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BIJ DIT NUMMER
Voorjaar
We gaan met zijn allen alweer het voorjaar in.
We ruiken het voorjaar, we mochten er al even van genieten. De natuur begint
weer te ontluiken. De eerste tekenen zijn er al, de knoppen in de bomen en
struiken en de lammetjes in de wei. Tekenen van nieuw leven.
We kijken uit naar Pasen!
Tijdens de Stille Week wisselt de kerkelijke kleur tussen paars en wit (zie toelichting op blz. 7)
om met Pasen uit te komen bij wit, de kleur van vreugde, feest, waarheid en reinheid.
Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt.
Het zoeken van de stilte en het gebed stelt ons in staat ons te bezinnen op ons leven, maar ook
hoe we met onze medemens omgaan, hoe we er juist eens meer voor een ander kunnen zijn. In
dat kader wordt speciale aandacht gevraagd voor het artikel op blz. 9 over (uw/jouw?) hulp aan
Oekraïense vluchtelingen.
Verder in dit nummer weer veel wetenswaardigheden, enkele gedichten en een uitnodiging
voor het paasontbijt op de achterzijde, van harte bij u aanbevolen! Veel leesplezier.
Noteer de datum voor de gemeenteavond alvast in de agenda! Woensdag 11 mei a.s.
Helpende handen
Het kerkblad is ván ons allemaal en vóór ons allemaal. Daarom blijft de oproep aan alle
gemeenteleden om zo nu en dan eens individueel kopij in te sturen. Juist met de inbreng van
gemeenteleden aan het kerkblad, komen we met elkaar in verbinding. Er wordt nu bijna elke
keer iets ingestuurd en geplaatst om te delen met de lezers. Ook deze keer weer. Dank aan de
inzenders voor hun inbreng in dit kerkblad! Onderaan het colofon van het kerkblad staat
vermeld hoe u/jij de bijdrage kunt insturen. Ook de data voor kopijsluiting staan daar vermeld.
Schroom dus niet om voor het volgende kerkblad iets in te leveren;
zo kunnen we elkaar blijven bemoedigen. Doet u/doe jij ook eens mee?
Namens de redactie,
Margreet de Boer
Ik ging je voor
Ik leef en jij zult leven,
mijn kind Ik ging je voor.
Al wordt je leven
hier op aard geweven
met een zwarte draad,
eens zal je zien
de gouden lijnen
die Ik aan al de mijnen
heb beloofd.
Want waar Ik ben,
zal jij ook zijn,
en aan je levenseind,
zullen engelen je dragen.
Dan zullen al je vragen
beantwoord zijn.
Dan zie je ook de lijn
van jouw leven
in perspectief.
Ina van der Welle
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KERKDIENSTEN PG DE REGENBOOG
Onderstaand rooster is onder voorbehoud;
voor actuele informatie kijkt u op de nieuwsbrieven.
Zondag OH
Palmpasen

10-apr Ds. D. Hasper
9.30 uur
Koster: Jappie de Groot
Koffie na de dienst

Organist:
Collecte:

Anton v.d. Meulen
1. JuliaJanWouters Hospice
2. Kerk

Donderdag OH
Witte Donderdag
Heilig Avondmaal

14-apr Ds. D. Hasper
19.30 uur Koster: Rommie Haarsma

Organist:
Collecte:

Henk v.d. Bij
1. Vakantiebureau
2. Kerk

Vrijdag NH
Goede Vrijdag

15-apr Ds. P.W. Hulshof
19.30 uur Koster: Johan Hofman

Organist:

Geartsje Nolles

Zaterdag NH
Stille Zaterdag

16-apr Ds. P.W. Hulshof
20.30 uur Koster: Rommie Haarsma

Organist:

Geartsje Nolles

Collecte:

Vrije Fries
1. Stichting babyspullen
2. Kerk

Zondag OH
Pasen

17-apr Ds. D. Hasper
9.30 uur
Koster: Hinke Christoffers
Paasontbijt in de Vallei
Gezamenlijk met Mildam 8.30 uur
Zondag OH

24-apr Ds. D. Hasper
9.30 uur
Koster: Ate Westra

Organist:
Collecte:

Geartsje Nolles
1. Diaconaal quotum
2. Kerk

Zondag OH

1-mei Dhr. S. de Jong uit Joure
9.30 uur
Koster: Liesbeth ter Haar
Koffie na de dienst

Organist:
Collecte:

Geartsje Nolles
1. Kleurrijk Fryslân
2. Kerk

Zondag OH

8-mei Ds. P.W. Hulshof
9.30 uur
Koster: Gerrit v.d. Bij

Organist:
Collecte:

Jelger Goudberg
1. Alg. diaconale doeleinden
2. Kerk
3. Noodhulp in Nigeria

Zondag OH

15-mei Ds. P.W. Hulshof
9.30 uur
Koster: Wiepkje Hoekstra
Koffie na de dienst

Organist:
Collecte:

Henk v.d. Bij
1. Diaconaal quotum
2. Kerk

Zondag OH

22-mei Mw. Nicolien Bergsma
9.30 uur
Koster: Jappie de Groot

Organist:
Collecte:

Anton v.d. Meulen
1. Stichting ambulancewens
2. Kerk

Donderdag Mildam
Hemelvaart

26-mei Ds. D. Hasper
9.30 uur
Organist:
Collecte:

Jelger Goudberg
1. Alg. diaconale doeleinden
2. Kerk

Gezamenlijk met Mildam

Zondag OH

29-mei Ds. J. Finnema
9.30 uur
Koster: Johan Hofman
Koffie na de dienst
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Kerkdiensten buurgemeenten
Katlijk/Mildam
Donderdag 14 april
Aanvang: 9.30 uur

Witte donderdag, Heilig Avondmaal
Gezamenlijke dienst in Oudehorne

Vrijdag 15 april
Aanvang: 9.30 uur

Goede Vrijdag, dienst in Katlijk
Dhr. H. Brouwer, Rouveen

Zondag 17 april
Aanvang: 9.30 uur

1e Paasdag, gezamenlijke dienst in Oudehorne
Ds. D. Hasper, Jubbega

Zondag 24 april
Aanvang: 9.30 uur

Dienst in Mildam
Ds. A. v.d. Honing, Joure

Zondag 1 mei
Aanvang: 9.30 uur

Dienst in Mildam
Ds. A. v.d. Wiel, Leeuwarden

Zondag 8 mei
Aanvang: 9.30 uur

Dienst in Mildam
Dhr. J. v.d. Veen, Sneek

Zondag 15 mei
Aanvang: 9.30 uur

Dienst in Mildam
Dhr. U. Zwaga, Mantgum

Zondag 22 mei
Aanvang: 9.30 uur

Dienst in Mildam
Ds. D. Hasper, Jubbega

Donderdag 26 mei
Aanvang: 9.30 uur

Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst in Mildam
Ds. D. Hasper, Jubbega

Zondag 29 mei
Aanvang: 9.30 uur

Dienst in Mildam
Dhr. B. v. Brug, Heerenveen

Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag
Donderdag 14 april
Aanvang: 19.30 uur

Witte donderdag, Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. Piet Hulshof

Vrijdag 15 april
Aanvang: 19.30 uur

Goede vrijdag
Voorganger: ds. Dingena Hasper

Zaterdag 16 april
Aanvang: 20.30 uur

Stille zaterdag
Voorganger: ds. Dingena Hasper

Zondag 17 april
Aanvang: 9.30 uur

Pasen en koffiedrinken
Voorganger: ds. Piet Hulshof

Zondag 24 april
Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: Commissie Nieuwe Diensten

Zondag 1 mei
Aanvang: 9.30 uur

Koffiedrinken
Voorganger: ds. Piet Hulshof

Zondag 8 mei
Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: dhr. Ulbe Zwaga

Zondag 15 mei
Aanvang: 9.30 uur

Koffiedrinken
Voorganger: ds. Piet Hulshof

Zondag 22 mei
Aanvang: 9.30 uur

Voorganger: dhr. Ulbe Zwaga

Donderdag 26 mei
Hemelvaartsdag
Gezamenlijke dienst in Mildam
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. Dingena Hasper
Zondag 29 mei
Aanvang: 9.30 uur
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BIJ DE DIENSTEN
Rondom de paasvieringen in Oude- en Nieuwehorne
DE AVOND VAN DE WITTE DONDERDAG op 14 april gezamenlijke dienst
Oudehorne - aanvang 19.30 uur - ds. Dingena Hasper
De kerkelijke kleur is wit.
In deze dienst gedenken we het laatste Avondmaal dat Jezus aan de vooravond
van zijn sterven met de discipelen viert. Ook staan we stil bij de voetwassing
door Jezus. Hierin toont Hij zijn dienstbaarheid om de discipelen te reinigen. En
zo reinigt Jezus ook ons door het offer van zijn lichaam en bloed. Door middel
van brood en wijn zullen wij dit gedenken en voelen we ons verbonden met
wat Jezus voor ons gedaan heeft. Aan het einde van de dienst gaan we met
elkaar de stilte in. Het is een manier om uiting te geven aan het
indrukwekkende gebeuren dat zal aanbreken en ons steeds dichter bij het hartsgeheim van
de gemeente brengt.
DE AVOND VAN DE GOEDE VRIJDAG op 15 april
Nieuwehorne - aanvang 19.30 uur - ds. Piet Hulshof
De kerkelijke kleur is paars.
Er valt niets te vieren. We kunnen niet meer doen dan het luisteren van
het lijdensverhaal van onze Heer Christus Jezus naar de evangelist
Lucas. De Paaskaars wordt gedoofd. De soberheid treffen we aan in de
liturgie en in de kerk. Wij bidden de gebeden waarin we de diepten en
verantwoordelijkheden van velen aan God voorleggen. En wij bezingen
het teken van strijd en zegen: het kruis van Christus. Dan is het tijd
van waken en wachten op de volgende dag en de volgende nacht
waarin wij gedenken dat God aan duister en dood een einde maakt.
DE PAASWAKE VAN DE STILLE ZATERDAG op 16 april gezamenlijke dienst
Nieuwehorne - aanvang 21.30 uur – ds. Piet Hulshof
De kerkelijke kleur verandert van paars naar wit.
In stilte en in het donker komen we bij elkaar. Deze nacht is een nacht om waakzaam te
zijn. De stilte van de dood is haast voelbaar. De stilte is niet alleen ‘herinnering’ aan wat in
het graf gebeurde, maar ook ‘gedenken’ in de zin van: op onszelf betrekken wat de stilte in
ons leven betekenen kan. We horen de Bijbelse verhalen van bevrijding en toekomst. Aan
het begin van de dienst gedenken wij Jezus’ neerdaling in het dodenrijk. Daarna vieren we
de overgang van de dood naar de opstanding. Want in de nacht is de Heer opgestaan. De
nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht. Blijdschap over de opstanding van de Heer zet de
toon van deze dienst. We vernieuwen onze doop en we ontsteken onze kaarsjes en dragen
het ‘Licht’ de wereld in.
VIERING VAN DE PAASMORGEN op 17 april gezamenlijke dienst!
Oudehorne - aanvang 8.30 uur met een paasontbijt! - ds. Dingena Hasper
(opgavestrook paasontbijt op achterzijde van dit kerkblad)
De kerkelijk kleur is wit. De dienst begint om 9.30 uur.
In deze dienst, die voor alle leeftijden is, staat alles in het teken van
de vreugde en blijdschap. Het is feest!
We horen het verhaal van de opstanding. Wij mogen met elkaar het
grootste wonder aller tijden vieren. Door Christus Jezus schenkt God
aan de mensen leven tot in eeuwigheid. Dat is ons houvast, die de zin
vormt van ons leven. En dat willen we horen, dat mogen de mensen
aan ons zien. Dat biedt ons hoop, toekomst. We hebben een
toekomstperspectief. Dat geeft ons leven kleur!
Paasnummer
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MEDITATIE
Woordeloos Pasen
Elk jaar keek ik er naar uit, de dagen rondom Pasen, de Maaltijd, de verstilling op Goede
Vrijdag, op Zaterdag het licht dat op een bijzondere manier de stilte doorbreekt en op
zondag het grote feest van Pasen, de dankbaarheid en de saamhorigheid in de gemeente.
In mijn herinnering schijnt op Eerste Paasdag altijd de zon...
En elk jaar keek ik er ook tegenop, tegen deze dagen. Want wat er gebeurt in deze dagen, is
iets wat ik intens beleef maar heel moeilijk woorden voor kan vinden.
Het is ons protestanten eigen, en ik vorm daar zeker geen uitzondering op, dat we alles wat
we lezen willen begrijpen en uitleggen. Ook met Pasen gaan we ieder jaar dapper aan de
slag om te duiden wat er met Pasen precies is gebeurd. Maar het lukt eigenlijk nooit echt.
We eten, we lezen, we zingen en bidden en vieren samen. En dan proberen we het
natuurlijk ook nog te begrijpen, want zo zitten we in elkaar. Maar valt het wel te begrijpen?
Bij veel verhalen in de Bijbel past het uitleggen heel goed, ze zijn bedoeld om op een heel
praktische manier in te vullen in je eigen leven. Maar bij Pasen merk je, ook aan de
schrijvers van de Paasverhalen in de Bijbel, dat het niet echt te begrijpen is.
Twee jaar hebben we door Corona Pasen niet voluit kunnen vieren, konden
we niet samen zijn. En dit jaar vieren we Pasen terwijl de bommen in
Oekraïne elke dag vallen, onschuldige mensen sterven en miljoenen op de
vlucht zijn.
Tegen die achtergrond lezen we van het verdriet van de leerlingen over de
dood van Jezus, een gewelddadige dood en zo onrechtvaardig, onbegrijpelijk.
Hoe kunnen ze aan zoiets zin geven?
De stilte van het afwachten van de leerlingen in die afgesloten ruimte, de
angst voor wat ze nu verder moeten nu alles zomaar met een klap is gestopt.
De onzekerheid over de toekomst.
Veel van de donkere delen in de Paasweek hebben een diepere betekenis
gekregen ook voor ons. Niet dat we ze beter begrijpen. Meer dat wat er
gebeurt in het leven soms niet te begrijpen is. Soms is het wat het is, angst,
machteloosheid, eenzaamheid.
Maar dan breekt dwars door dat alles heen het grote Nieuws ons leven
binnen. Misschien wel het moeilijkst te begrijpen, de Opgestane, de Levende
die gestorven was, Jezus leeft! Voor de één herkenbaar aan zijn stem, voor de
ander aan zijn woorden, voor een derde aan zijn wonden en voor de
Emmaüsgangers eerst onherkenbaar en toen ineens, door het breken van het
brood, herkend. Nergens is de verwarring zo groot, maar nergens ook is de
blijdschap zo intens als met Pasen. Pasen als een overbelichte foto waar je
ogen maar niet scherp op kunnen stellen.
Misschien moeten we het maar gewoon op ons af laten komen. Zonder het allemaal in
woorden te willen vangen. Het afscheid, het verdriet beleven, de
machteloosheid van de leerlingen meemaken en de stilte uithouden.
En dan met Pasen meezingen, mee vieren: de Heer is waarlijk
opgestaan! Dan komt Pasen ook in ons tot leven, dan leren we dat de
dood niet het einde is en een doodlopende weg met Christus toch
verder gaat. Dan vieren we niet alleen de bevrijding maar dan worden
we het zelf: bevrijde mensen. Mensen die de liefde van Christus
mogen doorgeven in deze wereld, in deze tijd.
Ds. Dingena Hasper

Betekenis van de kleuren in de afbeelding zie blz. 10
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GROET UIT JUBBEGA
Opvang van onze medemensen uit de Oekraïne
De dorpen Jubbega, Hoornsterzwaag, Oudehorne, Nieuwehorne, Bontebok, Katlijk en Mildam
bereiden zich voor op de komst van vluchtelingen uit de Oekraïne. Er wordt hard aan
gewerkt om deze mensen een geschikte opvang te kunnen bieden.
Inmiddels is er een gezin geplaatst. De ouders met hun drie kinderen konden terecht in een
zelfstandige woning naast het huis van de eigenaar. Dat is een geweldig mooie oplossing en
het zou helemaal super zijn, als er nog meer van dit soort locaties komen.
Die luxe heeft niet iedereen. Maar misschien is er bij jou
wel ruimte om een (sta)caravan te plaatsen of kan er een
ruimte worden omgebouwd tot woonruimte. Zo wordt
bijvoorbeeld het gebouw naast de kerk in Mildam –
Het Trefpunt - woonklaar gemaakt. De jeugdzolder is een
grote slaapkamer geworden met een aantal bedden
(zie foto 1). Een van de wc’s is omgebouwd tot een
douche. De zaalruimte is nu een woonkamer met een
bankstel en een t.v. (zie foto 2)
Daarnaast zijn er ook mensen, die een stacaravan op hun
terrein plaatsen. Daar is de werkgroep, die dit voorbereidt,
tige bliid mei. Want dat is wel, wat we willen: Een
zelfstandige woonruimte voor deze mensen. Dan heb je je
eigen privacy en zo houd je het ook langer vol.
De werkgroep merkt dat er veel bereidheid is om deze mensen te helpen. Er worden spullen
gegeven om de woonplekken in te kunnen richten. Een oproep om een paar fietsen levert
wel 10 fietsen op. Dat is mooi.
En we kunnen nog meer hulp gebruiken. Daarom
vragen we jullie allemaal om eens te kijken, wat je
zou kunnen doen.
Concreet zoeken we naar meer zelfstandige
woonplekken, naar huisraad, naar beddengoed,
handdoeken, theedoeken, kleding en noem maar
op.
Daarnaast zoeken we ook naar mensen, die handen spandiensten willen verrichten om de locaties
woonklaar te maken en naar mensen, die de
vluchtelingen willen begeleiden.
Het gaat ons er om dat we onze medemensen met
open armen kunnen ontvangen en hen een plek
kunnen aanbieden waar zij voorlopig verder
kunnen gaan met hun leven.
Als je daarin iets kunt doen, geef het dan even aan
ons door.

Samen weten we meer
Samen kunnen we meer
Samen doen we meer
Paasnummer

Namens de werkgroep,
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Piet Hulshof
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Oekraïns gebed
Otče Náš

Onze Vader

Otče Náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Geheiligd zij Uw naam.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schuld,
zoals wij vergeven degenen die tegen ons overtreden
En verleid ons niet,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Gevouwen handen zijn sterker dan gebalde vuisten
Uit het Glazen Huis
Wat hebben we een prachtig weer, dit voorjaar! Tussen de vergaderingen en alles wat er
gebeuren moet in genieten we van een kopje koffie in het zonnetje. Dat helpt!
Want het is druk, voor ons beiden. Veel buiten-gewone bezigheden, dingen die moeten
opstarten. Gelukkig gaat alles met de kinderen goed. Vanuit ons filiaal (letterlijk:
dochteronderneming) in Australië komen goede berichten. De jongste dochter is net
verhuisd vanuit Leeuwarden naar Menaam en verwacht in juni een tweede kindje; alles gaat
goed. Veel reden tot dankbaarheid. En eind april hopen we onze 10e trouwdag in Berlijn te
vieren. Met de trein daarheen en dan een midweek in een hotel dat nu drie jaar geleden
voor het eerst is geboekt en drie keer uitgesteld. We hopen dat het gaat lukken dit keer.
We hebben vakantie van 25 april tot 8 mei. Ds. Piet Hulshof neemt voor mij waar.
Daarna hopen we weer helemaal opgefrist aan het werk te gaan. Maar nu eerst Pasen!
We wensen u en jou hele mooie dagen toe.
En als u bezoek van mij verwacht of zou willen, neemt u dan contact met mij op?
Daar zou u mij erg mee helpen! Een hartelijke groet, ook van Christ,
Dingena Hasper
Gebed om woorden
Wij bidden U om taal die ons bij elkaar brengt.
Niet tot een wij dat er altijd al was
maar een gemeente vol van verschillen.
Wij bidden U om woorden van goede moed,
geen vroom gebral dat de leegte vult,
de angst overschreeuwt, het verlies kleineert,
maar stille, kleine woorden
voor hoop, liefde, goedheid.
Wij bidden U om woorden
die heel maken wat gebroken is
tussen geliefden, in gezinnen, onder vrienden.
God, wij bidden U om taal,
om woorden die ons leren
te geloven wie U bent.
Ds. Werner Pieterse

ingestuurd door Syarda van der Zee

Verklaring van de kleuren van de afbeelding in Meditatie (zie blz. 8)
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De (Pg de Regenboog)vlag wappert!
Zondagmorgen 27 maart was een feestelijke ochtend in de kerk. Al een aantal weken
worden er tijdens de 40 dagentijd vlaggetjes gemaakt door gemeenteleden in de aanloop
naar Pasen.
We bereiden ons voor op het komende feest. Vlaggetjes in het klein, is een vlag van 2mx3m
groot geworden voor de vlaggenmast voor de kerk in Oudehorne (en een kleinere variant
voor de kerk in Nieuwehorne).
In de afgelopen 2 jaar wapperden er namelijk
twee hoopvolle vlaggen met een mooie
regenboog in de masten bij onze kerken.
Echter, door de verschillende
weersomstandigheden (en dus harde wind!)
waren de vlaggen vergaan.
Daarom ontstond het initiatief om een echte
Pg de Regenboog-vlag te ontwerpen!
Ziehier de nieuwe vlag met het bestaande Regenbooglogo en de link met PKN Nederland die
is te zien in de vlag door de halve oranje cirkel aan de linkerzijde; dat is de officiële uiting
van de Protestantse kerk. Hoe mooi is dat?!
Na het hijsen van de vlag, was er buiten koffie en oranjekoek voor jong en oud en ook voor
jarige Ineke v/d Water 😊. Wat was het goed om elkaar weer iets langer te spreken, elkaar
informeler te ontmoeten én binnen 1,5e meter. Uiteraard houden we nog steeds rekening
met elkaar, maar dat de coronamaatregelen wegvallen, maakt het échte ontmoeten van
onze kerkbroeders en -zusters toch wel wat makkelijker.
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VAN DE KERKERAAD
Totstandkoming besluitvorming
Op 30 maart 2022 is de kerkeraad in zitting geweest om te stemmen over een besluit
betreffende de gebouwen van de gemeente PG de Regenboog in Oude- en Nieuwehorne.
Naast de uitslag van de stemming zelf, wil ik het voorwerk schetsen voordat deze extra
zitting tot stand kwam. Want er is namelijk hard gewerkt om het tot deze stemming te laten
komen.
Na de gemeenteavond van november verleden jaar, klonk in de kerkeraad de overtuiging,
dat langer uitstel van een besluit over deze al lang lopende kwestie niet de goede weg was
voor de gemeente. Overeenkomstig het besprokene tijdens de gemeenteavond zijn er
besprekingen geweest met het CCBB (College Beheerzaken) van de PKN en met de
gemeente Katlijk/Mildam over nauwere samenwerking. Op de kerkeraad van 9 maart jl.
(waarbij dhr. Hellema van CCBB aanzat) is gediscussieerd op basis van een PowerPoint met
scenario’s voor Oudehorne en Nieuwehorne, die door de scriba en de voorzitter waren
opgesteld, uitgaande van het Beleidsplan 2018-2022.
Voorts hebben dominee Dingena Hasper en kerkeraadslid Roelof Porte de laatste weken
gesprekken gevoerd met een aantal kerkleden, dat zich gekwetst of ongehoord voelde over
de gang van zaken rond de verbouwing. Het voorstel daartoe kwam uit leden van die groep
en die kans is van harte opgepakt. Die gesprekken leidden tot opluchting en een atmosfeer
waarin zaken bespreekbaar werden. Tenslotte hebben voorzitter, scriba en waarnemend
voorzitter van het college van kerkrentmeesters deelgenomen aan een bijeenkomst van de
Bouwcommissie met Kuperus Installatie. Daar bleek tot onze verrassing, dat renovatie van
de kerkzaal in Oudehorne toch kan plaatsvinden, los van bouwplannen voor een nieuwe
Vallei. Deze gesprekken leidden tot nieuwe inzichten, die in het voorgenomen besluit voor de
stemming zijn meegenomen.
Inmiddels had de kerkeraad, om de communicatie met de gemeente te verbeteren, besloten
om de PowerPointpresentatie met scenario’s voor onze gemeente, via de Nieuwsbrief te
delen met gemeenteleden. Dat is gebeurd in de Nieuwsbrief van 17 maart.
Voorzitter is de kerkeraad op 30 maart jl. begonnen met de lezing van Mattheus 14:22-33,
waarin Jezus op het meer van Galilea zijn discipelen in de storm toeroept “wees niet bang”,
en tegen de bange zinkende Petrus ”kleingelovige, waarom heb je
getwijfeld?”. Dat herkennen we allemaal wel! Waarna gebed.
De stemming vond gesloten plaats, met de optie voor woordvoering
tevoren.
Voorgenomen besluit
Met 14 stemmen voor en 2 tegen (16 stemmende leden) is het volgende aangenomen:

Voorgenomen besluit van de kerkeraad van de Protestantse Gemeente de Regenboog in
Oude-en Nieuwehorne, 30 maart 2022:
1. Trefpunt en Pastorie in Nieuwehorne zullen op termijn worden verkocht; over het kerkje in
NH wordt nog geen definitief besluit genomen. Er zal eerst nader worden onderzocht wat de
beste weg is. Het college van kerkrentmeesters zal zich hierover buigen, in overleg met de
kerkeraad.
2. Kerkzaal Oudehorne wordt gerenoveerd. Over het huidige bouwplan C voor de bouw van
een nieuwe Vallei wordt nog geen definitief besluit genomen. Zaken als beschikbare
subsidies, aanvraag vergunning aan de gemeente en de ontwikkeling van de markt van
bouwmaterialen vragen de nodige aandacht. In het licht daarvan zal nader worden
onderzocht of het gehele Plan C kan worden uitgevoerd, met de aantekening dat de huidige
Vallei voorbij zijn houdbaarheidsdatum gaat komen. Wat de Vallei betreft, houdt de
Bouwcommissie de vinger aan de pols, in overleg met de kerkeraad.
Gemeenteavond
Op 11 mei a.s. zal de gemeente over dit besluit gekend en gehoord worden.
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Samenwerking buurgemeente
Ook is besloten, volgend op een goed overleg met de kerkeraad van Katlijk/Mildam op
21 maart jl., dat de nauwere samenwerking tussen de gemeenten tot stand zal worden
gebracht over een periode van 2 jaar. Als eerste stap zullen 2 kerkeraadsleden van die
gemeente deelnemen aan onze kerkeraad.
Als uw voorzitter ben ik heel verheugd dat er een besluit is genomen, dat zo belangrijk is
voor de toekomst van onze gemeente. Het is een evenwichtig besluit, ik hoop dat u zich erin
kunt vinden, en ik hoop van harte dat het rust brengt. Verbinding, vertrouwen en merkbare
christelijke liefde voor elkaar zijn immers de grondslag van onze gemeente.
Beëindiging voorzitterschap
Helaas heb ik ook iets moeten aankondigen wat mij zwaar valt. Ik heb namelijk besloten om
na 2 jaar voorzitterschap in uitzonderlijke omstandigheden -gezondheidsproblemen thuis, in
coronatijd- mijn functie per 1 juli neer te leggen. Ik moet om mijn gezondheid gaan denken.
Namens de Kerkeraad,
Klaas van der Tempel

Bloemetjes om uit te delen
Traditiegetrouw wordt er rond Palmpasen / Pasen aan gemeenteleden van 75 jaar en ouder
(voorheen 80+) een kaapsviooltje uitgedeeld. De zondagsschool en de laatste jaren de
KinderKring, verzorgden deze bloemetjes en de
kinderen (en ook kerkgangers) brachten deze
‘cadeautjes’ dan langs bij gemeenteleden.
Maar waarom zouden we dit initiatief niet
breder organiseren en vanuit de gehele
gemeente Pg de Regenboog uitdragen?
Hierdoor is het ook mogelijk om naast de
overhandiging even tijd te maken voor een
écht bezoekje.
Een aantal maanden geleden hebben we
daarom in een groot overleg van taakgroepen besloten om met elkaar de bloemetjesactie op
te pakken. De één verzamelt adressen en zoekt de plantjes uit, de ander maakt de kaarten
en de volgende regelt een stuk organisatie. Hierna volgt het uitdelen en verspreiden…..en
daar hebben we de hulp van allen bij nodig!
Jong en oud wordt opgeroepen om een mooi bloemetje na afloop van de Palmpasendienst
mee te nemen en dat in de week vóór Pasen weg te brengen. Overhandigen kan, maar tijd
voor een bezoekje is wellicht veel leuker? Help(t) u/jij mee om hiermee om te zien naar
elkaar? Zo dragen we het gemeente-zijn in onze dorpen graag weer een beetje verder uit.

zij blij

jij blij
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VAN TAAKGROEP VIEREN
Als taakgroep Vieren zijn wij heel blij dat twee nieuwe gemeenteleden ons komen versterken.
Jan Douma en Cees de Haan waren de vorige vergadering als gast aanwezig. Vanaf nu doen
zij actief mee met ons. Welkom en een gezegende tijd bij de taakgroep Vieren.
Ook deze keer zal iemand van de taakgroep vieren zich weer voorstellen.
Deze keer is de beurt aan Romkje Zwanenburg.
Even voorstellen
Mijn naam is Romkje Zwanenburg; velen van u zullen mij vast wel
kennen. Ik woon nu alweer zo`n 35 jaar in Oudehorne en zo lang ben
ik ook aan deze kerk verbonden. Verbonden met de kerk, verbonden
met de gemeenschap van gelovigen van Oude- en Nieuwehorne.

Mijn drive om mij in te zetten voor de Taakgroep Vieren is om bezig te
zijn met het organiseren van kerkdiensten zodat iedereen zich hier
welkom voelt en dat men met elkaar het geloof in onze God mag
ervaren en dat we elkaar mogen bemoedigen. Graag draag ik daar mijn
steentje aan bij. Wat je voedt dat groeit hoorde ik eens in een preek.
Dat we zo met elkaar als gemeente mogen groeien in geloof en elke week gevoed mogen
worden door Zijn boodschap.
Op de vergaderingen van TGV hebben we hier een start mee gemaakt middels een stukje
verdieping voorafgaand aan de vergadering.
We steken de kaars aan bij het begin van de vergadering als teken dat God in ons midden is.
Na het gebed om de zegen opent een lid van de taakgroep met een ”meditatie” over wat
hem of haar heeft geraakt en bezig houdt in het geloof. Daar spreken we met elkaar over.
Het is fijn om met elkaar in gesprek te zijn, van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen.
Zo heeft Anneke van der Tempel de vorige vergadering met ons gesproken over het zout der
aarde.
Zout
Wij weten allemaal dat zout geregeld gebruikt wordt in de keuken en aan tafel. Want wie
doet er niet zout op een eitje of op zijn frietjes? Maar zout wordt voor meer doeleinden
gebruikt, zoals om dingen te zuiveren (denk aan je vaatwasser), te smelten (strooien op
gladde wegen), om vlees en vis te conserveren (lekker, een zoute haring!), om onkruid te
doden samen met kokend water (doet mijn overbuurvrouw elke zomer), en omdat het een
beetje schuurt kun je het ook gebruiken om je theekopjes schoon te maken (schepje zout
erin en met een natte vinger wrijven).
Weet je wat Jezus te zeggen had over zout? Hij zei tegen zijn
discipelen ‘jullie zijn het zout voor de wereld. Maar als het zout
niet meer zout is, waarmee kun je het weer zout maken? Het is
nergens meer voor te gebruiken. Je kunt het alleen nog maar
weggooien. Het wordt vertrapt door de mensen’ (Mattheus 5:13).
In de tijd van het Nieuwe Testament werd zout al verhandeld,
want het was zeer waardevol. Het werd zelfs gebruikt om een deel van de salarissen van de
Romeinse soldaten te betalen
(sal-salarium = salaris). Het was kostbaar en daarom ook wel duur. De gemiddelde familie
kon het zich niet veroorloven om elke paar maanden een zakje zout te kopen op de markt,
dus daarom vond zij een goedkopere oplossing in de buurt.
Er waren stenen met een zoute smaak die je kon gebruiken om je vleespot aan smaak te
helpen. Die kon je een paar keer gebruiken, maar dan was de zoute smaak eruit gekookt.
Dan gooide je de steen gewoon op straat en zocht je een nieuwe steen om te gebruiken.
Jezus had 100% gelijk!
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Maar als Jezus zegt dat zijn discipelen (dus wij ook) het zout voor de wereld zijn, wat
bedoelt hij dan eigenlijk? Hoe kunnen wij ‘zout zijn’ in onze omgeving, voor onze families,
onze kerk?
Geven wij smaak aan dingen in en om onze levens?
Maakt wat wij zeggen en doen een verschil in de ‘houdbaarheid’ van onze geliefden,
vrienden, buren?
Worden gesprekken gezuiverd of gedachten gereinigd door onze voorbeelden?
En iemand wiens hart koud is voor het Goede Nieuws, bevroren zelfs, kan die smelten bij het
zien en horen van onze blijdschap in ons geloof (waar je hart vol van is, loopt de mond van
over!)? ☺
Als zelfs het kleinste schepje zout al een heel groot verschil kan maken in de keuken en
overal in onze levens, wat voor verschil moet het dan niet maken in de wereld om ons heen
als wij óok wat meer smaak brengen met onze aanwezigheid!?! Als wij ook een beetje pittig
en nuttig zijn?!?
Maar, weet je wat het is met zout?
Als het in de Jozo zak of in de zoutstrooier blijft, doet het niets.
Je moet het gebruiken om te merken dat een beetje zout wenselijk is. 😉
Wij weten niet wat te verwachten,
nu Heer, de waarheid niet meer blijkt,
Verwarring dreigt onze gedachten,
want veel is niet meer wat het lijkt.
We zien de wereld steeds verharden
en liefdeloosheid krijgt meer macht,
wijl licht verbleekt, neemt af in kracht.
Maar wij, wij willen vast geloven,
het zout der aarde zijn, in U.
Als Heer het zout haar smaak zou doven,
waarin wordt dan de spijs gelegd.
Zo heeft U Heer het ons gezegd!
Wij zijn voor U van grote waarde,
U geeft ons arbeid en ook loon.
U noemt Heer ons het zout der aarde,
ondanks bespotting, ondanks hoon.
Zo willen wij van last bevrijden,
van alles wat mismoedig maakt.
Here behoedt ons dan voor lijden
en dat U Heer ons hart aanraakt.
Bescherm ons gevoel, ons denken.
Heer geef ons Waarheid, leidt ons voort.
Dat wij Uw Liefde kunnen schenken
en dat Uw Boodschap wordt gehoord.
Dat toch Uw Vrede ons mag verblijden,
leer ons de juiste weg te gaan.
Laat niets en niemand ons misleiden.
Heer blijf toch altijd naast ons staan.

Dichter: Jan westerhof

Bron: Gedichtensite.nl
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VAN DE DIACONIE
Komende collecten
10 april – Palmpasen - collecte tijdens de dienst is voor
Werelddiaconaat, kansen voor jongeren in achterstandswijk Libanon
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te
overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs
ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst.
Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners
krijgen er huiswerkbegeleiding, psychosociale hulp en vaktrainingen voor betere kansen op
de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een
partijtje tafelvoetbal of air hockey.
Hamdan (17) woont na zijn vlucht uit Syrië in buurland Libanon. In Bourj Hammoud is het
leven moeilijk, maar hij laat zich niet ontmoedigen. Doordat hij een paar jaar niet naar
school kon, zit hij nu in de klas met kinderen die veel jonger zijn dan hij. Maar hij werkt hard
en maakt goede vorderingen. In jongerencentrum Manara krijgt hij bijles en doet hij mee
aan de fitnessworkshop van jongerenwerker Fouad. Hierdoor voelt hij zich veel gezonder en
fitter. Met Fouad kan hij goede gesprekken voeren: over het leven, geloof en alles wat hem
bezighoudt. Wij kunnen dit werk steunen door een collecte te houden voor Kerk in Aktie,
hartelijk aanbevolen!
14 april - Witte donderdag - Heilig Avondmaal
vakantie voor gezinnen die leven op bijstandsniveau
Omdat iedereen vakantie verdient! Al verschillende jaren biedt Het vakantiebureau
(bekend van de diaconale senioren-/zorgvakanties) en RCN Vakantieparken gratis vakanties
aan mensen voor wie een vakantie minder vanzelfsprekend is door eenzaamheid, gebrek aan
geld of fysieke omstandigheid. Twee van die initiatieven zijn de gezinsvakantieweken en de
midweek ‘ouderen in het zonnetje’ waar weer deelnemers voor gezocht worden.
Voor gezinnen, die moeten leven van een inkomen op bijstandsniveau is op vakantie gaan
helaas veelal niet mogelijk. Voor deze gezinnen, die vaak al jaren niet op vakantie zijn
geweest, wil Het vakantiebureau en RCN een vakantie ook mogelijk maken. Daarom kunnen
in 2022 opnieuw 100 gezinnen met schoolgaande kinderen die jarenlang niet op vakantie zijn
geweest (of nog nooit), gaan genieten van een heerlijk kosteloos verblijf op een van de RCN
Vakantieparken in Nederland. Om dit allemaal mogelijk te maken ontvangt het
vakantiebureau financiële steun van kerk in Aktie. Helpt u mee om dit mooie werk weer
mogelijk te maken dit jaar?
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17 april – Paaszondag - collecte tijdens de dienst is voor Stichting babyspullen
Stichting Babyspullen zet zich in om de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen te
verminderen, omdat elk kind recht heeft op een goede start. We realiseren dit doel primair
door het verstrekken van gratis babystartpakketten, bestaande uit nieuwe en gebruikte
babyspullen, aan (aanstaande) ouders in Nederland. We werken met een team van
betrokken en enthousiaste vrijwilligers in samenwerking met een netwerk van partners.
Visie van Stichting babyspullen: Iedere baby in Nederland is voorzien van de basisbehoeften
en kan een goede start maken in het leven. Geld is vooral nodig om alles geregeld te krijgen.
Er komen vaste kosten bij kijken om de organisatie draaiende te houden. Het gaat hierbij om
huisvestings-, logistieke en kantoorkosten (drukwerk, salarissen, pc’s, papier, postzegels
etc.). Daarnaast is er ook geld nodig om schaarse goederen aan te schaffen die niet
voldoende via de inzamelpunten worden gedoneerd, denk hierbij bijvoorbeeld aan dekens en
kruiken. Het is ook de moeite waard een keer een kijkje te nemen op de site
stichtingbabyspullen.nl voor meer informatie. En wie weet hebt u nog ergens (via via)
babyspullen liggen, dit kan ook ingeleverd worden. Van harte aanbevolen.
24 april - collecte tijdens de dienst is voor het diaconaal quotum
1 mei - collecte tijdens de dienst is voor Kleurrijk Fryslân
Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân wil een bijdrage leveren aan de
multiculturele samenleving vanuit de invalshoek levensbeschouwing met respect voor de
identiteit van de ander en op basis van volstrekte gelijkwaardigheid. De Stichting Platform
Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân is een samenwerkingsverband van verschillende
levensbeschouwelijke groepen in de provincie Fryslân en bestaat sinds 1994.
Kleurrijk Fryslân is een beweging van mens tot mens zijn aan de basis van de multiculturele
samenleving. Zij doet een beroep op de positieve krachten, die uitgaan van de verschillende
levensbeschouwelijke stromingen in Fryslân. Vanuit Kleurrijk Fryslân werken deze
verschillende levensbeschouwelijke stromingen samen aan een provincie die leefbaar is voor
iedereen en waarin ook plaats is voor iedereen, ongeacht huidskleur, nationaliteit, culturele
of levensbeschouwelijke achtergrond. Niet met het oog op verdeeldheid, maar om duidelijk
te maken dat in verscheidenheid veel kracht tot menswording ligt verborgen en een
uitnodiging is om de ander te leren kennen met respect voor elkaar.
8 mei - collecte tijdens de dienst is voor algemene diaconale doeleinden
Derde collecte is voor Kerk in Aktie: noodhulp in Nigeria
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor
geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de
meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen
komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne.
Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke
terugkeer en het verwerken van trauma's. Wat betekent dit project voor Mawa?
“Toen mannen mijn dorp aanvielen, ben ik met drie van mijn kinderen gevlucht”, vertelt
Mawa. “Meer dan drie uur hebben we ’s nachts gelopen naar een dorp in de buurt. De
volgende dag zijn we verdergegaan. Ik hoop en bid dat ik mijn man en mijn andere twee
kinderen terug zal zien. Het leven in dit dorp waar ik nu verblijf is erg moeilijk. We hebben
geen schoon drinkwater. Mijn baby en ik hebben cholera gehad. Ik hoop dat God iemand
stuurt om schoon drinkwater naar ons te brengen. Dan worden mijn kinderen niet meer
ziek.” Op 5 mei vierden wij bevrijdingsdag. Wij gunnen anderen onze vrijheid ook.
Daarom collecteren we voor slachtoffers van geweld in Nigeria.
15 mei - collecte tijdens de dienst is voor het diaconaal quotum
22 mei - collecte tijdens de dienst is voor stichting ambulancewens
Alle collectes zijn van harte bij u aanbevolen!
Paasnummer

2022 nr. 3

17

De juiste man op de juiste plaats!
Na het Pinksterfeest, de geboorte van de kerk, begon er heel wat in beweging te komen in
de stad Jeruzalem. Met dit feest groeide het aantal gelovigen met zeker 1000 mensen op
één dag. In Handelingen 6-7 worden wij op de hoogte gebracht van de uitwerking van zo’n
grote, spontane toename van mensen. Het was spannend en het bracht ook spanning met
zich mee.
Omdat het aantal gelovigen in Jeruzalem zo snel groeide, werden jammer genoeg bepaalde
mensen over het hoofd gezien, met name de niet Hebreeuws sprekende Joodse weduwen
(zij waren Griekstalig), in tegenstelling tot de wel Hebreeuws sprekende weduwen die in de
stad woonden. Er was gewoon téveel werk voor de discipelen om alleen te doen, dus er
werd afgesproken dat er diakenen (wat ‘dienende’ betekent) benoemd zouden worden om
wat taken van ze over te nemen. Deze diakenen moesten ‘vol wijsheid en vol van de Heilige
Geest’ zijn. Zeven mensen werden gevonden die aan deze eisen voldeden, en Stephanus
was daar één van. Deze zeven mannen kregen als taak de voedseldistributie aan de
weduwen op zich te nemen, specifiek de Griekssprekende (Hellenistische) weduwen.
Dus, beide groepen weduwen waren Joods, maar hadden elk hun eigen taal en manier van
joodszijn. Dit is een belangrijk punt. Stephanus (een Griekse naam) was waarschijnlijk een
Joodse christen, net als de andere zes mannen die niet van oorsprong uit Jeruzalem en
omstreken kwamen. Hij was een Grieks sprekende Jood, net als deze over-het-hoofd geziene
weduwen. Hij kende hen, kon spreken met hen, en wist van hun culturele en
geloofsverschillen ten opzichte van de lokale weduwen. Het was niet voor niets dat de
discipelen Stephanus deze taak gaven want hij was één van hen! In die tijd was het zo dat
heel wat Joden opgroeiden buiten Jeruzalem vanwege de diaspora, maar toch om
verschillende redenen terugkwamen naar de Heilige Stad.
Toen Stephanus wonderen verrichtte, kreeg hij tegenstand van een groep Joden die bij de
Synagoge van de Vrijgelatenen hoorden. Dit waren Joden die óf zelf slaaf waren geweest, óf
afstammelingen waren van mensen die ooit slaaf waren geweest maar hun vrijheid hadden
gekregen. Die vormden met elkaar een gemeente, een eigen synagoge, net zoals de
Hellenistische Grieksprekende joden die hadden. Echter, omdat de achtergrond van de
Hellenistische joden buiten Jeruzalem en Palestina lag, hadden zij een andere kijk op het
belang van de Tempel en alle symboliek die daarbij paste. Blijkbaar voelden de Hellenistische
Joden die christen werden, zich sterk aangetrokken tot de radicale betekenis van Gods
vergeving in Christus. Omdat zij geloofden dat het waar was, vonden zij de rituelen en offers
van de Tempel minder belangrijk. Sterker nog, de kern van Pinksteren, het uitstorten van de
Heilige Geest, versterkte hun mening dat de bedoeling van de Joodse wetten nu vernieuwd
was.
Er was dus een meningsverschil tussen Stephanus en
de mensen van de Synagoge van de Vrijgelatenen:

traditie tegenover een nieuwe opvatting.

Het conflict liep hoog op, en het leidde ertoe dat de
groep traditionele joden Stephanus bij zijn nekvel
pakte en naar het Sanhedrin sleepte (de hoge raad
van het Jodendom) in de Tempel.
Hij mocht zich daar verdedigen, dus preekte hij met
hart en ziel over de hele geschiedenis van het
Joodse volk en over zijn Redder, Jezus
(zie Handelingen 7:2-56), een krachtige preek met
een even krachtige reactie.
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De Vrijgelatenen konden niet wachten op de uitspraak van het Sanhedrin! Zo boos waren zij
over de conclusies die Stephanus trok over hun geschiedenis en hun omgaan met Jezus, dat
zij met zijn allen Stephanus buiten de stadsmuren sleurden en stenigden tot de dood erop
volgde.
Als dit drama al niet interessant genoeg
was, lezen wij hier nu iets heel
belangwekkends. Want hier, zegt
Lucas, de schrijver van Handelingen,
dat er een jonge man was, die op de
jassen van de stenengooiers paste
terwijl Stephanus ter dood werd
gebracht. Saul (later Paulus) was zijn
naam. Wie heeft niet van hém
gehoord! Paulus kwam uit Tarsus, wat
nu in Turkije ligt, dus eigenlijk óók niet
uit Jeruzalem of Palestina. Hij was óók
een Hellenist, die Grieks en Aramees
sprak, en nota bene een Romeinse
staatsburger was dankzij zijn vader.
Nu zien we twee jonge mannen, die beide joods zijn, beide niet opgegroeid in Jeruzalem,
beide Griekstalig, beide even zeker van hun overtuigingen, maar…die bij lange na niet
dezelfde opvattingen hebben over het Joodse geloof of de Messias.
Paulus was een vurige aanhanger van de tradities van het jodendom, die hij ijverig
bestudeerde onder Rabbi Gamaliël, een beroemde leraar in die tijd. Alles moest blijven zoals
het was, niets van die tradities mocht verdwijnen of veranderen. Daarom werden mensen
zoals Stephanus, Filippus en alle andere tot Christus bekeerde mensen nu ‘vijand nummer
één’ in de ogen van Paulus en anderen die net zoals hij dachten. Het werd menens en heel
veel van deze nieuwe christenen vluchtten uit de stad uit vrees voor hun leven. Het werd de
eerste christenvervolging!
MAAR, wat Paulus en zijn aanhangers niet hadden kunnen weten is dat deze christenen,
vluchtelingen eigenlijk, hun geloof en hun boodschap over de Messias mee zouden nemen
naar Samaria, Rome, Antiochië, Alexandria, Damascus en heel veel andere steden. Hier zien
wij de frappante uitkomst van de haat van Paulus tegen het evangelie! Hij wil de christenen
uitroeien, maar in plaats daarvan creëert hij de grondslag voor juíst het succes daarvan.
Een succes waar hijzelf later ook aan zal werken.
Net als Johannes de Doper, die de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament
overbrugde, is Stephanus ook een belangrijke figuur die tussen de persoon van Jezus en
Paulus stond. Hij was de juiste persoon op de juiste plaats in de juiste tijd!
Anneke van der Tempel

The right man,
in the right place,
at the right time,
creates foundation for succes
Paasnummer
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LIEDBOEK
Lied 560

Liedboek

Hij ging de weg zo eenzaam
tot in Jeruzalem.
Geen vriend kon langer meegaan,
geen mens hield nog de wacht met Hem.
Hij ging die weg voor hen,
Hij deed dit ook voor hen.
Hij ging de weg zo eenzaam
tot in Jeruzalem.
De beulen die Hem sloegen,
bespotten met een doornenkroon.
Hij zweeg en leed voor hen,
Hij deed dit ook voor hen.
Hij ging de weg zo eenzaam.
Hij droeg zijn eigen kruis.
Hij bad; Mijn God, vergeef hen!
Hij leed en stierf op Golgotha.
Hij deed dit ook voor ons,
voor allen, ook voor ons.
Tekst: Britt G. Hallqvist – “Han gick den svãra vägen’
Vertaling: Sytze de Vries
Melodie: Egil Hovland

Eenzaamheid
Een van de meest in het oog springende aspecten van Jezus’
lijdensweg is de eenzaamheid waarmee Hij die weg gaat. Niemand kan
en wil Hem volgen. Uiteindelijk staat Hij volkomen alleen. De menigte
die Hem volgde, de leerlingen, de vrouwen en ten slotte zelfs God
verlaten Hem. In de klassieke theologie wordt gezegd dat Hij dat door
ons, met ons, en voor ons deed. Dit lied ademt dezelfde
gedachtegang. Jezus’ eenzaamheid wordt door ons mensen
veroorzaakt. ‘Geen mens hield nog de wacht met Hem.’ Wij zouden
Hem ook verlaten hebben, ja sterker nog, wij verlaten Hem, door
ongeloof en ongeloofwaardige daden. Ook wij houden het niet uit in de
buurt van de lijdende. En juist zo, in al die eenzaamheid, is Hij met
ons. Hij kent onze eenzaamheid – hoe dat voelt en wat dat betekent –
als geen ander. Zo is onze eenzaamheid uiteindelijk niet alleen maar
onze eenzaamheid, maar ook Jezus’ eenzaamheid.
Nog verder gaat het lied; ‘Hij ging die weg voor hen.’ Hier raken we
een gevoelige theologische snaar. Theologie is geen theorie over God.
Hier wordt verwoord wat diegene beseft die Jezus als de opgestane
ontmoet.
Heer, U draagt ook mijn eenzaamheid en zo brengt U mij en heel
Uw schepping terecht.
Uit: ‘Iedere dag een nieuw begin’
Door: Nienke van Andel
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Het kerkblad, teken van hoop en verbinding
Het kerkblad verbindt mensen met en geeft hoop. Ontvangt u het kerkblad nog niet?
Meldt u dan aan bij kerkblad@pgderegenboog.nl dan zorgen we ervoor dat het bij u in de
brievenbus komt.
Nieuwsbrieven
De Nieuwsbrieven blijven een belangrijke bron van actuele informatie over de activiteiten in
de gemeentes. Juist in deze tijd moeten we snel kunnen reageren en aanpassen. Bent u
iemand of kent u iemand die de Nieuwsbrieven nog niet ontvangt maar wel op de hoogte
wilt blijven? Meldt u dan aan bij nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com.
of bel Tiny van Etten, één van uw predikanten of uw ouderling of wijkbezoeker. Dan zorgen
we dat de Nieuwsbrief in uw mailbox komt, of als dat niet kan in de gewone brievenbus.
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Afscheid van de druk- en nietploeg
Dorpshuis De Kiekenhof heeft laten weten dat er geen mogelijkheid meer bestaat om het
kerkblad in de Kiekenhof te laten drukken, zoals dat vóór de Corona periode tot maart 2020
gebruikelijk was. De reden daarvoor is dat de machine die daarvoor gebruikt werd in het
Dorpshuis verouderd is en er zijn geen vervangende onderdelen meer van op voorraad bij de
leverancier. Omdat tot maart 2020 alleen de plaatselijke kerk nog gebruikt maakte van deze
machine, loont het niet om nieuwe investeringen te doen.
Dat betekent dat de werkwijze zoals die gehanteerd is sinds maart 2020 i.v.m. de Coronabesmettingsrisico’s gecontinueerd zal worden; het drukken en nieten van het kerkblad wordt
blijvend uitbesteed.
Langs deze weg spreekt Taakgroep Communicatie haar bijzondere dank en waardering uit
voor onze trouwe vrijwilligers, te weten de drukkers
Jappie Kuiper en Jan Rienks Vlag, die jarenlang 7 x per
jaar een hele ochtend besteedden aan het drukken van
ca. 280 kerkbladen maar zeker ook voor de
zevenkoppige nietploeg, die jarenlang 7x per jaar een
hele middag het nieten van de kerkbladen heeft
verzorgd, te weten Wietske Klaster, Tiny Meekma,
Riemer v.d. Lei, Lammert Paulus, Marijke Kramer,
Jouke Goudberg en Anneke v.d. Bijl. Chapeau!
Dochs Peaske fiere
Hoe kin ik peaske fiere
By al it barren wat ik sjoch.
Hoe sil ik Peaske fiere
Mei al it kwea, dat giet mar troch.
Hoe kin ik frede fine
By oarloch, haat en grof geweld.
Hoe sil ik frede fine
As in minskelibben net mear telt?
Jezus kaam op ierde,
Hy gong as God en mins de wei.
Myn kwea, de sûnde en de dea;
Hy droech it op syn skouders mei.
In lêst dy’t net te dragen is
Troch minsken, itsij jong of âld.
Mar Jezus, trou oant yn ‘e dea
Hat it folbrocht ta ús behâld.
Jezus,
Jezus,
Jezus,
Jezus,

oerwinner fan de sûnde,
oerwinner fan it kwea,
as Hear der hearen,
oerwinner fan de dea.
No kin ik dochs Peaske fiere,
Neat is der wat my dêryn belet.
Want Jezus libbet, no foar ivich,
Hy bringt de frede yn myn hert!
Ut: ‘De sirkelgong fan de tiid’
Troch: Wieke de Boer - Hiemstra
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Kofje oerke (ekstra)
Zin in een kopje koffie en gezelligheid?
Inmiddels zijn we al een paar jaar bezig met de Kofje oerkes in onze gemeente. Eerst 1 maal
per 2 weken op woensdagochtend en inmiddels kunnen we door de hulp van Geke, Tiny en
Rommie wekelijks op woensdagmorgen de deuren openen. Bent u al eens langs geweest
voor een kopje koffie of thee tussen 9.30 uur en 10.30 uur?
Deze woensdag- en donderdagochtenden zijn overigens ook zeker bedoeld voor onze
buurgemeenten: iedereen is van harte welkom!
Daarnaast hebben we op de 1e en 3e donderdagmorgen een activiteit op het programma
staan tijdens het Kofje oerke ekstra. De ene keer gaan we creatief aan de slag (onder
andere met een strijkijzer op 7 april) en de andere donderdag komt Atty Stevens vertellen
over één van haar prachtige schilderijen.
Samen met dominee Dingena of dominee Piet praten
we daarover verder en iedere keer raakt de
betekenis van het schilderij op één of andere
manier. Leerzaam, dat is het zeker!
Vanaf 8.30 uur staat de koffie klaar en om 9.30 uur
starten we met de activiteit. Kom eens langs!
Voor een kopje koffie, thee, een gesprek of om iets
moois te maken……
April / Mei 2022
Woensdag 6, 13, 20 en 27 april (9.30-10.30 uur)
Donderdag 7 april (8.30-10.30 uur)
Donderdag 21 april (8.30-10.30 uur)
Woensdag 4, 11, 18 en 25 mei (9.30-10.30 uur)
Donderdag 5 mei (8.30-10.30 uur)
Donderdag 19 mei (8.30-10.30 uur)

– ook op Koningsdag dus!
Was-schilderen met strijkijzer
Schilderij van Atty Stevens uit Mildam
Touw, garen en wol…..wat een lol!
Schilderij bespreken met Atty

Kofjeresept
In kopke geselligens
In leppel leafde
Twa klontsjes freonskip
In wolkje lok

Efkes byprate …

Paasmorgen
O Heer! Wat een morgen
toen Gij vol majesteit het graf verliet
dat Uw gemarteld lichaam had geborgen
en eng’len juichten in een overwinningslied!

O Heer! Wat een morgen
toen Gij Maria Magdalena hebt gezocht,
haar hebt verlost van twijfel en van zorgen
en zij U als de levende aanschouwen mocht!

O Heer! Wat een morgen
toen wachters vol ontzetting zijn gevlucht
en zij het wonder achter leugentaal verborgen
en voordeel trokken uit hun vals gerucht.

O Heer! Wat een morgen
toen Petrus Uw vergiffenis ontving,
waar hij zich in zijn wanhoop dacht verworpen
om zijn drievoudige verloochening.

O Heer! Wat een morgen
toen vrouwen stonden bij het open graf
en vol schrik hun aangezicht verborgen
totdat een engel hun Uw boodschap gaf.

O Heer! Wat een morgen
wanneer Gij zegt: ‘De dood is er niet mee
en ik, voor eeuwig in Uw hart geborgen,
zal ingaan tot de vreugde van mijn Heer!
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Van de KinderKring
Samen werken naar Pasen
Donderdagmorgen 14 april zal de Wybrandischool haar Paasviering houden.
Die middag gaan alle groepen door elkaar en wordt er geknutseld.
De kinderen gaan een Paasmandje maken dat gevuld gaat worden met Paas
symbolen. Dominee Dingena en een aantal van de Kinderkring leiding helpen
dan op school.
Het mandje kunnen we zondag 17 april in de kerk bewonderen.
Alle kinderen (en ouders) mogen die zondag naar de Kerk en de KinderKring komen.
Hier zal de laatste aanvulling, een kleine traktatie die we samen gaan zoeken, worden
toegevoegd.
Het is de bedoeling om de mandjes weg te geven.
Dus weet u iemand die dit zal waarderen, neem gerust een mandje mee.
Kinderkring Paasstok
3 april en 10 april werken we aan de Paasstok.
We hebben eerst de stokken versierd met kleurige
stroken crépe papier.
De stok heeft de vorm van het kruis.
De kleuren geel, groen en paars zijn het symbool
voor de lente, feest en opstanding.
Het groene takje staat voor de palmtak, waarmee Jezus
werd toegezwaaid toen hij op de ezel Jeruzalem binnen
reed.
De ‘eetbare dingen’ komen de 2e zondag op de stok.
30 chipsringen staan voor de 30 zilverlingen die Judas
krijgt voor het verraden van Jezus.
1 mandarijn staat voor de spons met zure wijn die
Jezus aan het kruis aangereikt kreeg.
Chocolade eitjes staan voor nieuw leven.
2x 6 rozijntjes of ander zoetigheid staan voor de 12 dicipelen.
Het broodhaantje staat voor het Laatste Avondmaal en de verlochening van Petrus voordat
de haan 3x kraait.
Natuurlijk komen we de stokken op Palmzondag showen in de Kerk!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tip:
https://www.geloventhuis.nl/2015/wanneer-wordt-hetpasen/kijktafels/paastakken-met-symbolen-van-de-goede-week.html
Elke dag van de Goede Week kan er een symbool in de Paastak worden gehangen.
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3 avonden Inspirerend Leren
Inmiddels al twee jaar geleden, in het februari/maart 2020…net voordat Nederland in een
lockdown terecht kwam, werd er een korte cursus “Contextueel Bijbellezen” gegeven door
Anneke v/d Tempel. De reacties waren enthousiast (en gelukkig Anneke ook), en daarom
willen we hier een vervolg aan geven.
Nog voor de zomer begint gaan we, ook met een blik naar de actualiteit, 3 avonden
organiseren waarin we Inspirerend Leren over onderwerpen die de bijbel ons vertelt.
In 3 avonden staan we stil bij 3 zeer belangrijke woorden: Geloof, Hoop en Liefde.
Wat geloven wij nu eigenlijk en waarom? Is hoop bedoeld voor het hiernamaals of is hoop
voor nú bedoeld. Waar mogen we anno 2022 op hopen? Wist u dat er vier soorten liefde
zijn? Hoe staat het met onze eigen liefde? En onze liefde voor God?
Al deze thema’s zal Anneke behandelen aan de hand van Het Woord. Leerzaam! Inspirerend!
Opgave voor deze avonden is niet nodig, maar in verband met iets lekkers, is het wel handig
(en leuk) om te weten of u komt. Dit kan via email naar vdtempel@gmail.com
Wanneer u/jij één avond wilt komen, dan is dat natuurlijk ook geen probleem!
Data voor in uw agenda:
Donderdag 21 april, donderdag 12 mei, donderdag 23 juni
Tijd: 19.30-21.30 uur
Hopelijk zien we elkaar op 21 april in de Vallei, Schoterlandseweg 20 in Oudehorne!

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.

Dit is wat blijft:
geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
1 Korintiërs 13:13

26

Paasnummer

2022 nr. 3

Zaterdag 30 april – Kledingactie Dorcas
Zaterdag 30 april is er weer een kledingactie van DORCAS
in het TREFPUNT te NIEUWEHORNE.
Een samenwerking van de PKN kerk en Dorcas.
Vanaf 10.00 - 12.00 uur kan iedereen hier schone en goede kleding afleveren.
De koffie staat dan klaar.
WAAR KOMT HET TEXTIEL TERECHT?
We verkopen kleding en ander textiel op twee manieren:
• Een groot deel verkopen we via onze Dorcas-winkels in Nederland en Roemenie.
• Het resterende deel verkopen we aan betrouwbare partners met wie wij samenwerken,
waaronder “Het leger des heils” en Reshare.
HOE BESTEDEN WE DE OPBRENGST VAN UW TEXTIEL?
De opbrengst gebruiken we om ons werk onder de allerarmsten mogelijk te maken.
DORCAS helpt mensen ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.
We leren ze om hun eigen kledingwinkels op te zetten. Onze hulp is nooit vluchtig, maar
altijd gericht op blijvende verandering. We trainen kwetsbare mensen in weerbaarheid,
veerkracht en ondernemerschap, zodat zij weer zelfredzaam kunnen leven.
Verder werken we aan het opbouwen van sociale netwerken waarbij mensen omzien naar
elkaar en elkaar de zorg geven die ze nodig hebben.
WIJ ZIJN DORCAS en wij verlangen ernaar dat mensen en gemeenschappen tot hun recht
komen en bloeien. Wij zien armoede, uitsluiting en crisis en de mensonwaardige gevolgen
daarvan. Daar leggen wij ons niet bij neer. Wij werken aan blijvende verandering in het
leven van de allerarmsten. Dorcas is een organisatie die in 17 landen in Oost-Europa het
Midden-Oosten en in Afrika 154 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt.
Voor meer informatie kunt u gaan naar www.dorcas.nl.
Handen
Gelukkig is de mens die tot het einde
handen mag voelen die goed doen.
De
De
De
De
De

hand
hand
hand
hand
hand

die
die
die
die
die

met
met
met
met
met

aandacht wast.
zorg aankleedt.
liefde kamt.
tact aanraakt.
het hart troost.

Geen mens kan leven
zonder die hand,
die teder is,
die behoedt,
die beschermt
en bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest,
die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.
Tot die tijd
kunnen onze handen
een voorproef zijn van die handen,
en handen en voeten geven
aan de liefde
die onmisbaar is.

Dichter: Marinus van den Berg

ingestuurd door Syarda van der Zee
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MEER NIEUWS VAN BUITEN ONZE GEMEENTE
Vijf jaren Diaconiehuis in Oldeberkoop
In februari 2017 kocht de diaconie van de PKN-gemeente Olde- en Nijeberkoop een
twee-onder-één-kap woning aan de Geert Lammertslaan 50 in Oldeberkoop. Die aankoop
was bedoeld om tijdelijk - drie tot zes maanden – onderdak te kunnen bieden aan mensen
die te maken hebben met een crisis in hun leven. Daarbij kan gedacht worden aan:
• Mensen met relatieproblemen;
• Mensen die geraakt zijn door bijvoorbeeld brand;
• Mensen met financiële problemen;
• Vluchtelingen;
• Enzovoort.
Aan deze aankoop ging bijna twee jaren van overleg met de kerkenraad en het Regionaal
College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) vooraf. Binnen de kerkenraad
bestond veel waardering voor het initiatief van de diaconie, maar er waren wel vragen zoals:
is er wel behoefte aan een diaconiehuis, hoe is het geregeld met de huurbescherming en
hoe wordt het beheer gedaan? Die laatste vraag was terecht, want de diaconie bestond uit
twee leden en was niet berekend op taakuitbreiding. De vraag naar de huurbescherming
werd, nadat een jurist was geconsulteerd, als volgt opgelost: Er is geen sprake van
huurbescherming bij een overeenkomst van korte duur in combinatie met een niet
marktconforme huur. De diaconie had een voorlopige exploitatie gemaakt met als uitkomst
een huur van ruim € 400,00. De korte duur van de huur werd door middel van een
huurcontract geregeld. De vraag naar het beheer leek opgelost door het voorstel om een
stichting op te richten. Dat laatste bleek nogal problematisch te liggen bij het Regionaal
College voor de benadeling van Beheerszaken (RCBB). Er bestond geen discussie of de
aankoop van een woning met het beoogde doel een diaconale taak was. Maar ‘vervreemding
van diaconaal geld’ was geen optie; dus een lening aan de stichting om een huis te kopen
was een onbegaanbaar pad. Uiteindelijk is er een oplossing gekomen door de diaconie het
huis te laten kopen en een overeenkomst aan te gaan over het beheer en de verhuur met
een op te richten Stichting Diaconiehuis, waarvan de meerderheid van de leden worden
voorgedragen door de diaconie. De leden van de kerkelijke gemeente waren via een
regelmatige briefing op de hoogte gehouden van de voorstellen van de diaconie, maar
moesten zich nog wel uitspreken op een gemeenteavond. Er waren die avond leden, die
vonden dat diaconaal geld anders en beter besteed moest worden, alhoewel de diaconie
aantoonde dat deze investering niet ten koste ging van andere diaconale doelen. Uiteindelijk
stemde een overgrote meerderheid in met het voorstel. Men vond het van groot belang dat
de Kerk zo ook zichtbaar gemaakt werd in de lokale samenleving en mensen zonder aanzien
des persoons geholpen zouden worden. De kerkenraad gaf daarna definitief toestemming.
Daarna kon de diaconie op zoek naar een geschikt huis, dat redelijk snel werd gevonden.
Het huis werd gemeubileerd, er kwam linnen- en beddengoed, een TV, vriezer en droger
enzovoort. Huurders kunnen er dus zo intrekken!
De grote vraag, ook na de gemeenteavond, bleef of er wel behoefte was aan een
diaconiehuis. Die vraag kon natuurlijk alleen beantwoord worden door de praktijk. Inmiddels
vieren we het vijfjarig bestaan van het Diaconiehuis en met slechts drie maanden leegstand
in die periode, weten we dat die behoefte er wel degelijk is.
Sterker nog, onze huurders vertellen bijna allemaal dat hun verblijf in het huis hen in staat
stelde om het leven weer enigszins op de rails te krijgen.
Wilt u weten of het huis beschikbaar is, dan kunt u bellen met de secretaris van de Stichting
Diaconiehuis mevrouw Annelies Brandsma.
Meine Scheweer,
voorzitter Stichting Diaconiehuis
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Terugblik Vorming en toerusting - Bijbelvertalingen
Een klein, maar fijn gezelschap was dinsdagavond 8 maart jl. in de gemeenschapsruimte van
de kerk te Mildam bijeengekomen om geïnformeerd te worden en te praten over het thema
‘Bijbelvertalingen’. De avond werd gehouden naar aanleiding van de publicatie in oktober
2021 van de Nieuwe Bijbelvertaling 2021.
Ds. Dingena Hasper en ondergetekende hadden de avond inhoudelijk voorbereid. Natuurlijk
werd eerst de verbindingskaars ontstoken voor het volk van Oekraïne en voor vrede. Daarna
gingen de beide voorgangers eerst eens wat gezegdes en uitdrukkingen na, die we allemaal
wel kennen, maar rechtstreeks uit de Bijbel blijken te komen. ‘Wie wind zaait, zal storm
oogsten’, allemaal kennen we dit gezegde wel, maar het is te vinden in Hosea 8:7. En het
spreekwoord ‘Beter een goeie buur, dan een verre vriend’, lijkt wel heel erg op wat we in
Spreuken 27:10b aantreffen: ‘een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg’.
Pastoor Tolboom vertelde iets over de geschiedenis van een aantal belangrijke Nederlandse
Bijbelvertalingen; vaak waren die vertalingen van protestantse signatuur, maar in het
Nederlands taalgebied zijn ook katholieke vertalingen verschenen. In onze eeuw waren dat
de Petrus Canisiusvertaling, die vlak voor de Tweede Wereldoorlog uitkwam, en de
Willibrordvertaling van 1975, die we nu nog steeds laten klinken in onze erediensten.
En dan heb je nog de kinderbijbels, eigenlijk zijn dat ook vertalingen, of zijn het eerder
hervertellingen of interpretaties. Ds. Hasper liet aan de hand van het verhaal van Kaïn en
Abel zien dat in veel kinderbijbels vragen, die opgeroepen worden in de eigenlijke
Bijbeltekst, nogal eigenzinnig worden opgelost…
Het was een boeiende avond en tegen tienen keerde een ieder weer huiswaarts.
Pastoor K. Tolboom
Vorming en toerusting - Het leven van Levinas
“Vanwaar komt toch die schok wanneer ik onverschillig voorbij ga aan de blik van een ander?”
Hoewel de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) wordt beschouwd als een van de
grootste denkers van de twintigste eeuw, is hij niet zo bekend. Dat komt omdat zijn filosofie
een ware omkering is van het westerse denken, dat van het ‘ik’ uitgaat..
Levinas houdt zich bezig met de ander. Hij heeft krijgsgevangen gezeten in de Tweede
Wereldoorlog. Als iemand dus het kwaad in de ogen heeft gekeken en aan den lijve heeft
ervaren, is hij het wel. Je zou denken dat zo iemand zich fatalistisch neerlegt bij het kwaad
in de wereld en bij het menselijk egoïsme. ‘Maar dan zou Hitler toch nog gewonnen hebben’,
zegt Levinas. De filosofie van Levinas onderzoekt hoe het Goede mogelijk is. Voor het Kwaad
is altijd een rationele verklaring te geven: afleidbaar uit een of ander belang, uit machtslust,
uit lafheid, uit sadisme. Wat werkelijk irrationeel en onverklaarbaar is, is het Goede.
Een belangrijk boek van Levinas heet ‘Totaliteit en Oneindigheid’.
Waar vindt hij Oneindigheid die niet toch weer geannexeerd wordt of platgeslagen?
In de blik van een ander. In het gelaat van de Ander. En het appèl dat daarvan uitgaat.
Waar je wel of niet op in kunt gaan. Wees welkom op deze avond.
Kom genieten van originele filosofische inzichten, die de kwaliteit van uw leven zullen
verhogen! Ds. Christine Schlette is afgestudeerd op een doctoraal scriptie over Levinas en
Heidegger.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Leiding:
Bijdrage:
Contactpersoon:
Opgave:

Dinsdag 26 april 2022
19.30 uur
Jubbega, De Beage bij de PKN kerk K. Molweg 19
Mw. C. Schlette
€ 5,-- p.p.
Mw. P. v.d. Molen
P. v.d. Molen; of
via emailadres; vormingentoerustingoosthoek@gmail.com
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KIDSPAGE
De steen is weg
Een steen op het graf die kan er niet af
Iedereen treurt,
Maar kijk 's wat er is gebeurd,
De steen is weg,
De weg is vrij,
Het graf is leeg,
De pijn voorbij,
Want Jezus leeft en de steen is weg, weg helemaal weg.
Een steen op mijn hart zo zwaar en zo zwart
Het komt nooit meer goed, ’t komt nooit meer goed
Maar kijk es hier wat Jezus doet, kijk es hier wat Jezus doet
De steen is weg,
Mijn hart is vrij,
Ik voel me nieuw,
God is bij mij,
Want Jezus leeft en de steen is weg, weg helemaal weg.
Foetsie!
Elly en Rikkert Zuiderveld
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U/jij komt toch ook..
naar het paasontbijt?
Wanneer?
Op eerste paasdag, zondag 17 april, wordt een ieder van harte uitgenodigd om mee te
doen aan het paasontbijt. We hopen dit jaar weer op een feestelijke manier deze bijzondere
dag met elkaar te kunnen beginnen.
Waar?
In de ‘Vallei’ te Oudehorne
Voor wie?
Iedereen is van harte welkom
Hoe laat?
Het ontbijt begint om 8.30 uur en daarna gaan we met elkaar naar de kerkzaal om daar het
paasfeest samen met de inmiddels binnengekomen bezoekers te vieren.
Opgeven?
Wilt u/wil jij meedoen aan het ontbijt? Vul dan het onderstaande strookje in en doe dit in de
doos, die t/m Palmzondag in de hal van het kerkgebouw staat.
Of bel/mail (uiterlijk 13 april) naar Syarda van der Zee, tel. 0513-436945
mailadres: taakgroepvierenonh@gmail.com

----------------------------------------------------------------Opgavestrook paasontbijt (uiterlijk zondag 10 april inleveren)

Ja ik/wij doe(n) graag mee met het paasontbijt op 17 april
Naam: ……………………………………………………….…………………………………………………………………
Aantal volwassenen:………………………………………………………………………………….
Aantal kinderen: ………………………………………………………………………………………
Bijzonderheden (dieetwensen): ………………………………………………………………………………………
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