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Meditatie.  
 
Een zelf - gekozen levenseinde ? 
We horen er veel over in de media.  
Job Cohen spreekt ons in een radiospotje toe om na te denken 
over wie de regie heeft over ons levenseinde.  
We kunnen lid worden van een vereniging die eraan werkt mensen 
zelf te laten bepalen wanneer “het genoeg geweest is”.  
Ik heb er de laatste tijd veel aan gedacht en ook wat over gelezen. 
Niet omdat zoiets voor mij aan de orde is, maar omdat ik mensen 
tegenkom die worstelen met  wat zij zien als “de laatste 
levensfase”. Wat ik er hier over schrijf is dan ook met enige 
terughoudendheid; ieder heeft zijn eigen afwegingen te maken, 
ieder schrijft zijn eigen levensverhaal. ‘Ik ben bang om de controle 
te verliezen”, zeggen mensen vaak om uit teleggen dat ze zelf een 
einde aan hun leven willen kunnen maken. Ook al zullen ze het 
misschien nooit doen, de mogelijkheid ertoe geeft hun het gevoel 
van controle terug. 
 
Het lijkt echter bijbels gesproken zeer twijfelachtig dat het 
werkelijk onze controle over het leven is, die het leven de moeite 
waard maakt. Waarom zou de angst voor controleverlies niet de 
aanleiding kunnen zijn te proberen deze angst te overwinnen:  
een aanleiding om je in ”controleverliezen” te oefenen?  
Dat klinkt misschien raar maar zouden we niet bij onszelf 
onderzoeken of de controle die we denken te hebben misschien 
toch al een illusie is?  
Doe ik mijn naasten wel recht als ik denk dat hun gedrag het 
resultaat is van mijn controle? Blijven hierdoor niet veel kostbare 
geschenken ongezien liggen?  
Klopt het wel, als we bedenken dat er pas iets goeds gebeurt als 
wij de omstandigheden en de gang van zaken moeten controleren?  
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Is het niet zo dat we leven van een “genadige welwillendheid”( 
genade, kun je ook zeggen) die ons in staat stelt het leven te 
aanvaarden en als een geschenk te ontvangen?  
Wacht eens af wat er gebeurt, spontaan, een ontmoeting, een 
gesprek, een gedachte die te toevalt, een liedje op de radio.  
Ook in het verpleeghuis maak ik mee dat er pareltjes gevonden 
worden in het menselijk contact, ondanks dat ik dat daar niet 
direct zou verwachten.  
Een artikel met veel vraagtekens; dat kan ook niet anders, denk ik. 
Toch zeg ik het nog eens: wat is er mooier dan het leven als een 
geschenk ontvangen? Nu hoor ik u zeggen: maar als je dat niet 
(meer) kunt?  
Kan dat je maken hebben met de angst voor controleverlies?  
Het lijkt erop dat bij het sterven de verzwegen oerangst van onze 
cultuur aan het licht komt: de angst er alleen voor te staan. Als 
christenen weten wij dat er gezegd is: “Ik laat jullie niet als wezen 
achter”(Johannes 14 : 18). Wie de weg van liefde en 
verbondenheid gaat, blijft niet verweesd achter, zo luidt de 
belofte. De liefde en verbondenheid die Jezus Christus zichtbaar 
gemaakt heeft dragen die belofte zoals in vele liederen bezongen 
is. Als we ons weer realiseren hoe moeilijk het ons kan vallen dit te 
geloven, weten we ook weer dat het onze taak is elkaar te helpen 
het te geloven. We mogen het elkaar voorleven. 
Toen Paus Franciscus het Amerikaanse Congres toesprak op 24 
september 2015, zei hij: “Als we zekerheid willen, moeten wij 
zekerheid geven: als we leven willen , moeten wij leven geven: als 
we  mogelijkheden willen, moeten wij mogelijkheden beschikbaar 
stellen. “Als we willen kunnen leven met onze kwetsbaarheid en 
onze sterfelijkheid, moeten wij elkaar laten merken dat het ons 
gegund is”. Tot zover de Paus.  
Ik zeg daarop: laten we , ook hierover met elkaar in gesprek 
blijven. Wie weet ontdekken wij dan ook de parels die het leven 
tot een kostbaar geschenk maken.    
PdH. 
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Uit de pastorie. 
 
Deze keer is er  wat te melden aangaande mijn toekomst. Het 
nieuwe pensioenakkoord dat afgesloten is, brengt de datum van 
mijn pensioen 8 maanden naar voren. Niet op 23-8-2021 maar op 
23-12-2020 zou ik met emeritaat mogen, zo kreeg ik te horen. Dat 
brengt zaken in een plotselinge stroomversnelling. De timing is niet 
erg gelukkig  vlak voor de feestdagen. Kijken of daar een mouw 
aan te passen is. 
 
Uit de kerkenraad. 
Mede vanwege het bovenstaande bericht, ziet de kerkenraad zich 
geplaatst voor een aantal nieuwe uitdagingen.  
We moeten op zoek naar een nieuwe predikant vanaf 1-1-2021.  
Dat betekent dat we ons voordien gaan bezinnen op wat zijn of 
haar taken in de komende periode zullen zijn want er is wel wat 
veranderd in de laatste 15 jaar.  
Geen schoolcatechese meer, andere vormen van jeugdwerk, een 
nieuw kerkelijk centrum, meer samenwerking in de regio,  
we heten niet meer hervormd maar protestant en we zijn steeds 
meer oecumenisch geworden. 
(om maar een paar dingen te noemen) 
 
Misschien is het ook wenselijk om een kerkelijk werker aan te 
stellen voor met name het jeugdwerk.  
De werktijd van de predikant zou dan gedeeld kunnen worden met 
de KW-er.  
Dat betekent dat we ook het beleidsplan aan moeten passen.  
Daar hebben we mensen voor gevraagd om mee te denken;  
er heeft zich er tot nu toe één aangemeld.  
Dat is niet genoeg; er zal zeker een aanvulling vanuit de 
kerkenraad bij komen maar meer hulp is nodig. 
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Bovendien vraagt de Classis tegenwoordig bij elke vacature of er 
ook een gesprek met buurgemeentes is geweest om te 
inventariseren of er een vorm van samenwerking/verdeling of 
uitwisseling  van krachten en talenten mogelijk is om tot een 
optimale bezetting  voor de regio te komen.  
Daar moeten we dus ook nog naar informeren en kijken wat 
wenselijk kan zijn. 
 
Daarbij gevoegd het feit dat een aantal leden van de kerkenraad 
hebben aangegeven het stokje graag te willen overdragen. 
( Geert Kroes, Egbert Kanis, Femmie Raggers, Remmelt Hoekstra)  
U snapt dat er wat veranderingen op til zijn en dat het zaak is daar 
samen als gemeente besluiten over te nemen.  
 
We hopen daar op de gemeenteavond van woensdagavond 16 
oktober met u over in gesprek te kunnen gaan. Zet die datum dus 
alstublieft nu al in uw agenda! We willen graag met de hele 
breedte van de gemeente in gesprek hierover.  
 
Dit is belangrijk voor onze toekomst! 
 
ds. Paul 

 
 

Kerkbalans 
 

Tussenstand kerkbalans 2019 
 
Van de toegezegde gelden actie kerkbalans 2019 is tot op heden 
ruim 80 % daadwerkelijk binnen gekomen op onze bankrekening.  
 
Voor deze bijdrage zeggen we nogmaals dank.  
 
CVK Ter Holten 
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Verhuisd maar niet vergeten. 
 
Er ging een schok door onze gemeente toen we hoorden dat Gert 
Florijn op 15 juni overleden is.  
De rouwkaart is later ook op de gemeentebrief afgedrukt;  
velen van ons hebben dat kunnen lezen.  
 
In de korte periode die Gert en Janneke onder ons gewoond 
hebben, mochten we veel met hen delen.  
Ze gaven zich vanaf het begin in onze dorpsgemeenschap.  
Eigenlijk woonden ze in twee dorpen, zo op de grens van  
Ter Idzard en Nijeholtpade, waar  de Slingerweg overgaat in de 
Vriesburgerweg.  
Zo bouwde Gert mee aan een erehaag voor één van de buren op de 
Vriesburgerweg. In Ter Idzard was hij actief in de herensoos.  
Samen waren ze actief bij de culturele avonden in het  kerkje van 
Ter Idzard. Janneke trof ik tot mijn verbazing ook aan op het 
stembureau, ze stond ook aan de basis van de VierKlank, ons 
gelegenheidskerkkoor. Rondom de tafel in hun huiskamer zat dat 
hele koor dat regelmatig groeide. Op de juiste tijd kwam Gert 
binnen met thee of koffie, in elke hand een kan. Dan verdween hij 
weer even de keuken in voor de warme melk. Het was een zoete 
inval waar we met veel plezier en enthousiasme ook best moeilijke 
stukken ingestudeerd hebben.  
Gert heeft ook nog een tijd in de kerkenraad gezeten.  
Daar hield hij geen lange verhalen maar gaf, kort en bondig, zijn 
mening en advies.  
Daar hebben we veel aan gehad toen er rond de bouw van het 
Kerkelijk Centrum allerlei begrotingen, plannen en vergunningen 
op tafel kwamen.  
Hij had er slag van om zich daarmee te redden, tot opluchting van 
sommige anderen want dat is een lastige materie!  
Bij de bomenkap en het opruimen van het terrein waren beide 
echtelieden actief. Zwoegen en sjouwen.  
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Wie zijn die mensen toch?  Vroeg iemand me.  
Ze kregen een speciale uitnodiging omdat ze, toen de bouw 
eindelijk klaar was, al in Mijdrecht woonden.  
Gert zag dat het goed was en proostte met ons op het resultaat.  
 
Wat hebben die bijna 4 jaar wonen in “Ter Holten” nu betekent in 
een mensenleven?  Zij noemden het een goede tijd en ik weet 
zeker dat velen van ons het ook een voorrecht vonden om samen 
met hen “een stukje op te lopen op de levensweg”.  
 
We hebben dat gedaan en “we zijn er niet minder van geworden” 
zoals men soms zegt  in de Stellingwerven.  
Je hoort daar ook zeggen dat nieuwkomers altijd als “import” 
gezien worden. Soms ligt dat aan de geslotenheid van het dorp, 
soms aan de afstand die veel mensen hanteren.  
Ik vind dat Gert en Janneke ons een spiegel hebben voorgehouden 
door open af te stappen op alles wat op hun weg kwam en deel te 
nemen aan wat bij hen paste.  
Zoiets vergeten we toch niet?                                                                                                             
 
We hebben ieder op eigen manier onze deelneming betuigd. 
Soms met een kaart, anderen door “de dankdienst voor het leven” 
van Gerrit Florijn bij te wonen of thuis een condoleancebezoek af 
te leggen. Zo toonden we onze verbondenheid.  
We begrijpen dat voor Janneke en de kinderen en al wie Gert na 
staan, nu een moeilijke tijd is aangebroken. Velen van ons denken 
regelmatig aan jullie. We bidden jullie sterkte, veerkracht en 
vertrouwen toe en geloven dat Gods nabijheid jullie zal helpen dit 
verlies te dragen.  
 
“Nabij of ver, wij zijn verbonden “ in Hem die ons samenbracht en 
samenbrengt.     
Vergeten is daar niet bij. 
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Sjibbolets 

 
In WO11 werd het woord Scheveningen gebruikt om Duitse 
spionnen te ontmaskeren.  
Zij konden de ‘ sch’ niet goed uitspreken.  
Op Urk hanteert men de zinsnede ‘ un kweeuwkjen mit gerespelde 
keaze’ ( een beschuit met geraspte kaas) om te testen in hoeverre 
iemand het Urker dialect beheerst.  
‘Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte 
Fries’ werd naar verluid gebruikt door Grote Pier om boven water 
te krijgen of hij met Hollanders of met Friezen te maken had. 
 
Zo heb je in het christelijk geloof ook van die sjibbolets.  
Jouw standpunt over Israël, homofilie, vrouw in het ambt en 
schepping of evolutie’ bepaalt of je een oprechte christen bent. 
Het is goed om een mooi gesprek te voeren over deze boeiende 
onderwerpen, maar ze zijn absoluut niet bedoeld als meetlat 
waarlangs jij andere mensen legt.  
 
Vroeger maakte men het onderscheid tussen middelmatige zaken 
en heilsbepalende zaken.  
Ik geloof dat geen van deze zaken heilsbepalend is.  
Juiste visies op iets zijn sowieso geen tickets to heaven .  
Ik maak me zorgen over al die orthodoxe christenen die zich 
hierover ernstig zorgen maken, terwijl ze zich beter op Jezus 
Christus kunnen concentreren.  
Hij is alles en de rest is vuilnis. 
De Bijbel is het boek van Hem en over Hem. Ik lees gewichtige 
artikelen zonder dat Zijn naam wordt genoemd.  
In Hem alleen zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. 
Er is dus maar één sjibbolet en dat is de naam van Jezus. 
 
Gert Hutten algemeen directeur van THDV.nl 
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Zondag  8 september startzondag 2019 
 
“ We maken er een familie Ter Holten dag van”. 
Dat staat in de aankondiging van de start zondag op de 
zondagsbrief. Daarmee bedoelen we natuurlijk dat we het leuk 
zouden vinden als jullie zoveel mogelijk met de voltallige familie 
komen die dag en daar hebben we ook rekening mee gehouden met 
de activiteiten; een luchtkussen voor de kleintjes, een gezellige 
quiz voor de wat oudere jeugd en bingo voor de rest.  
Daarna gezamenlijk als 1 familie aan tafel tijdens een brunch.  
We doen dit eigenlijk ook nog met een andere reden die het 
komende jaar belangrijk gaat worden.  
Eind 2020 is de tijd dat Paul, onze dominee, met emeritaat kan 
gaan en we daardoor vacant zullen zijn.  
In de kerkenraad hebben we besproken dat we het komende jaar 
willen gebruiken om samen met onze leden te gaan uitzoeken hoe 
we dat gaan invullen.  
En met deze familiedag als start gaan we daar een begin mee 
maken. We zien het allemaal om ons heen, langzaam maar zeker 
lopen de kerken leeg en er wordt op allerlei manieren gewerkt aan 
de zoektocht wat en hoe gaan we het gemeente zijn in de 
toekomst beleven.  
Alhoewel we de afgelopen jaren best trots mogen zijn op het 
aantal kerkbezoekers moeten we de ogen niet sluiten voor de 
werkelijkheid.  
Na de periode Paul komt er een nieuwe periode met een nieuwe 
dominee en wat daarbij belangrijk is om samen te bepalen welke 
zaken in die komende periode belangrijk zijn.  
En daarvoor zijn we ook uw, jullie mening nodig, want samen zijn 
we een gemeente in vier dorpen waarin we ook een rol vervullen in 
de samenleving van die dorpen. Voor jong en oud. Laten we zondag 
8 september daar waar mogelijk is met elkaar in gesprek gaan en 
een begin maken aan de nieuwe toekomst van onze gemeente.
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Tsjerkepaad/ Reünie 
 
Dit jaar doet Oldeholtpade weer mee met Tsjerkepaad.  
Ik mocht begin augustus één van de mensen zijn die de gasten 
ontvangen. 
Dat is altijd afwisselend en levert verrassende ontmoetingen op.  
 
Mijn zaterdag leek op een reünie.  
De schilderes kwam als eerste binnen. Zij bleek een oud collega 
van Geertje Hornstra (ook gastvrouw van dienst) te zijn.  
Ze hebben les gegeven op dezelfde basisschool.  
In de loop van de middag kwamen er nog meer oud collega’s langs 
om de schilderijen te bekijken en bij te praten.  
Ook andere mensen bleken elkaar te kennen, ze hadden op 
dezelfde school gezeten, of bij elkaar in de straat gewoond.  
Dan hoor je: dan ken je die en die ook.  
(De kerk als ontmoetingsplek).  
 
Later op de middag kwam er een hele groep mensen tegelijk de 
kerk binnen lopen.  
Dit bleken deelnemers van een reis naar Georgië te zijn die hun 
reünie in Oldeholtpade hielden.  
Op terugreis van de pluktuin kwamen ze een kijkje nemen in de 
kerk.  
Na een kort verhaaltje over de kerk gingen er 14 mensen van de 
groep met Andries de toren in.  
Ze kwamen enthousiast weer naar beneden. 
Zo gaat een middag snel om en staat de kerk met de open deuren 
letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving. 
 
Jetske van Beem 
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Nieuws uit de gezinsdienstcommissie 
 
Op zondag 2 juni, hebben wij weer een gezinsdienst mogen 
organiseren, ondanks het lange hemelvaartsweekend en het 
prachtige weer, werd deze dienst goed bezocht.  
We hadden deze keer gekozen voor het thema: All Inclusive.  
Erg toepasselijk in de periode waarin verscheidene mensen er weer 
voor kiezen om op pad te gaan. Een lang weekend weg, een 
midweek, of soms zelfs overwinteren in het buitenland.  
Het kan tegenwoordig allemaal, en dat alles met een druk op de 
knop. Een verblijf met alles erop en eraan of juist je eigen eten 
maken iedere dag, iedere vakantieganger beleeft zijn/haar 
vakantie het liefste op de eigen vertrouwde manier.  
Er is enkel één ding wat al die vakantiegangers gemeen hebben,  
en dat is dat ze God altijd meenemen als ze op reis gaan.  
Hij kan op verschillende manieren een rol spelen in je dagelijks 
leven, maar ook als je op reis bent. Het geloof en het vertrouwen 
in God kun je meenemen in je rugzak, waar je dan ook maar naar 
toe op reis gaat.  
In een land hier heel ver vandaan of juist dichtbij, dat maakt de 
connectie die jij met God hebt niet anders.. 
De muzikale medewerking werd verleen door de band Red suits uit 
Sneek.  
Een enthousiaste band die met verschillende liederen de dienst van 
afwisselende muziek voorzag. Een waar schouwspel om te zien hoe 
deze mannen gepassioneerd muziek maakten. Een gezinsdienst 
waarin zowel jong als oud betrokken werd.  
Deze swingende ochtend werd afgesloten met een gezellig samen 
zijn, onder het genot van een bakje koffie/thee in het MFC van 
Nijeholtpade.  
Ook deze keer hebben we weer veel leuke reacties gehad, alsnog 
bedankt hiervoor.  
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Dit zorgt ervoor dat wij alvast enthousiast worden om weer een 
volgende dienst te bedenken. 
De voorbereidingen voor onze eerstvolgende dienst zijn alweer in 
volle gang.  
Dit zal een compleet verzorgde themadienst worden, het thema 
zullen wij ter zijner tijd onthullen via een vermelding op de 
zondagsbrief. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zet de volgende datum maar wel vast in uw agenda:  
Zondag 22 september a.s. 
Deze dienst zal gehouden worden in Oldeholtwolde,  
aanvang 09.30 uur.  
 
Namens de gezinsdienstcommissie, 
Amanda Hoekstra      
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     Omzien naar elkaar!                  
 
 
Bloemengroeten gingen naar:           
         
        5 mei  Oldeholtpade:    Heleen Booij en  
                                            Jan en Antje Prakken  
      12 mei  Nijeholtpade:     Tiny Veenstra       
      19 mei  Oldeholtwolde:    Albert Koekoek     
      26 mei  Oldeholtpade:     Els Boonemmer en Antje v. Gunst 
        2 juni  Nijeholtpade:     Piet Nell   
        9 juni  Oldeholtwolde:  Jitske Elshof en Madelon Kok 
                                            Ad Damstra 
      16 juni  Oldeholtpade:    Marcel en Anita Exterkate en  
                                           Jan en Jannie de Jong 
      23 juni  Nijeholtpade:     Rens Heida 
      30 juni  Oldeholtwolde:   Klaske Majoor  
       7  juli  Oldeholtpade:     Riek de Jong en  
                                            Bernike Poppema-Kanis 
      21 juli Oldeholtwolde:     Jan Bakker ( Tjongerpad) 
       28  juli Oldeholtpade:     Andries van Huizen en  
                                           Henk en Mien Bos 
        4 aug. Nijeholtpade:     Madelon Kok 
      11 aug. Oldeholtwolde:    fam. Majoor  
          
 

http://www.google.nl/url?q=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-bloemen-mix-i19137.html&sa=U&ei=x4dzU_GuMevYygPqi4CgAw&ved=0CEIQ9QEwCg&usg=AFQjCNHUkl63AStznxGJ4NLQmOuVYbbQig
http://www.google.nl/url?q=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-bloemen-mix-i19137.html&sa=U&ei=x4dzU_GuMevYygPqi4CgAw&ved=0CEIQ9QEwCg&usg=AFQjCNHUkl63AStznxGJ4NLQmOuVYbbQig�
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 Kerkdiensten van 8 september t/m 8 december 2019          
 
Datum Plaats Tijd Predikant    Bijzonderheid 
 8 sept. Oldeholtpade  9.30 u  ds. G. P. den Hollander Terugkomzondag 
15 sept.   Nijeholtpade  9.30 u ds. G. P. den Hollander Coll. Zending 
22 sept. Oldeholtwolde  9.30 u ds. G. P. den Hollander                        
29 sept. Oldeholtpade  9.30 u da. Y. Riemersma   
6 okt.   Nijeholtpade 10.00 u da. I. v. d.  Pol   
13 okt.  Oldeholtwolde 10.00 u ds. G. P. den Hollander Coll. Voedselbank  
20 okt.   Oldeholtpade 10.00 u ds. G. P. den Hollander  
27 okt.   Nijeholtpade 10.00 u ds. G. P. den Hollander  
 3 nov.   Oldeholtwolde  10.00 u  drs. T. Dorrepaal Coll. 

Najaarszending 
10 nov.    Oldeholtpade 10.00 u dhr. B.van Brug  
17 nov.   Nijeholtpade 10.00 u ds. G. P. den Hollander H.A.  H.A. Coll.           
24 nov.   Oldeholtwolde 10.00 u ds. G. P. den Hollander Eeuwigheid-

zondag 
 1 dec. Oldeholtpade 10.00 u ds. G. P. den Hollander 1ste advent  
 8 dec.   Nijeholtpade 10.00 u da. Y. Riemersma  2de  advent 
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Gewone Collectes  
 
28-04-2019 Oldeholtwolde € 104,00 
05-05-2019 Oldeholtpade  € 145,00 Oecumenische dienst. 
12-05-2019  Nijeholtpade  € 56,00 
19-05-2019 Oldeholtwolde € 57,00 
26-05-2019 Oldeholtpade  € 42,00 
 
02-06-2016 Nijeholtpade  € 132,00 Gezinsdienst. 
09-06-2019 Oldeholtwolde € 75,00 
16-06-2019 Oldeholtpade  € 52,00 
23-06-2019 Nijeholtpade  € 34,00 
30-06-2019 Oldeholtwolde € 38,00 
 
 14-07-2019 Nijeholtpade  € 44,00 
21-07-2019 Oldeholtwolde € 52,00 
28-07-2019 Oldeholtpade € 54,00 
04-08-2019 Nijeholtpade  € 41,00 
 11-08-2019 Oldeholtwolde € 47,00 

 
 Extra collectes. 

23-04-2019 Gift voor goed doel   € 20,00 
09-06-2019 Pinkster zending        € 84,55 
23-06-2019 Wereld diaconaat      € 38,16 
07-07-2019 H.A. Collecte             € 109,00 
21-07-2019 Binnenland diaconaat  € 57,30 
11-08-2019 Wereld diaconaat       € 60,00 
In Hem sterven wij te rechter tijd 
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In Hem sterven wij te rechter tijd 
 
Allerbeste tijd 
 
Gods tijd is de allerbeste tijd. 
In hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, 
zolang Hij het wil. 
In hem sterven wij te rechter tijd, 
wanneer Hij wil. 
 
Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. 
 
Vol vrede en vreugde ga ik heen 
geborgen in Gods wil, 
Mijn hart heeft deze troost verstaan 
zo zacht en stil. 
Het is zoals God heeft beloofd: 
De dood is mij een slaap geworden. 
 
Glorie, lof, eer en heerlijkheid 
Zij u, God, Vader en Zoon, bereid; 
De Heilige Geest me name! 
Goddelijke kracht 
Doe ons triomferen 
door Jezus Christus , Amen. 
 
Johann Sebastian Bach, BWV 106        Vertaling door: Dick Wursten 
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Herinneringen aan de zondagsschool 
 
Met belangstelling heb ik in de Klokkentoren het artikel gelezen 
over het groene gebouwtje op de hoek van de 
Hamersweg/Idzardaweg dat nu is verdwenen. 
Men noemde dit vroeger,, et lokaal an de nije weg”. 
De term ,, tempeltje” ( zie jaarboek van Ter Idzard) is mij totaal 
onbekend. Uit overlevering van mijn ouders is dit gebouwtje 
gesticht begin twintiger jaren van de vorige eeuw. 
Tot hun huwelijk in 1924 bezochten zij daar de jongelings- en 
meisjes vereniging. Bijna een eeuw heeft het er dus gestaan. 
Het zgn. mededelingenbord( zie foto in jaarboek) hoorde toen niet 
bij het interieur. 
Als schoolmeisje ging ik tussen mijn 7de tot en met mijn 12de  jaar 
hier naar de zondagsschool. Met een aantal kinderen gingen we er 
vanuit Oldeholtpade lopend naar toe. Mijn ouders en mijn grote 
broers zaten dan in de kerk op de hoogte in Wolvega en mijn 
inwonende beppe hield thuis de wacht. 
We zaten op lange houten banken en er was een soort schuifwand 
die het zaaltje in tweeën deelde.  
De verwarming was een grote zwarte kachel.  
De zondagsschool leiding bestond uit de heer Harm Damstra.  
Hij woonde aan de Vriesburgerweg 10 en is overleden in 1958 
( zie eeuwboek). Hij had assistentie van al wat ,,oudere” meisjes. 
Vooral als hulp bij het zingen van de liederen uit de bundel van 
Joh. de Heer. 
Het Bijbelverhaal nam hij voor zijn rekening.  
Het Kerstfeest vormde het hoogtepunt van het jaar met een grote 
boom met kaarsjes erin. 
Ook was er voor ieder kind een cadeautje en de schuifwand was 
open vanwege het aantal bezoekers.  
Mijn eerste geschenkje bestond uit een schriftje + potlood van 
oorlogskwaliteit.Maar in de jaren daarna kreeg je een mooi 
leesboek, chocolademelk en een sinaasappel. 
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Dit laatste was beslist niet alledaags en een ware traktatie in de 
naoorlogse tijd!! 
Kerstmis 1950 nam ik als twaalfjarige afscheid van de 
zondagsschool. 
Het geschenk bestond nu uit het traditionele bijbeltje waar voorin 
met zwierige letters staat geschreven:   
 
Aan Willemina de Jong 
Van zondagsschool “Idzard” 
Kerstfeest 1950 
Luc. 8: vers 50: “ Vrees niet, geloof alleen” 
 
Dit zijn mijn herinneringen aan dat groene houten gebouwtje dat 
voor veel kinderen in die jaren van betekenis is geweest. Via 
vereniging of zondagsschool werden daar jarenlang de 
Bijbelverhalen doorgegeven aan de jeugd van weleer. 
 
Mien Bos 
 
Vervolg Groene Lokaaltje 
 
In de tijd dat het groene lokaal in gebruik was, kwamen mensen 
ook samen in de Bonifaciuskerk. Vorig jaar hebben we daar ook 
een dienst gehouden met een knipoog naar “de Tael van het 
Harte”. Zou het niet leuk zijn dat nog eens te doen hoorden we 
van verschillende kanten. Daarom is nu het plan opgevat om dit op 
15 december te gaan doen. Deze keer leggen we een verbinding 
met  het groene lokaal en alle mensen die dierbare herinneringen 
hebben aan hun tijd op de zondagsschool. Komt allen en zegt het 
voort zodat uw buren ook kunnen komen !  
 
ds. Paul den Hollander 
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4Klank 
 
4klank 
 
Even een bericht van de 4 klank.  
Bernike is goed herstellende en hoopt in de aanloop naar de 
eeuwigheidszondag weer met het koor aan de slag te gaan.  
Zoals het er nu uitziet kunnen we dat wel gaan plannen.  
Dat is goed nieuws. Er komt wel weer een oefenrooster over de 
mail voor wie zich heeft opgegeven.  
Dat verwacht ik begin October. Als er nog mensen zijn die ons 
gelegenheidskoor willen versterken ( we hebben momenteel maar 
4 mannen, maar wel een tiental vrouwenstemmen) laat het dan 
even horen . we zullen er , weet ik nu al, blij mee zijn.  
In principe levert het koor een incidentele bijdrage zoals met de 
eeuwigheidszondag en met Kerst. Voorafgaand aan elk optreden 
oefenen we een keer of drie. Tijd en plaats in overleg. Het kost 
dus niet zoveel tijd en geen contributie als een regulier koor.  
Toch maar eens proberen? 
 
                                                  

 
 
 

http://www.google.nl/url?q=http://www.animaatjes.nl/muziek-plaatjes/zangkoor/&sa=U&ei=RwV7U6XlDoe-PPTagLAH&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNG80go3X6t7kRBkyFEYVFVTU9Ed0Q
http://www.google.nl/url?q=http://www.animaatjes.nl/muziek-plaatjes/zangkoor/&sa=U&ei=RwV7U6XlDoe-PPTagLAH&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNG80go3X6t7kRBkyFEYVFVTU9Ed0Q�
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Cartoon 
 
Ditmaal weer een cartoon van Bert Kuipers, inmiddels emeritus-
predikant te Rotterdam waar hij in de Laurenskerk stond.  
Omdat ik niet direct begreep wat de bedoeling was, vroeg ik een 
paar anderen ernaar te kijken.  
Ook bij hen viel het kwartje niet direct. 
 
We zien een kerk afgebeeld met daarbij de kreet : Ontdekking !  
De afbeelding stelt de: “Notre Dame de Paris” voor; inderdaad de 
kerk waarvan het dak op 15 april in brand vloog, een later 
bijgebouwde toren stortte door het dak neer in de kerk.  
De meeste kerkschatten en kostbaarheden konden gered worden. 
President Macron kondigde meteen een grote hersteloperatie aan 
waarbij er een ander dak op de kerk zal komen.  
Dat is niet raar want de kerk kent een eeuwenlange geschiedenis 
van bouw, verval, herbouw, uitbreidingen enzovoort.  
Franse presidenten houden ervan om een markant gebouw te laten 
neerzetten naast een historisch gebouw.  
Macron heeft nu de kans om iets toe te voegen dat ongetwijfeld de 
geschiedenis in zal gaan als “het dak van Macron” 
 
Nu de ontdekking: Frankrijk is een land met een sterke scheiding 
van Kerk en Staat, men is er eerder onkerkelijk dan kerks; na de 
franse revolutie waren er zelfs plannen de kerk te slopen.  
Nu heeft men ontdekt dat men deze kerk niet wil missen en dat 
het een stuk Frans (wereld) erfgoed is.  
Het bracht het volk bijeen in een gevoel van verbondenheid.  
 
Dat is een onverwachte ontdekking ! 
 
ds. Paul 
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Kerk-zijn in Friesland: praktisch, opgewekt en voor het hele 
dorp  
 
Eén keer per maand brengen Jurjen de Groot, directeur 
dienstenorganisatie en ds. René de Reuver een werkbezoek aan 
gemeenten in het land. Deze maand werd het bezoek 
georganiseerd door ds. Wim Beekman, classispredikant Friesland. 
Volgens Beekman is Friesland niet alleen een prachtig land, maar 
wordt het ook gekenmerkt door 'kerkelijke trots'. 
 
“Wij kijken niet in de kaartenbak of iemand kerkelijk is of niet. 
Iedereen die het nodig heeft, krijgt bezoek van de kerk.”  
Aan het woord is ds. Margarithe Veen van de protestantse 
gemeente Achlum-Hitzum. Een aantal van de kerkenraadsleden zit 
instemmend te knikken. Het is voor hen vanzelfsprekend dat ‘hun’ 
kerk er voor het hele dorp is. 
Deze vanzelfsprekendheid loopt als een rode draad door de 
gesprekken die ds. René de Reuver, scriba van de generale synode, 
en Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie, tijdens 
hun werkbezoek aan Friesland voeren. Iedere maand brengen zij 
een bezoek aan een andere classis. Met deze werkbezoeken willen 
zij horen wat er leeft en speelt in het land. In juli was dat de 
classis Friesland waar de classispredikant van deze provincie, ds. 
Wim Beekman, onder andere ontmoetingen met drie kerkenraden 
had georganiseerd. 
 
Achlum: kerk in, van en voor het dorp 
Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden alle 
overledenen uit het dorp herdacht in de kerk van Achlum. De 
nabestaanden worden voor deze kerkdienst uitgenodigd. Vorig jaar 
waren er meer niet-leden dan leden overleden. Ds. Veen: “We 
hebben ze daarom een week van te voren uitgenodigd in de 
pastorie. Gewoon even uitleggen wat er in de kerkdienst gaat 
gebeuren. Voor mensen die niet gewend zijn om naar de kerk te 
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komen, is het prettig om te weten wat ze kunnen verwachten. 
Dat werd zeer gewaardeerd.” 
Ook vinden er tegenwoordig vaker begrafenissen vanuit de gymzaal 
in het dorpshuis plaats dan vanuit de kerk. Regelmatig wordt ds. 
Veen gevraagd om ook deze bijeenkomsten te leiden. “Ze vragen 
dan soms of ik niets wil zeggen over God, maar daar werk ik niet 
aan mee. Ik ben geen sociaal werker. Ik zal altijd de link met het 
mystieke leggen.” 
De protestantse gemeente Achlum-Hitzum heeft overwogen om een 
pioniersplek te starten. Ds. Veen: “Het voelt soms alsof je vanuit 
de landelijke kerk missionair moet zijn. We hebben het hier serieus 
overlegd, maar we hoeven geen banners en 8000 euro. We doen 
gewoon het werk dat voorhanden is in het dorp. Dat is ons inziens 
missionair genoeg.” 
 
Zo komt er inmiddels een jongetje van 10 op eigen gelegenheid 
naar activiteiten van de kerk. Ds. Veen bezocht het gezin toen ze 
nieuw in het dorp kwamen wonen. De ouders zijn niet-kerkelijk, 
maar het jongetje gelooft wel in God. Hij komt zelfs af en toe in 
zijn eentje naar de kerkdienst. 
De tieners zie je niet in de kerkdienst. Toch zijn ze wel betrokken 
bij de kerk. Ds. Veen: “Niet in de kerkdienst, maar bij mij aan de 
keukentafel waar we goede gesprekken voeren. Normaal gesproken 
eindig ik deze ontmoetingen met gebed waarin ik hen bij name 
noem, maar enige tijd geleden bood één van de tieners - die 
onbekend is met de kerk en het geloof - aan om te bidden. Dat is 
toch ontroerend.” 
 
Langezwaag en Lippenhuizen: kansen grijpen waar het kan en lef 
tonen 
 
“Aan één bos bloemen op zondag hebben we niet genoeg”, aldus 
de voorzitter van de kerkenraad van de protestantse gemeente 
Langezwaag. Alle dorpsbewoners die het nodig hebben krijgen 



 

                                                                                                  
 

25 
namelijk bloemen van de kerk. Gelukkig is de diaken van deze 
gemeente tevens bloemist. 
Deze praktische en opgewekte houding kenmerkt de piepkleine 
gemeenten van Langezwaag en Lippenhuizen.  
Ze delen samen één dominee. 
In Langezwaag hebben ze het beleid dat het werk dat uitbesteed 
kan worden ook uitbesteed wordt. Zo wordt de tuin van de kerk 
onderhouden door een hoveniersbedrijf, de financiën worden 
gedaan door een boekhoudkantoor en de betaalde koster is geen 
lid van de kerk. Geertjan Fekken is voorzitter van de kerkenraad 
van Langezwaag: “We besteden het ‘dagelijks’ werk uit aan 
betaalde krachten, zodat wij als gemeente ons kunnen richten op 
wat wezenlijk voor kerk-zijn is. Gelukkig zijn de financiën van 
onze gemeente op orde en kunnen we ons dat permitteren.” 
Het bruist dan ook van ideeën en activiteiten in deze gemeenten 
die 10 kilometer van elkaar vandaan liggen. En dat voor gemeenten 
waar op zondag zo’n dertig mensen naar de kerkdienst komen. Die 
dertig mensen is trouwens niet iets van de laatste jaren, dat is al 
twintig jaar zo. Dus in Langezwaag en Lippenhuizen ervaren ze 
deze kleinschaligheid niet als krimp, maar als vanzelfsprekend.  
“Die kleinschaligheid heeft ook grote voordelen. We kennen elkaar 
goed en kunnen snel schakelen.” 
Zo hebben de gemeenten een diaconale woning in bezit die ze 
verhuren aan mensen die woningnood hebben. Fekken: “Twaalf 
jaar geleden kregen we een reeks van echtscheidingen in het dorp. 
We vroegen ons af wat we als kerk daarin kunnen betekenen. We 
hebben weinig menskracht, maar wel de financiën om een huis te 
kopen. Nu bieden we de vertrekkende ouder onderdak voor een 
half jaar, zodat hij of zij het leven weer op orde kan krijgen.” 
De woning voorziet in een behoefte en heeft in de afgelopen jaren 
maar één keer drie maanden achter elkaar leeg gestaan.  
In de regio is deze woning bekend en binnen het dorp heeft het 
een belangrijke functie. “Iedereen houdt het wel in de gaten.  
Ik krijg een telefoontje als iemand het moeilijk heeft.” 
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Ook de huisartspraktijk is door de kerk ‘gered’.  
De vorige huisarts ging met pensioen en bleef in de toenmalige 
huisartsenpraktijk wonen. De mogelijk nieuwe huisarts zocht een 
praktijkruimte en liet zijn oog vallen op de consistorie van de kerk. 
De consistorie werd omgebouwd tot huisartsenpraktijk en apotheek 
en wordt nu door de diaconie aan de huisarts verhuurd. Het hele 
dorp is de kerk dankbaar voor deze actie. 
De nieuwste aanwinst is een stukje gemeentegrond dat de kerk 
samen met plaatselijk belang mag gebruiken. Deze grond ligt pal 
tegenover de school. Het plan is om er een boomgaard aan te 
leggen en om samen met de kinderen van de school de boomgaard 
te onderhouden. De kerk denkt ook aan het lezen van 
bijbelverhalen met de kinderen. 
 
Net als in Achlum heeft de kerk een vanzelfsprekende plek in het 
dorp. De financiën zijn op orde en ook vrijwilligers zijn wel te 
vinden. Alleen is het heel moeilijk om mensen te vinden die 
kerkenraadslid willen worden. Zo’n functie duurt te lang voor 
mensen en het kost te veel tijd.  
Jan Quarré, voorzitter van de kerkenraad van Lippenhuizen: 
“We willen ons graag aan de regels van de kerkorde houden, maar 
een kerkenraad bestaande uit zeven ambtsdragers redden we 
gewoonweg niet. Het zou fijn zijn als de kerk hiervoor een 
oplossing verzint.“ 
 
Volgens classispredikant Wim Beekman zijn de verhalen van deze 
kerkenraden typerend voor zijn regio. Trots weet hij te melden dat 
Friesland de hoogste kerkdichtheid van Europa kent en dat het de 
classis is met de meeste gemeenten: namelijk 230.  
 
"Dit zijn slechts drie voorbeelden van hoe Friese kerken er voor 
zorgen dat de lamp Gods brandende blijft.” 
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