunnen 
we het tij met deze investering keren. Afgesproken wordt 
om eerst het advies van de kerkrentmeesters af te wachten 
voor we een besluit nemen. Ook wordt nog de mogelijkheid 
besproken om Langweer te vragen mee te doen of misschien 
kunnen we sponsoren vinden voor de diensten. We zijn in 
ieder geval positief en waarderen de inzet van deze groep.

Notulen GKR 9 november 2022 – ter vaststelling 
De notulen worden zonder vragen of aanpassingen vastge-
steld. 

Notulen KKR 12 januari 2023 – ter informatie 
Er is kennisgenomen van de notulen, deze zullen op 15 
maart a.s. worden vastgesteld door de KKR. N.a.v. dit verslag 
wordt besproken dat de diaconie voortaan de bijzondere 
collecten in de dienst toe zal lichten om dit meer een onder-
deel van de dienst te laten zijn. Dit hoeft dan niet meer in 
de afkondigingen te worden gedaan door de ouderling.  
    

Actielijst kerkenraad 
De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.  

Kerk app 
Jannie geeft aan dat we nu 52 leden hebben. Dat is mooi, 
maar het kan nog beter. De colleges worden opgeroepen 
de app zelf ook meer te gaan gebruiken. Jannie heeft ook 
een overzicht gedeeld van de opbrengsten van de collecten 
die via deze app zijn overgemaakt. Dit is nogal ingewikkeld 
omdat Donkey Mobile de collectes van zowel de diaconie 
als de kerk op één nummer stort. Het is een heel werk om 
hier een splitsing in te maken en het juiste bedrag te storten 
Bovendien brengt de KKA hiervoor kosten in rekening. We 
komen er in deze vergadering niet uit en dit ligt nu bij de 
kerkrentmeesters. 

Vaststelling beleggingsstatuut 
We hebben geld in depot maar dit is nooit vastgelegd in een 
statuut. Dit is wel verplicht vanuit de toezichthoudende or-
ganen. De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel. 

Update beleidsplan  
Het verzoek aan de colleges is om het eigen onderdeel te 
bespreken en te actualiseren. Wat is nog van toepassing en 
wat kan eruit of worden aangepast? Graag uiterlijk in mei 
aanleveren bij Jannie. 

Rondvraag
Dit was de laatste vergadering van Fedde. Hij geeft aan dit 
altijd met veel plezier te hebben gedaan. Gerda heeft twee 
mededelingen: omdat Langweer in februari aansluit bij de 
diensten “tsjerke fan de moanne” zullen zij dit met Palm-
pasen niet meer doen. En m.b.t. de Kliederkerk: Langweer 
geeft aan dat dit doorgeschoven wordt naar de startzondag 
omdat er op dit moment niet voldoende vrijwilligers zijn 
om Kliederkerk te organiseren. Greta vraagt waar een preek-
lezing ligt mocht een dominee niet op komen dagen door 
wat voor reden dan ook. Gerda gaat hier achteraan. Geer-
tje vraagt wie het bord buiten aanpast. Dit regelt Jannie, 
maar was dat nu een keer vergeten. Wico meldt dat er twee 
nieuwe kerkrentmeesters zijn gevonden: Geja van Koten en 
Johannes de Jong. Verder zijn er geen vragen meer voor de 
rondvraag. 

Sluiting door Fedde 
Fedde sluit af met een mooie tekst: God is liefde.

TERUGBLIK
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Gezinsdienst 26 maart 

Op 26 maart is er weer een gezinsdienst. Een dienst voor 
jong en oud maar anders dan normaal. Een bijzondere 
dienst met een bijzonder thema. Als je de afbeelding goed 
bestudeerd kom je achter het thema van deze dienst.
We beginnen om 10.30 uur en er is weer muziek door Like 
sisters uit Sint Johannesga. Na de dienst is er tijd om na te 
praten over het thema met wat lekkers.

Passie-cantate ‘Lam Gods’

Op 2 april, Palmzondag is het Interkerkelijk Streekkoor Ou-
demirdum te gast in de kerk van Idskenhuizen. Zij voeren 
de Passiecantate ‘Lam Gods uit. Dirigent is Joeke Hoekstra 
uit Idskenhuizen.  
De muziek voor deze cantate is geschreven voor Johan Bre-
dewout en de tekst is van Hans de Ruiter. Wij zijn heel blij 
dat het Streekkoor deze cantate bij ons uit wil voeren. 
Tijdens de viering versieren de kinderen van onze gemeente 
en van het dorp Palmpasenstokken. Nadat de cantate is af-
gelopen komen de kinderen binnen in een feestelijke op-
tocht, om hun versierde stokken te laten zien en zingen we 
samen een ‘Hosanna-lied’. 

Uitnodiging Palmpasen
De 40-dagen tijd is begonnen en we gaan 

weer op weg naar Palmpasen en Pasen. 

Al een aantal jaren maken we samen met 

de kinderen palmpaasstokken waarmee we 

de intocht vieren van Jezus in Jeruzalem.

Zondag 2 april 2023 

vieren we Palmpasen 

in de kerk in Idskenhuizen om 9.30 uur.

We nodigen jullie van harte uit om mee te doen!!!!!  

 

Alle kinderen zijn vanaf  9:00 uur van harte 

welkom in het dorpshuisDe Stjelp te Idskenhuizen, 

waar we aan de palmpaasstokken werken, om ze 

daarna gezamenlijk in de kerk te laten zien.

Ouders en grootouders mogen meehelpen 

met de kinderen die nog niet zelf de

 palmpaasstok kunnen versieren.

                                   

Na de dienst vormen jullie samen een ereboog 

met de palmpaasstokken. Daarna mag je met

 je ouders naar huis. De palmpaasstok mag ook

 mee naar huis. Heb je thuis nog een stok,

neem hem dan mee!

Contact? Mail of bel met Linda Wind: 

lindawind@kpnmail.nl / tel: 06-38908876.

We hopen dat er weer heel veel kinderen 

mee willen doen zodat het 

een feestelijke dienst wordt.

Hartelijke groet van de 

Kindernevendienstleiding 

en tot ziens op 2 april!

VOORUITBLIK
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Overzicht collecten Diaconie

Datum Doel Bedrag

13 nov Vrienden van Maykehiem 113,95

1 jan Wilde Ganzen 58,05

8 jan Bloemenfonds 119,16

15 jan Diaconie 144,15

29 jan St. FIER-Leeuwaden 139,50

5 febr Kerk in Aktie Jongeren Pakistan 188,30

12 febr Kerk in Aktie Noodhulp Syrië 898,15

19 febr UMCG Ziekenhuispastoraat 122,95

26 febr Kerk in Aktie kinderen Zambia 181,31

Opbrengst collecten  Kapel Doniahiem 
tbv. Wilde Ganzen

29 dec   27,60
12 jan   44,12
26 jan   47,00
9 febr   41,30
23 febr  45,25

Avondmaalscollecte Witte Donderdag

De avondmaalscollecte in de dienst op Witte Donderdag is 
voor Stichting De Schuilplaats in Sneek. De Schuilplaats is 
een christelijke organisatie met als doel mensen te onder-
steunen die zich aan de rand van de samenleving bevinden. 
De stichting is vooral actief in de Gemeente Súdwest-Fryslân. 
De Schuilplaats is een plek waar je mag komen zoals je bent. 
Sterker nog: Je mag zijn zoals je bent, want zo houdt God van 
je! Vele mensen hebben inmiddels de weg naar De Schuil-
plaats gevonden. Mensen met verschillende achtergronden 
en met hun eigen, vaak moeilijke, levensverhaal. De Schuil-
plaats is meer dan een plek waar gratis maaltijden worden 
verstrekt: het is een plaats waar liefde en aandacht is, waar 
contacten gelegd worden, waar indien mogelijk hulp gebo-
den wordt en waar gebeden en uit de bijbel gelezen wordt. 
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan!

VAN DE DIACONIE

Dodenherdenking St. Nicolaasga 4 mei a.s.

De opstelling voor de stille tocht naar het monument is om 
19.30 uur vanaf het Zalencentrum. De aankomst bij het mo-
nument is om 19.45 uur waarna Crescendo enkele muziek-
stukken speelt. Bij het monument zullen een aantal sprekers 
het woord voeren en daarna speelt Crescendo een aantal ko-
ralen. Om 19.58 uur wordt Signaal Taptoe gespeeld, waarna 
twee minuten stilte in acht worden genomen. Vervolgens 
speelt om 20.02 uur het Jozefklokje. Tot slot speelt Crescen-
do twee coupletten van het Wilhelmus. 
Daarna kunnen de kransen en bloemen gelegd worden en 
gaat de stoet in dezelfde volgorde terug naar het Zalencen-
trum. Wij verzoeken iedereen om gepaste stilte in acht te 
nemen.

Als blijk van eerbied en respect kunt u vanaf 
18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok 
hangen. Op Bevrijdingsdag mag de vlag 
(zonder wimpel) van zonsopgang tot 
zonsondergang in top hangen.

Organisatie door Plaatselijk Belang.

Tsjerkepaad 2023
Vrijwilligers welkom!!

 
Ook dit jaar doen de 
kerken van Sint Nyk en 
Tsjerkgaast weer mee 
met Tsjerkepaad. De pe-
riode is van 1 juli t.e.m. 
9 september steeds op 
zaterdagmiddag van 
13.30 – 17.00 uur. 

Het jaarthema is:  “Kerk als plaats van ontmoeting”. 

Het belangrijkste is dat we mensen gastvrij ontvangen en 
gelegenheid geven voor rust en bezinning en om eventueel 
gesprekken met hen te voeren. Hierbij doen wij weer een 
beroep op onze vrijwilligers om als gastheren en –vrouwen 
te willen helpen. Heel graag hebben wij meer vrijwilligers! 
Aanmelden kan via onderstaand e-mailadres of telefoonnr.
jjvdmeer@hetnet.nl  tel: 0513-431817

Jan en Jeltsje van der Meer
PS:
1: Er komt een ontmoetingsmiddag  voor alle vrijwilligers 
van Tsjerkepaad op 22 april in “De Oerdracht” te Joure. Onze 
vrijwilligers ( ook aangemelde nieuwe) krijgen bericht.
2: Voor alle actuele informatie: www.tsjerkepaad.nl 
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VANUIT IJSSELMUIDEN

Baby Jezus

Kleindochter Hasse 
van drie begreep 
afgelopen decem-
ber al goed wat er 
gebeurde rond de 
geboorte van Jezus. 
Het verhaal sloeg in 
als een bom: de klei-
ne baby die in een 
voederbak gelegd 
werd, omdat er geen 
wiegje was!!
Sindsdien speelt ze 
‘Baby Jezus’. Twee 
stoelen worden te-
gen elkaar aange-
schoven. Als ze zich 
in de ‘kribbe’ genes-

teld heeft moet ik een ‘deken’ over haar heen leggen en 
naast haar gaan zitten. Ik ben dan moeder Maria en haar 
kleine broertje Kees is papa Jozef. (Die laatste zorgt nog 
wel eens voor een verandering in de rolverdeling. In plaats 
van timmerman was hij vanmorgen hovenier: hij groef een 
bloempot leeg terwijl ik baby Jezus aan het instoppen was. 
Maar dat terzijde…) Als ik weer eens naast de kribbe zit 
denk ik vaak: Wat heerlijk, dat ze in haar gedachten nog zo 
in dat verhaal van Kerst blijft! Een feestelijk feest. Zo anders 
dan Pasen. Jazeker, Paasfeest eindigt glorieus, maar de weg 
er naar toe is zo gruwelijk. Ik weet nog goed dat ik als kind 
luisterde naar het verhaal over de kruisiging met de handen 
angstvallig voor de ogen, omdat ik het plaatje uit de kinder-
bijbel niet kon aanzien….
Nu, bijna zestig jaar later, vind ik Pasen het belangrijkste 
feest van onze kerk. Het geeft de diepte van het menselijk 
bestaan en het lijden weer, maar geeft ook Gods antwoord 
daarop: Opstanding. 
Zover is Hasse nog niet. Kerst kan ze bevatten, Pasen nog 
niet. En opstaan, dat is nog iets heel fysieks voor haar. Dat 
doet moeder Maria na een tijdje, omdat de vaatwasser uit-
geruimd moet worden en de was opgevouwen. En daarna 
speel ik weer mee. 
De Bijbel is een prachtig boek. De verhalen groeien mee 
met ons.

Ds. Gerda Keijzer

Moonwalkers

We leven in een snelle wereld. Glasvezel maakt onze compu-
terverbindingen sneller. We kunnen sneller op mail reageren 
nu we kunnen mailen met onze telefoon. We kunnen sneller 
fietsen op e-bikes (fatbikes, elektrische steps, e-bakfietsen, 
enz. enz.), scholieren gaan naar school met kakkercanto’s. 
De luchttaxi komt er aan de komende jaren. Maar nu zijn 
er ook moonwalkers. Een soort e-rolschaatsen die je onder 
je schoenen vastmaakt, om sneller te kunnen lopen. Op de 
afbeelding ziet u al waar deze supersnelle ‘schoenen’ het 
eerst zullen worden gebruikt: in financiële centra van grote 
steden. Ik zie het al voor me: mannen en vrouwen in maat-
pakken of kekke jurkjes, met moonwalkers onder hun met 
de hand gemaakte schoenen of pumps. Maar u en ik weten 
ook dat het dan niet lang meer duurt voordat u in Langweer 
of Sint Nicolaasga voorbij gelopen wordt door iemand met 
moonwalkers onder zijn of haar schoenen. 
Snelle tijden vragen snelle schoenen. Om in de terminologie 
te blijven: we zijn steeds bang om iets mis te lopen. Maar hoe 
is het spreekwoord ook al weer? Hardlopers zijn doodlopers. 
Ik beweer niet dat ik altijd rustig aan doe, maar ik weet wel 
dat we als samenleving op een doodlopende weg gaan als 
we steeds sneller willen. 
Gelukkig zijn er tegenbewegingen op elke trend. Op fast-
food werd gereageerd door slow food. Geen snelle hap naar 
binnen werken, maar met aandacht en liefde een maaltijd 
bereiden. Dat is een mooie trend geworden. Gelukkig zijn 
er ook mensen die veel wandelen en tijdens hun wande-
ling aandachtig om zich heen kijken en luisteren naar wat 
de natuur aan geluiden biedt. Zij geven ‘tegengas’ aan de 
toekomstige moonwalkers in onze omgeving. 
Ontwikkelingen gaan sneller dan je denkt. Voor je het weet 
moet je niet alleen opletten voor elektrische auto’s die maar 
zo achter je rijden, e-bikes die altijd sneller gaan dan je denkt 
maar ook voor voetgangers op wieltjes die anderhalf keer zo 
snel lopen als de gewone wandelaars. Maar, het duurt nog 
wel even: de eerste modellen in Amerika kosten 1400 dollar. 
Maar je weet het niet. We leven in snelle tijden……

Ds. Gerda Keijzer

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
Er is een kostenloze inspectie door de provincie Fryslân in 
het kader van ‘Slimmer omgaan met energie’ gedaan. Alle 
drie de kerkgebouwen zijn geïnspecteerd om te kijken naar 
mogelijkheden om energie te besparen. We wachten de ad-
viezen die voortvloeien uit deze schouw met veel belangstel-
ling af.

VAN DE KERKRENTMEESTERS
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Gift
In december 2022 mochten wij een gift van € 100,- voor 
onze gemeente ‘Op ’e Noed’ ontvangen. Heel hartelijk dank 
hiervoor!

Actie ‘Kerkbalans 2023’                                           
Voor 2023 is er op dit moment 
€ 76.997,48 aan vrijwillige bijdragen 
aan onze gemeente ‘Op ’e Noed’ toege-
zegd.’ Dit is een voorlopige stand, omdat nog niet alle toe-
zeggingen binnen zijn bij het college van kerkrentmeesters.

Eindejaarscollecte 2022
Na ons vorige bericht over de Eindejaarscollecte zijn er nog 
giften binnengekomen die voor de Eindejaarscollecte 2022 
waren bestemd. We mogen mededelen dat de Eindejaarcol-
lecte 2022 het bedrag van € 1.832,50 heeft opgeleverd. 

Kerkrentmeesters
De termijn voor Ineke Bijl en Pieter Dijkstra zit er bijna op. 
We zijn erg blij dat twee nieuwe leden ons team komen ver-
sterken, te weten Geja van Koten en Johannes de Jong. 
Momenteel staat er nog één vacature open. We gaan ons 
best doen om deze vacature ook te vervullen.

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

Eelkjen Schilstra-Haagsma
* 24 april 1928        † 15 januari 2023

De oudste van vier was ze, Eelkjen Haagsma. Haar vader was koster van de kerk van Sint Nicolaasga, 
beheerder van Unitas, bode, melkboer en samen met zijn vrouw runde hij een kruidenierswinkel. 
Al snel hielp Eelkjen mee in de winkel en waar haar hulp verder ook maar nodig was. Hulp bieden, 
dat paste bij haar. Ze was een ‘gever’.  

Toen ze 12 jaar was brak de Tweede Wereldoorlog uit. Dat tekende haar jonge jaren. Toen ze onge-
veer 20 was werkte ze een tijd in een Congrescentrum in Woudenberg. Daar maakte ze en bijeen-
komst van de Wereldraad van Kerken mee. Dat vond ze zo’n geweldige ervaring! De wereld was veel 
groter dan haar eigen wereld. Er was zoveel te ontdekken. 

Samen met haar man Brant woonde ze in verschillende dorpen en steden vanwege zijn werk bij de 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Drie dochters werden geboren: Ymkje, Froukje en Anneke. 
En later kreeg ze schoonzoons en kleinkinderen. 

Uiteindelijk kwam Eelkjen weer in St. Nyk te wonen. Ze had een prachtig huis aan de Rengersstraat. 
Toen ze ouder werd kwam ze niet veel meer buiten. Maar dat betekende niet dat haar rol uitge-
speeld was. Ze was intens betrokken op haar kinderen en kleinkinderen. Ze belde vaak met hen en zij kwamen dikwijls bij 
haar. Ze deden de boodschappen en hadden hun moeder ook nodig voor een gesprek. Eelkjen kon goed luisteren, en dat is 
een voorwaarde voor een goed gesprek. Vervolgens wist ze precies wanneer ze iets moest zeggen en wat. 

Haar zelfstandigheid was erg belangrijk voor haar. Ze wilde ook het liefst in haar eigen huis blijven wonen. Haar persoonlijke 
verzorging en een kopje thee of koffie zetten nam op het laatst veel tijd, maar ze was een doorzetter. 

Na een kort ziekbed is mevr. Schilstra overleden. Ze stierf in het vertrouwen dat haar Heer en Heiland voor haar zou zorgen, 
altijd. Ook in de dood. In de dankdienst voor haar leven zongen we geloofsliederen die bij haar pasten. Daarna hebben we 
haar in de aarde gelegd bij haar man Brant. 

Wat overblijft voor de kinderen en kleinkinderen zijn kostbare herinneringen aan een prachtige moeder en beppe. 

Ds. Gerda Keijzer

WIJ GEDENKEN
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Anke Willy Bosma-Boschma
* 25 juli 1935        † 21 januari 2023 

Bijna haar hele leven woonde Anke Boschma aan de Noed. Ze werd er geboren als 
jongste van drie kinderen. Ze had twee oudere zussen waar ze veel van hield. Toen 
ze vijf jaar  was brak de oorlog uit. Dat is op zich al traumatisch voor een kind. Maar 
erger was dat ze tijdens de oorlog haar beide zussen verloor. Anke was nog maar 
tien jaar. Ze was goed en wel aan haar leven begonnen, maar het was al getekend  
door één allesbepalend woord: verlies. Deze verdrietige gebeurtenissen zijn bepa-
lend geweest voor haar hele leven.

Ze werd volwassen en tijdens een kerkelijke uitwisseling leerde ze Oane Bosma ken-
nen. Ze trouwden en Oane werd boer op de pleats van Ankes heit en mem. Anke 
hielp hem mee. De boerderij was haar trots. Oane en Anke kregen twee dochters, Annie en Jellie, en zes kleinkinderen. 

In 2001 stierf Oane. Anke bleef aan de Noed wonen, met hulp van kinderen en kleinkinderen. Jellie woonde naast haar en 
hielp haar veel. Haar kleinzoon maaide het gazon. Ieder die op bezoek kwam kreeg wel een klusje te doen. Zo kon ze op de 
plek blijven wonen die haar zo dierbaar was. 

Anke had veel hobby’s. Ze handwerkte, ze volleybalde tot op hoge leeftijd, ze zong vele jaren in het Interkerkelijk Koor Lang-
weer, ze hield van fietsen, was een trouw lid van de Plattelandsvrouwen en ze had tot voor een paar jaar nog orgelles aan huis. 
Anke klaagde nooit. Ze was belangstellend naar iedereen. Maar ze vond het moeilijk om over haar diepste gevoelens te pra-
ten. Die hield ze voor zichzelf. Uiteindelijk bleek het niet meer haalbaar om alleen te wonen en Anke verhuisde naar Wilhel-
minaoord. Haar gezondheid werd minder. Haar lichaam was op. 

Op 21 januari is ze gestorven, omringd door haar dochters. Tijdens de uitvaart luisterden we naar herinneringen van de klein-
kinderen aan hun belevenissen op de boerderij bij pake en beppe. Waardevolle herinneringen die altijd met hen mee zullen 
gaan. Zo namen we afscheid van een markante vrouw. Wij geloven dat zij geborgen is in de trouw van onze God.

Ds. Gerda Keijzer
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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

Inleveren kopy 
maandag 8 mei 2023 

voor 12.00 uur!

April
3      Mevr. J. de Groot-Klijnsma 
 Voermanstraat 14. 8521 LA Sint Nicolaasga
3      Mevr. J. van der Meer-Nicolai 
 Heide 1, 8521 DE Sint Nicolaasga
4      Mevr. A. de Vries-Postma 
 It Sein 14 a, 8521 DN Sint Nicolaasga
8      Mevr. A. de Hoop-Lenos 
 De Rijlst 22, 8521 NH Sint Nicolaasga
17    Mevr. J. Wijnja-Drijfhout 
 Huisterheide 32, 8521 ND Sint Nicolaasga

19    Dhr. J. Zwaga 
 Jupiterstraat 6, 8521 LW Sint Nicolaasga

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

OMZIEN NAAR ELKAAR

VERJAARDAGEN 80-PLUSSERS

Bloemengroet vanaf 15 januari

15-01-2023    Mevr.M.Zijlstra-Sybesma
22-01-2023     Mevr.J.Haven, Mevr.Postma en Cees de Vries
29-01-2023     Freerk Bokma
05-02-2023       Gooitzen Wester
12-02-2023      Mevr D.Folkertsma
19-02-2023      Mevr.De Hoop
05-03-2023       Jan Postma

MUTATIES JANUARI EN FEBRUARI 2023

Binnengekomen
Vanuit Ouwsterhaule, Dhr. E. de Jong, Kerkstraat 20, 8521 JZ 
Sint Nicolaasga
Vanuit Sneek, Dhr. J. van Loon, Kerklaan 82, 8521 KM Sint 
Nicolaasga

Binnenverhuizing
Mevr. T.T. Hoekstra, Bramerstraat 33 naar Gaastweg 8a, 
8521JC Sint Nicolaasga
Mevr. P. Jouwsma-Visser, Lemmerweg 7 naar Groenendal 13, 
8521LH, Sint Nicolaasga

Verhuisd naar elders:
Mevr. F.R. Sijbesma, Heide 2, 8521 DG Sint Nicolaasga
Mevr. P.G. Gorter, Gaestdyk 61 0002, 8522 MZ Tjerkgaast
Mevr. I. Lolkema, Bovenkruier 6, 8521 MG Sint Nicolaasga
Dhr. A. Hoogland, Gaastweg 30 , 8521 JD Sint Nicolaasga
Dhr. R.A. van Koten, Dobbeleane 35, 8521 KS Sint Nicolaasga
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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


