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CONTACTADRESSEN 
Kerkenraad:   

Voorzitter: Vacant  
Scriba: Reinoud ter Haar  

Ouderlingen: Roelof Porte (wijk 1)  

 Vacant (wijk 2)  
 Ineke van de Water (wijk 3)  

 Jelle Jongsma (wijk 4 en 5a)   
 Thea Hofman-van der Bijl (wijk 5b)  

Jeugdouderling: Vacant  
 

College van diakenen: 
Diakenen: Berend Kramer (voorzitter)  

 Gea Klein  
 Geertje Kuperus  

 Pieter Schaper  

 Vacant 
 

College van kerkrentmeesters: 

Ouderling/kerkrentmeester: Klari Douma-de Vries  

 Geke de Jong-Hiemstra  
 Gerrit van der Bij  

 Klaas Meekma  
 Hinke Christoffers  
 

Predikanten: Ds. Dingena Hasper, Jubbega   

   

 Ds. Piet Hulshof, Jubbega   
    
   

Taakgroep jongeren: Vacant   
 

Taakgroep pastoraat: Ds. Dingena Hasper (contactpersoon)  
 

Taakgroep vieren:  Syarda van der Zee-Siderius (voorzitter)  

 Jan Douma (secretaris)  
 

Taakgroep leren: Pietsje van der Molen   
   

Administratie: Annie Hoekstra-Kuperus  
 administratie@pgderegenboog.nl 

 
Begraafplaatsen: Uulke Hoekstra (beheer en administratie)  

 Hinke Christoffers (beheer)  
 

Kerkelijk bureau: Jouke Andringa 
 kerkelijkburo@pgderegenboog.nl  
 

Collectemunten/diaconie Geke de Jong-Hiemstra  
 

Taakgroep PR & Communicatie:  

kerkbladkopij contact:  Margreet de Boer     kerkblad@pgderegenboog.nl 
website contact:          Pieter Schaper         webmaster@pgderegenboog.nl  

nieuwsbrief contact:    Tiny van Etten          wijzigingen: nieuwsbrief@pgderegenboog.nl  
 

Koster:                     Rommie Haarsma     voor aanvragen vergaderruimte 
                         mail:         koster@pgderegenboog.nl  

Emailadressen:  

scriba@pgderegenboog.nl  - Dit mailadres kunt u gebruiken om de kerkenraad een mail te sturen.  
De kerk op internet via www.pgderegenboog.nl 

vieringenregenboog@outlook.com  - Mailadres voor opvragen van vieringen ouder dan 4 wk. 
 

Aan- of afmelding voor het kerkblad: doorgeven aan de ouderling van uw wijk of de contactpersoon.  
Aan- of afmelding voor de nieuwsbrief: stuur een mailtje naar nieuwsbrief@pgderegenboog.nl 
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Kerkblad De Regenboog 13e jaargang nr. 8 

  19 november 2022 – 15 januari 2023 
Advent- en Kerstnummer 

BIJ DIT NUMMER 
Uren, dagen, maanden, …langzaam zien wij het jaar 2022 van ons wegglijden en kijken we al 
vooruit naar het nieuwe jaar. Wat zal dat jaar ons gaan brengen? De wereld is in rep en roer! 
Dat baart ons grote zorgen. Ondanks dat we regelmatig ‘onze adem inhouden’ bij alles wat er  
in de wereld om ons heen gebeurt, ziet de één het nieuwe jaar vol vertrouwen in goede 
gezondheid tegemoet, met nieuwe kansen en vreugdevolle gebeurtenissen in het verschiet, 
zoals een nieuwe baan, een huwelijk, de geboorte van een kindje. De ander zit juist vol zorgen 
vanwege afnemende gezondheid, een ongeneeslijke ziekte, de stijgende kosten voor energie en 
boodschappen, waardoor grote financiële zorgen ontstaan of vol verdriet vanwege het gemis 
van een dierbare die we gedenken tijdens eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. Door om te zien naar elkaar weten we wanneer en hoe we elkaar tot steun 
kunnen zijn. Er zijn veel mensen die daar vooral in deze periode behoefte aan hebben. 
 

In december staan we met elkaar stil bij het kerstfeest, de 
geboorte van Jezus. Een ieder zal dat op zijn of haar persoonlijke 
wijze beleven en invullen. De kerkelijke kleur is dan wit, het is de 
kleur van zuiverheid en licht.  
 
Veel leesplezier in dit Advent- en Kerstnummer, vol met allerlei 
informatie, wetenswaardigheden, mooie gedichten en een 
vooraankondiging van de gemeenteavond op 23 november!  
Van harte bij u/jou aanbevolen!  
 
Namens de redactie wens ik u allen  
    gezegende kerstdagen  
     en een heel voorspoedig nieuwjaar toe ! 
 

namens de redactie, Margreet de Boer 
 
Dit jaar wordt afgesloten, 
de dagen die U gaf. 
Het ligt in U besloten 
van wieg tot aan het graf. 
 

Ons leven is geborgen, 
U was er altijd bij. 
Zo leven wij naar morgen 
met U aan onze zij. 

 

Wij staan nu op de drempel, 
het nieuwe jaar breekt aan. 
Op weg naar uwe tempel 
zijn velen voorgegaan. 

 

Behoed ons, Heer, bewaar ons, 
er is zoveel gevaar. 
Blijf bij ons, Heer, en leid ons 
ook in het nieuwe jaar. 
 

Piet Hulshof 
Melodie: De ware kerk des Heren 
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kerkblad genoemd staat heeft zonder nadere aankondiging tot twee weken na verschijnen van ieder 

papieren kerkbladnummer de gelegenheid om bezwaar tegen de vermelding van zijn/haar naam in de 
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daarna zonder tegenbericht geacht daartegen geen bezwaar te hebben. 
 

De redactie  
 



Advent- en Kerstnummer                           2022 nr. 8 
   5 
 
 
 

KERKDIENSTEN PG DE REGENBOOG 
 

Onderstaand rooster is onder voorbehoud;  
voor actuele informatie kijkt u op de nieuwsbrieven. 
 

Zondag NH 20 nov. Ds. D. Hasper  Organist: Anton v.d. Meulen 

Voleinding LZKJ 11.00 uur Koster: Johan Hofman Collecte: 1. Aanloophuis De Brêge 

    2. Kerk 
     
Zondag NH 27 nov. Ds. D. Hasper Organist: Jelger Goudberg 

1e Advent 9.30 uur Koster: Gerrit v.d. Bij Collecte: 1. Voedselbank 

Doopdienst    2. Kerk 
     
Zondag NH 4 dec. Ds. D. Hasper Organist: Geartsje Nolles 

2e Advent 9.30 uur Koster: Wiepkje Hoekstra Collecte: 1. Kansfonds 

Heilig Avondmaal    2. Kerk   
     
Zondag NH 11 dec. Ds. Douma-v.d. Molen (Leek) Organist: Henk van der Bij 

3e Advent 9.30 uur Koster: Jappie de Groot Collecte: 1. Alg. diaconale doeleinden 

    2. kerk 

    3. Kerk in actie;  

        Vrolijkheid in AZC's 
     
Zondag NH 18 dec. Ds. E.v.d. Sluis Organist: Jelger Goudberg 

4e Advent 9.30 uur Koster: Johan Hofman Collecte: 1. Lichtpunt 

    2. Kerk 
     
Zaterdag NH 24 dec.  Kinderkerstfeest 

 

 

 19.00 uur    
     
Zaterdag NH 24 dec. Ds. D. Hasper Organist: Anton v.d. Meulen 

Kerstnacht 20.30 uur Koster: Ate Westra   
     
Zondag Kiekenhof 25 dec. Ds. D. Hasper Muziek Vrije Fries 

Kerst 10.00 uur Koster: Hinke Christoffers Collecte: 1. St. kansarme kinderen 

Gezamenlijk +  Mildam    2. Kerk 
     
Zaterdag Mildam 31 dec. Ds. D. Hasper   
Oudejaarsdag 19.30 uur    
     
Zondag Jubbega 1 jan.                 Ds. P.W. Hulshof   
Nieuwjaarsdag 2023 10.00 uur    
Gezamenlijk + Jubbega     
     
Zondag NH 8 jan. Ds. P.W. Hulshof Organist: Henk v.d. Bij 

 9.30 uur Koster: Liesbeth ter Haar Collecte: 1. Diaconaal quotum 

    2. Kerk 
     
Zondag NH 15 jan. Ds. W. Baas Organist: Anton v.d. Meulen 

 11.00 uur Koster: Wiepkje Hoekstra Collecte: 1. Alg. diaconale doeleinden 
 

   2. Kerk 
 

Iedere zondag is er na de dienst koffiedrinken om elkaar te ontmoeten en even na te praten  
(m.u.v. 15 januari 2023, dan is er vóór aanvang van de dienst koffie v.a. 10.30 uur). 

 



Advent- en Kerstnummer                           2022 nr. 8 
6 
 
 

KERKDIENSTEN BUURGEMEENTEN 
 
 

 
Katlijk/Mildam 
                                      

Zondag 20 nov. 9.30 uur      Dienst in Katlijk 
Laatste zondag kerkelijk 
jaar 

ds. D. Hasper 

Zondag 27 nov.        9.30 uur      Dienst in Mildam dhr. B. van Brug       

Zondag 4 dec. 9.30 uur      Dienst in Mildam ds. E. v.d. Sluis 

Zondag 11 dec.        9.30 uur      Dienst in Katlijk ds. P. Hulshof 

Zondag 18 dec.        9.30 uur      Dienst in Mildam ds. D. Hasper 

Zaterdag 24 dec.     22.00 uur     Kerstnachtdienst in Katlijk ds. D. Hasper 

Zondag 25 dec. 
      

10.00 uur Gezamenlijke Kerstdienst  
De Kiekenhof - Nieuwehorne 

ds. D. Hasper 

Zaterdag 31 dec.      19.30 uur      Oudejaarsdienst in Mildam ds. D. Hasper 

Zondag 1 jan.         11.00 uur Nieuwjaarsdienst in Mildam ds. P. Hulshof 

Zondag 8 jan.           9.30 uur      Dienst in Katlijk ds. E. v.d. Sluis 

Zondag 15 jan.         9.30 uur      Dienst in Mildam ds. G. Martens 

                
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag 
   

 

Zondag 20 nov. 9.30 uur      Gedachteniszondag ds. Piet Hulshof 

Zondag 27 nov.        9.30 uur      1e Adventszondag ds. Piet Hulshof 

Zondag 4 dec. 9.30 uur      2e Adventszondag  
Heilig Avondmaal 

ds. Piet Hulshof 

Zondag 11 dec.        9.30 uur      3e Adventszondag  ? 

Zondag 18 dec.        9.30 uur      4e Adventszondag  ds. G. Martens 

Zaterdag 24 dec.     22.00 uur     Kerstnachtdienst  
met koor ’t Sjongfolk 

ds. Piet Hulshof 

Zondag 25 dec.        10.00 uur 1e Kerstdag  
Kerstochtenddienst 

ds. Piet Hulshof 

Zaterdag 31 dec.      19.30 uur      Oudejaarsdienst ds. Piet Hulshof 

Zondag 1 jan.         10.00 uur Gezamenlijke 
Nieuwjaarsdienst 

ds. Piet Hulshof 

Zondag 8 jan.           9.30 uur        

Zondag 15 jan.         9.30 uur        
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MEDITATIE 
 

Steun 
 
Toen Mozes’ armen zwaar werden, legden Aäron en Chur een steen bij hem neer, 
zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, 
om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven 
totdat de zon onderging. 

Exodus 17: 12 
 

Zij lag op bed en wat was ze moe. Ze was op. 
Bidden had ze altijd gedaan. Dat vond ze belangrijk. 
Maar nu lukte dat niet meer. Zo moe was ze. 
‘Maar weet u, dominee’, zei ze tegen mij, ‘er zijn anderen die voor mij bidden. En dat geeft 
mij zoveel steun. Dat voel ik. Ik word gedragen door al die gebeden’. 
 
Wat is dat mooi. Als er mensen om je heen zijn, die het gebed dan voortzetten.  
Als er mensen als Aäron en Chur zijn, die helpen en ondersteunen. 
 
Aan het einde van het jaar vieren wij bijzondere dagen. 
In november herdenken wij onze dierbaren, die ons zijn ontvallen.  
Daarop volgen de adventstijd, de kerstdagen en de jaarwisseling.  
Daar kun je naar uitkijken. Maar daar kun je ook tegen opzien.  
De één sluit een heel bijzonder jaar af en de ander een heel bewogen jaar, waarin 
ingrijpende dingen zijn gebeurd. 
 
Wat een zegen is het als er dan Aärons en Churs zijn. Mensen die steunen en die bidden.  
Die hun naasten bij God brengen. Bij die God, die boven al onze stormen staat en die ook in 
de dalen bij ons kan en wil zijn. 
 
Juist in de kerk mogen we dat doen en er voor elkaar zijn. Daarvoor zijn we aan elkaar 
gegeven om elkaar te steunen en aan te vullen. Een lied zegt het zo: 

 
Samen te strijden in woord en in werk, 

één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk, 

delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 

als Uw kerk, die waarachtig wil zijn. 

Ds. Piet Hulshof 
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GROET UIT JUBBEGA 

 
Eeuwigheidszondag 
Op 20 november gedenken we degenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.  
We gedenken tijdens de dienst Piet Anne Kramer, die op 31 maart op 93 jarige leeftijd 
overleed. De avond ervoor, zaterdag 19 november, zal de kerk van Nieuwehorne ook dit jaar 
open zijn van 17.00 -19.00 uur voor iedereen die een kaarsje wil branden en een momentje 
wil stilstaan bij iemand die kort of langer geleden gestorven is. Even stil worden en 
herinneren… De dienst begint zondag om 11.00 uur in de kerk van Nieuwehorne! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 27 november, 1e Advent is meteen een heel speciale dienst. Het Adventsproject 
gaat van start (zie elders in dit blad) en we hopen de Heilige doop te bedienen aan  
Jens Jongsma, zoon van Tryntsje en Jurjen Jongsma.  
 
Ik mis je – middag/avond 
Missen van je liefste, je ouders, je kind, je beste vriendin, je broer of wellicht een buurvrouw 
of je opa of oma. Iedereen mist in zijn of haar leven wel íemand. Je kunt ook door een 
slopende ziekte zoals dementie, depressie of verslaving je eigen partner, ouder of kind 
‘kwijtraken’ terwijl deze nog leeft. Het verbreken van contact met familie(leden) of het 
verhuizen van dierbaren dichtbij of juist heel ver weg, zijn ook vormen van gemis die erg 
veel pijn kunnen doen in je hart. Het gemis van …. (door ieder zelf in te vullen) is in 
verschillende vormen aanwezig en juist die herkenning, dát verbindt ons met elkaar. 
In de eerste periode van missen wordt er vaak naar gevraagd, mensen luisteren en leven 
mee. Maar na een tijdje heb je soms het gevoel dat niemand meer op jouw verhaal zit te 
wachten. Terwijl het gemis niet minder is geworden. Soms zelfs heviger.  
Op maandag 28 november zijn er ’s middags en ’s avonds speciale ‘Ik mis je’ 
bijeenkomsten. Met anderen die dit gevoel ook meemaken kun je in een klein groepje met 
een gespreksleider praten over het gemis. Door dit met elkaar te delen kun je elkaar 
bemoedigen! We kijken naar mogelijkheden om dit contact meerdere keren per jaar te doen.  
Waar en wanneer?  
In het Trefpunt, Pastorielaan Nieuwehorne.    
15.00 -16.30 uur, inloop 14.30 uur met koffie/thee   
20.00 -21.30 uur, inloop 19.30 uur met koffie/thee 
 
Kerstengelen 
In de weken voor Kerst gaan de engelen weer vliegen!  
In de vier Adventsweken zullen zij mensen in de gemeente die wat 
extra aandacht kunnen gebruiken verrassen met een kleine attentie.  
Degenen die vorig jaar hebben meegedaan zullen worden aangeschreven, 
heeft u / heb jij nog niet eerder meegedaan maar lijkt het je leuk om mee 
te vliegen, meld je dan tot en met 27 november aan bij  
Ineke van de Water  of ds. Dingena Hasper  
Ook als je iemand wilt aanmelden als adres voor de engeltjes kun je je bij ons melden.  
 
Gebedsgroep: elke 1e en 3e maandag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur. De avond 
begint met een Bijbelstudie over de Heilige Geest. Na een pauze kan wie dat wil meedoen 
aan de gebedsgroep.  

When I close my eyes, I see you 

When I open my eyes, I miss you 
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Aan tafel! 
Het jaarthema van de PKN dit jaar is: Aan tafel! Samen eten is één van de pijlers onder onze 
kerk. De vroege Christengemeentes aten elke week samen, vanuit de gedachte van het 
samen delen zodat niemand tekort heeft. Maar steeds scheen ook toen al het licht van de 
Maaltijd van Jezus met zijn leerlingen daarop.  
Als je samen eet schept dat een band. Je ontmoet elkaar, komt in gesprek op een 
ontspannen manier. In het komende seizoen willen we op verschillende manieren aandacht 
besteden aan samen eten.  
 

Aan tafel! Bramenwijn 
Op 29 oktober is de wijn in de fles gegaan: de 
bramen zijn geperst en met een paar bananen 
en de nodige andere ingrediënten en met hulp 
van een echte wijnmaker Wouter Blaauw 
begonnen aan het proces naar echte 
bramenwijn! Hartelijk dank aan iedereen die 
bramen heeft verzameld, u hoort over een half 
jaar ongeveer meer van dit project! Dank ook 
aan familie Blaauw!  
 

In het voorjaar gaan we met de jeugd t/m 15 jaar brood bakken 
onder leiding van Ane Visser. Met dit brood en deze wijn hopen we 
een héél bijzondere Avondmaalsviering in de kerk te beleven met jong en oud.  
 

Aan tafel! Groot-huisbezoeken. Dit jaar zullen de groot-huisbezoeken beginnen met een 
eenvoudige maaltijd, ’s avonds soep met brood, ’s middags met een eenvoudige lunch. Wat 
betekent het samen eten voor ons? Het Heilig Avondmaal, de Maaltijd van de Heer, wat 
betekent die voor ons als gemeente? De Groot-huisbezoeken staan gepland voor februari en 
maart 2023.  
 

Geboren! 
Op 27 oktober werd Jilles Tieme Dijkstra geboren, zoon van Redmer en Maaike Dijkstra 
en broertje van Mette. Het jonge gezin woont aan de Stringen 1 in Nieuwehorne. De naam 
Jilles wordt gezien als een Friese afgeleide van Aegidius, wat ‘geitevel’ betekent maar vooral 
verwijst naar de heilige Aegidius, een belangrijke helper in nood uit de 8e eeuw. Tieme is een 
afgeleide van Tideman, wat ‘man van het volk’ betekent. We hopen dat je je hier helemaal 
thuis zult voelen in onze gemeente Jilles! En we wensen jou en je heit, mem en suske heel 
veel zegen en liefde toe! 
 

Omtinken 
Dhr. Wim Davidse is half oktober geopereerd, hij heeft een stent in zijn aorta gekregen. 
De operatie is voorspoedig verlopen, hij heeft nog wel veel last van zijn rug. Sterkte gewenst 
daarbij, een goed en voorspoedig herstel gewenst! 
 

Mw. H. Kalsbeek-Schaper heeft in oktober tweemaal een TIA gehad, gelukkig in beide 
gevallen zonder schade, maar er blijft natuurlijk de zorg over mogelijke herhaling. We 
wensen u (beiden) sterkte met de onderzoeken die daarover gaande zijn!   
 

Jouke Andringa heeft korte tijd in het ziekenhuis moeten verblijven vanwege zijn hart. Hij 
knapte gelukkig op maar moest helaas na korte tijd weer opgenomen worden. We hopen dat 
hij gauw weer thuis kan gaan opknappen. Heel veel kracht en rust gewenst, sterkte voor u 
beiden! 
 

We leven intens mee met familie Cor en Femmie de Vries en hun kinderen en 
kleinkinderen sinds het vreselijke ongeluk op de ochtend van vrijdag 21 oktober waarbij hun 
zoon Gosé vermist raakte in het water bij Terschelling. Intussen is het bericht gekomen dat 
Gosé gevonden is, verdriet en dankbaarheid gaan even samen op. Heel veel sterkte met 
alles wat er nu op jullie afkomt, we bidden jullie en jullie familie Gods kracht toe.  
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Bezoek 
Het liefst zou ik iedereen willen bezoeken, maar dat lukt niet. Toch wil ik heel graag daar zijn 
waar ik iets kan betekenen. Ik ga zoveel mogelijk de gemeente in maar het gebeurt 
desondanks dat ik hoor dat iemand mij al eerder had verwacht. Daarom mijn verzoek: wilt u 
bezoek van uw predikant? Kent u iemand die bezoek zou willen? Laat het mij weten.  
Mail: domineedingena@gmail.com 
 
Uit het Glazen Huis 
Volop in de voorbereidingen van Kerst en Advent schijnt het zonnetje nog steeds heerlijk. 
Het gebeurt niet vaak dat we in november nog moeten gras maaien, maar dit jaar wel.  
In huis is het wat rustiger nu de verbouwing rond de keuken bijna klaar is. En ook met de 
thuiswonende zoon hebben we een ritme gevonden. Het is fijn om te merken dat dit ook 
Christ goed doet. 
Over twee maanden ga ik naar Australië, de hele maand januari zal ik daar, zoals de planning 
nu is blijven. De oudste dochter, Lubette, zal gaan trouwen op 13 januari. Ik verheug me er 
erg op om haar en haar gezinnetje weer te kunnen knuffelen. Helaas kan Christ niet mee, 
die reis is voor hem nog teveel. Nu eerst de herfst en de Advent en Kerstdagen.  
Veel mooie plannen zijn gemaakt, maar er ligt een schaduw over deze weken, door het 
vreselijke ongeluk bij Terschelling, de vermissing van Gosé de Vries heeft een grote impact 
op het hele dorp, en ook op ons. We zijn dankbaar dat hij gevonden is en we blijven bidden 
dat de 12-jarige Riemer ook snel gevonden mag worden.  
Een hartelijke groet van ons beiden,  

Dingena Hasper 
 
 
 
Een plaats om te schuilen  (bij Psalm 63)  
  

Zacht is zijn stem 
vol erbarmen Zijn hart 
teder Zijn woorden 
sterk is Zijn kracht  

 
Zijn karakter is Liefde 
zonder einde of begin 
jij en ik bevinden ons 
daar zomaar middenin  
  

Veilig en geborgen 
als een schild om je heen 
geen kwaad kan je deren 
geen pijl kan daar doorheen 
 

Trouw en rechtvaardig 
Hij houdt zich aan Zijn Woord 
geduldig en vol genade 
geen gebed dat Hij niet hoort  
 

De Alpha en Omega 
Zijn armen om je heen 
een plek om te schuilen 
nooit meer alleen  
 

Cobie van der Hoeven-Zondag  
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Christus, het echte licht 
 
‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. 

Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder 

het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. In het Woord was leven en het 

leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de 

duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen. Het Woord kwam in de 

wereld en heeft de wereld gemaakt, maar de wereld wilde niets van het Woord 

weten…’ 
 

Johannes 1:1-5 en 10 
 
Brief voor verbinding 
 

De plek waar we wonen, davert op zijn grondvesten. 

Het huis dat we bewonen, is tot in zijn fundamenten aangetast. 

De wereld die we bevolken, verliest aan draagkracht. 

De ruimte rondom ons verkeert in ademnood. 

De kloof tussen rijk en arm vergroot. 

De verschillen drijven ons uit elkaar. 
 

 

We staan voor enorme uitdagingen  

die we alleen samen kunnen dragen. 
 

 

Door elkaar op te zoeken. 

Door naar elkaar te luisteren. 

Door elkaar proberen te begrijpen. 

Door in elkaars schoenen te gaan staan. 

Door te aanvaarden dat dit kwetsbare leven onzeker is. 

Door elkaars onzekerheid te omarmen. 

Door voor elkaar te zorgen. 

Door te fluisteren in plaats van te roepen. 
 

 

   De keuze is aan ons. 
 

 

   Geven we licht door of kiezen we voor het donker? 

   Gaan we als bulldozers op weg of kiezen we voor vriendschap? 

   Komen we op voor de rechten van wie het nog zwaarder heeft  

   Dan wij of denken we alleen aan ons eigen recht? 

   Wijzen we nadrukkelijk naar de ander of durven we in de spiegel te kijken? 
 

 

Blijven we staan in ons eigen gelijk 

of zoeken we naar een oase in de woestijn 

waar we samen kunnen zijn? 

 
 

Uit: ‘Menslief, ik hou van je’, een nieuwe bundel van hoop en troost 
Door: Phil Bosmans & Bond zonder naam 
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VAN DE KERKERAAD  

 
Gemeenteavond 
 
Geliefde zusters en broeders in Christus, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Binnenkort hopen wij elkaar weer te ontmoeten op de gemeenteavond Deo volente 
woensdag 23 november 2022 om 20.00 uur in de Vallei. Daar zal uw kerkeraad jullie 
bijpraten over de vorderingen in de verbouwing van de kerkzaal van de kerk van Oudehorne. 
Ook de nieuwste ontwikkelingen aangaande onze samenwerking met Katlijk/Mildam willen 
we met elkaar bespreken.                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
We zullen u niet in de kou laten staan, maar doe een warme trui aan, dat scheelt iets in de 
stookkosten. 
 
Medeleven 
Er gebeurt zoveel om ons heen in de wereld. Maar ook dichtbij wordt ons vertrouwen op de 
proef gesteld. De kerkeraad leeft mee met familie De Vries en bidt dat de jongen die nog 
vermist wordt, spoedig gevonden zal worden. 
 
Dankbaar 
Dankbaar zijn wij voor het legaat dat mevrouw Carolina Grolle onze kerkelijke gemeente in 
haar testament heeft nagelaten. Een bedrag van € 10.000,-.  
Mevrouw Grolle is 28 augustus jl. overleden in Harderwijk. Zij heeft jaren een 
vakantiewoning gehad aan de Schoterlandseweg.                                                        

Namens de kerkeraad, 
Reinoud ter Haar, scriba 
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De verbouwing van de kerk van Oudehorne – een update  
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Komende collecten  
 

20 november – laatste zondag van het kerkelijk jaar  
collecte tijdens de dienst is voor het aanloophuis Oer de Brege in Heerenveen 
Oer de Brêge is een stichting die als doel heeft tijdelijke hulp te willen bieden aan mensen 
die in geestelijke- en maatschappelijke nood verkeren. In het bijzonder gaat het om mensen 
die weinig sociale contacten hebben, daardoor eenzaam zijn en een steuntje in de rug wel 
goed kunnen gebruiken. We staan open voor alle mensen die op een of andere manier 
moeite hebben om hun weg te vinden in onze maatschappij. Het bereik van het aanloophuis 
omvat Heerenveen en wijde omgeving. Oer de Brêge is een ontmoetingsplaats. Een plek 
om tot rust te komen, waar iedereen welkom is, een gezellige en ongedwongen sfeer heerst, 
waar een krantje lezen of een kaartje leggen mogelijk is, mensen elkaar kunnen ontmoeten 
voor zomaar een praatje. De stichting Aanloophuis Oer de Brêge is interkerkelijk en heeft als 
grondslag 'de Bijbel als Gods woord'. Deze grondslag is leidend in alle werken van het 
aanloophuis, in het bijzonder vanuit de uitgangspunten: naastenliefde, gerechtigheid en 
barmhartigheid. 
 

27 november – 1e adventszondag  
collecte tijdens de dienst is voor de voedselbank 
Het is ook afgelopen jaar weer gebleken dat de voedselbanken BROODNODIG zijn! 
De missie van de voedselbank: Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan 
mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. 
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.  
De voedselbanken helpen diegenen die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk 
te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, 
werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er 
samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu 
minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we 
samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. 
Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. 
 

De voedselbanken hanteren de volgende waarden: 
• We werken uitsluitend met vrijwilligers 
• We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt 
• We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel 
• We verstrekken uitsluitend gratis voedsel 
• We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk 
• We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’) 

 

Geef voor dit prachtige doel! 
 

4 december – 2e adventszondag  
collecte tijdens de dienst is voor het Kansfonds 
Deze winter zullen er naar verwachting bijna 1 miljoen mensen in zwaar weer terechtkomen 
na de gestegen energie- en gasprijzen, ondanks de tegemoetkomingen van de overheid. 
Hun bestaanszekerheid staat enorm onder druk door de stijgende kosten voor dagelijkse 
boodschappen en energie. Dit mogen we niet laten gebeuren! Kansfonds stelt daarom deze 
winter 1 miljoen euro extra beschikbaar om mensen die komende maanden hard getroffen 
worden te helpen. Kansfonds vraagt om extra geld om dit mogelijk te maken, onder andere 
door te vragen aan mensen die de energiecompensatie niet nodig hebben een gedeelte van 
het bedrag te doneren aan Kansfonds. Natuurlijk is de vraag niet om uw energiecompensatie 
in de collecte te doen, wel is elke euro voor Kansfonds goed besteed! 
 

11 december – 3e adventszondag  
collecte tijdens de dienst is voor algemene diaconale doeleinden   
3e collecte is voor Kerk in actie; Diaconaat, Vrolijkheid in asielzoekerscentra 
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Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak 
nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in 
Nederland mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert in AZC’s wekelijks het 
KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor 
kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst 
en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen. Met steun van Kerk in Actie is 
het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge AZC-bewoners ook in de schoolvakanties 
creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van 
AZC’s worden de workshops afgesloten. 
 

18 december – 4e adventszondag  
collecte tijdens de dienst is voor Het Lichtpunt te Kollumerzwaag 
Lichtpunt is een instelling die zich als doel stelt mensen onderdak te bieden en te helpen die 
om wat voor reden dan ook tussen wal en schip zijn geraakt. De missie van Lichtpunt:  
Het bieden van een warme en veilige setting aan mensen die in nood verkeren. Uitgangspunt 
is de Bijbelse opdracht: er zijn voor de naaste op basis van wederzijds respect en 
vertrouwen. 
 

25 december - Eerste kerstdag  
collecte tijdens de dienst is voor kansarme kinderen in Nederland 
Stichting Kansarme Kinderen in Nederland is opgericht in november 2014 om zoveel mogelijk 
gezinnen die onder de armoedegrens leven te ondersteunen en een fijner leven aan te 
bieden. In Nederland leven ruim 421.000 kinderen onder de armoedegrens! Dat zijn 
ongeveer 1 op de 8 kinderen in Nederland. Uit diverse onderzoeken blijkt dat opgroeien in 
armoede veel effecten kan hebben op kinderen. In veel gevallen zorgt dit voor sociale 
uitsluiting. Het kind kan vaak niet meedoen met leeftijdsgenootjes en wordt op die manier 
buitengesloten. Stichting Kansarme Kinderen in Nederland is opgericht om kinderen die 
onder de armoedegrens leven een fijner leven bieden. Want ieder kind heeft recht op een 
onbezorgde jeugd en een kansrijk bestaan. 
 

31 december – Oudejaarsavond, gezamenlijke dienst in Mildam 
 

1 januari 2023 – Nieuwjaarsdag, gezamenlijke dienst in Jubbega 
 

8 januari – collecte tijdens de dienst is voor het diaconaal quotum 
 

15 januari – collecte tijdens de dienst is voor algemene diaconale doeleinden 
 
Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen! 
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Hulp voor de voedselbank tijdens de Adventsperiode 
In de afgelopen 2 jaar hebben we tijdens de adventsperiode als diaconie een actie 
georganiseerd voor de voedselbank. Er werd in de afgelopen jaren meer gebruik gemaakt 
van de voedselbank door de coronacrises, dit jaar kwam daar de energiecrisis overheen.  
Maar ook zonder deze omstandigheden blijven er cliënten die noodgedwongen gebruik 
moeten maken van de voedselbank. Daarom organiseren we als diaconie dit jaar weer een 
actie voor de voedselbank. Zondag 27 november is de collecteopbrengst tijdens de 
kerkdienst bestemd voor de voedselbank. Daarnaast gaan we ook weer voedsel inzamelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De komende adventsperiode kunt u op zondag, als u de kerkdienst bezoekt, iets meenemen 
voor de voedselbank. Dit zullen lang houdbare artikelen zijn zoals blikken soep, koffie, thee 
en pasta. Deze artikelen zetten we bij elkaar in de kerk in de zogenoemde ‘voedselbanken’. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn de kerkdienst te bezoeken kunt u de artikelen ook 
doordeweeks inleveren bij de Vallei. Er zal een krat buiten staan bij de Vallei waarin u de 
artikelen kunt achterlaten. De ‘smokersbank’ zal voor deze gelegenheid omgedoopt worden 
tot ‘voedselbank’.  
 
Na afloop van de actie zullen alle ingezamelde spullen naar de voedselbank gebracht 
worden. We hopen op deze manier een bijdrage te kunnen leveren, laten we met z’n allen 
zorgen voor een mooi resultaat! 
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VAN TAAKGROEP VIEREN 
 

De komende periode  gaan wij ons 
richten op Advent. In veel kerken 
wordt, volgens traditie, binnenkort de 
eerste adventskaars ontstoken.  
De komende drie zondagen daarna zal 
er elke keer een nieuwe kaars bij 
aangestoken worden, tot er uiteindelijk 
op de laatste adventszondag vier 
kaarsen branden.  
 

De adventsperiode is de periode 
voorafgaande aan kerst. Advent komt 
van het Latijnse woord ‘adventus’, wat 
‘komst’ of ‘eraan komen’ betekent.  
 

We staan in deze periode stil bij het feit 
dat Jezus zijn heerlijkheid aflegde en als baby naar de wereld kwam. Hoe bijzonder en 
wonderlijk zijn komst naar de aarde ook was, de adventsperiode is niet alleen bedoeld om 
terug te kijken naar datgene wat geweest is, maar ook om vol verlangen vooruit te kijken 
naar dat wat nog gaat komen. De wederkomst van Jezus! 
 

Tijdens de Kerstdagen is alles even anders dan anders omdat we nog niet terecht kunnen in 
de kerk van Oudehorne. We zijn heel blij dat we de diensten van Kerstavond in de prachtige 
kerk van Nieuwehorne kunnen beleven; eerst de kinderen met een Kinderkerstfeest en 
daarna de Kerstavonddienst. Er wordt al hard gewerkt aan de voorbereidingen.  
Kerstmorgen zijn we welkom in het dorpshuis, de Kiekenhof. We vieren Kerst samen met 
onze broeders en zusters uit Mildam en Katlijk en met de Vrije Fries.  
 

Vanuit Katlijk/Mildam hebben we met het oog op het groeiende aantal gezamenlijke diensten 
versterking gekregen in de Taakgroep Vieren; Jitty Hofstra is inmiddels begonnen en we zijn 
heel blij met haar inbreng en hopen dat we een goede tijd samen tegemoet gaan.  
In het kerkblad of op de nieuwsbrief leest u wat er zoal gaat gebeuren. Meld u aan als er iets 
is waarvan u denkt: “dat is misschien wat voor mij”. De taakgroep kan vaak wel wat 
helpende handen gebruiken, ook als het om eenmalige hulp gaat! 
 

Op de startzondag heeft u bouwstenen voorzien van teksten. Wij zijn bezig om dit op de 
“kerk” te plakken. Door ziekte en een overlijden in privésfeer hebben wij wat vertraging 
opgelopen. Maar het gaat lukken en dan zetten wij “deze kerk “in Nieuwehorne neer. 
 

Gebed voor Kerstnacht 
Soms maakt het geen verschil of we 

 

onze ogen open of gesloten houden, 
 

zo donker is het in de wereld. 
 

Heer, wilt U ons laten zien hoe groot 
 

het verschil is tussen de nacht waarin 
 

wij wakker liggen van angst en verdriet 
 

en deze nacht waarin U verschijnt. 
 

Wij bidden U: wordt geboren onder ons 
 

en maak onszelf tot lichtbrengers in 
 

uw naam in de nachten die komen gaan, 
 

in de dagen van duisternis waarin wij bestaan. 
 

Maria de Groot 



Advent- en Kerstnummer                           2022 nr. 8 
18 
 
 

Een verwoesting met grote gevolgen! 
 
Het laatste verhaal in de serie over belangrijke gebeurtenissen in de eerste 100 jaar 
kerkgeschiedenis gaat over de val van Jeruzalem en de Tempel in 70 na C..  
Dit verhaal zal je niet in de Bijbel vinden, maar krijgt wel veel aandacht in de 
geschiedenisboeken.      
 
We kennen het Nieuwe Testament redelijk goed, nietwaar? De verhalen, de leringen, de 
wonderen. Maar hoe helder zien wij het grotere beeld van de wereld rondom Jezus en de 
discipelen? Wie waren de mensen op de achtergrond van deze verhalen? 
Neem bijvoorbeeld de Romeinen. Zij waren de ‘getolereerde’, maar niet erg geliefde 
bezetters van Israël. Ook al waren er meestal geen grote aantallen soldaten op straat te 
zien, ze waren er wel. Hun aanwezigheid moest het besef versterken dat Rome de leiding 
had, hoe ‘normaal’ het dagelijkse leven ook leek. De Romeinen waren de bezettende macht 
en beheersten alle politieke, economische, en religieuze zaken. Het ging zover dat de 
Romeinen zelfs samenwerkten met de priesters van de Tempel in Jeruzalem, en een 
belangrijke stem hadden in de verkiezing van de Hogepriester, om hun loyaliteit te 
verzekeren. Ook omdat ze iemand nodig hadden in die functie die de vrede kon bewaren en 
een gestage stroom van inkomsten kon garanderen voor de Romeinse schatkist, die de 
kosten van de bezetting betaalde. Vandaar al die verhalen over tollenaars en geld, en geven 
aan de Keizer wat hem toebehoort! Iedereen moest belasting betalen. 
 
De Joden zouden regelmatig protesteren tegen hun overheersers, protesten die de 
Romeinen steeds met bruut geweld terugsloegen. Zo ging het al decennia lang. Er was 
permanent een eenheid van het Romeinse leger aanwezig in Jeruzalem, die versterkt werd 
voor bijzondere feestdagen. Maar de spanningen kwamen tot een hoogtepunt in 66 na C., 
slechts 3 jaar nadat de tempel in Jeruzalem eindelijk helemaal af was. Er begon in de stad 
Caesarea, aan de kust, een flinke opstand. Zo groot zelfs dat keizer Nero een leger naar 
Palestina stuurde onder generaal Vespasianus, die de orde moest herstellen. De onlusten 
verspreidden zich snel naar Jeruzalem. In het jaar 70 was de situatie zo ernstig dat kostte 
wat het kost een einde gemaakt moest worden aan de protesten. Het was altijd gespannen 
in Jeruzalem rondom de Pesach en andere feestdagen, en een klein ‘iets’ kon heel snel 
uitgroeien tot een hooglopend conflict. Niet lang nadat Vespasianus begonnen was aan deze 
klus pleegde Nero zelfmoord, en de generaal moest terugkeren naar Rome. Hij werd 
opgevolgd door zijn zoon Titus, wiens doel het was om Jeruzalem van de kaart te vegen.  
Het was werkelijk verschrikkelijk wat daar gebeurde. Het ging er niet zachtjes aan toe. Vele 
duizenden mensen werden vermoord, tot slaaf gemaakt voor werk in de mijnen van Egypte, 
of meegenomen naar Rome of elders binnen het Rijk om te sterven in de arena’s voor het 
vermaak van het publiek.   
 
Titus gaf orders om de 
heilige gebruiksvoorwerpen 
van de Tempel naar Rome 
te sturen ter viering van het 
overwinning. 
 
In één van de triomfbogen 
in de stad Rome is een reliëf 
afbeelding van het weghalen 
van de Heilige Menorah uit 
de tempel.                                                 
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Titus liet de Tempel en de stad verbrand en verwoest achter. Hiermee ging de profetie van 
Jezus in vervulling dat er van de tempel geen steen op de ander zou worden gelaten.  
 
De Tempel was zo volledig verwoest dat 
alleen onderste rijen stenen waren 
overgebleven (die kennen wij nu nog als 
de Klaagmuur). De stad was volkomen 
onbewoonbaar geworden. 
 
Dus, waarom is deze gebeurtenis zo 
belangrijk? Waarom aandacht besteden 
hieraan? Goed dat u dit vraagt!! Het 
antwoord is, omdat alles vanaf dit 
moment in de geschiedenis veranderde 
voor zowel de Joden als voor de 
Christenen.   
 
De Joden waren hun heilige Tempel kwijt, het fysieke centrum van hun geloof, waar offers 
en diensten dagelijks plaatsvonden voor het volk Israël. Zij moesten ineens anders omgaan 
met hun geloof, waardoor het veranderde in een geloof dat meer gericht werd op hun 
schriften, op gebed en vooral op de rol van de synagoge in de plaats waar Joden gingen 
wonen in de diaspora. Zij verloren hun politieke en religieuze centrum, en begonnen via de 
synagogen sterker te focussen op de wetten/schriften en de interpretatie daarvan. 
 
Het christendom ontwikkelde zich tot een geloof gebaseerd op de persoon van Jezus als de  
Redder naar wie de Hebreeuwse Bijbel verwijst. Toen Jezus nog op aarde was, was de 
Tempel een belangrijke plaats voor Hem om te onderwijzen, maar toen de Tempel eenmaal 
verwoest was, bleven Zijn leerstellingen bestaan. Niets daaraan veranderde. Want christenen 
wisten dat Christus de eeuwige Hogepriester is, die geofferd is voor de zonden van de 
wereld, en daarom zijn er voor christenen geen offers en geen Tempel meer nodig.   
Dankzij de leer van Christus, wisten christenen dat ze God moesten aanbidden in Geest en 
Waarheid, zonder dat daarvoor een Tempel nodig was. Zoals we gezien hebben in het 
boek Handelingen, kwamen er steeds meer mensen zonder een Joodse achtergrond bij de 
kerk. Juist hierbij zien we ook hoe belangrijk de uitkomst van die laatste vergadering in 
Jeruzalem was (vorige artikel  van oktober, 2022). Het is duidelijk dat vanaf het begin, en 
zeker in de historie van de christelijke kerk vanaf 70 na C., dat de toekomst van Zijn kerk los 
ging staan van de stad Jeruzalem, het verwoeste centrum van het Joodse geloof. Because.. 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Aankondiging actie Kerkbalans 2023 

 
 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2023 komt eraan 
 
In januari doet onze gemeente mee aan de Actie 
Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode zullen we 
u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, 
zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk 
voor staan.  
 

Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de 
toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen 
die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog 
voor zich hebben.  
 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële 
bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze 
gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.  
 
Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We 
hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde 
blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst.  
 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.  
 
Op naar de kerk van morgen!  
 

Namens de Kerkrentmeesters 
 

 
De Balans 
 
Geven en toch ontvangen, 

onbewust is dat ieders verlangen 

Je geeft, en wordt er niet armer door 

Maar de vraag is, waar doe je het voor 

Zijn we hierbij op ons zelf gericht 

En zijn we voor eigen belang gezwicht. 

 
De balans in geven en ontvangen 

zijn geen aardse materiële belangen 

maar aan je naaste werkelijk liefde geven 

dan zal je in de balans iets moois beleven 

God zal je eens voor het geven rijk belonen, 

Je ontvangt: Rijk van liefde, in de hemel wonen. 

 
Dichter: Gertjan van der Kraan 

Gevonden op internet 
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LIEDBOEK 

 
 

                           Lied 477  Komt allen tezamen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jubelend van vreugde  
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Het kerkblad, teken van hoop en verbinding 
Het kerkblad verbindt mensen met en geeft hoop. Ontvangt u het kerkblad nog niet?  
Meldt u dan aan bij kerkblad@pgderegenboog.nl dan zorgen we ervoor dat het bij u in de 
brievenbus komt. 
 

Nieuwsbrieven  
De Nieuwsbrieven blijven een belangrijke bron van actuele informatie over de activiteiten in 
de gemeentes. Juist in deze tijd moeten we snel kunnen reageren en aanpassen. Bent u 
iemand of kent u iemand die de Nieuwsbrieven nog niet ontvangt maar wel op de hoogte 
wilt blijven? Meld u dan aan bij nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com of bel  
Tiny van Etten, één van uw predikanten of uw ouderling of wijkbezoeker. Dan zorgen we 
ervoor dat de Nieuwsbrief in uw mailbox of als dat niet kan in uw gewone brievenbus komt.  
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Kofje oerkes (ekstra)  
 

Planning Kofje oerkes (ekstra) in de wintermaanden 
In de koudere herfst- en wintermaanden gaan de gezellige koffiemomentjes gewoon door.  
Bent u / ben jij wel eens bij het Kofje oerke (ekstra) geweest? Een kopje koffie, een praatje, 
even kijken bij de verbouwing in Oudehorne of even rustig zitten in de kerkbanken in 
Nieuwehorne? Het kan allemaal. Op dinsdag- en woensdagochtend is er geen extra activiteit 
naast het koffiedrinken.  
 

Ekstra 
Op de donderdagen doen we wel wat extra’s zoals kaarten maken in november, in december 
gaan we kerstdecoraties maken voor in de boom en kunnen we wel wat handjes gebruiken 
voor het insteken van een poster bij de Elisabethbodes, terwijl we in januari weer creatief 
bezig zijn.  
 

Iedere 3e donderdag van de maand staat het thema ‘Hoop’ 
centraal, daar willen we een creatieve uiting aan geven. Hoe? 
Dat kan op vele manieren en Atty en Abeltje helpen  
u daar graag bij. Kortom, u bent van harte uitgenodigd, tijdens 
ieder Kofje oerke (ekstra)! 
 

Planning: 
• Iedere dinsdag in de kerk Nieuwehorne van 9.30-10.30 uur 

• Iedere woensdag in de Vallei Oudehorne van 9.30-10.30 uur 

• Donderdag 1 en 15 december in Oudehorne van 8.30-10.30 uur 

• Donderdag 5 en 19 januari in Oudehorne van 8.30-10.30 uur 

 
 

 Efkes byprate … 
 

 
 

Goedemorgen ! 
Hier spreekt je Vader ... 

 

Vandaag neem Ik al je problemen voor Mijn rekening. 
Onthoud alsjeblieft goed dat Ik daarbij je hulp niet nodig heb. 

 

Mocht je toevallig in een situatie terechtkomen die je niet aankunt, 
probeer dan niet die toch zelf op te lossen. 

 

Doe hem maar gewoon in de KVJ (klussen voor Jezus)-postbak. 
Hij zal behandeld worden op Mijn tijd, niet de jouwe. 

 

Ligt het probleem eenmaal in deze bak, 
laat het dan daar en probeer niet het er weer uit te halen. 

 

Vasthouden of eruit halen vertraagt de oplossing van je probleem. 
Als het een situatie is die je wèl aankunt, vraag Mij dan om raad. 

 

Dit om zeker te weten dat je de juiste oplossing hebt gekozen. 
Omdat Ik noch sluimer noch slaap, hoef jij verder niet wakker te liggen. 

 

 Ontspan dus maar, Mijn kind. 
En als je Me nodig hebt, dan ben Ik maar één gebed bij je vandaan ... 

 

Prettige dag! 
Ik hou van je, 
GOD DE VADER                   

 

ingestuurd door Syarda van der Zee 

Kofjeresept 
In kopke geselligens     

In leppel leafde  

Twa klontsjes freonskip  

In wolkje lok  
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Van de KinderKring - Ik kan niet wachten……advent! 
De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten 
op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde!  
Dat vieren we met Kerst.  
 
De KinderKring gaat in de komende 
Adventsperiode werken met het project 
van Bijbelbasics. Het thema is, je raadt 
het al, ‘Ik kan niet wachten’.  
Zo staan we stil bij het wachten op de 
wederkomst van Jezus, maar kijken we ook naar de personen Maria, Jozef, Simeon, 
Elizabeth en Zacharias hoe zij destijds moesten wachten op de geboorte van Jezus.  
We starten iedere zondag in de kerk, waar we stilstaan bij het project én één van de 
kinderen een Kaarsenlied als gedichtje zal voorlezen. Daarna gaan we naar het Trefpunt om 
met elkaar aan de slag te gaan. Vanaf 27 november bouwen we namelijk aan een 
kerstlantaarn, zodat we deze lantaarn aan alle gemeenteleden kunnen tonen tijdens het 
kerstfeest. Doe je ook mee?  
 
We hopen zo veel mogelijk kinderen te begroeten tijdens deze Adventsperiode. 
Wij kunnen niet wachten!  
 

  
 
Mocht je niet in de kerk kunnen 

starten, dan mag je om 9.30 uur 

ook direct naar het Trefpunt gaan, 

want er is altijd oppasdienst en 

wacht je daar totdat we uit de kerk 

komen 😊. 

 
 
Groeten, 
namens de leiding 
van de KinderKring 

 
 

Vier het Kinderkerstfeest op 24 december met ons mee! 
Na een aantal jaren kunnen we dit jaar eindelijk weer een traditioneel kinderkerstfeest 
vieren. Dat wil jij toch niet missen? Alle kinderen in de basisschoolleeftijd, met ouders en 
pakes en beppes, zijn van harte welkom op zaterdag 24 december om 19.00 uur in de kerk 
van Nieuwehorne. 
 
Samen gaan we kerstliedjes zingen, horen we het 
kerstverhaal op een verrassende manier en genieten we van 
een vrij verhaal. De dienst begint om 19.00 uur tot circa 
20.00 uur. Na afloop is er voor jong en oud warme 
chocolademelk en iets lekkers. Voor alle kinderen ligt er een 
kerstboekje klaar in het Trefpunt dus vergeet na afloop niet 

om daar naar toe te lopen 😉.  

We verwachten veel gasten dus kom op tijd want  
vol = helaas vol in het kleine, knusse, warme kerkje in 
Nieuwehorne. Toegang is gratis. 
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Blijf schijnen 
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Adventsliederen zingen 
Wanneer: Zondag 11 december om 16.00 uur  
Plaats:  PKN kerk in Nieuwehorne,  

Schoterlandseweg 38 8414 LX 
m.m.v. ds. Piet Hulshof en  
organist Jelger Goudberg 

 

Houdt u van zingen en hebt u het gemist? 
Dan bent u (jong en oud) op 11 december welkom om gezellig een uurtje te zingen met 
leuke tussendoortjes in kerstsfeer, waaronder 2 kindermomenten, waarin de kinderen actief 
mee kunnen doen. 
  

Inlichtingen:  Pietsje v.d. Molen  
Emailadres:  vormingentoerustingoosthoek@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht voor alle gemeenteleden die bij Wijk 5 horen 
(Jubbega, Oldeberkoperweg Oudehorne, en alles zuidelijk van de Tjonger) 
Zondag 19 februari 2023 willen we graag een dienst organiseren met deze wijk. 
Piet Hulshof is voorganger en samen met hem vragen we iedereen die iets wil bijdragen in 
deze dienst om te reageren. We denken aan bijvoorbeeld: 
• Inbreng van mooie liederen 
• Meedoen in een gelegenheidskoortje voor deze zondag (1x oefenen met Piet Hulshof) 

• Een mooi gedicht / verhaal / gebed  
• Onderwerp voor de dienst  
• Spelen op een instrument  
• Of wat je ook maar leuk lijkt voor deze speciale dienst 
 

Wil je meedoen of heb je inbreng geef het door en/of kom 
dinsdag 17 januari 2023 om 20.00 uur in de Vallei  
waar we de dienst invulling gaan geven. 
 

Namens contactpersonen en ouderlingen van wijk 5 
Jelle Jongsma, Lienke Ponne, Jannie Posthumus, Rosa Bosma, Thea Hofman,  
Ds. Piet Hulshof 
 
Bericht van de Soos 
Na een periode van stilte, gaat de SOOS weer los met soosavonden! Het bestuur kan nog 
wel wat mensen gebruiken, dus lijkt het je leuk om mee te helpen? Stuur dan een berichtje 
naar soosoudehorne@outlook.com 
 

Data 2023: 
 

6 januari nieuwjaarsborrel 
17 februari spelletjesavond 
1 april playbackshow 
8 april paasvuur 
6 mei klaverjastoernooi 
(??) juni eindfeest 
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MEER NIEUWS VAN BUITEN ONZE GEMEENTE 
 

Terugblik Titus Brandsma tentoonstelling 
 
Op zaterdag 15 oktober jl. hebben mijn vrouw en ik de Titus Brandsma tentoonstelling in 
Bolsward bezocht. 
 
Om 8.45 uur ’s ochtends moesten we klaar staan om met een touringcar bus, samen met 
geïnteresseerde deelnemers uit de omliggende dorpen af te reizen naar Bolsward om daar in 
het museum De Tiid een expositie met rondleiding over pater Titus Brandsma mee te maken. 
De bus meldde zich keurig om 9.00 uur. Hier stapten naast mijn vrouw en ik dominee 
Hasper en twee gemeenteleden uit Katlijk/Mildam in. Onderweg werden we in de bus op 
koffie getrakteerd door Pietsje van der Molen van Vorming en Toerusting, één van de 
organisatoren van deze dag.  
 
In het museum aangekomen kregen we een 
rondleiding aangeboden. De expositie over het 
leven van Titus Brandsma was indrukwekkend.  
Na afloop van de tentoonstelling hebben we met 
elkaar nog een pannenkoek gegeten in  
De Koppenjan. Het was een goed georganiseerde, 
maar vooral inspirerende dag die zeer de moeite 
waard was. 
 
Korte beschrijving van het leven van Titus Brandsma: 
Titus Brandsma werd op 23 februari 1881 in een katholiek boerengezin geboren vlakbij 
Bolsward. Titus wilde al vroeg priester worden. Heel jong trad hij toe tot het Karmelklooster 
in Boxmeer, waar hij een opleiding kreeg tot priester. Titus was erg intelligent.  
 

Via een opleiding aan de universiteit te Rome promoveert hij in 1909 tot doctor.  
Zijn gezondheid is echter broos. Hij krijgt wel vier keer een maagbloeding.  
In Nijmegen wordt hij hoogleraar. Titus zet zich op heel veel terreinen in. 
Zo is hij in Friesland medeoprichter van de Fryske Akademy en de natuurorganisatie  
It Fryske Gea. Na 1930 verzet Titus zich fel tegen het nazisme. Hij reageert in brochures en 
landelijke dagbladen op indringende wijze tegen de Jodenhaat en de rassenwetten.  
Ook reageert hij op niet misverstaande wijze tegen de nazi- en NSB propaganda.   
In 1942 wordt hij door de Duitsers opgepakt. Via strafkampen in Scheveningen en 
Amersfoort komt hij tenslotte in Dachau terecht. Hier wordt hij door wrede kampbeulen 
mishandeld en tenslotte krijgt hij een dodelijke injectie toegediend. 
 
Zijn geloofsvisie: 

Pater Titus Brandsma was zijn hele leven met God verbonden door 
gebed en studie. Hij was iemand die vanuit zijn geloof veel mensen heeft 
geholpen op hun levensweg. Altijd stond centraal de vraag naar de 
relatie tussen God en de mens. Hierbij verenigde hij de liefde tot God en 
de liefde tot de naaste.  
Het leven van Titus Brandsma was één grote zoektocht naar innerlijke 
eenheid en naar de aanwezigheid van God in het dagelijks leven. Titus 
was een man met een groot godsgeloof en godsverlangen. Ook bezat hij 
een diep gevoel voor menselijke waardigheid. 

 
De visie van pater Titus Brandsma op geloof en vertrouwen spreekt mijn vrouw en mij zeer 
aan. Op zondag 15 mei van dit jaar is hij in Rome heilig verklaard. 

Oeke en Ate Westra 
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Vorming en Toerusting - Filmavond  
op dinsdag 22 november in de PKN kerk van Langezwaag 

 

Vandaag moet ik in jouw huis te gast zijn…… 

 

Deze woorden spreekt Jezus tegen Zacheüs in het Lucas-evangelie. 
Zacheüs hoort deze woorden en weet zich geraakt tot in zijn ziel. Dit is 
waar hij al die tijd, zijn hele leven, op heeft gewacht. Deze ontmoeting. 
 
Zoiets overkomt economieprofessor en weduwnaar Walter Vale in de film ‘The Visitor’. 
Hij komt thuis, na lang weg geweest te zijn, in zijn appartement. Dan blijken er twee illegale 
immigranten in zijn huis te wonen. Hij besluit ze, na aanvankelijke weerstand, onderdak te 
bieden. Dat brengt weer kleur in zijn leven. Net zoals bij Zacheüs gebeurt.  
Weer weten wat leven is. En worden wie je bedoeld bent te zijn. 
 
‘The Visitor’, 2009, Oscar nominatie Beste Acteur. Een film met een hart… 
 
Datum:   dinsdag 22 november 2022 
Leiding:   ds. Christine Schlette 
Tijd:    19.30 uur 
Plaats:   PKN kerk, it Hou 9, Langezwaag 
Bijdrage:   € 5,- p.p. 
Contactpersoon:  Pietsje v.d. Molen, tel. 06-25278905  
Opgave:   vóór 18 november o.v.v. naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail  

Via vormingentoerustingoosthoek@gmail.com  
 
 
Onzeker weten? 
Rikko Voorberg komt nogmaals naar Heerenveen. Dit keer komt hij vertellen over zijn boek 
Onzeker Weten. Een boek dat hij samen schreef met Gerko Tempelman en  Bram Kalkman. 
Alle drie zijn ze actief in Amsterdam op pioniersplekken.  
 
Het boek gaat over Radicale Theologie, gaan we op zoek naar geijkte paden of moeten we 
op zoek naar andere wegen. De schrijvers houden een aanstekelijk pleidooi voor een vorm 
van weten en menszijn waarin ruimte is voor kwetsbaarheid, onzekerheid en falen. Geloven 
biedt volgens hun geen uitvlucht uit de complexiteit van het menselijk bestaan, maar 
omarmt het veeleer. 
 
In een tijd die bol staat van feiten en ‘valse feiten’, van heilige statistieken en verguisde 
wetenschap, laten deze drie pionierende theologen een rijke mix van postmoderne filosofen, 
kunstenaars en activisten de revue passeren. Ze keren zo opnieuw traditionele zekerheden 
binnenstebuiten en ontdekken juist in het christendom ruimte voor een bevrijdend niet-
zeker-weten. Rikko Voorberg zal ons meenemen op een reis door zijn boek en langs 
verschillende theologen en filosofen. 
 
Datum: 28 november 2022 
Tijd:  19.30 uur 
Plaats: Triade in Trinitas 
Kosten: € 7,00 entree (inclusief drankje) 
Contact: Jannie Meijer: j.meijer213@chello.nl 
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Mission Possible 
 
Odessa, Oekraïne 
In de stad Odessa heeft Mission Possible al tientallen jaren ervaren medewerkers aan het 
werk. Juist nu groeit de hulpvraag heel hard. In het team werkt o.a. een sociaal werker, een 
pedagoog en een psycholoog. 
 

Olga 
"De oorlog kwam op zo'n slecht moment!" Olga roept het uit als ze de deur voor ons opent. 
"Mijn man werd geroepen om te helpen vechten, net nu we hem zo hard nodig hebben. Ik 
ben gediagnosticeerd met kanker en mijn schoonvader ondergaat chemotherapie." 
Olga barst in tranen uit. "We hebben twee kleine kinderen. Ze zullen wees worden als ons 
iets overkomt. We hebben niet genoeg geld voor eten. Alles gaat op aan de zorg", snikt ze. 
We reiken haar een doos met voedsel aan. "We kunnen niet veel doen, maar we hebben 
deze doos meegenomen. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Wilt u dat wij voor u bidden?", 
vroegen wij. "Jazeker!" Nadat we met Olga hebben gebeden, spreekt ze met tranen in haar 
ogen en glimlacht lichtjes: "Vroeger hebben we nooit gebeden; we voelden er geen behoefte 
aan of maakten er de tijd voor. Maar nu voel ik me lichter, alsof iemand me vasthoudt. 
Bedankt! We zullen nu tot God gaan bidden om ons gezin te helpen!" 
 

Evangelisatie 
De focus van het werk in Oekraïne is Evangeliseren. Met praktische hulp laten we de liefde 
van de Heere Jezus zien aan de mensen die we bezoeken. Zo werken we aan onze opdracht 
uit Mattheus 25. Dit doen we met name bij de gezinnen die het al moeilijk hebben. Via de 
sociale dienst ter plaatse hebben we lijsten met adressen van mensen die het al zwaar 
hebben.  
 

Lokale hulpverlening  
De goederen die we nodig hebben kopen we, via lokale contacten, ter plaatse. Zo vermijden 
we hoge transport- en invoerkosten. We hopen en bidden dat we voldoende financiële 
middelen mogen ontvangen om het werk goed uit te voeren.  
Meehelpen kan! Bidt voor het werk van Mission Possible in de Oekraïne. Als je wilt kun 
je ook een gift overmaken op NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. Oekraïne winter.  
 

 
 
Programma 2022/2023 Kristlike Frouljus Groep ‘Ferbining’ 
 
21 sept.  Anneke v/d/Tempel - Canadese Friezin-Theologiestudie 
04 okt.   Puzzel Museum Joure - Bezoek aan het puzzelmuseum 
19 okt.   Jan Falkema Fryske Gea - Zuid oost Friesland 
16 nov. Janneke Abma-Horjus - Op de scooter naar Rome 
17 dec. Kerstconcert Grootkoor - Lawei Drachten 
21 dec. Kerstviering aanvang 18.00 uur - Broodmaaltijd Aansluitend kerstliturgie 
18 jan.   Huite Zonderland – Epke, de weg van een Olympisch kampioen 
07 febr. Doe middag - Boetseren Atelier Hemaai Joure  
15 febr. Jaarvergadering met Eendagsbestuur 
16 mrt. Henk Kok - Historisch Heerenveen, wat bleef en wat verdween 
12 apr.  Excursie naar Skûtsje museum Eernewoude 
19 apr.   Steengrillen Bij de Koppejan, aanvang 18.00 uur 
 
Wilt u een keer komen kijken? U bent altijd welkom als gast. 
Al onze bijeenkomsten zijn op de derde woensdag van de maand in het “Trefpunt”, 
Pastorielaan 2, Nieuwehorne. Aanvang 19.45 uur. 
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Vrouwenkoor Sjongnocht - Vredesreis 
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COLOFON 
 
 Redactie Kerkblad: M.J. de Boer-de Wolff  

 Verspreiding kerkblad:  Via wijkouderlingen en contactpersonen 

 Contact postadressen:  R. van der Lei   

 
 

Voorgangers: 
 

Predikant Dingena Hasper: 
email: domineedingena@gmail.com 
 

Predikant Piet Hulshof:  
email: piethulshof@pgderegenboog.nl 

 
 
 

Verschijningsdata van het kerkblad in 2023: 
Kerkblad wordt verspreid in:   Kopijsluitingsdatum: 

Nr. 1 week 2 voor 15 januari Nieuwjaarsnummer maandag 2 januari 2023 

Nr. 2 week 8 voor 26 februari 40 dagennummer zaterdag 11 februari 2023 

Nr. 3 week 13 voor 2 april Paasnummer zaterdag 18 maart 2023 

Nr. 4 week 20 voor 21 mei Pinksternummer zaterdag 6 mei 2023 

Nr. 5 week 28 voor 16 juli Zomernummer zaterdag 1 juli 2023 

Nr. 6 week 36 voor 10 september Startnummer zaterdag 26 augustus 2023 

Nr. 7 week 41 voor 22 oktober Herfstnummer zaterdag 7 oktober 2023 

Nr. 8 week 47 voor 26 november Advent/Kerstnummer zaterdag 11 november 2023 
 

 
 

 
 

Rekeningnummers – IBAN: 
 

T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o. 
 

NL39 RABO 0351 4011 56 
NL08 INGB 0000 8478 50 
 

T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o. - Diaconie 
 

NL02 RABO 0143 8816 71 
 

T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o. - Zending 
 

NL35 RABO 0351 4026 83 

 
 

 

 
Voor 15 januari 2023 ontvangt u het Nieuwjaarsnummer van het kerkblad. 

Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met maandag 2 januari 2023 vóór 17.00 uur. 

Per Email: kerkblad@pgderegenboog.nl  

 

Kopij voor de nieuwsbrief naar nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com  

Kopij inleveren vóór de woensdag 19.00 uur. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet 

worden meegenomen in de betreffende nieuwsbrief van die week. 
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KLEURPLAAT 
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Kerstgedicht: Kerstfeest 

 

Kerstfeest is het feest van lichtjes 

van gezellig samenzijn 

van muziek en sfeer en smullen 

kip, kalkoen of kerstkonijn.   ’t Is het feest van kaartjes sturen 

aan de mensen die je kent 

om ze zo te laten weten 

dat je ze niet vergeten bent. 

Kerstfeest is het feest van lief zijn 

voor de mensen om je heen 

en als ’t kan ook voor de mensen 

die gevlucht zijn of alleen.  Kerstfeest is nog zoveel dingen: 

       pakjes, tripjes, noem maar op 

       maar als dat alleen maar kerst is 

       dan is kerst een grote strop. 

Kerst is meer dan al die dingen 

die je om je heen kunt zien 

kerst is Jezus leren kennen 

voor de eerste keer misschien!  ’t Is het feest dat God laat weten 

       dat Hij zielsveel van je houdt 

       dat Hij graag jouw hart wil vullen 

       dat nog leeg is en nog koud. 

Kerstfeest is het feest van Jezus 

’t kostbaarste cadeau van God 

’t is het feest van echte liefde 

en dat feest kan niet kapot.  Als de boom straks is verdwenen 

       en de lampjes gaan weer uit 

       dan gaat kerst met Jezus verder 

       ’t licht van God gaat nooit meer uit! 

 

   Bron: internet/Pinterest 
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Zaterdag 24 december om 19.00 uur: 
Kinderkerstfeest – Kerk Nieuwehorne 
Een feest voor jong en oud! Het Kerstverhaal wordt op een unieke manier  
gebracht, we zingen kerstliedjes en luisteren naar het vrije verhaal én de  
warme chocolademelk staat voor iedereen klaar!  

PG De Regenboog nodigt  

u en jou uit voor onze kerkdiensten 

tijdens de komende feestdagen! 

 
 
 

Zaterdag 31 december om 19.30 uur:  
Gezamenlijke Oudejaarsdienst – Kerk Mildam 
Nog 1x danken en bidden we in 2022 met elkaar waarin we terugblikken en vooruit kijken. 

Zondag 1 januari om 10.00 uur:  
Nieuwjaarsdienst – Kerk Jubbega 
In Jubbega is een gezamenlijke nieuwjaarsdienst voor alle dorpen uit de 
Oosthoekgemeenten.  
U bent van harte welkom om samen met elkaar het nieuwe jaar 2023 (kerkelijk) te starten. 

Zaterdag 24 december om 20.30 uur: 
Kerstnachtdienst – Kerk Nieuwehorne 
Het alom bekende kerstverhaal wordt verteld! In het donker van de nacht, vieren we dat het 
Licht is geboren tijdens deze Kerstnachtdienst. Uiteraard zullen de bekende kerstliederen niet 
ontbreken… 

Zondag 25 december om 10.00 uur: KERST – Dorpshuis 
De Kiekenhof 
Samen met muziekkorps De Vrije Fries maken we er een  
prachtige, muzikale Kerstviering van, ditmaal vanuit het 
“midden” van onze dorpen, in Dorpshuis “De Kiekenhof”.  
Jezus is geboren en dat mogen we laten horen!  
Tot in de verste verten….  
Oppas en KinderKring zijn aanwezig en na de feestelijke 
dienst is er koffie & thee met wat lekkers. 

Zondag 8 januari om 9.30 uur:  
Nieuwjaarsdienst met wensen – Kerk 
Nieuwehorne 
Deze dag vieren we nog een beetje Nieuwjaar en kunnen we elkaar nog de beste wensen 
toewensen na afloop van de dienst, onder het genot van een kopje koffie met oranjekoek in 
het Trefpunt. 


