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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  
 Vacant  
 

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           nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com 
 

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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  26 februari 2023 – 2 april 2023 
40dagennummer 

BIJ DIT NUMMER  
 
 
 
40 dagentijd 
De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning. We staan stil bij het leven van Jezus en ons 
leven in relatie tot het lijden en sterven van Jezus. Zondag 26 februari is de eerste zondag 
van de 40dagentijd voorafgaand aan Pasen; een periode van soberheid, inkeer, bezinning en 
gebed. Tijdens de 40dagentijd is de liturgische kleur paars. In de Bijbel komt het getal 40 
veelvuldig voor; het is een aanduiding van een tijd van beproeving en heeft betrekking op 
voorbereiding en verwachting: Jezus was bijvoorbeeld 40 dagen in de woestijn om te vasten 
en te bidden. En 40 jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land 
aankwamen. 
 

Thema 
Dit jaar is het thema van de 40dagentijd: Uit liefde voor jou! Woorden die laten zien dat je 
voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat 't je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons 
laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de 
naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen 
bezoeken en de doden begraven.  

 
Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen.  
Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om 
te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme 
daad van liefde en barmhartigheid gaf Jezus zijn leven en stond op uit de dood. Daarmee liet 
Hij ons zien: ‘Ik ben er voor jou!’ Wij mogen er ook zijn voor anderen. Er zijn zoveel mensen 
die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. De hoop die 
dat geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen, aan mensen dichtbij en 
ver weg. 
 
Verstillen in de veertigdagentijd 
In de veertigdagentijd, ook wel vastentijd genoemd, willen we stil worden en tijd nemen 
voor bezinning en inkeer. Vanaf Aswoensdag 22 februari, is er gelegenheid om elke 
woensdagochtend bij elkaar te komen voor een Christelijke meditatie. 
Dit wordt gedaan tot en met 5 april in de Piterkerk aan De Buorren 30 in Lippenhuizen.  
Inloop vanaf 9.15 uur en de meditatie begint om 9.30 uur. Het duurt tot 10.00 uur en 
daarna is er gelegenheid samen koffie en thee te drinken in de consistorie. 
Van harte welkom! 

Linda Wind 
 

Namens de redactie,  
Margreet de Boer 
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kerkblad genoemd staat heeft zonder nadere aankondiging tot twee weken na verschijnen van ieder 
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De redactie  
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KERKDIENSTEN PG DE REGENBOOG 
 

 
 
 
Onderstaand rooster is onder voorbehoud;  

voor actuele informatie kijkt u op de nieuwsbrieven. 

 

 

Zondag Jubbega 26 feb. Ds. D. Hasper Organist: Lenie Drint  
1e zondag 40 dgn tijd 9.30 uur Koster: Siete Hes Collecte: 1. Kerk in Aktie, Moldavië 

Zendingszondag  Gezamenlijke dienst  2. Kerk  

  met K/M en J/S/H    
      

Zondag NH 5 mrt. Ds. B. v. Tonder  Organist: Vrije Fries  
2e zondag 40 dgn tijd 9.30 uur Koster: Jappie de Groot Collecte: 1. Stichting Het Passion  

    2. Kerk  

      
Woensdag NH 8 mrt. Ds. P.W. Hulshof Organist: Geartsje Nolles  
Biddag 19.30 uur Koster: Wiepkje Hoekstra Collecte: 1. Kerk in Aktie, noodhulp aardbeving 

    2. Kerk  

      
Zondag NH 12 mrt. Ds. D. Hasper Organist: Jelger Goudberg  
3e zondag 40 dgn tijd 9.30 uur Koster: Hinke Christoffers Collecte: 1. Alg. diaconale doeleinden  

    2. Kerk  

      
Zondag NH 19 mrt. Ds. P.W. Hulshof Organist: Anton v.d. Meulen  
4e zondag 40 dgn tijd 9.30 uur Koster: Ate Westra Collecte: 1. Aanloophuis Oer de brêge  

    2. Kerk  

      
Zondag NH 26 mrt. Ds. D. Hasper Organist: Henk v.d. Bij  
5e zondag 40 dgn tijd 9.30 uur Koster: Ane Visser Collecte: 1. Diaconaal quotum   

 Gezamenlijke dienst  2. Kerk  

  met J/S/H  3. Kerk in Aktie:  

  Doopdienst  werelddiaconaat Bangladesh  

      
Zondag NH 2 apr. Ds. D. Hasper Organist: Geartsje Nolles  
Palmpasen 9.30 uur Koster: Johan Hofman Collecte: 1. Mercy ships  

  Gezamenlijke dienst  2. Kerk  
  met K/M    

      
 

 
 

Iedere zondag is er na de dienst koffiedrinken om elkaar te ontmoeten  

en even na te praten. 
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KERKDIENSTEN BUURGEMEENTEN 
 

Katlijk/Mildam 
 

                                      

Zondag 26 feb. 
1e zondag  
40 dgn tijd 

9.30 uur Gezamenlijke zendings-
dienst in Jubbega 
OH/NH + K/M+ J/S/H 

Ds. D. Hasper 

Zondag 5 mrt. 
2e zondag 
40 dgn tijd 

9.30 uur Dienst in Mildam Ds. G. Martens 
(Bontebok) 

Woensdag 8 mrt. 
Biddag 

19.30 uur Gezamenlijke dienst  
in Nieuwehorne 
OH/NH + K/M+ J/S/H 

Ds. P.W. Hulshof 

Zondag 12 mrt. 
3e zondag 
40 dgn tijd 

9.30 uur Dienst in Mildam Ds. P.K. Pit 
(Drachten) 

Zondag 19 mrt. 
4e zondag 
40 dgn tijd 

9.30 uur Dienst in Katlijk 
Heilig Avondmaal 

Ds. D. Hasper 

Zondag 26 mrt. 
5e zondag 
40 dg tijd 

9.30 uur Dienst in Mildam 
 

Ds. C. Nicolai 
(Heerenveen) 

Zondag 2 apr. 
Palmzondag 

9.30 uur Gezamenlijke dienst  
in Nieuwehorne  
OH/NH + K/M 
 

Ds. D. Hasper 

                
      
 
  
 
  
 

Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag 
   
 

Zondag 26 feb. 
1e zondag  
40 dgn tijd 

9.30 uur Gezamenlijke zendings-
dienst in Jubbega 
OH/NH + K/M+ J/S/H 

Ds. D. Hasper 

Zondag 5 mrt. 
2e zondag 
40 dgn tijd 

9.30 uur Fryske tsjinst  
yn Skuorregea 

Ds. D. Hasper 
 

Woensdag 8 mrt. 
Biddag 

19.30 uur Gezamenlijke dienst  
in Nieuwehorne 
OH/NH + K/M+ J/S/H 

Ds. P.W. Hulshof 

Zondag 12 mrt. 
3e zondag 
40 dgn tijd 

9.30 uur Dienst in Jubbega Ds. P.W. Hulshof  

Zondag 19 mrt. 
4e zondag 
40 dgn tijd 

9.30 uur Dienst in Jubbega Commissie 
Nieuwe Diensten 

Zondag 26 mrt. 
5e zondag 
40 dg tijd 

9.30 uur Gezamenlijke dienst  
in Nieuwehorne 
OH/NH +  J/S/H 

Ds. D. Hasper 

Zondag 2 apr. 
Palmzondag 

9.30 uur Dienst in Jubbega Ds. P.W. Hulshof 
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MEDITATIE 
 

God kiest voor het leven 
 
Als je goed kijkt, zie je ze. 
De knopjes aan de kale takken en de eerste sneeuwklokjes in de tuin. 
Langzaam loopt alles weer uit. 
Ook die struiken waarbij ik dacht: dat wordt niks meer.  
Die zien er zo dor en doods uit.  
En dan ineens zie je toch weer leven.  
Dat is zo bijzonder. Echt een wonder. 
Het leven dat doorgaat. 
Het leven dat veel sterker blijkt te zijn, dan wij vaak denken. 

 
Daar worden we straks op een bijzondere manier bij bepaald. 
Straks als we Pasen vieren. Het feest van het leven! 
Dat was een doorbraak van jewelste. 
Want het moest wel door de dikke muren van de dood en het graf heen. 
Bij een kale struik kun je denken: Dat wordt nooit wat. 
Maar toen Jezus stierf aan het kruis en ook nog werd begraven, zou je dat 
helemaal kunnen denken: Dat wordt nooit wat. Nu is het gebeurd. 
 

En toch breekt het leven daar dwars doorheen. 
Jezus staat op als de levende Heer. 
God kiest voor het leven. Dat moet doorgaan. Niet de dood heeft het laatste woord.  
Maar het leven. 
 
Dat is de boodschap die God laat horen. Hij kiest voor het leven. 
Dat is wat! Daarmee komt ons leven en deze wereld in een hoopvol licht te staan. 
 
Deze wereld en ons leven. Ja, soms zijn er ook bij mij momenten, dat ik denk:  
Dat wordt nooit wat. En inderdaad, als het van ons zou afhangen, dan komt dat niet goed. 
Wij maken meer kapot, dan dat we opbouwen. 
 
Maar de goede boodschap van Pasen is, dat niet wíj maar dat Gòd kiest voor het leven.  
En juist daardoor is er hoop. Want als er Eén weer knopjes kan laten groeien aan de kale 
takken, dan is Hij dat wel. Als er Eén is die in onze woestijnen weer leven kan brengen,  
dan is Hij dat wel. 
 
In Psalm 104 staat het er zo:  
Door Uw adem komt alles tot leven.  
U maakt de hele aarde nieuw.  
 
En daar heeft God met Pasen een 
allesbeslissend begin mee gemaakt.  
 
Het leven is doorgebroken en dat is niet 
meer te stuiten! 
 

 
 

Piet Hulshof 
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GROET UIT JUBBEGA 
 
Bij de diensten  
Op 26 februari is de gezamenlijke Zendingsdienst. Dit jaar 
komen alle drie gemeentes samen in Jubbega,  
Thema is: Gods liefde delen.  
Jannie Boonstra van Kerk in Actie zal vertellen over wat er speelt 
in Moldavië, het armste land van Europa, dat de laatste tijd 
vooral in het nieuws is vanwege de indrukwekkende manier 
waarop de inwoners de vluchtelingen uit Oekraïne helpen en 
steunen.  
Fryslân foar Moldavië 
Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor Moldavië, het armste land van Europa. Onder 
de noemer ‘Fryslân foar Moldavië’ gaan gemeenten aan de slag voor eenzame ouderen en 
kinderen in Moldavië. 

 
Een bijzondere bijdrage aan deze dienst komt  
van Country- en Gospelzanger Aant Poelstra  
 
 
 
 

Doopdienst 
O/N 26 maart hopen we de H. Doop te bedienen aan Its Jongsma, zoon van  
Anne en Clara Jongsma en broertje van Eefke en Anne Jens.  
 
Bijbelstudie Heilige Geest; op 6 maart sluiten we de bijbelstudieserie over de Heilige 
Geest af; op die avond zullen we met elkaar verder praten over wat ons is opgevallen en wat 
nog is blijven liggen. De Gebedsgroep gaat verder, als u mee kunt en wilt bidden dan bent u 
van harte welkom! Ook als u iets wilt inbrengen als gebedspunt. Stuur dan een berichtje aan 
domineedingena@gmail.com. 
 
Gemeentegesprekken 2023 Aan tafel! 
Het kan weer, de Groot-huisbezoeken! Dit jaar gaan we in gesprek over samen eten; heel 
belangrijk voor het gemeente-zijn! Op blz. 24 vindt u de uitnodiging, schrijf de data vast in 
uw agenda en meld u aan middels het bijgesloten opgaveformulier. Er zijn twee avonden en 
één middag ingepland, als er meer belangstelling is komen er nog data bij. Dus meld u ook 
aan als u niet kunt op één van de aangegeven dagen maar wel graag wilt komen.  
Via de Nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.  
 
Uit het Glazen Huis 
Het was een heel bijzondere reis, naar Australië, Tasmanië. Onze dochter is getrouwd in The 
Gorge, het grote park van Launceston, op 13 januari, een hele warme zomerdag. We hebben 
een stukje van haar leven kunnen meemaken en veel geknuffeld en gespeeld met de 
kleinkinderen. Ik ben heel dankbaar dat dit mogelijk was en ook blij om weer veilig thuis en 
bij Christ te zijn; die lange reis was toch wel een dingetje, zoals ze dat noemen.   
Vol nieuwe energie en ideeën ben ik weer aan het werk gegaan, de eerste weken vooral véél 

vergaderingen die waren uitgesteld vanwege de vakantie 😉.  

Op naar de 40-dagentijd en Pasen. Heel fijn om dat ook dit jaar weer thuis met u te mogen 
beleven. Warme groeten, ook namens Christ, 

Dingena Hasper 
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Omtinken 
Wij denken aan de mensen die in rouw zijn. Daarbij denken we ook aan familie  
Van der Wier, die afscheid moest nemen van hun lieve mem, trotse beppe en oma.  
Wij bidden jullie Gods troost toe. Mogen alle goede herinneringen aan haar jullie ook helpen 
om verder te gaan. 

Piet Hulshof 
 

 

‘Begin met het nodige. Doe daarna het mogelijke.  

En dan ineens doe je zomaar het onmogelijke.’  
(Franciscus) 
 
 
 
 
Waar moest ik heen als Uw kruis er niet was 
 
Waar moest ik heen  
als Uw kruis er niet was 
met mijn zonden die ik elke dag doe 
Hoe kon ik dragen 
die zware last  
O Heiland 
waar moet ik naar toe? 
 
Waar moest ik heen  
als Uw kruis er niet was 
met mijn zorgen en verdriet 
Wie kon me helpen 
wie hield me vast 
O Jezus 
U wijd ik mijn lied! 
 

Waar moest ik heen 
als Uw kruis er niet was 
met een wereld die ten onder gaat 
Waar mens en kind 
in het duister tast 
een laatste 
sprankje hoop vergaat. 

 
Waar moest ik heen 
als Uw kruis er niet was 
Uw kruis is mijn toevlucht, o Heer 
Als ik schuil bij U 
dan voel ik me pas  
echt veilig 
Bij Uw kruis kniel ik neer. 

 
 

Uit: ‘Hij draagt ook jou’ 
Door: Gerie Minnesma 
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VAN DE KERKERAAD  
 
Op 15 februari jl. zijn tijdens de eerste kerkeraadsvergadering van 2023 de notulen van de 
laatste vergadering van 2022 vastgesteld (vanwege de afwezigheid van Dingena Hasper zijn 
er in januari geen vergaderingen geweest). Hieronder volgt de samenvatting. 
 
Samenvatting kerkeraad 07-12-2022 
 
De laatste kerkeraad van 2022, waarin Ds. Piet opende over Naomi en Ruth, hebben we 
gesproken over de voortgang en verloop van de verbouwing van de kerk in Oudehorne.  
De kerkeraad spreekt haar waardering uit voor het vele werk wat al gedaan is door de 
vrijwilligers van de bouwcommissie. Er is enorm veel gebeurd in korte tijd. 
  
Zoals gebruikelijk geworden is, de afgelopen jaren, staat onze op handen zijnde fusie met 
Katlijk/Mildam als vast onderwerp op de agenda. 
K/M heeft aangegeven nog dit kerkelijk jaar in praktische zin met ons te willen samengaan. 
De organisatorische afhandeling kan daarna nog gedaan worden. 
We zullen daarom vanaf 2023 moeten gaan nadenken hoe wij ‘samen kerk zijn’ zien. De 
kerkeraad stelt daarom voor ons nieuwe beleidsplan vorm te geven na het samengaan met 
onze zusters en broeders van K/M. 
 
Nu wij één worden met K/M zal de samenstelling van ons Oosthoek-verband veranderen. 
De kerkenraden van het Oosthoek-verband hebben via onze predikanten een officieel 
verzoek van Ter Holten en Oldeberkoop ontvangen voor samenwerking met de Oosthoek. 
Wij staan open voor een gesprek en willen graag meer weten. 
 
Ook de evaluatie van de gemeenteavond in november stond op de agenda. We hebben 
besloten deze evaluatie door te schuiven naar de volgende vergadering. Deze heeft 
inmiddels plaatsgevonden. Tijdens de gemeenteavond zijn door u enkele vragen gesteld, zij 
zullen binnenkort beantwoord worden. Houd de nieuwsbrief en het komende kerkblad in de 

gaten 😉 

 
Tijdens de rondvraag wees de beheerder van de website ons erop dat de mailboxen van 
onze site erg vol zitten. Een vriendelijk verzoek aan iedereen die een @pgderegenboog.nl 
adres beheert, even een voorjaarsschoonmaak te houden. 
 
Namens de kerkeraad, 
 

Reinoud ter Haar 
scriba 

                                                                                                                       
Op 21 maart a.s. is er een gemeentegesprek in Katlijk/Mildam voor de gemeenteleden daar, 
waar gesproken zal worden over het samengaan met onze gemeente. 
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Desiderata (Latijn voor ‘gewenste dingen’) 

 

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast. 

Bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen. 

Sta op goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld aan te doen. 

Zeg je waarheid rustig en duidelijk. 

Luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. 

Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest. 

Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, 

zou je ijdel of verbitterd kunnen worden, 

want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jijzelf. 

Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. 

Blijf belangstelling houden voor je eigen werk, hoe nederig het ook mag zijn, 

het is een werkelijk bezit in deze veranderlijke tijd. 

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid, maar wees evenmin cynisch over 

de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. 

Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. 

Kweek geestkracht om bij onverwachte tegenslagen beschermd te zijn, 

maar verdriet jezelf niet met spookbeelden; 

vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren. 

Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. 

Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. 

Je hebt het recht om hier te zijn. 

En ook al is het wel of niet duidelijk, 

het heelal ontvouwt zich zoals het zich ontvouwt en zo is het goed. 

Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat hij moge zijn, 

en wat je werk en aspiraties ook mogen zijn, 

houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. 

Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen 

is dit nog steeds een prachtige wereld. 

Wees voorzichtig, tracht gelukkig te zijn. 

 

 
Geschreven door Max Ehrmann rond 1920 
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VAN DE DIACONIE 
 

 
Komende collecten  
 
26 februari - gezamenlijke zendingsdienst in Jubbega 
 

5 maart - collecte tijdens de dienst is voor Stichting Het Passion 
In de Achterhoek, tussen Doetinchem en Zutphen, ligt Het Passion. In deze boerderij wordt 
een tijdelijke opvangplek aan dak- en thuisloze en verslaafde medemensen geboden. 
Gestrest van het straatleven, stukgelopen relaties en verslaving komen de gasten bij  
Het Passion op adem. De begeleiders en vrijwilligers brengen structuur aan in de dag en 
helpen hen de draad van het leven weer op te pakken. Gastvrij, betrokken, ontspannen en 
gericht op de toekomst. Richting een plek om te wonen. Omdat iedereen mag geloven dat 
iedereen meetelt. Altijd. 
 

8 maart –Biddag - gezamenlijke dienst in Nieuwehorne 
collecte tijdens de dienst is voor Kerk in actie: noodhulp slachtoffers aardbeving 
Als dit stukje geschreven wordt is het nog maar enkele dagen geleden dat Turkije en Syrië 
getroffen werden door twee allesverwoestende aardbevingen, gevolgd door meer dan 25 
naschokken. Duizenden mensen hebben de ramp niet overleefd, na een aantal dagen stond 
de teller al op meer dan 20.000 doden en dat aantal zal nog oplopen. Daarnaast zijn er 
tienduizenden gewonden en vele gebouwen zijn ingestort. Kerk in Actie is direct begonnen 
met een noodhulpactie voor de slachtoffers in Syrië, omdat we daar via onze partners, lokale 
kerken, hulp op de juiste plek kunnen geven. Hulp is dringend nodig, want na een bloedige 
burgeroorlog gevolgd door een diepe economische crisis is dit opnieuw een grote ramp voor 
een kwetsbaar land als Syrië. De situatie is des te moeilijker omdat de weersomstandigheden 
belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk mensen 
op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen 
waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen 
neerslag en kou. Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken maximaal vanuit het 
noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is. Vandaag collecteren we voor de 
zwaar getroffen bevolking van Syrië. Doe mee en geef! Uw steun is dringend nodig.  
Namens ds. Selimian, predikant van een van onze partnerkerken in Aleppo, zeggen we: 
“Dank voor uw bezorgdheid, gebed en hulp.”  
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12 maart - collecte tijdens de dienst is voor algemene diaconale doeleinden 
 
19 maart - collecte tijdens de dienst is voor Aanloophuis Oer de Brege 
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; een krantje lezen of een 
kaartje leggen mogelijk is; mensen elkaar kunnen ontmoeten voor zomaar een praatje;  
er ook gelegenheid is voor een persoonlijker gesprek. 
 

Onze gemeente ondersteunt het werk in het aanloophuis in Heerenveen, van harte 
aanbevolen! 
 
26 maart - collecte tijdens de dienst is voor het diaconaal quotum 

        3e collecte is voor Kerk in actie, Werelddiaconaat, Bangladesh 
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel 
opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot 
tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. 
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk 
begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien of 
computerspecialist en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een 
eigen bedrijf kunnen starten.  
 

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en 
andere wereld diaconale projecten. Helpt u mee om deze collecte tot een groot succes te 
maken? Hartelijk dank!  
 
2 april – Palmpasen - collecte tijdens de dienst is voor Mercy ships Visie:  
Mercy ships zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen. 
Missie: We streven ernaar het voorbeeld te volgen van Jezus en hoop en genezing te 
brengen naar de vergeten armen. 
 
Deze collecte voor Mercy Ships en alle andere collectes van harte bij u aanbevolen! 
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Mission Impossible – Het verhaal van Julia 
Afgelopen week ontvingen we via de collega's van Mission Impossible in Siberië het verhaal 
van Julia. Een indrukwekkend verhaal over de moed van een jonge vrouw.  
We delen dit verhaal graag met u/jou. 

Mission Impossible 
Het verhaal van Julia 
Nadat Julia een baby heeft gekregen, besluit de moeder van Julia om haar dochter en 
kleinkind op te sluiten. Zonder warmte, zonder elektriciteit en zonder contactmogelijkheden.  
De moeder van Julia heeft al jarenlang zware geestelijke problemen en wil niet geholpen 
worden. Hierdoor heeft Julia een moeilijke kindertijd gehad. Als tiener was ze onhandelbaar. 
We kwamen in contact met Julia door haar zus, Alina. Voor Alina was onze organisatie, 
Mission Possible, als het warm thuis dat ze zelf nooit gehad heeft. Alina bezoekt al een hele 
poosje onze supportgroepen. Dat zijn groepsbijeenkomsten die we organiseren voor (jonge) 
vrouwen. Toen Alina erachter kwam dat haar moeder haar jongere zusje met haar 
pasgeboren baby had opgesloten, vroeg ze ons om hulp. We hebben via Alina aan Julia laten 
weten dat ze bij ons terecht kon met haar baby, mocht ze de mogelijkheid hebben om te 
ontsnappen.  
 

Mission Possible heeft verschillende opvanghuizen in Rusland, Siberië, speciaal voor vrouwen 
en hun kinderen. We vangen vrouwen op die nergens anders heen kunnen en begeleiden 
hen naar een nieuw leven. We hebben Julia laten weten dat ze een poosje bij ons in het 
opvanghuis kon verblijven en dat we kunnen helpen om alle papieren in orde te maken.  
Dat gaf Julia de moed die ze nodig had om regie over haar eigen leven te nemen en ze is 
letterlijk uitgebroken en ontsnapt.  
Op de foto is nog te zien dat ze het raam van 
binnenuit heeft kapotgemaakt. De moeder van 
Julia was hier niet blij mee en deed aangifte 
van diefstal; wij zouden haar kind hebben 
gestolen. Gelukkig is Julia net 18 geworden en 
dus meerderjarig. Daarnaast weten de lokale 
autoriteiten wat voor goed werk we doen. We 
hebben geen problemen gekregen door deze 
hulpactie. Nadat Julia en haar kindje bij ons 
kwamen hebben ze allereerst een lichamelijk 
onderzoek ondergaan en hebben ze de 
verzorging gekregen die ze nodig hadden.  
 

Gelukkig is het gelukt om weer contact te krijgen met de vader van de baby, de vriend van 
Julia. Hij en zijn familie hebben Julia en het baby’tje opgenomen in de familie. Ook hebben 
we alle papieren kunnen regelen. Julia ontvangt nu de financiële steun van de overheid, 
zoals kinderbijslag, die zij als jonge moeder hoort te krijgen. En we hebben een klein 
appartement kunnen regelen voor Julia en haar baby. Nu kan Julia een eigen start maken. 
Ze is van harte uitgenodigd voor onze supportgroepen, waar we met elkaar spreken en 
elkaar ondersteunen bij de dingen die we tegenkomen. Zo houden we een oogje in het zeil 
bij dit jonge gezinnetje. 
 

Mission Possible runt vijf opvanghuizen in Siberië vanuit een christelijke missie. Elke dag 
wordt er met de vrouwen en hun kinderen gesproken over het geloof, gebeden en Bijbel 
gelezen. Meerdere vrouwen komen in onze huizen tot de ontdekking dat er genade te vinden 
is bij de Heere Jezus en dat het leven bij Hem goed is. Wilt u bidden voor ons werk onder de 
vrouwen in Siberië? Wilt u bidden voor Julia en haar kindje? En voor de moeder van Julia en 
haar zus, Alina?  
 

U kunt zich via onze website www.missionpossible.nl inschrijven voor de verhalen die we uit 
het werkveld ontvangen. Uw gift voor de vrouwen van Siberië is ook van harte welkom.  
Dit kan op onze rekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. gift voor Julia. Hartelijk dank! 
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VAN TAAKGROEP VIEREN 
 

De komende periode staat in het teken van de 40 dagentijd. De verschillende werkgroepen 
in de gemeente hebben overleg met elkaar gehad om elkaar te informeren en te 
ondersteunen. Samen bereiden wij ons op allerlei manieren voor op Pasen. Taakgroep Vieren 
heeft hierin een praktische taak bij het voorbereiden en organiseren van de diensten. Maar 
daarnaast zoeken we ook de verdieping.  
De taakgroep bezint zich iedere keer weer op het doel waarom wij bezig zijn met en voor 
elkaar. Tijdens de startzondag hebben we daar iets van kunnen delen.  
De bouwstenen van de startzondag zijn na een kleine restauratie op “de kerk” aangebracht. 
De ramen geven Licht en de deur is iets bijzonders geworden. Maar daar kan het niet bij 
blijven. Wat zijn nu onze drijfveren, hoe verhouden deze zich tot de Bron van ons leven? 
Deze 40 dagentijd is een tijd van inkeer en verstilling, een omkeer naar God. Ons richten op 
de levende Heer. Wat kan ik/kunnen wij doen in deze Veertigdagentijd om juist nu ruimte 
voor Hem te maken? 
 

Speciaal voor u/jou in de 40 dagentijd 3 gedichten  
 
Onrust      Woordeloos 
 

Mijn eerste week was tasten    Woorden van Jezus 
naar minder      gaan veertig dagen 
meer stilte      met ons mee 
 
U komt       vergezellen ons denken en doen 
in stille overmacht     veertig dagen aan één 
weten dat dit is waarnaar ik zoek 
       hechten zich 
U blijft       ondanks alle uiterlijk vertoon 
ook in onrust      aan hart en nieren 
als ik word afgeleid van weten    
waar ben ik      woordeloos vormen ze 
       maken het hart 
U bent       gevoelig voor vreugde 
U neemt te tijd voor mij    filteren ze wat van waarde is 
       het overige mag aan ons voorbij gaan 
 
Leerweg  
 

In deze stille tijden vier ik 
 
alweer een jaar herinneringen 
toegevoegde waarde 
leven 
 
in deze stille weken leef ik 
beleef ik vriendschap kwetsbaarheid en pijn 
 
in deze stille dagen leer ik 
stilstaan aan het open graf 
de steen is weg 
de weg naar Hem ligt open 
 
Tekst: © Elisabethbode (Aukje Wijma) 
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Wat staat daar nu?  “Neem Mijn juk op je!” 
 
Deze keer kijken we naar Mattheüs 11:28-30, opnieuw een heel bekend stuk uit het 

evangelie. Daar lezen wij deze geweldige woorden van Jezus: “Kom naar mij, jullie die 

vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je 

en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust 

vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” 

 

Het klink positief en aantrekkelijk. Maar wat zegt deze tekst eigenlijk? Waartoe worden wij 

uitgenodigd? Een juk op ons te nemen? Een juk, is dat niet iets zwaars en vervelends?  

Wat is daar zo aantrekkelijk aan?   

 

De uitnodiging om Zijn juk op ons te nemen is een woordbeeld dat snel zou zijn begrepen 

door Zijn toehoorders die in een agrarische omgeving woonden, maar voor mij is het anders.  

Ik moet wat uitleg hebben.   

 

Velen van ons zijn opgegroeid met regels die we best wel zwaar of niet zo relevant vonden, 

ook vanuit het kerkelijke leven. Dat waren regels die goed bedoeld waren, maar misschien 

meer sociaal en cultureel dan spiritueel bepaald. Daarom verlieten mensen soms zelfs de 

kerk (ik denk aan mijn eigen ouders toen wij eenmaal emigreerden naar Canada). Ook in de 

tijd van Jezus werden de joden zoveel regels opgelegd door de leiders van de Tempel en 

Farizeeërs, dat het bijna niet meer te doen was. Daarom vinden wij het idee om een juk op 

onze schouders te nemen om in Hem rust te krijgen, misschien wat vreemd! Het is bijna 

paradoxaal dat Jezus zijn aanbod van rust een ‘JUK’ noemt. Een juk heeft helemaal niets met 

rust te maken, maar juist met werken. Waarom zei Jezus niet zoiets als “Doe dat juk af dat 

je draagt. Je hebt het niet meer nodig! Wees maar vrij van dat juk.”   

 

Jezus gebruikt dat woord metaforisch om iets heel specifieks te suggereren. Een juk is een 

houten dwarsstuk dat over de nek/schouders van twee dieren wordt vastgemaakt, zodat ze 

samen een kar of een ploeg kunnen trekken. Vroeger, als een boer een jonge os moest leren 

om met een juk iets te trekken, werd die gezet naast een oudere, ervaren os. Zo kon de 

jonge os leren van de oudere hoe hij moest samenwerken. Want de oudere, meer ervaren os 

droeg het meeste gewicht en trok het beste van de twee. Zo leerde het jongere dier zijn 

werk te doen. Het kon ook zonder angst aan het juk wennen, want er werd niet verwacht 

dat de jongere os meteen de volle last kon dragen. Maar, als een jonge os besloot om 

sneller te gaan of trager te lopen dan de leidende os, werd het werk veel moeilijker. Alleen 

door gelijke tred te houden met de oudere kon de jongere os het dagelijkse werk volhouden 

zonder in elkaar te storten van uitputting. 

 

Maar, wacht even… ik dacht dat Jezus zei dat Zijn juk licht en zacht is? Hoe werkt dat, als 

we een beeld van een juk hebben dat juist het omgekeerde daarvan is? Wat bedoelde Jezus 

dan? De oplossing van Jezus voor jukvermoeidheid (😊) was niet om zónder juk te leven, 

maar onder Zijn juk te komen, en in de pas met Hem te wandelen en te werken. Onder ‘een 

juk met Jezus zijn’ betekent dat we leven op een manier die ons rust geeft, en waarom? 

Omdat we onder Zijn bescherming van genade staan. Genade onder een juk? Kan dat? 
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De joden in de tijd van Jezus ondervonden niet veel genade in het systeem van wetten en 

voorschriften waaronder zij leefden. Maar zij wisten niet beter. Het juk dat Jezus aanbood 

was duidelijk in strijd met het zware juk van de wet. Want het systeem van de wet hield in 

dat je de regels heel goed moest naleven. Je moest zowat streven naar perfectie, en om dat 

te bereiken, hing het helemaal af van je eigen inspanning. We weten van onszelf dat we die 

perfectie niet kunnen bereiken. Inderdaad een zware last voor ons. Maar Jezus zegt dat Zijn 

juk zacht is en Zijn last (die wij net als een os moeten meetrekken) is licht. Wat een 

geweldig aanbod. Immers in het mensenleven draagt iedereen zijn/haar last mee. Onder één 

juk samen met Jezus moet het wél lukken. 

 

Maar het lukt niet alleen omdat je door Jezus bevrijd bent van die duizend en één regels. Je 

kunt nog steeds in de fout gaan. En daarom is Jezus zachtmoedig, want Hij verleent ons 

genade als het toch weer fout gaat. Als je net als die jonge os er te hard aan trekt. Of juist 

te weinig, je bent niet in de pas met Jezus. Zijn uitnodiging is een liefdevolle uitnodiging, vol 

van genade. “Neem Mijn juk op en leer van Mij” zei Hij. Maar we moeten dan wel zélf Zijn 

aanbod aannemen om samen met Hem onder Zijn juk te gaan. Want Hij legt het ons niet op, 

maar nodigt ons uit. 

 

Ik begin mij af te vragen of Paulus misschien ook moest leren wat het inhoudt om het juk 

van Jezus op te nemen om rust te ervaren. Hij had last van iets in zijn leven waar hij flink 

mee worstelde. Hij was op zijn manier een perfectionist, en hij wilde bereiken voor God wat 

bijna onmogelijk was. Dat kunnen we zien in 2 Corinthiërs 11-12, waar hij uitlegt aan de 

christenen in Korinthe wat het hem persoonlijk kostte om het evangelie naar hen te brengen.  

Heel veel kostte het hem, en dat merkte hij fysiek ook. Daarom vroeg hij in gebed om van 

zijn last verlost te worden. Hij kreeg een heel bemoedigend antwoord op dat gebed. Want 

dit was de boodschap van Jezus: “Mijn genade is genoeg voor jou, want Mijn 

kracht wordt volbracht in zwakheid” (2 Corinthiërs 12:9).   

  

Gods genade is genoeg, ook voor ons. Onze prestaties hoeven niet perfect te zijn, en dat 

kunnen ze ook niet zijn, want wij zijn niet perfect. Samen met Jezus, onder Zijn juk van 

genade, zijn we bevrijd van het ondraaglijke juk om perfect te zijn op eigen kracht. Ook al is 

Zijn juk niet altijd gemakkelijk of comfortabel, het is wel wat we nodig hebben. Want op die 

manier zijn we dichtbij Jezus en werken we met Hem samen in Zijn tempo en op Zijn pad. 

 
Anneke van der Tempel 
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MUZIEK EN KERK 

 
 

                             Met muziek het kerkelijk jaar door 
        
       Hosanna! 
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MEER NIEUWS UIT ONZE GEMEENTE  
 

 
Het kerkblad, teken van hoop en verbinding 
Het kerkblad verbindt mensen met elkaar 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.  
 

Aan alle gemeenteleden van wijk 1  
Zondag 11 juni a.s. willen we een dienst voor iedereen organiseren, voorbereid en ingevuld 
door leden van wijk 1. Houd deze zondag alvast vrij in uw agenda. In het volgende kerkblad 
volgt meer informatie. 

Roelof Porte, ouderling wijk 1  
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Van de KinderKring 
 
KinderKring tijdens de 40 dagentijd 
‘Verander je mee?’ is het thema van deze veertigdagentijd bij de 
KinderKring. Op weg naar Pasen vieren we dat dingen kunnen 
veranderen: in je eigen leven, voor de mensen om je heen, in 
de wereld. Als er verdrietige of nare dingen gebeuren, mogen 
we geloven dat God een nieuw begin maakt. En dat wij mogen 
meedoen met dat nieuwe begin.  
We lezen deze weken bijzondere verhalen: over Jezus in de 
woestijn, de verheerlijking op de berg, de ontmoeting met een 
Samaritaanse vrouw bij een put, de genezing van een blinde 
man en de opwekking van Lazarus. En natuurlijk het verhaal van 
de intocht in Jeruzalem en het lege graf. Stuk voor stuk zijn het 
verhalen waarin de wereld verandert en daar willen we met de 
kinderen op een leuke en creatieve manier bij stil staan. 
 
Palmpasenstokken versieren voor alle basisschoolkinderen 
In deze periode gaan we op zaterdag 1 april in het Trefpunt Palmpasen stokken versieren. 
Alle kinderen uit Oude- en Nieuwehorne en omgeving, zijn van harte uitgenodigd en worden 
via de scholen hiervan op de hoogte gebracht. We starten om 14.00 uur in het Trefpunt en 
we kunnen extra handen (van de ouders) wel gebruiken, dus we zorgen dat er voor hen 

koffie en thee klaar staan. De kinderen worden uiteraard niet vergeten 😉. 
 

Aanmelden voor deze middag kan via Jeltje van Etten – jeltje.gerard@gmail.com  
of via Abeltje van Vliet – abeltjeroen@hotmail.com  
Rond 15.00 uur/15.30 uur zijn we naar verwachting klaar en we hopen alle kinderen  
zondag 2 april in de kerk te zien met hun mooi versierde stokken. Tijdens een optocht door 
de kerk kunnen we dan de Palmpasenstokken showen aan onze gemeenteleden! 
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Palmpasenstokken 
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Feestboxen …. Sparen voor Pasen 
In de periode van de 40 dagen tijd staan we ‘stil’ om uiteindelijk op 9 april feest te vieren.  
We vieren feest omdat Jezus opgestaan is uit de dood, waardoor wij iedere dag opnieuw 
mogen beginnen. Feest vieren is in deze tijd niet voor iedereen vanzelfsprekend, kijk maar 
om ons heen in Turkije, Syrië, Oekraïne, Afrika, maar ook dichterbij in Nederland. Niet ieder 
kind kan zijn of haar verjaardag vieren, traktaties uitdelen op school of thuis slingers 
ophangen om te vieren dat ze een jaartje ouder zijn geworden. 
 
Daarom willen we in de aankomende weken richting Pasen gaan sparen voor feestboxen.  
We hopen na Pasen een aantal goed gevulde verjaardagsdozen te kunnen doneren aan de 
Voedselbank of bij een organisatie zoals Jarige Job waar kinderen voor hun verjaardag een 
doos krijgen met bv. taartmix, cakemix, een bakblik, ballonnen, mooie slingers, kaarsjes, 
kleine traktaties om uit te delen op school en een paar kleine (uitdeel)cadeautjes.  
Helpt u ook mee sparen? 
 
Via de nieuwsbrief zullen we deze spaaractie onder de aandacht brengen. Tijdens de 
KinderKring wordt hier ook uitvoerig bij stil gestaan; wat heb je nodig op je verjaardag?  
Wat kunnen we de kinderen geven? Waar worden de kinderen blij van? 
Wanneer u geen producten wilt inleveren, maar een donatie wilt doen, dan kan dat ook.  
In de kerk zullen 2 dozen staan voor zowel producten als een gift. Vóór 9 april zullen we met 
de kinderen van de KinderKring dan een paar mooie cadeautjes voor de boxen gaan kopen, 
zodat we met Pasen allemaal gevulde dozen hebben. Hoe feestelijk is dat?! We hopen veel 
jarigen een prachtige verjaardag te kunnen bezorgen dit jaar! 
 
Mocht u vragen hebben, bel dan naar Gea Klein (diaconie) of  
Abeltje van Vliet (KinderKring). 
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Zelfs de stenen 
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Gemeentegesprekken 2023                                   
Oude- en Nieuwehorne, Katlijk en Mildam  
februari 2023 

  

Thema: Aan tafel! 
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen 
gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen 
eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het 
lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in 
gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. 
De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel 
deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd 
vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en 
bloed. Het maakt je tot een ander mens.  
Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal 
ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te 
luisteren legt ontvangt leven in al zijn volheid (Jes. 55/Joh. 10). De Bijbel speelt hierbij een 
centrale rol. Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt is genoeg om van 
te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, 
bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te geven. 

 
Hoe ziet zo’n Gemeentegesprek eruit?  
Dit jaar gaan we de gemeentegesprekken beginnen met een 
gezamenlijke maaltijd.  
Wat betekent het om samen te eten, maar ook om samen bij onze 
Heer aan tafel te gaan, als we de Maaltijd van de Heer in de kerk 
vieren.  
U/jij bent van harte welkom!  

 

’s Middags begint de maaltijd om 12.00 uur, ’s avonds om 18.00 uur. Vanaf een half uur ervoor 
zijn de deuren open. Tijdens de maaltijd en erna, bij de koffie, is alle gelegenheid om met elkaar 
te praten over de betekenis van samen eten, nu en in Bijbelse tijden en natuurlijk over 
Avondmaal in de kerk vieren.  
 

Via het kerkblad en de Nieuwsbrieven worden deze uitnodigingen rondgestuurd, met 

opgaveformulier. Het opgaveformulier is bijgevoegd bij dit kerkblad. 
 

Voor wie zijn deze gesprekken?   

Iedereen is welkom!  
 

Wanneer en waar?   

Donderdag 9 maart ’s avonds  Trefpunt in Nieuwehorne  
Maandag 13 maart ’s middags  Trefpunt in Nieuwehorne  
Maandag 13 maart ‘s avonds    Trefpunt in Nieuwehorne  
Dinsdag 21 maart ’s middags   Pastorie in Mildam, aansluitend op de koffieochtend  
  

Aanmelden kan op 4 manieren  

1. Door bijgaand formulier in te vullen en in te leveren als u/jij naar de kerk komt  
op 26 februari (in Jubbega) of 5 maart.  

2. U/jij kunt mailen naar communicatie@pgderegenboog.nl 
3. U/jij kunt bellen naar Ineke van de Water, (voor Oude- en Nieuwehorne) of  

naar Marianne Kerkstra, (voor Katlijk/Mildam).  
4. U/jij kunt een whatsapp bericht sturen ds. Hasper.  

 

Namens uw pastorale team,  
ds. Dingena Hasper 

mailto:communicatie@pgderegenboog.nl
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In memoriam Fennechien van der Wier – Koning  
27 mei 1936 – 13 januari 2023 
 
Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn Vriend. 
Dat staat bovenaan de rouwkaart en dat was ook één van de lievelingsliederen van Fenny 
van der Wier. Op haar computer vonden de kinderen een lijst met liederen, die zij erg mooi 
vond en die zij had uitgekozen voor de dankdienst voor haar leven.  
Dat waren er zoveel, dat er een keuze is gemaakt. Maar alle liederen die we tijdens de 
dankdienst hebben gezongen, zijn door haar uitgekozen. Dat waren prachtige liederen, die 
stuk voor stuk iets lieten zien van Fenny en van haar geloof. 
Fenny vond het moeilijk om echt te laten zien wat zij voelde. Dat heeft zij van huis uit niet 
meegekregen. Maar die liederen gaven daar woorden aan. Liederen als: Heer, wees mijn 
Gids; Jezus, ga ons voor; Geloofd zij God met diepst ontzag; Ga met God en Hij zal met je 
zijn; en Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend. 
Fenny liet op die manier zien en horen, waar zij haar kracht en houvast vond. Zingen deed 
ze vol overgave. In de kerk, waar ze graag kwam. En in het koor “Looft den Heer”, waar ze 
vele jaren lid van is geweest. 
 
Daarnaast heeft Fenny zich op tal van terreinen ingezet. In het gezin, in de samenleving en 
ze is jaren scriba geweest van de kerk te Ouderhorne. Fenny is getrouwd geweest met 
Romke van der Wier en samen runden zij een bedrijf als melkboer. In hun huwelijk werden  
6 kinderen geboren: Douwe, Jan-Henk, Uitze, Martin, Petra en Marga. 
Helaas overleed haar Romke al meer dan 31 jaar geleden op 20 september 1991. Maar de 
familie breidde zich ook weer uit. Er kwam aanhang bij en kleinkinderen. Daar was zij maar 
wat trots op. Fenny ging met haar tijd mee. Zij kon appen met kleinkinderen en zelf video-
bellen lukte haar. Ze kende al haar kleinkinderen en ze kon precies vertellen waar ze 
woonden en wat ze deden. Ze was een betrokken beppe en oma. 
 
Drie geleden verhuisde zij van Nieuwehorne naar de Ericalaan 16-J te Jubbega. Ze had voor 
die woning gekozen omdat ze dan makkelijk mee kon doen met de activiteiten in MFG  
De Kompenije. Maar kort na haar verhuizing ging alles in de lockdown en werd haar wereldje 
kleiner. De telefoon bood uitkomst en daar maakte ze veel gebruik van. 
 
Haar overlijden kwam onverwachts. Ik was de een paar dagen voor haar overlijden nog bij 
haar geweest en toen zag ik geen signalen dat dit er aan zat te komen. Dan ervaar je des te 
meer hoe kwetsbaar en broos ons leven is. Maar ik denk weer aan die liederen, die zij had 
uitgekozen. En ik denk ook aan die Psalm die we tijdens de dankdienst hebben gelezen. 
Psalm 116: Ik heb de Heer lief. Wat geeft dat veel troost. Fenny kon daardoor verder kijken 
naar haar Heer, die ook voor haar een weg heeft gebaand. Een weg naar licht en naar het 
leven toe; naar Gods glorie en naar Zijn heerlijkheid.  

 
Als ik in uw glorie,  

uw eeuwigheid kom,  

dan buig ik mij voor U,  

in uw heiligdom.  

Gekroond met uw heerlijkheid,  

zal ‘k zingen voor U:  

‘k Heb van U gehouden,  

mijn alles dat bent U. 

 
ds. Piet Hulshof 
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MEER NIEUWS VAN BUITEN ONZE GEMEENTE  
 
Franciscus en de Christus van San Damiano 
 

Het 12de eeuwse kruisbeeld uit San Damiano.  

In 1205 hoorde Franciscus de stem van Christus vanaf dit beeld tot 

hem spreken en hem zeggen dat hij Zijn Huis moest herstellen.  
 

 

Een cruciaal moment in de bekeringsgeschiedenis van Franciscus.  

Hij stond oog in oog met de kruisafbeelding.  

Voor deze icoon ging hij letterlijk door zijn knieën en gaf zich over…  
 

 
Aan de vooravond van de Goede Week vertelt pastoor Tolboom over het leven, het diepe 
geloof en de nalatenschap van de Heilige Franciscus. Marleen te Boekhorst vertelt over deze 
kruis-icoon, de details en de diepere betekenis van deze in franciscaanse kringen zeer 
geliefde afbeelding. 
 

De presentatie wordt aangevuld met beeld, Bijbelteksten en gebed. 
Wanneer:   dinsdag 28 maart 2023 
Waar:   zaal Katholieke kerk, Compagnonsstrjitte 102a, 8401 RV Gorredijk 
Aanvang:   19.30 uur  
Bijdrage:   € 3,-- p.p. 
Leiding:   pastoor Koos Tolboom en Marleen te Boekhorst 
Contactpersoon:  Pietsje van der Molen   
Opgave:   vóór 26 maart, o.v.v. naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail.  

Via vormingentoerustingoosthoek@gmail.com  
of telefonisch. 

 

De tien geboden van de tijd 
 

1   Neem de tijd om te denken, het is de bron van kracht. 
 

2   Neem de tijd om te lezen, het is het fundament van de wijsheid. 
 

3   Neem de tijd om te spelen, het is het geheim om jong te blijven. 
 

4   Neem de tijd om stil te staan, het is de gelegenheid tot inkeer. 
 

5   Neem de tijd om bewust te zijn, het is de gelegenheid om anderen te helpen. 
 

6   Neem de tijd om liefde te geven en te ontvangen, het is het grootste geschenk wat er bestaat. 
 

7   Neem de tijd om te lachen, het is de muziek van je hart. 
 

8   Neem de tijd om vriendelijk te zijn, het is de weg naar geluk. 
 

9   Neem de tijd om jezelf te blijven, het is een grote kracht, als je die bezit 
 

10 Neem de tijd voor God, het is het begin van alle wijsheid. 
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Gospelfestival: Break Free ‘23 
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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 2 april 2023 ontvangt u het Paasnummer van het kerkblad. 

Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met zaterdag 18 maart 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REBUS 
 
 
 


