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Bij de diensten: muziek in de Kerstdagen  
Geen kerst zonder prachtige Kerstmuziek! En er valt veel te genieten dit jaar! 
In de Kerstnachtdienst in Nieuwehorne wordt de muziek verzorgd door Anton van der Meulen op orgel 

en Jane Mol op trompet. In Jubbega wordt meegewerkt door ’t Sjongvolk en in Katlijk zal meegewerkt worden door gospelgroep 
‘Manna’ uit st Johannesga, de dirigent Fedde Tuinstra bespeelt ook het orgel. In de Kiekenhof speelt op de Kerstmorgen de Vrije 
Fries.  
 

Bloemen 
ON: Met een groet van de gemeente zijn de bloemen gegaan naar mw Van der Bij uit Nieuwehorne.  

 
Kinderkring              Nog eventjes wachten... 4e advent!  

Vier kaarsen mogen branden. 

Zij geven ons weer moed. 

Nog maar heel even wachten. 

Dan wordt het licht en goed. 

Nog eventjes wachten en dan vieren we kerst. Dus ook het Kinderkerstfeest komt eraan! Dit vieren 
we op zaterdag 24 december om 19.00 uur in de kerk in Nieuwehorne. Dit belooft weer een gezellig uurtje te worden, 
vol met verhalen en kerstliedjes. Tot dan! 
 
Voor het kinderkerstfeest op zaterdag 24 december om 19.00 uur zoeken we nog iemand die de beamer wil 
bedienen. We maken zelf de PowerPoint presentatie, maar we hebben dus nog een helpende hand nodig op de 
avond zelf. Wie wil graag aanwezig zijn op het kinderkerstfeest én weet raad met de laptop en beamer? We horen 
het graag. Graag een berichtje naar nynkevdkooi@gmail.com of 06-14131124. 
 
Kerststallen voor 1e kerstdag 
Dit jaar vieren we kerst op de eerste Kerstdag in de Kiekenhof. 
We vinden het leuk om in de zaal allemaal kerststallen ten toon te stellen. 
Heeft u/jij een kerststal die wij mogen gebruiken dan horen wij dat graag . 
U/jij kunt dit opgeven bij Hermien Plantinga of Romkje Zwanenburg. 
Per mail of telefoon, heerke-hermien-plantinga@hetnet.nl 06- 57744610 
of  l.zwanenburg5@chello.nl  06- 37277826 
De kerststallen kunnen op 24 dec tussen 10 en 11 uur worden gebracht in de Kiekenhof. Zet het in uw agenda! 
Na afloop van de dienst kunt u hem dan weer meenemen. 
Alvast onze dank!  Hermien en Romkje namens Taakgroep Vieren 
 
V&T: Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pietsje v.d. Molen (06 2527 8905) 

- Kerk zijn in Afrika, 19 januari 2023 in Ontmoetingskerk 
De avond van kerkzijn in Afrika  o.l.v. ds. B ten Tonder is nu vastgesteld op 19 januari in de Ontmoetingskerk 
Schansburg in Gorredijk aanvang half 8. Inlichtingen en opgave voor  de avond op 19 januari op email 
adres vormingentoerustingoosthoek@gmail.com of bij Pietsje v.d. Molen tel; 0625278905 

 

 
 
 

Kerkdiensten 18 december 2022   4e Advent 24 december 2022   Kerstnacht 25 december 2022 Kerstmorgen 

Nieuwehorne 9.30u Ds. E.  vd Sluis 20:30u Kerstnachtdienst in 
Nieuwehorne, ds. Hasper 

10 uur in de Kiekenhof  

Ds Hasper 

Koffiedrinken na de dienst 

Jubbega 9.30u ds. G. Martens / 
koffiedrinken 

21:30u Kerstnachtdienst in Jubbega 

Ds Hulshof 

10 uur ds Hulshof 

Katlijk/Mildam 

 
9.30u. Ds. Hasper 

Dienst in Mildam 

22:00u Kerstnachtdienst in Katlijk 

Ds Hasper 

Samen met ON in de Kiekenhof 
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Jaarrekening Oude- en Nieuwehorne 

Via onderstaande link kunt u zich nog op de hoogte stellen van de jaarrekening van Oude- en Nieuwehorne. Maandag a.s. 

wordt deze behandeld door de Kka. Tot die tijd kunt u nog vragen stellen of het uitgebreide verslag inzien bij Klaas 

Meekma (06-15048736) . U vindt dit ook op de website van ON onder: Info en contact/ANBI PG de Regenboog. 

Verkort overzicht jaarrekening 2020 PG de Regenboog te Oude- en Nieuwehor ne e.o. 

Agenda                                                                
• 16 dec: Club Jubbega (20.00 uur in de Beage) 

• 17 en 18 dec. Expositie Kerstverhaal in PKN kerk in Noordwolde 

• Dinsdag 20 december: Koffie/theedrinken Mildam in de pastorie 

• Club: 23 december: Klokkenluiden in Oudehorne (bij voldoende deelname) 

• Iedere dinsdag van 9.30-10.30 uur Kofje oerke in de kerk in Nieuwehorne  

• Iedere woensdag van 9.30-10.30 uur Kofje oerke in de kerk in Oudehorne 

• V&T: Kerk zijn in Afrika, 19 januari 2023, Ontmoetingskerk 
 

Op vrijdagavond 16 december a.s. zal het Duo Khojayan Poortinga een prachtig Kerstconcert ten gehore brengen in 
het kerkje van Schurega 

Het programma van vrijdagavond 16 december a.s. zal ons brengen:  

• een Armeense suite - Komitas/Zwaag, 

• The Lark Ascending van Vaughn Williams, 

• Melodieën op.35a van Sergei Prokofiev en 

• de Viool Sonate op.82 van Edward Elgar. 
We denken hiermee u een mooi Kerstconcert aan te bieden dat zeer de moeite waard is! U bent van harte 
welkom! Aanvang: 20.00 u Toegangsprijs: € 10 (incl. koffie en thee) 
Bij voorkeur reserveren via mail: kerkjeschurega3@ziggo.nl en anders via telefoonnummer: 06-11323733. 
Duo Khojayan Poortinga 

 
MIDWINTERMARKT  KATLIJK 
De  vrouwenvereniging D.E.L uit Katlijk  heeft altijd een verkoopstand op de midwintermarkt  tijdens het St. Thomas 
klokkenluiden in Katlijk. Wij verkopen dan "ALTIJD PRIJS"lootjes. De opbrengst van deze verloting wordt besteed aan de 
Thomastsjerke en wij sponseren een alfabetiseringsproject voor kinderen in Nepal. 
Voor de verloting hebben wij veel prijsjes nodig. Te denken valt aan: relatiegeschenken, 
bloempot, handdoek, doucheschuim, hebbedingetjes etc. Ook levensmiddelen zijn welkom 
zoals: koffie,wijn,koekjes. Mocht u iets hebben wat u niet gebruikt, of als u ons gewoon iets 
wilt schenken is dat zeer welkom. Goederen kunnen ingeleverd worden tot 28 december bij:   
Sieneke Pal    Kerkelaan 9      Katlijk    0513-541909 
Alvast onze HARTELIJKE DANK                
 
Nieuwjaarsborrel 2023  
Op vrijdag 6 januari wordt er door De Soos te Oudehorne een nieuwjaarsborrel georganiseerd, iedereen is welkom 
vanaf 20:00 uur. De champagne en oliebollen staan klaar zodat we met elkaar kunnen proosten op het nieuwe jaar! 
Alvast fijne kerstdagen gewenst vanuit het Soos bestuur en hopelijk tot 6 januari! (zie bijlage!) 
 
Diaconieën  
K/M De 1e collecte is voor Krusada. De visie van Krusada is het geven van praktische zorg aan verslaafde mensen en het 
uitdragen van het evangelie van Jezus Christus. Verslaafden zijn vaak de uitverstotenen in de samenleving. Hij zocht 
verstoten mensen op en wees hen op een beter leven. 
ONZE OVERTUIGING 
We zijn overtuigd dat: elke persoon waardevol is, elke persoon een doel heeft in het leven 
elke persoon waardig is om geholpen te worden en nog een kans in het leven verdient 
elke persoon recht heeft op degelijke hulp en waardig dient te worden behandeld. 
 
Iets insturen?   
Als u iets heeft wat op de nieuwsbrief moet/kan worden vermeld, kunt u dit sturen naar:   
nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com 
Kopij inleveren vóór woensdag 19.00 uur. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet worden meegenomen in de betreffende 
nieuwsbrief.  

https://www.pgderegenboog.nl/uploads/klant157/files/ANBI/Protestantse%20gemeente%20de%20Regenboog%20te%20Oude-%20en%20Nieuwehorne%20e_o_%20KRM%20J2020%20-%20verkort%20overzicht%20jaarrekening(1).pdf
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mailto:nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com




 
UPDATE per 14-12-2022 

U heeft afgelopen weken gelezen over het initiatief om op 2e Kerstdag een kerkdienst voor onze 

Oekraïense gasten te organiseren. Aansluitend zullen zij uitgenodigd worden voor een echt 

traditioneel Hollands kerstdiner: gourmetten. Hieronder volgt een update. 

Locatie voor het kerstdiner 

De kerkdienst vindt op 2e Kerstdag plaats in de kerk in Nieuwehorne. Daarna wordt het kerstdiner 

gevierd en uitgeserveerd in het Trefpunt. Dank aan Aardema Zorggroep voor alle hulp zoals het 

gebruik van de keuken, koffiezetapparaat en servies! Daarnaast heeft Jan Boele de Jong uit 

Oudehorne zich aangemeld om mee te denken en te faciliteren voor de juiste stroomvoorziening.  

U kunt zich voorstellen dat dit met meerdere gourmetstellen wel veilig geregeld moet zijn.  

De locatie zal door Janette Porte en Klari Douma in kerstsferen worden aangekleed en de tafels 

worden mooi ingedekt voor 2e kerstdag. Via deze weg alvast hartelijk dank aan jullie allen! 
 

Een leuk weetje: De kerstspin, Oekraïne 

In Oekraïne zijn de kerstbomen niet gevuld met ballen en slingers, maar 

met spinnenwebben en nep-spinnen. Dit wordt gedaan vanwege een 

oud verhaal over een arme weduwe die geen geld had om versieringen 

voor de familiekerstboom te kopen. De boom zag er dus erg kaal uit. 

Toen de familie de volgende ochtend wakker werd, zagen ze dat de 

boom versierd was door een spin. Het dier had allemaal spinnenwebben in de kerstboom gemaakt. 

Hierdoor had de familie toch nog een gelukkige kerst. 

 

Vrijwilligers melden zich enthousiast aan 

Inmiddels hebben zich ook al veel vrijwilligers gemeld om mee te helpen in 

de bediening van onze gasten op 2e kerstdag. Daarnaast zijn de benodigde 

gourmetstellen ook binnen; geweldig! Bakken gaat dus zeker lukken     .  

Op dit moment inventariseren we hoeveel gasten we exact kunnen verwachten uit alle gemeenten. 

We rekenen op ongeveer 40-50 gasten incl. kinderen. Het kerstdiner zal daarom tot circa 19.30 uur 

duren, waardoor we ook rekening met de kleinste gasten kunnen houden. 

 

Uitnodiging 

De uitnodiging is inmiddels in het Nederlands (voor de contactpersonen van de Oekraïners) en in de 

Oekraïense taal bezorgd bij de Oekraïense bewoners. We vragen onze gasten of zij mee willen helpen 

om een voorgerecht of nagerecht te maken. Hierdoor zorgen de gezamenlijke kerken voor de 

organisatie van vlees, salades, dranken en andere bijgerechten. 

 

Financiën 

Om het kerstdiner te kunnen bekostigen worden er initiatieven ontplooid om wellicht een extra 

collecte te organiseren in de gemeente. Inmiddels hebben de diaconieën van Oude- en Nieuwehorne 

en Oldeberkoop al ieder EU 150,- toegezegd en we mochten een waardebon van EU 30,- voor de 

Keurslager ontvangen. Prachtig om deze enthousiaste gebaren te bemerken! 

 

Aanmelden, opmerkingen of ideeën, of wilt u iets betekenen? Laat het ons gerust weten!  

Dit kan via Dingena Hasper – telnr. 06 44 19 94 74 of Abeltje van Vliet – telnr. 0513 43 6601 of 06 

1997 49 69, email abeltjeroen@hotmail.com 

Kerst voor onze Oekraïense gasten 
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