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BIJ DIT NUMMER
Herfst!
Dat kunnen we al goed zien aan de natuur om ons heen. De bladeren beginnen al van de
bomen te vallen. De paddenstoelen schieten uit de grond. Nog even en dan kunnen we weer
genieten van prachtige herfsttaferelen in bonte kleuren. De dagen worden alweer snel
korter. Het is eerder donker, de kachel brandt en de kaarsjes kunnen ’s avonds weer aan om
het gezellig te maken in huis.
De huidige liturgische kleur groen verandert tijdens Advent tot aan Kerst in paars (rouw,
ingetogenheid, soberheid, onderdanigheid en bezinning) en roze op de derde zondag van
Advent (paars licht op tot roze - licht dat doorbreekt). De kleur paars mag even worden
onderbroken door een glimlach, omdat we dan op de helft van de voorbereidingstijd naar
Kerst, de geboorte van Jezus, zijn gekomen.
Zo leven we toe naar de feestelijke dagen in december. Voor de één zijn het dagen van
vreugde en dankbaarheid, voor de ander juist moeilijke, verdrietige dagen omdat een geliefd
persoon gemist wordt die er altijd bij was.
Genade
De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die
jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende
zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en
grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet
organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke
verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade
van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk
kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de
kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon.
Van u is de toekomst
De snelle en ingrijpende ontwikkelingen in onze samenleving, waarin de kerk kampt met
krimp en tegelijk velen zoeken naar zin en verbondenheid, troost en houvast, nopen tot
bezinning en focus. We doen dit vol hoop en in vertrouwen. De kerk leeft van verbondenheid
met Jezus Christus; we volgen Hem. Daarom zeggen we niet: Jezus is daar waar de kerk is,
maar: waar Jezus is, daar is de kerk. We strekken ons uit om daar te zijn waar Jezus is.
Immers, door zijn Geest is Hij ook nu aanwezig in deze wereld, wij volgen aandachtig dat
spoor. Tegelijk leven we in de verwachting van de grote toekomst van God, een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde, zijn Rijk van vrede en gerechtigheid. Wij leven zijn toekomst.
Vrijmoedig spannen wij ons hoopvol in voor kerk en wereld, met de bede ’Uw wil geschiede,
zoals in de hemel, zo ook op de aarde’. De toekomst van de kerk - en van onze wereld - is
immers niet aan ons maar aan God: Van U is de toekomst. Zo gaan we vol vertrouwen het
nieuwe kerkelijke seizoen in, samen onderweg naar die toekomst.

Bron: website PKN Nederland

Helpende handen
Het kerkblad is ván ons allemaal en vóór ons allemaal. Gemeenteleden sturen nu regelmatig
individueel kopij in om te delen met de lezers van dit blad, bijvoorbeeld in de vorm van het
doorsturen van een interessant artikel, een mooi gedicht of treffende spreuk (inhoudelijk
passend voor plaatsing in het kerkblad). Doet u/doe jij ook eens mee?
Onderaan het colofon van het kerkblad staat vermeld hoe u/jij de bijdrage kunt insturen.
Ook de data voor kopijsluiting staan daar vermeld. Dank aan de inzenders voor dit nummer!
Namens de redactie,
Margreet de Boer
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HERFST !
Dit kerkblad wordt twee weken na verschijnen van deze papieren versie als geanonimiseerde versie
gepubliceerd op onze website www.pgderegenboog.nl. Ieder die met naam en achternaam in dit
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
publicatie op de website te melden via de kerkkrantmailbox (kerkblad@pgderegenboog.nl) en wordt
daarna zonder tegenbericht geacht daartegen geen bezwaar te hebben.
De redactie
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KERKDIENSTEN PG DE REGENBOOG

Zondag OH
17 okt.
Werelddiaconaat 9.30 uur

Fam. Van der Meulen
Koster: Gerrit v.d. Bij
Coördinator: Thea Hofman

Organist:
Collecte:

Anton van der Meulen
1. Werelddiaconaat
2. Kerk

Zondag OH

24 okt.
9.30 uur

Ds. P.W. Hulshof
Koster: Liesbeth ter Haar
Coördinator: Roelof Porte

Organist:
Collecte:

Hielke v.d. Meulen
1. Alg. diaconale doeleinden
2. kerk

Zondag

31 okt.

Regionale Kerkendag
Nader bericht volgt via
nieuwsbrief

Woensdag
Dankdag

3 nov.
19.30 uur

Ds. P.W. Hulshof
Dienst in Jubbega

Organist:
Collecte:

leden buurgemeenten zijn welkom

Lenie Drint
1. KIA (Boeren in Indonesië)
2. Kerk Jubbega

Zondag OH
KSG-dienst

7 nov.
9.30 uur

Ds. D. Hasper
Organist:
Koster: Jappie de Groot
Collecte:
Coördinator: Reinoud ter Haar

Henk v.d. Bij
1. Alg. diaconale doeleinden
2. Kerk

Zondag OH

14 nov.
9.30 uur

Ds. P.W. Hulshof
Koster: Johan Hofman
Coördinator: Ineke v.d. Water

Anton van der Meulen
1. Dorcas
2. Kerk

Zondag OH
Laatste zondag
kerkelijk jaar

21 nov.
11.00 uur

Ds. D. Hasper en ds. P. Hulshof Organist:
Koster: Ate Westra
Collecte:
Coördinator: Thea Hofman

Organist:
Collecte:

Henk v.d. Bij
1. Alg. diaconale doeleinden
2. Kerk
3. Protestantse kerk, pastoraat

Bovenstaand rooster is onder voorbehoud; voor de actuele informatie zie de Nieuwsbrief.

We mogen weer zingen van grote dingen
als wij ontvangen, al ons verlangen
Herfstnummer

2021 nr. 7

5

Bij de Diensten
Uitnodiging zangdienst op 17 oktober
Na een bewogen anderhalf jaar van Corona stilte mogen we weer zingen!
En dat gaan we doen in de zangdienst op zondagmorgen 17 oktober samen met
mannenkoor “Manna”. We gaan weer mooie bemoedigende liederen zingen en hopen op een
mooie dienst. Iedereen van harte uitgenodigd!! Tot ziens op 17 oktober om 9.30 uur in de
kerk in Oudehorne.
Groet, familie A. van der Meulen
7 november is er eindelijk weer een Kerk-School-Gezinsdienst in Oudehorne, in
samenwerking met de Wijbrandischool! Het thema: Wat is jouw droom? Het zou kunnen zijn
dat we voor deze zondag met aanmeldingen moeten werken, houd daarom de Nieuwsbrief in
de gaten!
21 november is Eeuwigheidszondag, om 11.00 uur is er dan de dienst waarin we de
mensen gedenken die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. In het volgende kerkblad vindt
u daarover meer informatie. In deze dienst gaan de beide predikanten, ds. Hulshof en ds.
Hasper voor.
Kerkdiensten buurgemeenten
Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag
Zondag 17 oktober
9.30 uur
Bijzonderheid: koffiedrinken

Jubbega

Ds. A.H. Riemersma

Zondag 24 oktober

Jubbega

Ineke Baron

9.30 uur

Zondag 31 oktober
Regionale kerkendag
Meer informatie hierover via de nieuwsbrief
Woensdag 3 november
Bijzonderheid: Dankdag

19.30 uur
Jubbega
Ds. Piet Hulshof
ook leden van buurgemeenten zijn welkom

Zondag 7 november
9.30 uur
Bijzonderheid: Fryske tsjinst

Skuorregea

Dhr. Ulbe Zwaga

Zondag 14 november

Jubbega

Commissie Nieuwe Diensten

9.30 uur

Zondag 21 november
9.30 uur
Jubbega
Bijzonderheid: Gedachteniszondag en koffiedrinken

Ds. Piet Hulshof

Katlijk/Mildam
Zondag 17 oktober
(Heilig Avondmaal)

9.30 uur

Dienst in Katlijk

Ds. D. Hasper

Zondag 24 oktober

9.30 uur

Dienst in Mildam

Ds. J.H. van der Mark, Wolvega

Zondag 31 oktober

9.30 uur

Dienst in Mildam

Ds. W. Baas, Appelscha

Zondag 7 november 9.30 uur
(Oogstdienst)

Dienst in Mildam

Ds. P. Hulshof, Jubbega

Zondag 14 november 9.30 uur

Dienst in Mildam

Ds. A.J. Fraanje, Drachten

Zondag 21 november 9.30 uur
(Laatste zondag kerkelijk jaar)

Dienst in Katlijk

Ds. D. Hasper
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MEDITATIE
Gods geest

... maar Gods geest zweefde over het water.

Genesis 1: 2

Het begin van de Bijbel is indrukwekkend en spreekt tot de
verbeelding. De aarde was woest en doods. Het was duister
en angstaanjagend. Maar -zo staat er dan- Gods geest
zweefde over het water.
Gods geest.
Wat is dat? Is dat een sterke wind? Zo kan het namelijk ook vertaald worden en dat past ook
het beeld dat hier geschetst wordt. Ninevé wordt een stad Gods (een grote stad) genoemd.
Zo zou het in Genesis 1 ook om een wind Gods (een sterke wind) kunnen gaan.
Maar de andere uitleg laat een nog veel mooier en hoopgevender beeld zien. Gods geest als
de adem van God, die het leven inblaast en die dat angstaanjagende verandert in iets heel
moois. Een lied uit het Nieuwe Liedboek zegt het zo:

Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.
Lied 701: 1
Dat is prachtig verwoord en dat is ook, wat de Geest doet. Hij vernieuwt en inspireert. Hij
laat het bruisen en zet alles in beweging.
Dat zien we later terug in het boek Handelingen, dat ook wel “het boek van de heilige Geest”
wordt genoemd. Dit boek gaat namelijk over de Geest, die mensen zo bij elkaar brengt dat
zij samen een levende gemeente worden. Een gemeente vol van liefde en saamhorigheid. En
dat valt op.
Diezelfde Geest van toen is ook nu volop aan het werk om orde in de chaos te scheppen en
om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken in deze wereld. Alleen door die Geest kunnen
wij een levende en een bruisende gemeente zijn. Als die Geest toch de ruimte in ons leven
en in de gemeente krijgt, dan …
Lieve mensen, de startzondag ligt achter ons en het nieuwe seizoen is begonnen. We zijn blij
en opgelucht dat we verschillende activiteiten weer kunnen oppakken. Maar wat is het
belangrijk, dat wij ons bij dit alles laten leiden door de Geest. Door die Geest die ons keer op
keer verrast met Zijn creativiteit en volharding om door alle tijden en culturen heen
mensenharten te vervullen met de liefde van God.
Als Hij blaast dan worden mensen in vuur en vlam gezet en wordt het evangelie verspreid als
de pluisjes van een paardenbloem in de wind Gods (sterke wind).
ds. Piet Hulshof
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GROET UIT JUBBEGA
Nieuws uit wijk 5
Thea Hofman is inmiddels bevestigd als ouderling. Zij en Jelle Jongsma zijn de ouderlingen
van wijk 5. Daarbij is de volgende indeling gemaakt: Thea is er voor Oldeberkoop en het
gebied dat aan die kant van de Tjonger ligt. Jelle Jongsma zet zich in in het gebied aan de
andere kant van de Tjonger (de kant van Oudehorne en Jubbega).
Muzikale middag 6 november 2021
De KMVH-Friesland* nodigt u en jou van harte uit voor een muzikale
middag. De muziek wordt gemaakt door mensen met en zonder beperking
en is bedoeld voor iedereen. Verder treden vele mensen met en zonder
beperking op. Muziek verbindt en dat is ook precies het doel van de
KMVH.
Daarom wordt deze middag georganiseerd om mensen met elkaar in
contact te brengen. En wie weet, wat daaruit voortkomt! Misschien groeit bij u of jou het
idee om daar iets mee te doen in een kerkdienst of in een andere bijeenkomst. We hebben
het afgelopen jaar veel te weinig muziek gehoord en veel te weinig muziek gemaakt.
Iedereen weet dat je van muziek vrolijk wordt. Het wordt tijd om de schade in te halen.
Wij vragen u/jou daarom om deze uitnodiging breed te verspreiden in uw gemeente. Mensen
die graag muziek maken of graag zingen, kerkenraadsleden, vrijwilligers in de kerk of in de
zorg, iedereen is welkom! Opgave is niet nodig.
Zaterdag 6 november 2021 in De Arke, Flevo 161,9204 JV Drachten
Aanvang: 14.00 uur
Sluiting: 16.30 uur
Namens de KMVH-Friesland,
Piet Hulshof, secretaris
*De letters staan voor Kerken & Mensen met een Verstandelijke
Handicap. De KMVH wil verbindingen leggen tussen kerken en mensen met een beperking.
En dat doet de KMVH in de overtuiging dat zij over en weer veel voor elkaar kunnen
betekenen. Kerken hebben veel te bieden en dat geldt ook voor mensen met beperkingen.
Ook zij zijn mensen met gaven, waar kerken van mogen leren.
Gezamenlijke Nieuwsbrief
De wekelijkse Nieuwsbrief is de bron voor de meest actuele informatie over het
gemeenteleven, over wat er leeft en de zorgen die we delen, over wat er doorgaat en wat
niet en wie er op zondag voorgaat. Sinds het begin van de Coronaperiode hebben de
predikanten de Nieuwsbrieven verzorgd. Sinds augustus wordt de Nieuwsbrief verzorgd door
Liesbeth ter Haar. Inmiddels heeft ze versterking gekregen van Japkje Ine Koning uit Mildam.
We zijn heel blij dat deze dames dit wilden gaan doen!
Berichten voor de Nieuwsbrief kunnen gestuurd worden naar een nieuw mailadres:
nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com
Kopij kan worden opgestuurd tot woensdag 19.00 uur. We willen graag dat de
Nieuwsbrief op donderdag rondgestuurd kan worden en het is niet mogelijk om donderdag
overdag de Nieuwsbrief samen te stellen. Kopij die na woensdag 19.00 uur binnenkomt kan
daardoor niet meer worden verwerkt!
De nieuwsbrief wordt na opmaak verder doorgestuurd door de drie contactpersonen van de
drie gemeentes. Daar kunt u zich ook melden als u/je de Nieuwsbrief nog niet ontvangt.
Voor Katlijk Mildam is dat bij Jan Gorter (jangorter@hetnet.nl)
voor Oude- Nieuwehorne bij Tiny van Etten (tinyv.etten@gmail.com)
voor Jubbega e.o. bij Piet Hulshof (piwihu@gmail.com).
Of stuur een berichtje naar één van de predikanten.
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Inspiratiedag
Op zaterdag 9 oktober gaan de kerkenraden van Oude- en Nieuwehorne en Katlijk/Mildam
een dagje naar Workum om daar in de Gertrudiskerk onder leiding van Nynke Dijkstra –
Algra (van het landelijk dienstencentrum) inspiratie op te doen en elkaar eens op een andere
manier te leren kennen. In een volgend nummer hopen we u daar meer over te vertellen!
Startweekend 18 en 19 september Katlijk/ Mildam en Oude- en Nieuwehorne.
Wat hebben we een prachtig weekend gehad! De zon scheen, de stemming was uitstekend
en het was zo fijn om weer met zoveel mensen samen te fietsen, te eten en in de dienst
samen te zingen en te vieren. Als een goed begin het halve werk is komt het helemaal goed
dit seizoen! Hartelijk dank aan Rommie Haarsma, Jelle Jongsma en Pieter Schaper voor de
organisatie. Dank aan Ate Westra voor het maken van een spannende en uitdagende
Bijbelquiz (de hoofdprijs smaakte uitstekend!) en aan de jongeren van de Soos onder leiding
van Nynke Abma die ontzettend hard gewerkt hebben om een erg geslaagde barbecue te
organiseren. Dank aan allen die hand- en spandiensten hebben verricht en meehielpen om
er een echt feest van te maken!
Kerkendag 31 oktober
Op zondag 31 oktober is het de bedoeling om een regionale kerkendag te organiseren. De
organisatie is in volle gang, we zullen elkaar in verschillende kerken treffen en overal op een
andere manier kennis maken met de voor velen vertrouwde onderdelen van een kerkdienst;
muziek, gebed, Avondmaal, etc. Hou de dag in uw agenda’s vrij!
Via de Nieuwsbrief zal korter van te voren meer informatie worden verspreid.
Gebedsgroepjes
Op woensdagavond van half 8 tot half 9 is er om de week een gebedsgroep die
samenkomt in de Vallei. Er doen mensen mee vanuit alle drie gemeentes. Samen bidden we
voor de gemeentes, voor kleine en grote persoonlijke zorgen en de grote dingen die spelen.
Af en toe krijgen we gebedspunten door vanuit de gemeentes. Het is goed om samen te zijn,
ook al kan niet iedereen elke keer. En niet iedereen hoeft hardop te bidden, samen stil zijn
doet ook heel goed. Wil je meebidden, maar heb je toch nog wat twijfels of vragen?
Bel dan gerust: ds. Dingena Hasper
Op 20 oktober, 3 en 17 november ben je welkom in de Vallei!
Uit het Glazen Huis
Het is inmiddels volop herfst geworden, tijd van de gekleurde bomen en het oankrûperswaar.
Langzaam gaat de samenleving én de kerk weer stukje bij beetje open en dat is zo fijn!
In ons gezin beleven we momenteel spannende tijden: de oudste dochter heeft
vergevorderde plannen om naar Australië te emigreren met man en zoontje Abel van 2 en
een half. Maar Australië maakt het hen niet gemakkelijk. Het zou nog kunnen dat het weer
wordt uitgesteld en dat zou betekenen dat hun tweede kindje in december in Heerenveen
wordt geboren en niet in Tasmanië…
Met Christ gaat het steeds beter, al wordt het ook lastiger om geduld te houden, het duurt al
zo lang. Maar we zijn heel dankbaar dat er nog steeds een stijgende lijn is!
We wensen u een warme en smûke herfst toe! Een hartelijke groet, ook namens Christ,
Ds. Dingena Hasper
Geboren
Op 28 juni 2021 is een prachtige dochter geboren in het gezin van Wieke en Danny Erents.
Ze heet Danique.
De naam Danique is afgeleid van de Bijbelse naam Daniël die
betekent: mijn rechter is God.
Na alle verdriet rondom het verlies van jullie kleine Dylano zijn we met jullie zo dankbaar dat
alles nu goed en voorspoedig gaat! We wensen jullie heel veel geluk, liefde en zegen, dat
jullie dat voor elkaar mogen zijn en samen voor de mensen om je heen!
Herfstnummer
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Omtinken

Oude-/Nieuwehorne

Mw. Anneke van der Tempel heeft in september jl. een nieuwe operatie aan haar knie
ondergaan. Dat is wonderwel gegaan, dankbaar kijken we terug op een heel voorspoedige
eerste fase. Maar het revalideren zal nog wel een poosje duren, daarvoor
wensen we je heel veel geduld en sterkte toe!
Lykele Zwanenburg herstelt helaas niet zo voorspoedig als gehoopt van de
herniaoperatie in juni jl. Er wordt gekeken naar vervolgstappen maar er is nog
veel onzeker. Gods liefde en zorg zijn steeds om jullie heen en geven hoop en
daar zijn we dankbaar voor. Moed en kracht gewenst!
Uilke de Jong heeft in augustus jl. een operatie ondergaan, gelukkig
herstelt hij goed. We zijn met jullie dankbaar voor de ontwikkelingen en
wensen jullie toe dat alles zo goed blijft gaan!
Mw. Griet Wittermans-Feenstra is onlangs in Groningen geopereerd. Ze loopt al een hele
tijd met nekklachten. We hopen dat ze nu eindelijk met haar herstel kan beginnen en gauw
weer haar bewegingsvrijheid terug krijgt. Sterkte gewenst, kracht en zegen voor u beiden!
Uw predikanten
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VAN DE KERKERAAD
‘In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal.’ Dat was een bekende uitspraak

van de 18e/19e -eeuwse Nederlandse christelijke historicus en taalkundige Willem Bilderdijk.
Hoe ziet de kerk er over 10 jaar uit? Dit is een vraag die veel kerken in Nederland zich
stellen. En niet zonder reden. Zijn we er dan nog? Kunnen predikanten nog predikant zijn?
Wat doen we met de gebouwen, met het vermogen (sommige kerken hebben meer hectares
land dan lidmaten…)? Hoe omgaan met de jongere generatie? Want 60% van de krimp in de
kerken wordt veroorzaakt omdat jongeren zich uitschrijven uit de kerk. Vragen die ook voor
PG de Regenboog en de andere Oosthoek gemeenten gelden, en voor kerken in heel
Friesland. We zitten allemaal met dezelfde problemen en uitdagingen.
Deze vragen kwamen aan de orde tijdens een belangwekkende PKN conferentie over goed
financieel beheer voor overwegend kerkeraadsleden in de Jacobijner kerk te Leeuwarden op
22 september jl. (een aanrader, te zien op YouTube, zoek ”De Jacobijner”, Bijeenkomst PKN
Nederland). Volgens de PKN-vertegenwoordiger waren dit vragen die voortkwamen uit de
nota ”Kerk na corona” van 2021 (te vinden op de PKN-website) en het visiedocument
“Van u is de toekomst” uit 2020 (idem). Hoewel de conferentie vooral ging over het
zogenaamde ‘vrij werkzame vermogen’ van de Friese kerken (en de inmiddels weggenomen
angst van sommigen dat de centrale PKN dit wilde “inpikken’), en de nieuwe PKN-regels voor
de kerkelijke financiële administratie, was de aanleiding in de kern toch die vraag:
hoe ziet de kerk er over 10 jaar uit?
Ik denk dat onze gemeenteleden zich zullen kunnen vinden in de toekomstgerichte
speerpunten van de kerkeraad voor het komende jaar. Die zijn als volgt:
-

opstelling van een nieuw beleidsplan 2023-2027;
samengaan van PG De Regenboog en de gemeente te Mildam/Katlijk, dan wel
verdieping in de samenwerking.
Hernieuwing van het Oosthoek gemeenten samenwerkingsverband
Komen tot besluitvorming over de gebouwen (mogelijk presentatie/verslag van de
bouwcommissie).

Wat betreft het eerste punt, de opstelling van een nieuw beleidsplan het volgende. Bij zo’n
beleidsplan gaat het niet alleen om het uiteindelijke product, het schriftelijke plan, maar
vooral ook dat je als kerk, als gelovigen dus, als het ware wordt gedwongen achterom te
kijken- in hoeverre is het vorige beleidsplan uitgevoerd, wat is er om welke reden niet
gelukt, hoe gaat het nu en hoe verder?
Vooraankondiging gemeenteavond
Werk aan de winkel dus. We hopen op 10 november u en jullie allen weer eens in de ogen
te kunnen kijken bij de eerste gemeenteavond sinds het begin van corona. U zult die
bijeenkomsten gemist hebben, de kerkeraad zeker niet minder. Over de agenda zult u
waarschijnlijk via de Nieuwsbrief worden ingelicht.
Nog een dankwoord voor al die diegenen, van predikant tot alle vrijwilligers, die hard
gewerkt hebben om de startzondag, en de dag ervoor, tot een mooie dag te maken. Ik was
er zelf helaas niet bij, maar ik hoor positieve commentaren. Mooi toch?
Tenslotte toch nog even dat woord: corona. Als christenen horen wij met ieder die de
kerkdienst wil bezoeken, rekening te houden. Er zijn sommigen die het liefst alle kerkbanken
100% willen bezetten - ‘want de corona is toch over’, maar er zijn anderen die om heel
geldige redenen nog afstand willen/moeten houden. U kunt via de nieuwsbrieven steeds
bijhouden wat de kerkeraad, op basis van de regeringsbesluiten, PKN-adviezen en eigen
afweging, heeft besloten over het geldende coronaprotocol.
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Terugblik bevestiging nieuwe ambtsdragers
Tijdens de startdienst van het nieuwe seizoen is afscheid genomen van Freerk Abma, die
samen met Jeltsje alweer ruim een jaar in Gorredijk woont. Freerk heeft zich als
kerkrentmeester ingezet onder meer voor de verbouwing van de kerk en Jeltsje was een
zeer gewaardeerd lid van taakgroep Vieren. Vele jaren hebben ze zich samen ingezet voor
onze gemeente. Ook hebben we afscheid genomen van ouderling-scriba Henk Haarsma, na
9 jaar scribaat heeft hij zijn taken nu overgedragen aan Reinoud Ter Haar. Gelukkig zal Henk
in allerlei andere taken en functies nog heel actief blijven in onze gemeente.
Grote waardering voor deze mensen!
Gelukkig hebben we ook nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen. Een nieuwe start met
nieuwe mensen: Geke de Jong-Hiemstra en Klari Douma-de Vries als ouderlingkerkrentmeester en Thea Hofman-van der Bijl als pastorale ouderling. Thea zal samen met
Jelle de wijk van Reinoud overnemen, zij zal vooral actief zijn in Oldeberkoop.
Welkom in onze kerkenraad! We hopen met elkaar een hele mooie tijd tegemoet te gaan.
Onderstaand de foto impressie van de bevestiging en inzegening van de nieuwe
ambtsdragers.
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Een goede pan soep!
Toen ik laatst in de Sint Maartenskliniek lag na mijn knie operatie, las ik een boek. Dat was
opmerkelijk, want door omstandigheden had ik in geen tijden meer een boek gelezen! Mijn
man, Klaas, had het boek aanbevolen en zo kwam het in mijn tas terecht.
Het gaat over mensen die in ontwikkelingslanden projecten uitvoeren die het leven van
anderen op vele manieren beter, gezonder en stabieler maken. Tegen het einde van het
boek las ik iets wat mij erg aansprak:

“Je hebt geen publiciteit nodig als de resultaten van wat je doet zichtbaar en waardevol zijn
voor de mensen. De stoom uit een pan goede soep is de beste reclame.”
Het lezen ging lekker en dus ging ik gelijk verder met Jacobus! In hoofdstuk 2:14-17 kwam
ik het volgende tegen:

“Zo is het ook met het geloof. Jullie geloof moet ook te zien zijn in wat jullie doen.
Is dat niet te zien, dan is jullie geloof dood.”
Jacobus geeft hier bijna dezelfde boodschap: wat je doet spreekt boekdelen over hetgeen
waarop je leven gebaseerd is!
Een lekkere pan vol soep ruikt heerlijk. Verschillende ingrediënten die los
van elkaar niets bijzonders zijn. Maar, breng het allemaal samen aan de
kook met wat kruiden erbij… onweerstaanbaar!
Ook wij als kerk zijn een samenstelling van verschillende ingrediënten:
karakters, opinies, achtergronden, enzovoort.
Wanneer het moet, bijvoorbeeld bij moeilijke sociale (of andere)
omstandigheden, kunnen we samen een duidelijk verschil maken in
onze gemeenschap en in de wereld om ons heen.
De ‘publiciteit’ van onze gezamenlijke inspanningen wordt dan vanzelf zichtbaar, net als de
stoom van een zachtjes sudderende soep.
Anneke van der Tempel
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VAN DE DIACONIE
Komende collecten
17 oktober - collecte tijdens de dienst is voor Werelddiaconaat
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een droog
klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame
en stabiele toekomst. Met een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid.
Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving waarin
verschillende religies in vrede samenleven.

Duurzame landbouw: voedsel voor iedereen

De kerk is met 1300 kerken breed verspreid over heel Noord-Kameroen, een gebied zo groot
als Nederland. Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De
natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter
op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners leven
onder de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk leert boerengezinnen duurzame
landbouwtechnieken. Hun oogst levert meer op, ze leren die goed bewaren en voorkomen
dat de bodem verder uitdroogt. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en kunnen hun
kinderen naar school.

Predikanten opleiden

Al ruim vijftig jaar worden aan het theologische instituut van de kerk predikanten en kerkelijk
werkers opgeleid op verschillende niveaus: van boeren die vrijwillig voorganger zijn tot
volleerd predikanten. Ieder jaar worden veertig jongeren opgeleid: dertig volgen een
bacheloropleiding theologie en tien een masteropleiding. De kerk verspreidt bijbels en
liturgisch materiaal in vijftien lokale talen. Voorgangers leren omgaan met problemen waar
mensen in Noord-Kameroen mee te maken hebben. De strijdt tegen armoede en hoe men
als christenen goed omgaat met moslims, die in het noorden in de meerderheid zijn.
Een prachtig doel voor onze collecte vandaag!
24 oktober - collecte tijdens de dienst is voor algemene diaconale doeleinden
31 oktober - collecte tijdens de dienst is voor het diaconaal quotum
7 november – informatie over collectedoel volgt via de nieuwsbrief
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14 november - collecte tijdens de dienst is voor Dorcas
Dorcas: we geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in
ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende
omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk.
We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom bieden wij
hulp als de nood aan de man is. En redden we levens wanneer die worden bedreigd. Daarom
creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die
uitzichtloos lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we
perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn.
Dat doen we vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Wij zijn daar waar het nodig is.
Daar waar wij nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als
effectief instrument om levens van mensen te raken. We kijken mensen in de ogen en
trekken met hen op.
Samen is voor ons een sleutelwoord. De vele collega’s en samenwerkingspartners in de
landen die ons werkterrein vormen, zijn voor ons van levensbelang. En dat geldt ook voor
allen die met ons optrekken in Nederland. Zonder hun gebed, giften en inzet bestaat Dorcas
simpelweg niet. En vindt het werk geen weg.
Wij verbinden mensen in Nederland aan mensen in nood, aan onze mensen die ter plekke
concrete hulp bieden. Dat maakt Dorcas een onmisbare schakel in een groter geheel. Zolang
er armoede is en ongelijkheid, zolang er onrecht is en onrust, zolang is Dorcas nodig.
Wij zijn Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de
kracht van mensen. Zie ook blz. 19 in dit kerkblad.
Alle hierboven genoemde collecten van harte aanbevolen door de diaconie.

Kinderen van God
‘k Heb een broertje in Haïti
en het klinkt misschien wat dom,
maar nog niet zolang geleden
viel zijn huisje zomaar om,
want de grond begon te schudden
en zijn wereld stortte in,
nu moet hij nog harder knokken
en staat hij weer aan ’t begin.
‘k Heb een zusje in Nairobi
en ook zij had heel veel pech,
want voor haar was in het leven
zelfs geen bedje neergelegd,

zij moest slapen in de straten
zonder dekens, zonder geld,
ik moet heel vaak aan haar denken
en ik sta ervan versteld.
‘k Heb een Vader in de hemel
en Hij wijst mij steeds op hen,
Hij vraagt mij voor hen te zorgen
alhoewel ik hen niet ken,
toch zijn zij ook mijn familie
broertjes, zusjes in de Heer,
kinderen van God de Vader
ik besef het meer en meer.

Alie Holman

Herfstnummer

2021 nr. 7

15

LIEDBOEK
Lied 197

Gij die het sprakeloze bidden hoort
Achter de woorden die wij tot U roepen.
Gij die de mensen ziet zoals geen mens.
Gij die Uw Woord in ons hebt neergelegd
In den beginne als een bron van weten.
Gij die ons hebt geschapen naar U toe.

Liedboek

Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan,
Heradem ons dat wij in U volharden.
Doe lichten over ons Uw lieve naam.

Tekst: Huub Oosterhuis
Melodie: Antoine Oomen

Schepping

Als je het even niet meer weet…
- Wie ben ik?
Als je de weg kwijt bent…
- Wat doe ik hier?
Als je geen woorden meer hebt…
- Ik heb geen idee.
Mag het je dan geruststellen dat je jezelf niet hoeft uit te vinden, dat
jouw levensweg niet alleen jouw eigen project is. Als je ontslagen
wordt, of het lukt je niet een belangrijke opdracht binnen te halen, kun
je je verslagen voelen. Als je partner je verlaat, of een vriendschap
eindigt in onmin, kun je je waardeloos voelen, gedumpt. Als de wereld
om je heen zo snel verandert dat je je er niet meer thuis voelt, kan dat
je heel onzeker maken.
Lied 197 geeft daarbij raad. Het biedt niet God als een oplossing voor
alle problemen: die zijn er, die zijn er om aan te gaan. Maar het wijst
je op de richting van je bestaan: God heeft ons geschapen naar Hem
toe. Hij deed dit bewust: je bent gewild! En als we zelfs dat niet meer
zien zitten, niet weten waar Hem te vinden, bidden we hier om Zijn
vuur, Zijn kracht, Zijn adem, die in ons zorgt dat wij volharden.
Uit: ‘Iedere dag een nieuw begin’
Door: Nienke van Andel
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MEER NIEUWS UIT ONZE GEMEENTE
Het kerkblad, teken van hoop en verbinding
In deze lastige tijd blijkt meer dan ooit dat het kerkblad mensen met elkaar verbindt en hoop
geeft. 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
Via de Nieuwsbrief blijft u op de hoogte van wie er voorgaat in de livestream en van het wel
en wee van onze zieken. U kunt er lezen welke activiteiten doorgaan en welke helaas nog
niet. In de Nieuwsbrieven worden bovendien gebedspunten vermeld waar we samen, als
gemeenschap voor kunnen bidden. Ontvangt u de Nieuwsbrieven nog niet? Meldt u dan aan
bij tinyv.etten@gmail.com, één van uw predikanten of uw ouderling of wijkbezoeker. Dan
zorgen we dat de Nieuwsbrief in uw mailbox komt of in de gewone brievenbus.
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Bedankt
Wij willen een ieder die aan ons gedacht heeft met ons
50-jarig huwelijksjubileum, met bloemen en heel veel
kaarten, Heel Hartelijk Bedanken.
Het heeft ons goed gedaan, dat er zoveel mensen aan ons
gedacht hebben. Wij kunnen op deze fijne dag met veel
zegeningen terugzien.
Met vriendelijke groetjes van
Tsjerkepaad 2021

Lammert en Geertje Paulus,
Bontebok

Tsjerke Nijhoarne iepen

Het was een prachtige zomerperiode voor wat betreft de open
kerkdagen in Nieuwehorne.
Veel bezoekers kwamen binnen toen de vlaggen met “De kerk
is open” aan de heg hingen en de Tsjerkepaadvlag wapperde.
Spontaan hadden enkele muziekgroepen zich al aangemeld om
gebruik te maken van het podium of het orgel.
Organisten en/of trekzakspelers maakten muziek en ook de
Applepie-pipers met hun oude instrumenten waren twee keer
van de partij. Op 11 september, tijdens de monumenten- en de
Cultuur-route dag, was het een bijzondere middag met de
Jan de Roas Sjongers.
De gastvrouwen en -heren, die de bezoekers welkom heten en voor een ieder koffie en thee
klaar hadden staan, waren enthousiast na weer een geslaagde middag. Voor deze
vrijwilligers was er dan ook als speciale dank een boekje met de titel “Het gevoel van
Tsjerkepaad” met verhalen en anekdotes van vrijwilligers en bezoekers uit de kerken van
Fryslân.
Deze gastvrouwen en heren zijn de mensen die graag het gebouw en het cultuurhistorische
erfgoed laten zien. Ze gaan met de bezoekers in gesprek over het interieur van de kerk, het
schilderij, het orgel, de geschiedenis, de kerkelijke gemeente of hebben een persoonlijk
gesprek.
Reacties in het gastenboek geven hiervan een goede indruk.
“Heel hartelijk ontvangen met koffie. Sokke gesellige musyk.
Och sa bedankt. Een mooie oude kerk. Tige gastfrij. Onverwachte
muzikale stop. Heb even dit prachtige orgel mogen bespelen. Fijn om
weer eens “onze” kerk van binnen te zien sinds 1967. Wat een
gastvrije ontvangst door enthousiaste vrijwilligsters. En Pieter mocht
ook nog op het orgel spelen. Met plezier gebracht en genoten.”
Met al deze reacties van de vele Tsjerkepaadgangers kunnen wij weer uitzien naar het
volgende jaar.
Geartsje Nolles en Tiny Nijzing

18

Herfstnummer

2021 nr. 7

Welkom in dit huis
Hier is een stoel voor wie moe is.
Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is geloof voor wie twijfelt.
Hier ben je thuis,
hier wordt je verwacht,
want
zo dikwijls heeft God naar je gezocht,
zo dikwijls heeft Hij op je gewacht.
Uren, dagen, maanden, jaren misschien?
Sta even stil,
bewonder de schoonheid van deze kerk,
adem in het verleden van dit huis
je eigen nieuw begin.
Sluit je ogen, wordt even stil.
Loop ook hier jezelf niet voorbij
en als je straks verder trekt
weet je dan gedragen door Gods zegen,
vrede en alle goeds.
Dit gedicht gekregen bij het bezoek aan de kerk in Akkrum tijdens Tsjerkepaad

Ingestuurd door Wil Berg

Dorcas Voedselactie: iedereen kan meedoen
De Dorcas Voedselactie is er voor mensen zoals de
81-jarige Drande uit Albanië. Zij moet rondkomen van haar
kleine pensioen van € 45. Daar moet ze alles van betalen.
Ook haar medicijnen die ze moet gebruiken voor haar hartproblemen. Bij Drande in huis
woont haar zoon en zijn gezin.
Drande en haar familie krijgen een voedselpakket van Dorcas. Dat is belangrijk, vooral in die
wintermaanden als er geen groente verbouwd kan worden. Het pakket is niet alleen gevuld
met houdbaar voedsel, maar ook met verse, lokale producten. Dit is mogelijk omdat de
producten dankzij het in Nederland ingezamelde geld in Albanië zelf zijn ingekocht. En, erg
belangrijk: we helpen Drande, haar familie én het hele dorp aan een gezonde toekomst.
Door te investeren in de gemeenschap en de ontwikkeling van mensen zijn onze
voedselpakketten en hulp straks niet meer nodig.
Hoe we dat doen? We stimuleren contacten tussen de inwoners van het dorp door
activiteiten te organiseren en we laten mensen met elkaar samenwerken. Maatschappelijk
werkers brengen een bezoek. Aan jonge mensen die nog kunnen werken, geven we
landbouwtrainingen zodat ze zelf een groentekas kunnen beginnen.
Tot die tijd blijft een voedselpakket nodig. De producten die Dorcas normaalgesproken in
Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor € 15 lukt het om een voedzaam
pakket samen te stellen. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze
sneller op plaats van bestemming. Geeft u ook voor voedsel?
Doe mee door te geven aan de collecte die in uw kerk gehouden wordt (in onze kerk is dat
op 14 november). Ga voor meer informatie naar www.dorcasvoedselactie.nl.
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Van de KinderKring

Kofje oerkes – Creativiteit (en gezelligheid) om God te dienen

De afgelopen twee maanden stonden wekelijks op woensdagmorgen en twee wekelijks op
donderdagochtend de deuren van de Vallei open voor het Kofje oerke (ekstra).
De aankomende maanden gaan we daar ook zeker mee door.
Wees van harte welkom om op woensdagen van 9.30 uur tot 10.30 uur bij Geke, Tiny of
Rommie een kopje koffie of thee te komen drinken. Een warme vorm van kerk zijn, zonder
drempel! Op de 1e en 3e donderdagen van de maand, heten Abeltje en Atty u en jou van
harte welkom.
De eerste donderdag van de maand gaan we creatief aan de slag. In november en december
zal dit in het teken staan van kerkdiensten….we maken versieringen die later rond een dienst
terug zullen komen. Tijdens de andere donderdagen gaat Atty meer vertellen over één van
haar prachtige schilderijen. Het is erg bijzonder om met verschillende mensen zo veel
herkenning of beleving in een schilderij te vinden. Deze verhalen zijn iedere keer zeer
waardevol. Het Kofje oerke ekstra start om 8.30 uur met koffie/thee en rond 9.30 uur begint
de activiteit of de bespreking van het schilderij. We hebben stoelen genoeg dus neem gerust
uw buurman of buurvrouw, vriend of vriendin eens mee!
Agenda Kofje oerkes (ekstra):
Woe. 20, 27 oktober van 9.30-10.30 uur
Do. 21 oktober – Schilderij van Atty Stevens
Woe. 3, 10, 17 en 24 november van 9.30-10.30 uur
Do. 4 november – Creatief rond Sint Maarten
Do. 18 november – Kunst en inspiratie met Atty
Woe. 1, 8, 15 en 22 december van 9.30-10.30 uur
Do. 2 december – Kerstversieringen maken
Do. 16 december – Schilderijbespreking met Atty
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Vorming en toerusting seizoen 2021/2022
Vorming en toerusting voor de maand november

De Paradijs Straat
In mijn boekenkast staat het boek: De Paradijs Straat*. Ik werd ooit getroffen door de titel:
ergens ter wereld bestaat een Paradijs Straat! Het boek gaat over een jongeman zonder
werk en met liefdesverdriet. Hij zit in het Tulpenpark in het centrum van Teheran en weet
niet wat te doen, totdat hem een dichtregel van de Oude Dichter wordt gegeven:

Dit moet je weten over het begin. Het verstand is het beste wat God je heeft gegeven.
Het maakt je vrolijk, maar ook bedroefd; gebruik je ogen, je oren en je tong. (Ferdosi**)
Gebruik je ogen, je oren en je tong. Zo gaat de jongeman op pad en loopt de Paradijs Straat
in, naar het theehuis ‘Duizend Handen’. ‘Hoe heet je?’, vraagt de baas van het theehuis.
‘Mijn naam is Alborz’. ‘Hoe kom je aan die naam?’ vraagt de theehuisbaas. ‘Dat is een lang
verhaal’, zegt Alborz. ‘Dat geeft niet, er zijn nog geen klanten.’ En Alborz vertelt: ‘Ik ben
geboren op 21 maart 1970, de eerste dag van het nieuwe jaar. Ik kwam ter wereld op een
tapijt. Een tuintapijt met in het midden een vijver vol goudvissen….’ En zo wordt hij
verhalenverteller in het theehuis.
De Paradijs Straat. Paradijs komt van het oud Perzische woord: paridayda en het staat voor
een ommuurde tuin, een lusthof waar alles is: water, fruitbomen..., maar het is ook een
droom een symbool voor liefde en genot, een vredig leven in en met de natuur, met dieren
en planten. Een droomtuin. Er zijn prachtige schilderijen van dit thema gemaakt en verhalen
geschreven over El Dorado en verloren paradijzen. Paradijs, die omsloten tuin van het begin,
de hof van Eden uit het Boek der Wording, Genesis.
Een donkere avond in november in die prachtige oertuin…. waarover Jesaja al schreef: ‘Ja,
de Eeuwige zal Tsion troosten, al haar puinhopen troosten en haar woestijn maken als een
Eden’.
* De Paradijs Straat is een boek bij de tentoonstelling Paradijs en Co. van het
Tropenmuseum junior 2003-2006
** Abu ʾl-Qasim Ferdowsi Tusi (c. 940–1020) ofwel Ferdosi is een van de bekendste
Perzische dichters, hij schreef: De Shahnameh, het Boek der Koningen
Datum:
Plaats:
Tijd:
Leiding:
Bijdrage:
Contactpersoon:
Emailadres:
Opgave verplicht
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Woensdag 3 november 2021
Langezwaag PKN kerk It Hou 9
19.30 uur
Pastor M. Tiesinga
€ 5,-Mw. M. Jansen
vormingentoerustingoosthoek@gmail.com
o.v.v. mailadres en telefoonnummer

Herfstnummer

2021 nr. 7

Vorming en toerusting in november
Belfast: brandpunt of brandhaard?
In Noord - Ierland ligt het stadje Belfast. Noord - Ierland hoort bij Engeland, en hoewel het
vastzit aan de rest van het eiland hoort het niet bij die rest. Protestanten zijn er blij mee dat
ze Engels zijn. Rooms Katholieken daarentegen helemaal niet. Tot voor kort woedde daarom
een burgeroorlog tussen Roomsen en Protestanten.
Het Engelse leger heeft geprobeerd de vechtende partijen te scheiden maar de Engelse
soldaten kregen zowel de Protestanten als de Rooms Katholieken tegenover zich en hebben
toen maar muren gebouwd in Belfast , hoge muren, kilometers lang, dwars door straten en
tuinen en parken, zogenaamde peace-walls, en ze zijn snel weer vertrokken. Belfast is de
enige stad in Europa met zoveel muren die bevolkingsgroepen van elkaar scheiden. Tot op
vandaag de dag.
In Belfast is een jonge theoloog
geboren, die wel de moderne
Bonhoeffer wordt genoemd, en die
heeft ingezien dat Belfast eigenlijk
overal was. Peter Rollins heet hij.
Traditioneel in het menselijk denken
is, volgens Rollins: wij aan deze kant
van de muur zijn goede mensen, maar
aan de andere kant van de muur
wonen slechteriken. Dat “wij” en “zij”
wordt in de traditionele vormen van
christelijk geloof vaak gevoed,
gerechtvaardigd en -ellendig genoeg- voortdurend voortgezet. Voortgezet tot in de
eeuwigheid, vormgegeven door een hemel voor ‘wij’ en een hel voor ‘zij’.
Peter Rollins woont en werkt nu in Amerika maar houdt elk jaar een festival, in ‘zijn’ Belfast,
voor theologen van over de hele wereld. Ik ben daar vele malen geweest.
Je bent er al snel. Anderhalf uur vliegen vanaf Schiphol en je staat op Belfast International
Airport. In die stad val je van de ene verbazing in de andere. Lieve gastvrije mensen. Pubs
met Guinness en muziek. Flegmatieke klanken op dansende ritmes. Hoe kan het dat deze
mensen elkaars huizen in brand staken en bommen plaatsten in elkaars cafés? Wat heeft die
haat zo aangewakkerd in die vriendelijke Ieren?
Vanavond gaan we daarnaar op zoek. Bewoners van Belfast zelf zeggen: die muren staan
niet tussen onze woonwijken maar ze staan in ons hoofd. Hoe zit dat met ons eigen hoofd?
En: vanavond proberen we ook de vraag op tafel te krijgen of er een uitweg zou kunnen zijn
uit zo’n tweedeling. Welke verhalen over God en mensen hebben we dan nodig?
Datum:
Plaats:
Tijd:
Leiding:
Bijdrage:
Contactpersoon:
Opgave verplicht

Woensdag 24 november 2021
Ontmoetingskerk, Schansbrug 3, 8401 RX Gorredijk
19.30 uur
Ds. J. v.d. Herik
5,-Mw. M. ter Boekhorst
o.v.v. mailadres en telefoonnummer
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De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een
bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind
hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet
meer.
Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen, van
eeuwigheid tot eeuwigheid.
In dat vertrouwen heeft Anneke van der Bijl – van den
Bergs op 7 augustus 2021 haar laatste reis gemaakt naar
het Huis van de Vader met de vele woningen.
Piet Hulshof
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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: dmhasper@ziggo.nl
Predikant Piet Hulshof:
email: piethulshof@pgderegenboog.nl

Verschijningsdata van het kerkblad in 2021:
Kerkblad wordt verspreid in:
Nr. 1 week
2 voor 18 januari
Nr. 2 week
6 voor 14 februari
Nr. 3 week 12 voor 28 maart
Nr. 4 week 19 voor 16 mei
Nr. 5 week 27 voor 11 juli
Nr. 6 week 35 voor 5 september
Nr. 7 week 41 voor 17 oktober
Nr. 8 week 46 voor 21 november

Kopijsluitingsdatum:
Nieuwjaarsnummer
zaterdag 2 januari
40 dagennummer
zaterdag 30 januari
Paasnummer
zaterdag 13 maart
Pinksternummer
zaterdag 1 mei
Zomernummer
zaterdag 26 juni
Startnummer
zaterdag 21 augustus
Herfstnummer
zaterdag 2 oktober
Advent/Kerstnummer zaterdag 6 november

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

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

Rond 21 november 2021 ontvangt u het Advent/Kerstnummer van het kerkblad.
Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met zaterdag 6 november 2021 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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Ingestuurd door
Gea Klein
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KLEURPLAAT

HERFST !
Herfstnummer
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HERFSTDOOLHOF

Hoe kan de eekhoorn bij die heerlijke eikeltjes komen?
Hij moet door het doolhof heen de juiste weg zien te vinden,
wijs jij hem de weg?
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