Harkema gastkerk voor Omrop-diensten in januari
Door Lodewijk Born

Het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente in Harkema.
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HARKEMA De voormalige gereformeerde kerk in Harkema is vanaf zondag
de locatie voor de tv-diensten van Omrop Fryslân. Een gebouw met een
bijzondere historie.
De diensten in Harkema vinden plaats als samenwerking van diverse kerken
in de regio Harkema, Omrop Fryslân en de Wurkgroep Tsjerke-tsjinsten
Fryslân. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het gebouw waar de VEG
Harkema nu samenkomt.
De VEG Harkema was ooit onderdeel van de Gereformeerde Kerken in
Nederland (GKN). Bij de kerkfusie in 2004 van hervormden, gereformeerden
en lutheranen ging de Gereformeerde Kerk te Harkema niet mee. Zij sloot
zich aan bij de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN). In
2018 werd dat kerkverband verlaten omdat ze daar geen toekomst zag en
werd de vGKN Harkema gastlid van de Bond van Vrije Evangelische
Gemeenten. Sinds 2018 beschikt ze over twee pastorale werkers: Froukje
Wesseling en Frans Herwijnen.

Harkema heeft ook nog een PKN-gemeente, waar Inge Landman sinds
januari 2021 predikante is en Broer Smedes al dertien jaar pastoraal
medewerker. Deze gemeente komt samen in De Rank, de voormalige
hervormde kerk.
Nieuwere kerk
De Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân is bij Harkema uitgekomen omdat ze
zoekt naar een afwisseling van oude monumentale kerken en nieuwere
kerken voor de diensten. De gereformeerde kerk in Harkema is uit 1913, en
dus een relatief ‘jong’ kerkgebouw. ,,Het is ook een groot gebouw dat aan
alle eisen voldoet, zoals voldoende ruimte voor de cameraopstellingen’, zegt
coördinator Ridzerd Hooijenga van de Wurkgroep.
De Omrop-diensten in januari zijn opnieuw zonder kerkgangers. Alleen
degenen die aan de vieringen meewerken kunnen er bij zijn. ,,In principe is
dat voor alle vijf de diensten, maar indien er na de persconferentie van begin
januari weer méér mogelijk is, kunnen we altijd opschalen.”
Nieuwe kaars
Zondag gaat pastor Froukje Wesseling-Schilstra voor in de dienst bij
aanvang van het nieuwe jaar. Dan zullen ook de klokken luiden en wordt de
nieuwe ‘Kaars van verbinding’ voor 2022 aangestoken. Er wordt nog een
passende bestemming gezocht voor de kaars die langs alle kerken ging in
2021. ,,Ook zal er een speciaal moment zijn met de kinderen.”
Na Wesseling zullen ds. Albert-Jan Dorst (CGKV Surhuisterveen, 9 januari),
ds. Inge Landman (PKN Harkema, 16 januari) en ds. Marga Sijtsma-van
Oeveren (VGKN Boelenslaan, 23 januari) de diensten leiden. Frans van
Herwijnen en Froukje Wesseling-Schilstra van de VEG Harkema sluiten de
maand januari af.
Ooit begon het kerkelijk leven in Harkema als evangelisatie. Die bestond
aanvankelijk uit alleen zondagsschoolwerk door Lambertus Nankes
Warmolts, samen met zijn stiefdochter Antje Buma. Toen de kinderen met
de verhalen die ze op de zondagsschool gehoord hadden, thuiskwamen,
werd de belangstelling van de ouders ook geprikkeld. Vandaar dat Warmolts
ook begon met eenvoudige preken. Eerst las hij zijn preken voor, maar al
gauw wist de niet-geletterde Warmolts de mensen te boeien met voor de
vuist weg te preken. Hij gebruikte daarbij veel beelden uit het dagelijks leven.
Hij sprak de ‘tale Kanaans’: „Dy grouwe boeren út Droegeham en de earme
minsken fan de heide binne foar God allegearre gelyk!”
Warmoltsstrjitte
Al snel was het houten evangelisatiekerkje te klein. Nadat het in eerste
instantie nog wat groter werd gemaakt, werd in 1891 een echt stenen kerkje
gebouwd, op dezelfde plaats waar nu de huidige gereformeerde kerk (1913)
staat, aan de Warmoltsstrjitte 61. Timmerman van deze kerk was Gerben
Land. ‘Pake Gerben’, zoals hij in Harkema en Surhuisterveen wordt

genoemd. Dezelfde Land bouwde een jaar later de gereformeerde pastorie
naast de kerk.
Omrop Fryslân zendt de diensten rechtstreeks uit op televisie, en tevens
online. Iedere zondag om 10.00 uur, met een herhaling om 12.00 uur. De
plaatsen voor de ‘Tsjerke fan de Moanne’ zijn inmiddels tot en met juni 2022
bekend, vertelt Hooijenga. Na Harkema volgen: Balk (februari), Hallum e.o
(maart), Dronryp (april), Damwâld e.o (mei) en Wolvega (juni).
Rond maart, april gaat de Wurkgroep Tsjerketsjinsten kijken of er een
vervolg komt.

