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CONTACTADRESSEN 
Kerkenraad:   

Voorzitter: Klaas van der Tempel  
Scriba: Reinoud ter Haar  

Ouderlingen: Roelof Porte (wijk 1)  

 Lykele Zwanenburg (wijk 2)  
 Ineke van de Water (wijk 3)  

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

Jeugdouderling: Vacant  
 

College van diakenen: 
Diakenen: Berend Kramer (voorzitter)  

 Gea Klein  
 Geertje Kuperus  

 Pieter Schaper  

 Vacant 
 

College van kerkrentmeesters: 

Ouderling/kerkrentmeester: Klari Douma-de Vries  

 Geke de Jong-Hiemstra  
 Gerrit van der Bij  

 Klaas Meekma  
 Hinke Christoffers  

Predikanten: Ds. Dingena Hasper, Jubbega   

   
 Ds. Piet Hulshof, Jubbega   

    
   

Taakgroep jongeren: Vacant   
 

Taakgroep pastoraat: Ds. Dingena Hasper (contactpersoon)  
 

Taakgroep vieren:  Dingena Hasper (voorzitter)  
 Syarda van der Zee (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   tinyv.etten@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. 
 

Afmelding voor het kerkblad: doorgeven aan de ouderling van uw wijk of de contactpersoon.  

Afmelding voor de nieuwsbrief: stuur een mailtje naar tinyv.etten@gmail.com 
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Kerkblad De Regenboog 12e jaargang nr. 8 

  21 november 2021 – 15 januari 2022 
Advent/Kerstnummer 

BIJ DIT NUMMER  
 

Advent 
Heeft u ‘m al, de nieuwe adventskalender? Die leidt ons door het Bijbelboek Openbaring.  
“Bij uitstek een adventsboek”, aldus scriba René de Reuver. “Openbaring gaat over God die 
komt, die door het oordeel heen Zijn mensen en Zijn wereld redt.”  
Waarom juist dit Bijbelboek? 
Dat heeft alles te maken met ons jaarthema ‘Van U is de toekomst’. Veel mensen maken zich 
zorgen om de toekomst en vragen zich af of de kerk nog toekomst heeft. Het is goed om samen 
deze zorg te bespreken en in Bijbels perspectief te zien. De toekomst is niet aan ons, maar aan 
God alleen, van Hem die is, die was en die komt (Openbaring 1:4). Openbaring geeft ons een 
inkijkje in Gods toekomst. 
Wat is de link tussen Advent en Openbaring? 
Openbaring is een echt adventsboek. Het gaat over God die komt, die door het oordeel heen  
Zijn mensen en Zijn wereld redt. De wereldgeschiedenis staat in het teken van de belofte  
'Alles maak ik nieuw' (Openbaring 21:5). Met de geboorte van Jezus is dit nieuwe van God 
zichtbaar geworden. De 'eerste komst' van Jezus in Bethlehem zet de toon voor Zijn  
'tweede komst' aan het einde der tijden. 
Openbaring 7 
Ontroerend is Openbaring 7: een blik in de hemel met de ontelbare schare uit alle volken, de 
stammen van Israël voorop, en alle tijden - over diversiteit gesproken! -, en de dieren die een  
en al aanbidding zijn voor God en voor het Lam (Jezus). Zij komen uit de verdrukking en loven 
en prijzen God - hemelse liturgie waar ook de dieren in meedoen! 

Bron: website PKN Nederland 
Speciale kerstactie 
Bij dit kerkblad ingevoegd ontvangt u één of twee kerstkaarten met een engel en een 
voorbedrukte tekst erop. Eénpersoons-huishoudingen ontvangen 1 kaart en meerpersoons-
huishoudingen ontvangen 2 kaarten. De bedoeling is dat u die kaart/kaarten gaat versturen naar 
één of twee voor u speciale personen.  
Wie was voor u een engel dit jaar? Wie zou u willen bedanken voor het feit dat hij of zij in het 
afgelopen jaar veel voor u heeft betekend? Verras hem of haar dan met dit lieve kaartje en 
schrijf erop wat u beweegt. Geadresseerden kunnen andere gemeenteleden zijn, maar dat hoeft 
natuurlijk niet. Het is de eigen persoonlijke invulling die u aan deze actie geeft. 
 

Verstuur een blijde boodschap 
Laat de engelen de blijde boodschap van liefde en dankbaarheid verkondigen. Op die manier 
kunt u uw persoonlijke engel bedanken en krijgt kerst dit jaar een heel persoonlijke invulling. 
 

Zou u toch graag een extra kaart willen ontvangen omdat u nóg iemand wilt bedanken?  
Er is nog een aantal kaarten over, dus vraag dan een extra kaart aan via de mail: 
communicatie@pgderegenboog.nl  met vermelding van naam en adres, dan krijgt u nog een 
extra kaart om te versturen naar uw engel. Op =op! 

Taakgroep Communicatie 
Verbinding 
In deze Coronatijd blijft het opnieuw moeilijker om met elkaar contact te 
hebben en te onderhouden. Helaas zien en spreken we elkaar gewoon te 
weinig. Juist met de inbreng van gemeenteleden aan dit kerkblad, komen we 
met elkaar in verbinding. Uw inbreng van een gedicht, tekst, lied, plaatje of 
anekdote is zo waardevol! Schroom dus niet om voor het volgende kerkblad 
iets in te leveren; zo kunnen we elkaar bemoedigen en 'spreken'.  
Dank aan de inzenders voor hun inbreng in dit kerkblad!   
 

Namens de redactie, 
                      Margreet de Boer

mailto:communicatie@pgderegenboog.nl
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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 21 nov.  Ds. D. Hasper en ds. P. Hulshof Organist: Henk v.d. Bij 

Laatste zondag 11.00 uur Koster: Ate Westra Collecte: 1. Alg. Diaconale doeleinden 

kerkelijk jaar  Coördinator: Thea Hofman  2. Kerk 

 Graag aanmelden voor deze dienst  zie blz. 6 3. Prot. kerk, Pastoraat 
          
Zondag OH 28 nov. Ds. D. Hasper Organist: Jelger Goudberg 

Heilig Avondmaal 9.30 uur Koster: Hinke Christoffers Collecte: 1. Voedselbank 

1e Advent  Coördinator: Roelof Porte  2. Kerk 
          
Zondag OH 5 dec. Ds. A. Fraanje Organist: Geartsje Nolles 

2e Advent 9.30 uur Koster: Ane Visser Collecte 1. Diaconaal quotum 

  Coördinator: Jelle Jongsma  2. Kerk 
          
Zondag OH 12 dec. Ds. D. Hasper Organist: Henk v.d. Bij 

3e Advent 9.30 uur Koster: Gerrit v.d. Bij Collecte: 1. Alg. Diaconale Doeleinden 

  Coördinator: Reinoud ter Haar  2. Kerk 

 16.00 uur Sing In (zie blz. 25)   
          
Zondag OH 19 dec. Ds. H. de Jong (Drachten) Organist: Jelger Goudberg 

4e Advent 9.30 uur Koster: Liesbeth ter Haar Collecte: 1. Tear Fund 

  Coördinator: Ineke v.d. Water  2. Kerk 

  

 

 3. Prot. Kerk, Pastoraat 
          
Vrijdag OH 24 dec.    

 19.00 uur Kinderkerstfeest Organist: Anton v.d. Meulen 
           

21.30 uur Kerstnachtdienst Vrije Fries  

  Koster: Wiepkje Hoekstra Collecte: Alg. Diaconale Doeleinden 

  Coördinator: Thea Hofman   
          
Zaterdag OH 25 dec. Ds. P.W. Hulshof Organist: Anton v.d. Meulen 

1e Kerstdag 10.00 uur Koster: Rommie Haarsma Collecte: 1. Lichtpunt Kollumerzwaag 

Gezamenlijke dienst  Coördinator: Roelof Porte  2. Kerk 
          
Zondag MILDAM 26 dec. Ds. P.W. Hulshof Collecte: Nader te bepalen 

2e Kerstdag 9.30 uur Gezamenlijke dienst   
          
Vrijdag JUBBEGA 31 dec. Ds. D. Hasper en ds. P. Hulshof Collecte: Nader te bepalen 

Oudjaarsdag 19.30 uur Gezamenlijke dienst   
 2022    
Zondag OH 2 jan. Ds. D. Hasper   

 9.30 uur Koster: Johan Hofman Organist: Anton v.d. Meulen 
 

 Coördinator: Ineke v.d. Water Collecte: 1. De Zonnebloem 

  

Na de dienst koffie in De Vallei 
nieuwjaarswensen uitwisselen  2. Kerk 

          
Zondag OH 9 jan. Gospelgroep Sinjael Collecte: 1. Diaconaal quotum 

 9.30 uur Koster: Hinke Christoffers  2. Kerk 

  Coördinator: Thea Hofman  

 

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

 

 Coronamaatregelen worden weer ingesteld: handen schoon bij betreden kerk,  
 1,5 meter afstand in de kerk, mondkapje op tijdens lopen, toezicht door coördinator.
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Bij de Diensten 
 

Op 21 november gedenken we de mensen die ons in het voorbije jaar ontvallen zijn.  
In onze gemeentes noemen we de namen van onze overleden gemeenteleden en zullen we 
voor ieder van hen een kaarsje aansteken.  
Voor deze zondag vragen we u om u even aan te melden voor de dienst via: 
kerkdienst@pgderegenboog.nl Gelukkig is er de livestreaming; u kunt rechtstreeks meekijken 
en meevieren bij deze bijzondere dienst via het internet.  
De dienst begint om 11.00 uur in de kerk van Oudehorne! 
 

Omwille van de privacy zijn de namen van de overledenen niet in de webversie vermeld 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
Als de donkere nacht van 't verdriet om ’t verlies 
je overvalt als 'n overval. 
Als je in je levensboot alleen verder moet 
beroofd van wie jouw liefste en warmste licht was, 
dan word je zoeker naar licht en troost, 
tastend als 'n blinde, 
beroofd van licht. 
Als je liefste licht sterft, 
sterf je mee en word je ondergedompeld in 't donkere water van 't verdriet.  
Als die dingen gebeuren, 
ontsteek dan dit licht, 
omdat ons beloofd is dat de nacht zal overgaan 
in troostend ochtendlicht 
 

Jens Declercq      Ingestuurd door Syarda van der Zee 
 

28 november is eerste Advent. We gaan dan van start met het Adventsproject van de 
kinderen: het plakboek van Lukas (zie elders in dit kerkblad). Op deze zondag hopen we ook 
met elkaar de Maaltijd van de Heer te vieren.  
 

Kerst 2021: Geef licht! 
De Kerstnachtdienst is dit jaar om 21.30 uur in de kerk van Oudehorne.  
De Vrije Fries zal dan spelen. We hopen weer samen alle bekende Kerstliederen te kunnen 
zingen en een echt, warm en licht Kerstfeest te kunnen vieren.  
Houd wel de Nieuwsbrief in de gaten (is ook via de website te lezen). Het kan zijn dat de 
situatie verslechtert en we toch gedwongen zijn aanpassingen te doen.  
 

Coronamaatregelen worden weer ingesteld: handen schoon bij betreden kerk,  
1,5 meter afstand in de kerk, mondkapje op tijdens lopen, toezicht door coördinator. 

mailto:kerkdienst@pgderegenboog.nl
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Kerkdiensten buurgemeenten 
 

 
Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag 
   

Zondag 21 november (9.30 uur)    Zondag 28 november (9.30 uur) 

Bijzonderheid: Zondag van de voleinding / koffie  Bijzonderheid: 1e advent 
Voorganger: ds. Piet Hulshof     Voorganger: ds. Piet Hulshof 

 
Zondag 5 december (9.30 uur)     Zondag 12 december (9.30 uur) 

Bijzonderheid: 2e advent / viering H.A. / koffie   Bijzonderheid: 3e advent 
Voorganger: ds. Piet Hulshof      Voorganger: ds. G.  Martens 

 

Zondag 19 december (9.30 uur)     Vrijdag 24 december (22.00 uur) 
Bijzonderheid: 4e Advent     Bijzonderheid: Kerstnacht 

Voorganger: ds. Piet Hulshof     Voorganger:  ds. Piet Hulshof 
        M.m.v.: ’t Sjongfolk o.l.v. Luuk Wink 

 

Zaterdag 25 december (10.00 uur)    Zondag 26 december (9.30 uur) 
Bijzonderheid: 1e Kerstdag     Bijzonderheid: 2e Kerstdag  

Voorganger: ds. Dingena Hasper    Gezamenlijke dienst in Mildam 
        Voorganger: ds. Piet Hulshof 

 
Vrijdag 31 december (19.30 uur)    Zondag 2 januari (9.30 uur)  

Bijzonderheid: oudejaarsavond      Bijzonderheid: Nieuwjaar/ koffie 

gezamenlijke dienst in Jubbega     Voorganger: ds. Piet Hulshof     
Voorgangers: ds. Dingena Hasper en ds. Piet Hulshof 

 
Zondag 9 januari ( 9.30 uur)     Zondag 16 januari (9.30 uur) 

Voorganger: dhr. Ulbe Zwaga    Voorganger: ds. G. Martens 
  

 

 
Katlijk/Mildam 
 

Zondag 21 november (9.30 uur)    Zondag 28 november (9.30 uur) 

Dienst in Katlijk (Laatste zondag kerk. jaar)   Dienst in Mildam (1e Advent) 
Voorganger: ds. D. Hasper, Jubbega    Voorganger: ds. G. Martens, Bontebok 

           
Zondag 5 december (9.30 uur)     Zondag 12 december (9.30 uur)  

Dienst in Mildam (2e Advent)     Dienst in Mildam (3e Advent) 

Voorganger: ds. D. Hasper, Jubbega    Voorganger: dhr. H.Brouwer, Rouveen 
        

Zondag 19 december (9.30 uur)      Vrijdag 24 december (20.00 uur) 
Dienst in Mildam (4e Advent)     Dienst in Katlijk (Kerstnachtdienst) 

Voorganger: ds. IJ. Riemersma, Heerenveen   Voorganger: ds. D. Hasper, Jubbega 

      
Zaterdag 25 december (9.30 uur)     Zondag 26 december (9.30 uur) 

Dienst in Oudehorne - 1e Kerstdag (gezamenlijk)  Dienst in Mildam (gezamenlijk) 
Voorganger: ds. P. Hulshof, Jubbega    Voorganger: ds. P. Hulshof, Jubbega 

     

Vrijdag 31 december (19.30 uur)     Zondag 2 januari (9.30 uur)  
Dienst in Jubbega (gezamenlijk)     Dienst in Mildam 

Voorgangers: ds. D. Hasper/P. Hulshof    Voorganger: dhr. S. de Jong, Joure 
     

Zondag 9 januari (9.30 uur)      Zondag 16 januari (9.30 uur) 
Dienst in Mildam       Dienst in Mildam 

Voorganger: ds. D. Hasper, Jubbega    Voorganger: ds. E. v.d. Sluis, Joure 
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MEDITATIE 
 

Engelengeduld 
Nog even, en dan is het weer Kerst.  
Dit is de tijd van lichtjes, warmte, samenzijn. Samen zingen in de kerk, de Kerstliederen zijn 
de bekendste kerkliedjes die er zijn. En samen Kerst vieren, met eten en drinken, 
gezelligheid. Maar net als vorig jaar zal ook dit jaar niet zomaar feest gevierd kunnen 
worden. Onzekerheid, maatregelen, zorg en toch ook wat angst maken het moeilijk om je 
voluit voor te bereiden op Kerst. Durven we ons te verheugen op Kerst?  
Hoelang nog voor we weer net als vroeger grote plannen kunnen maken? Hoelang nog, voor 
we niet meer bang hoeven zijn dat alles op het laatste moment niet door kan gaan?  
We weten het wel, geduld is een schone zaak. Het is één van de vruchten van de Geest. 
Maar het is beslist niet gemakkelijk. In onze samenleving merken we dat ook. Het is zolang 
goed gegaan met ons, dat we daar niet zo goed meer in zijn. Ik ook niet.  
Voor je het weet laten we de moed zakken. Of we worden boos, teleurgesteld, haken af.  
 
Soms ontmoet ik mensen met geduld, engelengeduld. Mensen aan wie je je kunt optrekken, 
omdat ze kunnen aanvaarden hoe het loopt en hoop blijven houden. Dit zijn vaak mensen 
die zelf het één en ander al hebben meegemaakt in hun leven. Mensen waarover Paulus 
schrijft: we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en 
betrouwbaarheid tot hoop (Rom.5:3b).  
Volharding is een ander woord voor geduld. Letterlijk staat er, vertaald uit het Grieks: ‘er 
onder blijven’. Dus niet weglopen maar heel bewust je schouders er onder zetten. Zo lang 
als dat nodig is. En blijven hopen, vooruit blijven kijken. Want ook dat hoort bij geduld en 
volharding: we leren ze uit het verleden, maar ze zijn gericht op de toekomst. Een toekomst 
die we nog niet goed kunnen zien. Maar waarop we vertrouwen dat die zal komen.  
 
Met Kerst vieren we dat er een Kind werd geboren. Hij kwam niet om al onze problemen op 
te lossen. Hij bracht geen welvaart of voorspoed. Zelfs geen garantie op een leven zonder 
verdriet en zorgen. Dit Kind bracht licht en hoop. En hoe donkerder de wereld is, des te 
helder zal zijn licht schijnen. Hoe moedelozer we worden, des te meer kan zijn boodschap 
van liefde en hoop ons helpen. Kerst gaat uiteindelijk niet over grote feesten, succesvolle 
activiteiten en uitgebreide maaltijden. Het gaat er om dat wij ons lichtje aan laten steken 
door het Zijne. En met engelengeduld ieder op onze eigen manier en plaats licht blijven 
geven. Tot het laatste donker verdwenen is.  
 

DOE DE LICHTEN AAN 
 

Doe de lichten aan 
tegen alle duister in 
  

Zet de lichten voor het raam 
ga niet in het donker zitten 
  

Wees zelf een lichtpunt 
straal licht en interesse uit 
  

Geef het licht de ruimte 
tegen alle angst in 
  

Verspreid het licht van de aandacht 
breng hoop aan het licht ondanks alles. 
  

Sluit de gordijnen niet 
Open je voor elkaar. 
 

                Kaars van verbinding  Ds. Dingena Hasper 
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24/7 Goed Nieuws  
Wij leven in een wereld waarin wij elke moment van de dag het meest recente nieuws 
kunnen weten. Als het gaat over nieuws in ons eigen land of het buitenland, we weten het 
even snel, vaak terwijl het gebeurt. Gaat het over de pandemie, over de politiek, of de 
klimaatcrisis, het is even indringend en overheersend. Dit kan belangrijk zijn voor sommige 
mensen, maar ikzelf word er moe van, want het meeste nieuws is niet goed nieuws.  
Integendeel, het is meestal behoorlijk slecht nieuws. We worden er niet erg vrolijk van.  
En toch snakt de wereld naar goed nieuws. Wij snakken naar goed nieuws. 
 

Wist u dat aan het begin van het Kerstverhaal, zoals wij 
het kennen uit het evangelie van Lucas, er wel over 
goede nieuws wordt gesproken? Sterker nog, het gaat 
over goed nieuws dat het hele volk met grote vreugde 
zal vervullen (Lucas 2:10). En toch, als gelovige 
mensen, lijkt het lang niet altijd vanzelf spekend dat 
‘vreugde’ een kenmerkend onderdeel van ons leven is, 
laat staan ‘grote vreugde’ zoals de engelen het 
noemden. Zelfs in de Advent- en Kersttijd is het mogelijk dat deze vreugde ontbreekt te 
midden van al de lichtjes en glimlachende gezichten om ons heen. Sterker nog, het is 
mogelijk dat wij dit seizoen ingaan met een zware last op onze schouders. Misschien missen 
we een geliefde, hebben we zorgen over onze gezondheid, zuchten we over de gevolgen van 
het coronavirus in onze maatschappij, of twijfelen we over de waarheid van de dingen die 
we anders altijd zo vanzelfsprekend gevonden hebben, zoals het geloof zelf.   
 

Wat staat er ook alweer in de evangeliën? De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en 
men zal hem de naam Immanuel geven, wat betekent “God met ons.” Dit kind moest de 
naam Jezus (Yeshua in het Hebreeuws) krijgen, want ‘hij zal zijn volk bevrijden van hun 
zonden’ (Mattheus 1:21 en 23). Is dit het goede nieuws? Brengt dit vreugde voor het hele 
volk? Ja, dit is het goede nieuws waarover de engelen spraken. Juist over onze Immanuel, 
die geboren werd om ons te redden, ons heel te maken, het ons mogelijk te maken dat wij 
Gods liefde kennen. De vreugde waarover de engelen over vertelden komt niet zomaar 
aanwaaien in ons leven. Zij komt in een leven dat vertrouwt en hoopt op onze Verlosser, 
Jezus. God is met ons, en Hij is met mij. Hij is niet in onze kerken, huizen, dingen of geld.  
Hij is in onze harten. Als God niet in onze harten is, wat voor zin heeft het te denken dat Hij 
wel in alle andere dingen is.  
 

Hier is een paradox over de waarheid van het Goede Nieuws. Aan de ene kant neemt het 
goede nieuws niet alle verdriet en angst en twijfel weg uit ons leven. Net als ieder mens, 
gelovig of niet, het leven komt met minder fijne momenten. Maar de andere kant van het 
goede nieuws is dit: dat we wel vertrouwen, en hoop, en perspectief kunnen ervaren voor 
het dagelijkse leven. Wij moeten niet de fout maken te denken dat vreugde hetzelfde is als 
blijdschap. Het is een keuze om te vertrouwen dat God zijn beloftes zal nakomen. Vreugde is 
de metgezel van het geloof! Vreugde is de metgezel van Advent en Kerst, en zelfs het hele 
jaar, want Immanuel is met ons! God is met ons, 24/7!    
 

Dat is het goede nieuws  

van de grote vreugde  

waarmee God  

ons wil vervullen. 

 
              
 Anneke van der Tempel 
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GROET UIT JUBBEGA 
 

Tijd van gedenken op 20 en 21 november 
Iedereen, jong en oud en ongeacht geloof of levensbeschouwing, is van harte welkom om 20 
november in de kerk in Nieuwehorne een kaarsje aan te steken vanwege het gemis van een 
dierbare of om stil te staan bij een voor hen bijzondere gebeurtenis.  
De kerk van Nieuwehorne is daarvoor opengesteld op zaterdag 20 november van  
16.00 uur tot 18.00 uur. Kaarsjes zijn aanwezig en u kunt in alle rust plaats te nemen in een 
van de kerkbanken, of even praten met één van de vrijwilligers.  
 
  
  
 
 
In de dienst van 21 november in de kerk van Oudehorne worden de gemeenteleden 
herdacht die afgelopen jaar zijn overleden. De dienst begint om 11.00 uur. Samen staan we  
stil bij de liefde, het verdriet en het gemis van hen die een dierbare moesten afstaan (zie 
ook blz. 6). Nabestaanden, en ook zij die in het verleden al een dierbare moesten missen, 
kunnen een kaarsje branden om de gedachtenis levend te houden. Voorgangers zijn  
ds. Dingena Hasper en ds. Piet Hulshof. 
 
Samen bidden  
Om de week op donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur is iedereen welkom in de Vallei om 
samen te bidden, voor de gemeente en de wereld maar ook voor persoonlijke zorgen.  
Hardop of zacht, dat maakt niet uit, we doen het samen. U en jij bent welkom! 
Ook als je niet kunt komen maar een gebedspunt wilt inbrengen dan kan dat: 
via de telefoon (bellen of appen) 06-44199474 of via de mail: 
dmhasper@ziggo.nl. Dit jaar komen we nog bijeen op 11 november (19:30u), 
25 november en 9 december. 
 
De dominee op bezoek?  
Vindt u het prettig als ik een keertje langskom, of zit u zelfs al een tijdje te wachten op een 
telefoontje of bezoekje van mij? Ik zou het heel fijn vinden als u mij dat even laat weten.  
U zou mij daar erg mee helpen en ik kom graag. Als u mij belt maken we meteen een 
afspraak: 06-44199474. Mailen kan ook: dmhasper@ziggo.nl 

een hartelijke groet,  
ds. Dingena Hasper 

 
Uit het Glazen Huis   
In deze tijd kijken we terug naar het jaar dat achter ons ligt. Er is veel om dankbaar voor te 
zijn, Christ is gelukkig vrij goed hersteld van zijn legionellabesmetting, Anastasia is geboren 
op 5 februari, onze kleindochter. En in december komt er als alles goed gaat in onze familie 
nog een klein meisje bij.  
We kijken wel met veel zorgen naar de wereld om ons heen, ook naar onze gemeente. Er is 
zoveel veranderd dat het erg moeilijk is geworden om vooruit te kijken. Zo vaak al moesten 
op het laatste moment dingen worden veranderd of zelfs afgezegd, we merken dat dit een 
zware tol eist van de mensen die in de gemeente de kar proberen te trekken. Velen zijn 
moedeloos of wachten het maar wat af. Juist daarom blijven we bidden voor en hopen op 
een mooie toekomst met elkaar. We zijn in Gods hand, een betere plek is er niet. Laten we 
er samen voor gaan: een goed, gezond en gezegend 2022! 
Warme groeten in koude dagen, ook namens Christ, 

Dingena Hasper 
 

mailto:dmhasper@ziggo.nl
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GemeenteGroeiGroep 
Misschien dacht je wel: “Gebeurt en nog wat met de GGG? We horen er niets meer van.” Het 
is inderdaad lang stil gebleven. Dat betekent niet dat er niets is gebeurd. De hoop om het 
weer op te pakken begon weer te groeien en we hadden zelfs plannen om dit jaar nog te 
beginnen met een herstart van de GGG. Maar door de oplopende besmettingen hebben we 
toch besloten om die herstart uit te stellen naar volgend jaar. Dat is jammer, maar het kan 
helaas niet anders. Zodra het wel weer kan, komen we met een nieuw voorstel. Dat zetten 
we dan in de nieuwsbrief. Dus houd die maar in de gaten. 

Jelle Jongsma en Piet Hulshof 
Omtinken 
Oude-/Nieuwehorne 
Mw. B. van der Molen-Kroes heeft al een hele tijd veel last van haar 
schouder, daardoor wordt ze erg beperkt in haar mogelijkheden. Sterkte 
gewenst, we hopen en bidden dat er toch gauw verbetering komt! 
 

Mw. G. Wittermans-Feenstra is 6 oktober in Groningen geopereerd. 
Ze had al een hele tijd last nekklachten, we hopen dat ze nu eindelijk met 
haar herstel kan beginnen en gauw weer zoveel mogelijk van haar 
bewegingsvrijheid terug krijgt! Sterkte gewenst, kracht en zegen voor uw 
beiden!  
 

Mw. Kuperus-Aikema heeft in het ziekenhuis gelegen met hartproblemen. Gelukkig kon ze 
een pacemaker krijgen die deze problemen hopelijk voor het grootste deel helpt oplossen. Ze 
is inmiddels gelukkig weer thuis. We wensen u een voorspoedig herstel en Gods kracht en 
zegen.  
 

Marcel, de 22-jarige kleinzoon van Alle en Annie van der Wal heeft een ernstig 
ongeluk gehad en ligt in het ziekenhuis van Groningen. De zorgen zijn groot, de 
toekomst erg onzeker. We bidden en hopen met jullie mee om een wonder en om 
Gods kracht en vrede in deze donkere dagen.  

 

Katlijk/Mildam 
Dhr. Bredewout heeft opnieuw enige tijd in het ziekenhuis doorgebracht nadat hij onwel is 
geworden. Gelukkig gaat het inmiddels beter met hem en is hij weer thuis.  Sterkte gewenst, 
we hopen dat u beiden zich gedragen mogen weten door de liefde van God en van zijn 
gemeente. 
 

Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag 
Bij Renske Hartman kwam er rouw door het overlijden van haar zus Dieuwke. We bidden 
jou en de andere familieleden veel kracht en troost toe in het gemis. 
 

 

Geef licht! 
Geef licht! is het thema van Kerst dit jaar. We hopen oprecht dat het niet meer zo donker 
wordt als vorig jaar, maar er zijn opnieuw veel mensen die ziek worden, voorlopig zullen we 
met allerlei extra zorgen en maatregelen moeten leren leven. Dat betekent voor onze 
gemeente dat we elkaar nog steeds minder kunnen zien, er zijn minder activiteiten en velen 
voelen nog steeds veel schroom om langs te gaan of bezoek te ontvangen. Daarom deze 
oproep: let een beetje op elkaar. Blijf kaartjes sturen, bel een keertje extra. Zo kunnen we 
voor elkaar een lichtje zijn in deze donkere dagen.  
 

Noflike krystdagen en folle lok, sûnens en seine yn ’t nije jier 
Dat zijn bekende woorden maar wij wensen jullie dat toe vanuit ons hart. En als we dan 
denken aan wat God met Kerst heeft laten zien, dat Hij in onze donkere wereld is gekomen 
om het licht te maken, ja dan krijgen die bekende woorden nog meer lading en betekenis. 
Het is ons verlangen dat we samen verder mogen groeien in die liefde van God en dat we 
daardoor die liefde ook meer en meer zullen uitstralen.  

Uw predikanten 



Advent/Kerstnummer                           2021 nr. 8 
12 
 
 

VAN DE KERKERAAD  
 
In het kerkblad Petrus las ik laatst een interview met de Syrische bisschop Boutros (de 
Midden-Oosterse versie van de naam Petrus) over de gevolgen van de oorlog in Syrië. 
Kerkgebouwen zijn beschoten, gebombardeerd, verwoest. Het land is ontredderd. 
Desondanks gaan de Syrische christenen hun kerken herstellen, onder meer door onze hulp 
via onze Diaconie en Kerk in Actie. Maar de uitdaging is groot: nauwelijks bouwmateriaal, 
geen geld, een zwakke economie. Wat zegt de bisschop? “Jullie laten zien wat het is om één 
in Christus te zijn. Jullie voelen mee met onze moeilijkheden en laten ons niet alleen.  
Dat geeft ons hoop”. 

 

Nu terug naar Nederland, naar Oude- en Nieuwehorne. Ook hier zijn uitdagingen. 
Teruglopende ledenaantallen bijvoorbeeld. Ik zou er nog een paar kunnen noemen. Corona 
is weer terug met volle kracht. Om moedeloos van te worden. Ik denk aan onze dominees 
en alle vrijwilligers hier, die vaak hart en ziel steken in onze gemeente. De kerk is niet de 
enige organisatie die te lijden heeft van corona. Sportclubs, harmonieën, allerlei clubs die op 
vrijwilligers draaien hebben te maken met soortgelijke problemen als onze kerken. 
Vrijwilligers haken af. De stress wordt te groot. Waar je aannam dat we weer terug konden 
gaan naar een soort normaal, blijkt dat niet zo te zijn. 

Maar die hoop die Syrische christenen hebben in een zwaar getroffen land, kunnen wij die 
niet hebben? Ik denk het wel. We zijn immers één in Christus, zegt de bisschop. Als we dat 
constant voor ogen houden, is er niet alleen heden en verleden, maar ook toekomst. Voor 
ons, voor onze broeders in Christus waar ook ter wereld. Geloof, hoop en liefde- dat is het 
fundament van de kerk waarop wij bouwen en herbouwen. 

De classis Fryslân heeft geregeld bijeenkomsten. De classis is een soort Fries bestuur voor 
alle PKN-gemeenten in onze provincie. De kerkeraad heeft besloten kandidaten namens onze 
gemeente voor te dragen. Zo hopen we mee van gedachten te kunnen wisselen over 
kerkelijke uitdagingen in het Friese land. Voorzitter van de Classis is ds. Wim Beekman, die 
ook kolommen schrijft in de Leeuwarder krant. We hebben hem uitgenodigd om deel te 
nemen aan onze kerkeraad en dat gaat maart volgende jaar gebeuren. 

Ik houd het hierbij. Als u dit leest, heeft u inmiddels de Gemeente Avond op 10 november 
kunnen bijwonen, waar het nodige ter sprake kwam. Natuurlijk ijs, weder en corona 
dienende!  

Als besluit wat mooie Friese dichtwoorden van Fedde Schurer voor ons mêde bodders 
(vermoeide zwoegers), waarin een nabije God die zwoeger troost brengt met de mooie 
momenten: een vriendenhand, een lach, een zonneglans: 

Sa nimt God soms de lêsten fan ùs moed 

En lit ús sykhelje yn syn reine loften; 

wy witte ien amerij ús deun by Him. 

Sa is syn treast de mêdde bodder goed; 

En tankjend nimt er se, de freedge skoften, 

in freonehân, in laits, in sinneglim. 

 

Mei golle groetnis, nammens de Tsjerkerie,  
Klaas van der Tempel 
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Verslag bezinning-dag Kerkeraad  
Nadat ik net 3 weken eerder bevestigd was als ouderling-kerkrentmeester stond er meteen 
al een uitje op het programma voor de kerkenraad van Oude- en Nieuwehorne en Mildam, 
namelijk een bezinning-dag op 9 oktober jl. in de prachtige oude en grote St. Gertrudiskerk 
in Workum (de eerste standplaats van onze dominee Dingena Hasper). 

 

We reden deze zaterdagmorgen vroeg in de mist naar Workum 
waar het programma om 10.00 uur zou beginnen. Ds. Nynke 
Dijkstra-Algra (dochter van Hendrik Algra) was uitgenodigd om ons 
deze dag te begeleiden. Eerst hebben we natuurlijk even een 
rondje gelopen door de prachtige oude kerk en o.a. de oude 
gildenbaren, het houtsnijwerk en andere dingen bekeken, waarbij 
onze beide dominees vaak uitleg konden geven. 
Nadat ds. Dingena een inleiding had gehouden over Martha en 
Maria hebben we onder leiding van ds. Nynke Dijkstra verschillende 
opdrachten uitgevoerd. We moesten in groepjes van ca. 3 personen 
ons verspreiden in de kerk en o.a. praten over vragen die we op 

een strookje papier hadden meegekregen om zodoende wat meer over de andere personen 
te weten te komen. Ook moesten we met 2 personen om de beurt net doen alsof we als gast 
onze eigen kerk binnenkwamen en dan tegenover de ander onze kerk aanprijzen!  
Het was de hele morgen mistig en dus steenkoud in de kerk. We waren daarom blij dat het 
12.00 uur was en we in het moderne gebouwtje tegenover de 
kerk, waar verwarming was, even een lekker warme kop soep 
en wat broodjes konden eten. 
Gelukkig kwam de zon er toen door en hebben we aansluitend, 
ook weer in groepjes, een wandeling door Workum gemaakt, 
waarbij we als opdracht meekregen om een foto te maken 
m.b.t. ons geloof. Het resultaat hiervan ziet u her en der tussen 
en onder deze tekst. 
 

Het middagprogramma hebben we vanwege de temperatuur 
voortgezet in het gebouwtje tegenover de kerk. We kregen van 
ds. Nynke Dijkstra weer een opdracht om ca. 15 strookjes 
papier met daarop steekwoorden zoals bijv. Bijbel, Gebouwen, 
Jezus, Zingen e.d. in volgorde van belangrijkheid voor ons 
geloof van boven naar beneden neer te leggen op tafel, waarna 
ze de resultaten daarvan met ons doorgenomen heeft. 
 

Om een uur of half 5 zijn we weer huiswaarts gegaan waarna we de dag heel gezellig 
afgesloten hebben met een barbecue bij Reinoud en Liesbeth. Al met al was het een heel 
geslaagde dag waarbij we misschien nieuwe inzichten hebben gekregen en elkaar in een 
andere setting dan gebruikelijk wat beter hebben leren kennen. 

Namens de Kerkeraad,  
Klari Douma 
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Gemeenteavond De Regenboog Oude- en Nieuwehorne 
 

Op 10 november jl. hebben we als gemeente, voor het eerst sinds ruim anderhalf jaar, een 
gemeenteavond beleefd. In de kerkzaal van Oudehorne, zodat we ruimschoots rekening met 
elkaar konden houden in verband met de Covid-19 maatregelen en zodat de thuisblijvers via 
de livestream toch ook konden meedoen. Er waren 48 gemeenteleden fysiek aanwezig in de 
kerkzaal en de livestream is, op moment van schrijven, door 80 adressen bekeken (waarbij 
niet bekend is hoeveel personen per adres gekeken hebben).  
Al met al een goed bezochte/- bekeken gemeenteavond dus. 
We hebben een grote nadruk proberen te leggen op de afgelopen periode, waarin we geen 
gemeenteavond konden organiseren. Daarbij paste een bezinning: Gods nabijheid zoekende 
in een samenleving waarin we afstand tot elkaar moeten houden. Onze verbondenheid als 
broeders en zusters in Christus. 
 

We hebben gesproken over de hoofdthema’s voor dit seizoen. 
Ons beleidsplan 2023-2027, zullen we begin volgend jaar vorm moeten gaan geven. 
Wij spraken over onze verdieping van de samenwerking met Mildam en Katlijk en in het 
verlengde daarvan de herziening van het Oosthoek-verband. 
Ook de bouwcommissie was in afvaardiging aanwezig om te presenteren wat zij met hun 
opdracht over renovatie en verbouwing van kerk en Vallei gedaan hebben. Er is hard 
gewerkt. We hebben de globale financiële situatie van onze gemeente besproken en de 
uitdagingen die dit met zich meebrengt.  
 

Ik hoor graag van enkelen die via de livestream hebben gekeken hoe u dit beleefd heeft, wat 
beter kan en wat goed ging. Dat geldt natuurlijk ook voor de mensen, die fysiek aanwezig 
waren in de kerkzaal. 
 

Uw scriba, Reinoud ter Haar 
Heer, wat een voorrecht 
 

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 

schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, 

samen te dienen, te zien wie U bent, 

want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 

als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. 

Vol van uw liefde, genade en kracht, 

als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
 

Samen te strijden in woord en in werk. 

Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 

Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 

als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 

als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. 

Vol van uw liefde, genade en kracht, 

als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
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VAN DE DIACONIE 
 

Komende collecten  
   

21 november - collecte tijdens de dienst is voor algemene diaconale doeleinden 
Derde collecte is voor Protestantse Kerk, pastoraat 
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor 
mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De 
Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere 
door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of 
dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De 
kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit. 
 
28 november - Eerste Advent, viering Heilig Avondmaal  
collecte tijdens de dienst is voor de voedselbank  
Meer dan 1 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. De voedselbank helpt wekelijks 
40.000 gezinnen met voedselhulp en gaat zo voedselverspilling tegen. 
De missie:  Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland 
die het tijdelijk zelf niet redden. Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. 
De visie: In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De 
voedselbanken helpen  diegenen die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te 
voorzien van voedselhulp. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, wordt er 
samengewerkt met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen de 
voedselbanken er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten 
verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van de klanten te 
vergroten, wordt er samengewerkt met lokale organisaties die de klanten helpen om weer op 
eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. Vandaag begint ook de 
inzameling van levensmiddelen voor de voedselbank, deze actie en de collecte bevelen wij 
van harte bij u aan. Zie ook de toelichting op blz. 17. 
 
5 december - Tweede advent 
collecte tijdens de dienst is voor het diaconaal quotum 
 
12 december - Derde advent 
collecte tijdens de dienst is voor algemene diaconale doeleinden 
De derde collecte is voor de kledingbus:  
Sinds juli 2017 is de kledingbus actief in Súdwest Fryslân. De doelstelling van de mobiele 
kledingbus is drieledig: 
Ten eerste wil de kledingbus een bijdrage leveren aan de ontmoetingsmogelijkheden en 
gemeenschapszin in de wijken en plaatsen waar we komen. Mensen die kleding brengen of 
halen en kunnen elkaar bij de koffietafel achter in de bus, ontmoeten. 
Ten tweede biedt de kledingbus gratis kwalitatief goede kleding aan. Ook kunnen boeken 
of speelgoed geleend of geruild worden. Daarnaast nemen we kleding in die niet meer 
gedragen wordt. 
Ten derde is de kledingbus een mooie plek voor mensen die weer eens wat werkervaring 
en -structuur willen opdoen. Ook mensen die wat rustiger aan willen doen wat werk betreft, 
vinden bij de kledingbus een alternatieve werkplek. Zonder donaties en sponsoring kan de 
kledingbus niet bestaan. We verdienen niet aan de kleding en de koffie. Mensen mogen een 
vrijwillige bijdrage in een collectebus doen. Deze vrijwillige bijdragen dekken niet de kosten 
voor brandstof, verzekeringen, eigen risico bij schade, reparaties en horecabenodigdheden. 
Hiervoor is € 10.000 tot € 15.000 extra nodig. Er zijn gelukkig al particulieren en bedrijven 
die de kledingbus financieel steunen. Laten wij als gemeente dit ook doen met een gift. 
 

19 december - Vierde advent 
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collecte tijdens de dienst is voor Tearfund 
Tearfund werkt aan noodhulp en aan ontwikkeling van gemeenschappen. Dat doen we bij 
voorkeur via lokale kerken. Want we geloven dat de lokale kerk een geweldig instrument is 
voor de bestrijding van armoede en onrecht. 
Kerk en gemeenschap 
Wij trainen kerken om - samen met de gemeenschap waartoe zij behoren - de problemen in 
die gemeenschap te inventariseren en aan te pakken. Daarbij maken kerk en gemeenschap 
zoveel mogelijk gebruik van de middelen die zij zelf al tot hun beschikking hebben. Zo wordt 
gewerkt aan de blijvende weerbaarheid van de gemeenschap. Want mensen moeten niet 
afhankelijk blijven van hulp van buitenaf. De training van lokale kerken gebeurt via onze 
partnerorganisaties. Zij dragen kennis over en begeleiden de kerken bij het helpen 
ontwikkelen van hun gemeenschap. Soms is het niet mogelijk kerken te betrekken bij onze 
activiteiten, terwijl er wel sprake is van nood. In zulke gevallen is de nood leidend.  
Tearfund en haar lokale partnerorganisaties werken dan aan hulp en ontwikkeling via andere 
sociale structuren. 
Omgaan met rampen en conflicten  
Omdat we werken via lokale kerken en christelijke organisaties in rampgevoelige gebieden, 
kunnen wij snel noodhulp geven bij rampen en conflicten. Ook ondersteunen we de 
wederopbouw. Dankzij Integral, een internationaal netwerk van christelijke hulporganisaties, 
kunnen we bijna overal in de wereld noodhulp geven. We hebben in ons werk speciale 
aandacht voor fragiele staten: landen die extra kwetsbaar zijn vanwege conflict of instabiele 
overheid. Verder helpen we kwetsbare gemeenschappen om hun weerbaarheid tegen 
rampen te vergroten. Deze collecte bevelen wij van harte bij u aan! 
 

24 december - Kerstnachtdienst 
collecte tijdens de dienst is voor algemene diaconale doeleinden 
 

25 december - Eerste kerstdag 
collecte tijdens de dienst is voor het Lichtpunt, Kollumerzwaag  
Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is 
een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging onderdak biedt aan mensen die dat 
nodig hebben. De missie van Lichtpunt wordt als volgt omschreven: Het bieden van een 
warme en veilige setting aan mensen die in nood verkeren. Uitgangspunt is de Bijbelse 
opdracht: er zijn voor de naaste. Dit op basis van wederzijds respect en vertrouwen. 
Christelijke naastenliefde gaat bij Lichtpunt hand in hand met praktische en professionele 
hulpverlening. Vanuit deze visie wordt hulp en ondersteuning geboden aan kwetsbare 
mensen. Hulp die erop gericht is het leven van mensen (weer) zin te geven zodat men weer 
actief deel kan nemen aan de maatschappij en zelfstandig kan wonen. De intentie is om de 
kwaliteit van de geboden zorg steeds te verbeteren. Sturen op vooraf gestelde doelen en het 
behalen van resultaat vormen hierbij de leidraad. Dit is de uitdaging waarvoor we ons 
gesteld zien. Deze collecte voor het Lichtpunt bevelen wij van harte bij u aan.  
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26 december - Tweede kerstdag 
collecte tijdens deze gezamenlijke dienst (Mildam) nader te bepalen;  
info t.z.t. via de nieuwsbrief. 
 

31 december – oudejaarsdag 
collecte tijdens deze gezamenlijke dienst (Jubbega) nader te bepalen;  
info t.z.t. via de nieuwsbrief. 
 

2 januari - collecte tijdens de dienst is voor de Zonnebloem 
Als je lichamelijk beperkt bent, is het moeilijk om mee te gaan met de snelheid van de 
wereld om je heen. Je fysieke beperking zit je in de weg. Je bent beperkt in je 
bewegingsvrijheid en afhankelijk van anderen. Je maakt minder plannen en ziet meer tegen 
dingen op. Je bent vaker alleen. De Zonnebloem zet zich in voor alle mensen die door hun 
lichamelijke beperking in een sociaal isolement dreigen te komen. Namens de Zonnebloem 
zijn duizenden vrijwilligers iedere dag actief om sociale en recreatieve activiteiten te 
organiseren en begeleiden; contact zoeken en tijd en aandacht hebben voor mensen. De 
Zonnebloem organiseert uitstapjes, maakt vakanties mogelijk en regelt goede zorg 
onderweg, zodat mensen kunnen uitkijken naar iets leuks. De Zonnebloem weet dat het 
belangrijk is om mensen te ontmoeten en nieuwe indrukken op te doen. 
De toenemende vergrijzing en een steeds verder terugtredende overheid zet de sociale en 
recreatieve zorg en aandacht onder zware druk. Het belang van ons werk neemt toe. Dat 
ziet De Zonnebloem ook in de toegankelijkheid van de samenleving. Die is er nog niet op 
gericht om gelijke omstandigheden te bieden voor mensen met een lichamelijke beperking. 
Ook daar werkt De Zonnebloem aan, ervan overtuigd dat een lichamelijke beperking geen 
belemmering hoeft te zijn om te kunnen genieten van het leven. Er kan zoveel meer dan je 
denkt. Laten we ervoor zorgen dat De Zonnebloem door kan gaan met dit mooie werk.  
 

9 januari - collecte tijdens de dienst is voor het diaconaal quotum 
 

Alle genoemde collectes bevelen wij van harte bij u aan! 
 

Hulp voor de voedselbank tijdens de Adventsperiode 
Vorig jaar tijdens de adventsperiode hebben we als diaconie een actie georganiseerd voor de 
voedselbank. Er werd meer gebruik gemaakt van de voedselbank door de coronacrises. 
Corona speelt een jaar later nog altijd een rol. Maar ook zonder corona  blijven er cliënten 
die noodgedwongen gebruik moeten maken van de voedselbank. Daarom organiseren we als 
diaconie dit jaar weer een actie voor de voedselbank. Zondag 28 november is de collecte 
opbrengst tijdens de kerkdienst bestemd voor de voedselbank. Daarnaast gaan we ook weer 
voedsel inzamelen. De komende adventsperiode kunt u op zondag, als u de kerkdienst 
bezoekt, iets meenemen voor de voedselbank. Dit zullen lang 
houdbare artikelen zijn zoals blikken soep, koffie, thee en pasta. 
Deze artikelen zetten we bij elkaar in de kerk in de zogenoemde 
‘voedselbanken’. Mocht u niet in de gelegenheid zijn de kerkdienst 
te bezoeken kunt u de artikelen ook doordeweeks inleveren bij de 
Vallei. Er zal een krat buiten staan bij de Vallei waarin u de 
artikelen kunt achterlaten. De ‘smokersbank’ zal voor deze 
gelegenheid omgedoopt worden tot ‘voedselbank’. Wekelijks 
zullen alle ingezamelde spullen naar de voedselbank gebracht 
worden. We hopen op deze manier een bijdrage te kunnen 
leveren aan  een goed gevulde boodschappentas voor iedereen! 
Deze actie bevelen wij van harte bij u aan. 
Hiernaast een lijst van de artikelen die u mee kunt nemen. 
Onderstaand het resultaat van de actie van vorig jaar. 
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LIEDBOEK 
 
   

                             Lied 223 
         
Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint, 
Waar zwerver, vreemdeling een haven vindt. 
’t Harde leven stelt een vraag aan God, 
Zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood. 
Lang leve God, Zijn wereld lenen wij. 
Leve de Geest, Zij roept ook ons erbij. 
Leve de Zoon, Hij zegent wat Hij kan. 
Hij zegent vredezoekers, leef ervan. 
 
Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan, 
En stem, muziek te zijn die wordt verstaan. 
Wees een teken van de tijd die komt, 
Een zee van vrede, die alle haat verstomt. 
Lang leve God, Zijn boodschap lenen wij. 
Leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij! 
Leve de Zoon, Zijn Woord, Zijn wil biedt hoop: 
Ja, samen met Hem loopt geen weg meer dood. 
 
 
Tekst: L. Bell en Graham Maule 
‘Shake up the morning, let the dawn undress’ 
Vertaling: Roel Bosch  
Melodie: John L. Bell – Shake Up 

 
Vrede 

 
Iemand moet de eerste zijn. Als de wereld verziekt is, als haat regeert, 
als mensen elkaar niet meer vertrouwen. Dan moet er eentje zijn die 
de cirkel van geweld en achterdocht, van haat en wantrouwen, van 
dood en ellende doorbreekt. 
Makkelijk is dat niet en dat is merkwaardig. Want zijn vrede, liefde en 
vertrouwen niet iets wat iedereen wel wil? Zouden we niet in de rij 
moeten staan om die eerste te willen zijn? Toch is een kwade reactie, 
een haatvolle blik, een daad uit wantrouwen veel vaker je eerste 
ingeving. Misschien is het wel net als met snoepen, drinken of roken: 
je weet wel dat het slecht voor je is, maar zie er maar eens mee te 
stoppen. 
Daarom moet iemand de eerste zijn. De eerste gaat voorop en laat 
zien wat vrede met je doet. De eerste laat horen wat vrede met je 
doet. Zijn stem roept: Ik heb de dood overwonnen, de chaos 
bedwongen, volg Mij! Dat klinkt ons als muziek in de oren. De haat 
wordt overstemd en verstomt. De kerk verstaat de muziek; zij weet 
wie die Eerste was: als Zijn lichaam heeft ze het lef Hem te volgen. 
 
 
Uit: ‘Iedere dag een nieuw begin’ 
Door: Nienke van Andel 
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MEER NIEUWS UIT ONZE GEMEENTE 
 

Bloemengroet 
Als u iemand weet die een bloemengroet nodig heeft, om wat voor reden dan ook, geef het 
aan Femmie of Oeke door. Medeleven d.m.v. een bloemengroet geldt voor alle 
dorpsgenoten, niet alleen voor kerkleden.  
Femmie de Vries     Email: cdevries@covri.nl 
Oeke Westra         Email: oekeate@planet.nl 
 

 
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 of bel Tiny van Etten (0513-840722), één van uw predikanten of 
uw ouderling of wijkbezoeker. Dan zorgen we dat de Nieuwsbrief in uw mailbox komt of in de 
gewone brievenbus. Op blz. 27 (Colofon) kunt u lezen naar welk emailadres de kopij voor de 
nieuwsbrief gestuurd moet worden en voor welke dag/tijd dat wekelijks binnen moet zijn. 

mailto:tinyv.etten@gmail.com
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Oproep Kerstengeltjes maken 
We willen dit jaar de grote kerstboom in de kerk volhangen met zo veel mogelijk 
verschillende engeltjes. Breien, borduren, punniken, verven of kleuren; alles mag. Of juist 
een 3D engel van papier maché of eentje vanuit de 3D printer! 
De engeltjes kunt u inleveren bij de ingang van de kerk (daar staat een doos) of in de bak 
bij het ‘Smokersbankje’ bij de ingang van De Vallei. Op 11 december wordt de kerstboom 
versierd dus wanneer we voor die datum uw creatie ontvangen, dan ziet u hem later in de 
boom terug! 
 
Oproep: kerstversierders gezocht! 
Op zaterdag 11 december gaan we de kerk in kerstsfeer brengen! Er komt weer een 
echte kerstboom op het podium te staan en ook de kerkbanken en de vensterbanken zullen 
mooi versierd worden. Ieder jaar weer een leuke en gezellige klus, waar we best nog wel 
wat hulp bij kunnen gebruiken. Wie komt ons helpen? Wij zorgen voor een kopje koffie met 
wat lekkers erbij! U/jij bent van harte welkom om 10.00 uur. 
 

Uiteraard zullen we na oud en nieuw de boel ook weer op moeten ruimen. Dit willen we 
doen op maandag 3 januari om 10.00 uur. Ook hierbij hebben we nog helpende handen 
nodig. Dus past het niet om mee te helpen te versieren, dan is er altijd nog de kans om een 
bijdrage te leveren bij het opruimen! 
  

Graag even een berichtje of belletje naar Nynke van der Meer (nynkevdkooi@gmail.com / 
om uw/jouw hulp door te geven. Graag aangeven of u/jij mee komt helpen versieren of 
opruimen of allebei. Alvast bedankt! 

Bloemschikcommissie en Leiding KinderKring 
 
 

Christus, mijn leven, mijn Heer en mijn God 
 

Christus, mijn leven, mijn Heer en mijn God, 
Zoon van de ene, waarachtige God, 
Beeld van de Vader, de bron van het licht, 
ik zie in U al zijn stralend gezicht. 
 

Christus, mijn leven, Uw naam zij geloofd, 
Vlam uit de hemel, die danst op mijn hoofd, 
Glans van de ene, onzichtbare zon, 
hoe vaak verduisterd, Uw licht overwon. 

 

Christus, mijn leven, Gods lamp voor mijn voet, 
Licht dat mij leidt en voor vallen behoedt, 
Wolk in het donker, Uw flonkering lacht, 
blijf tot de morgen, hoe lang nog de nacht. 

 

Christus, mijn leven, mijn wegwijzend licht, 
wacht tot de wereld op Hem is gericht, 
die uit de nevels in glorie verrijst: 
de gouden Zon waar Uw vuur naar verwijst. 

 

Christus, mijn leven, geef licht tot de dag 
waarop ik zien zal wie niemand nog zag –  
Zoon van de Ene, van alles de bron, 
wees, tot Hij opkomt, mijn gids en mijn zon. 

 

Uit: ‘Morgen komt de Messias’ 

You are my guiding light  Door: André F. Troost 

mailto:nynkevdkooi@gmail.com
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De hele schepping zingt 
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We kijken vanavond geen tv…. 
Donderdag 11 november jl. leidden de glazen potjes met 
waxinelichtjes de circa 25 kinderen met hun ouders en 
pakes en beppes richting het grasveld naast de kerk in 
Nieuwehorne. De Sint Maartenliedjes kwamen ons al 
tegemoet door de muziekbox, waardoor iedereen al snel in 
de stemming kwam. 
 
Op de vraag van Dominee Dingena wie Sint Maarten was 
kwam het antwoord ‘jij’. Echter dat was niet het geval…… 
Sint Maarten in levende lijve kwam zelf aangelopen! Hij 
bewonderde alle lampionnetjes en lichtjes, maar niet 
voordat hij een groepje zwervers aansprak. Eenzaam en 
koud zaten zij op het bankje en dat kon niet zo blijven. Sint 
Martinus scheurde zijn mantel doormidden en gaf hen wat 
warmte, net als de Here Jezus ons altijd wil verwarmen. 
Daarna kwamen de zwervers bij ons in de kring en zongen 
we samen nog wat Sint Maartenliedjes en kreeg iedereen 
een zoete versnapering. Bekijk hieronder de foto’s. 
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Van de KinderKring – Kinderkerstfeest vol nostalgie 
Eindelijk weer een Kinderkerstfeest vol nostalgie! Vanaf 28 november begint de Adventstijd 
en met elkaar gaan we bezig met het thema uit Kind op Zondag: “Het plakboek van Lucas”. 
Iedere zondag komt Lucas langs in de kerk om samen te kijken in zijn plakboek.  
De herkenbare, mooie kerstverhalen en belevenissen komen voorbij en wij gaan dat 
natuurlijk uitvoerig bekijken en bespreken met de kinderen. Ieder kind krijgt zijn of haar 
eigen plakboekje waar dagelijks leuke werkopdrachten in staan. Tijdens de kerkdiensten 
kunnen we als Kinderkring de opdrachten oplossen die soms nog open staan of waar we met 
elkaar als groep gezellig mee aan de slag kunnen. 
Wanneer je niet wekelijks in de kerk komt, maar wel een plakboekje in deze Adventsperiode 
wilt ontvangen, dan mag je mailen naar Nynke v.d. Kooi – nynkevdkooi@gmail.com,  
dan komt er een boekje naar je toe. 
En dan feest…het kinderkerstfeest! 
Jongens en meisjes, papa’s en mama’s, pakes en 
beppes opgelet; op vrijdagavond 24 december 
organiseren wij na een jaar afwezigheid weer een 
nostalgisch Kinderkerstfeest! We starten om 19.00 uur 
in de kerk in Oudehorne en het kinderkerstfeest duurt 
tot circa 20.00 uur. 
 

Samen met jullie willen we de geboorte van Jezus 
vieren, kaarsjes aansteken, kerstliedjes zingen en 
luisteren naar het kerstverhaal! Daarnaast wordt er 
een kleine musical “Het plakboek van Geluk” 
opgevoerd door bekende gezichten die samen de 
familie Geluk vormen. In de musical gaan we op zoek 
naar (het plakboek van) geluk. Wat is geluk? En hoe 
kun je dat vinden? Wat is het grootste geluk? 
Na afloop van het Kinderkerstfeest is er voor iedereen 
buiten warme chocolademelk en kerstbrood. Voor alle 
kinderen is er een mooi aandenken aan deze avond. 
Kom je ook? Neem je vriendjes en vriendinnetjes 
gerust mee! Alvast fijne feestdagen! 

Leiding KinderKring 
 

Kofje oerke ekstra in de wintermaanden 
In de koude wintermaanden vormen de Kofje Oerkes (ekstra) een warme, welkome 
afwisseling. U en jij bent van harte welkom in de Vallei in Oudehorne. 
November 
Woensdag 17, 24 november (9.30-10.30 uur) 
Donderdag 18 november (8.30-10.30 uur) – schilderij 
December 
Woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 december (9.30-10.30 uur) 
Donderdag 2 en 16 december (8.30-10.30 uur) 
Op donderdag 2 december gaan we engelen maken voor in de kerstboom, op 16 december 
kijken we weer naar één van de mooie schilderijen van Atty Stevens. 
Januari 2022 
Woensdag 5, 12, 19 en 26 januari (9.30-10.30 uur) 
Donderdag 6 en 20 januari (8.30-10.30 uur) ….. Creatief en Kunstzinnig; laat u verrassen! 
 

 
 

 Efkes byprate … 
 

Kofjeresept 
In kopke geselligens     

In leppel leafde  

Twa klontsjes freonskip  

In wolkje lok  

 

 

 

 

mailto:nynkevdkooi@gmail.com
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VORMING EN TOERUSTING SEIZOEN 2021/2022 

 
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 café’s? 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:  Woensdag 24 november 2021 
Plaats: Ontmoetingskerk, Schansbrug 3, 8401 RX Gorredijk 
Tijd: 19.30 uur 
Leiding: Ds. J. v.d. Herik 
Bijdrage: € 5,-- 
Contactpersoon:  Mw. M. ter Boekhorst; tel. 0512-380590 of 
Opgave verplicht o.v.v. mailadres en telefoonnummer 
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Sing In: Adventsliederen zingen op 12 december 
 

 
Wat:  Sing In 
Wanneer: 12 december 2021 
Hoe laat: 16.00 uur 
Waar:  PG De Regenboogkerk  

          in Oudehorne 
 
m.m.v. ds. Piet Hulshof en organist  
Jelger Goudberg 
 
 

 
Houdt u van zingen en hebt u het gemist? 
Dan bent u (jong en oud) op 12 december van harte welkom om 
gezellig een uurtje samen te zingen met leuke tussendoortjes in 
kerstsfeer, waaronder 2 kindermomenten. 
  
Inlichtingen: Pietsje v.d. Molen 
    
 
 

 

Nieuwe Bijbelvertaling 2021 
 

Half oktober jl. is de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 in een plechtigheid in de Grote Kerk te Den 

Haag aan de koning overhandigd. Het is een grondig herziene versie van de Nieuwe 

Bijbelvertaling die het licht zag in 2004. Er is heel wat te vertellen over de totstandkoming 

van deze Bijbelvertaling. Trouwens: sowieso is heel veel te vertellen over Bijbelvertalingen 

door de eeuwen heen. Die boodschap van de Bijbel is zo belangrijk dat zo veel mogelijk 

mensen er kennis van moeten kunnen nemen. En dat bereik je niet door de Bijbelse 

geschriften maar onvertaald te laten.  

Maandagavond 24 januari, aanvang 20.00 uur, leiden ds. Dingena Hasper en pastoor 

Koos Tolboom u rond in de wereld van het vertalen van de bijbel. Hoeveel Bijbelvertalingen 

zijn er binnen het Nederlandse taalgebied tot stand gekomen? En natuurlijk zal pastoor 

Tolboom iets zeggen over de stelling ‘dat katholieken nooit de Bijbel mochten lezen’… Daar 

zijn volgens hem nog wel wat nuanceringen op aan te brengen. Ds. Hasper en pastoor 

Tolboom zijn van hun kant wel nieuwsgierig naar welke Bijbelvertaling u nu het liefst 

gebruikt… Van harte welkom. 

 

Datum:  Maandag 24 januari 2022 
Plaats: ‘De Vallei’ bij PG De Regenboogkerk,  
 Schoterlandseweg 20, Oudehorne 
Tijd: 20.00 uur 
Leiding: Pastoor K. Tolboom en ds. D. Hasper 
Bijdrage: € 3,-- 
Opgave verplicht o.v.v. naam en telefoonnummer bij emailadres 

  vormingentoerustingoosthoek@gmail.com  
  of tel: 06-40204093 of 0513-541937   

mailto:vormingentoerustingoosthoek@gmail.com
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Er gaat een engel met je mee! 
 

 

Er gaat een engel met je mee. 

Hij zal je veilig dragen 

door dalen, over bergen heen, 

in goed'en kwade dagen, 

in nachten als het donker is, 

in rusteloze dromen, 

wanneer je eens vertwijfeld denkt 

dat God van ver moet komen! 

 

Er gaat een engel met je mee! 

Je zult het blij beleven, 

zijn licht, zijn kracht, zijn liefde zal 

je met een glans omgeven. 

Je zult geen dag meer zonder hem 

de lasten moeten tillen 

en als de zorg je hart bedrukt, 

zal hij jouw pijnen stillen. 

 

Er gaat een engel met je mee. 

Ik heb er om gebeden! 

Zie, met zijn vleug'len onder jou 

neemt hij je veilig mede. 

Hij draagt je door de duist're nacht 

naar 't licht van elke morgen. 

Er gaat een engel met je mee 

en die zal voor je zorgen! 

Frits Deubel 

 

 

 

 

Gezegende kerstdagen en een voorspoedig  

      maar vooral gezond nieuwjaar! 
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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 2022: 
Kerkblad wordt verspreid in:   Kopijsluitingsdatum: 

Nr. 1 week 2 voor 15 januari Nieuwjaarsnummer maandag 3 januari 2022 

Nr. 2 week 8 voor 26 februari 40 dagennummer zaterdag 12 februari 2022 

Nr. 3 week 14 voor 9 april Paasnummer zaterdag 26 maart 2022 

Nr. 4 week 21 voor 28 mei Pinksternummer zaterdag 14 mei 2022 

Nr. 5 week 27 voor 9 juli Zomernummer zaterdag 25 juni 2022 

Nr. 6 week 35 voor 3 september Startnummer zaterdag 20 augustus 2022 

Nr. 7 week 41 voor 15 oktober Herfstnummer zaterdag 1 oktober 2022 

Nr. 8 week 46 voor 19 november Advent/Kerstnummer zaterdag 5 november 2022 
 

 
 
 

Rekeningnummers – IBAN: 
 

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

NL39 RABO 0351 4011 56 
NL08 INGB 0000 8478 50 
 

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

NL02 RABO 0143 8816 71 
 

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

NL35 RABO 0351 4026 83 

 
 
 
 

 
Voor 15 januari 2022 ontvangt u het Nieuwjaarsnummer van het kerkblad. 

Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met maandag 3 januari 2022 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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INSPIRATIE VOOR HET MAKEN VAN KERSTENGELEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezegende Kerstdagen en een gelukkig  

maar vooral gezond 2022  

 



Advent/Kerstnummer                           2021 nr. 8 
   29 
 
 
 

Kerstengelen maken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


