
Jaarprogramma 2021 - 2022

september

oktober

november

december

januari

februari

maart

april

mei

za 20/11: lichtjes in en om de kerk
van Haskerhorne en Oudehaske
voor het gedenken  van overleden 
dorpsgenoten

wo 4/5:
herdenkingsdag in samenwerking
met OBS it Haskerplak en CBS 
De Tarissing
informatie over tijd en plaats volgt

wo 9/3:
lezing Vogelaars
tijd en plaats wordt later
bekendgemaakt

do 23/09: 10 ochtenden 
over de 10 beloften
ochtend 8:
9.30 uur kerk Oudehaske

do  7/10: 10 ochtenden 
over de 10 beloften
ochtend 9:
9.30 uur kerk Oudehaske

do 10/3: Een gelukkig 
leven, Anselm Grün
ochtend 5:
9.30 uur kerk Oudehaske

do 27/1: Een gelukkig 
leven, Anselm Grün
ochtend 2:
9.30 uur kerk Oudehaske

do 13/1: Een gelukkig 
leven, Anselm Grün
ochtend 1:
9.30 uur kerk Oudehaske

do 24/3: Een gelukkig 
leven, Anselm Grün
ochtend 6:
9.30 uur kerk Oudehaske

do 21/10: 10 ochtenden 
over de 10 beloften
ochtend 10:
9.30 uur kerk Oudehaske

wo 13/10: �lmavond in Haskerhorne
de �lm: The Help
19.30 uur kerk Haskerhorne

do 18/11: Buiten de Vesting,
over geschriften die niet in de 
Bijbel kwamen. Avond 2: 
19.30 uur kerk Oudehaske

do 4/11: Buiten de Vesting, 
over geschriften die niet in de 
Bijbel kwamen. Avond 1: 
19.30 uur kerk Oudehaske

do 16/12: Buiten de Vesting,
over geschriften die niet in de 
Bijbel kwamen. Avond 4: 
19.30 uur kerk Oudehaske

zo 6/2:  Lazy Sunday Afternoon
‘La Dolce Vita’ , m.m.v. Haije
Vrieswijk
15.00 uur kerk Haskerhorne

do 26/5:
wandelen met gedichten
Hemelvaart, 8.00 uur start bij
kerk Haskerhorne (5-6 km)
daarna dienst om 10 uur.

Kruisweg schilderen/
40 dagen tijd
kerk Oudehaske
datum wordt later bekendgemaakt

vr15/4:
Passion wandeling
tijd en plaats wordt later
bekendgemaakt

Houd de nieuwsbrief, de Kerkklok en Facebook in de gaten voor het laatste nieuws over het jaarprogramma.

Startzondag 19/9: 
Jaarthema: ’het goede leven 2.0’  
10 uur bij Boer Bart, Rotstergaast

Opgave voor de activiteiten of meer informatie via: pghaskeroord@gmail.com

Vaste groepen binnen 
het jaarprogramma zijn:

- bijbelkring
- senioren gespreksgroep 60+
- leuke meiden die nog bidden 
  voor het eten

Deze groepen starten weer
vanaf september/oktober.
Zie pagina 2 voor meer
informatie en opgave.

do 10/2: Een gelukkig 
leven, Anselm Grün
ochtend 3:
9.30 uur kerk Oudehaske

do 24/2: Een gelukkig 
leven, Anselm Grün
ochtend 4:
9.30 uur kerk Oudehaske

wo 12/1  �lmavond in Haskerhorne:
de �lm:  Blinded by the light
19.30 uur kerk  Haskerhorne

do 2/12: Buiten de Vesting,
over geschriften die niet in de 
Bijbel kwamen. Avond 3: 
19.30 uur kerk Oudehaske

zo 28/11:
samen eten 
voor een goed doel
17.00 uur kerk Oudehaske

wo 6/4:
lezing Durk Durksz over landbouw
en duurzaamheid, kerk Oudehaske.
Met vooraf een rondleiding op de boerderij
van Jan en Sanne v/d Zijl, Vegelinsoord.

zo 1/5:
Fietsen in vrijheid
tijd en plaats wordt later
bekendgemaakt

wo 2/3  �lmavond in Haskerhorne:
de �lm:  A life on our planet
19.30 uur kerk  Haskerhorne

zo 7/11:  Lazy Sunday Afternoon
‘La Dolce Vita’ , m.m.v. Keatling
15.00 uur kerk Haskerhorne



Toelichting vaste gespreksgroepen  2021 - 2022Toelichting jaarprogramma 2021 - 2022

Donderdagavond 30 september, 19.30 uur kerk van Oudehaske: 
Start van de bijbelkring. In huiselijke kring bespreken we het boek “Onderweg met Jozef” van Henk Stoorvogel. 
Ds. Jan Finnema zal ook weer deelnemen en ons door deze teksten leiden. De startavond is gepland op donderdag 30
september in de kerk van Oudehaske. Op deze avond bespreken we het aantal bijeenkomsten, de data en de plaats 
met elkaar. Vergeet dan niet je agenda mee te nemen! 

Plaats:   We beginnen de eerste keer in de kerk van Oudehaske
Contact / opgave:  Jolande en Jan Dijkstra, tel.: 0513 - 67 77 37, e-mail:  dijkstrajj@home.nl

activiteiten in september/oktober/november:

‘Leuke meiden die nog bidden voor het eten’
Leuke meiden die nog bidden voor het eten. Dit is een gespreksgroep voor “meiden” rond de 40 jaar. De sfeer is open, 
ongedwongen en vertrouwelijk, zodat er in de bezinning tijd en ruimte is voor persoonlijke levensverhalen. We proberen 
1x in de twee maanden een “leuke meiden” avond te organiseren. 
Lijkt het je leuk om in een huiselijke ongedwongen sfeer over het geloof te praten, voel je welkom. 

Contact / opgave: Annette Faber, tel.: 0513 - 67 71 32, e-mail: annette.faber@home.nl 

Senioren gespreksgroep 60+
Al sinds 2006 functioneert in onze gemeente een ‘senioren-gespreksgroep’, misschien wel beter bekend als ‘de famkes’. Er 
zijn elk jaar zo’n 10 leden, de meesten zijn al jaren lid, maar ook komen er elk jaar weer nieuwe leden bij. We praten over 
allerlei onderwerpen. We beluisteren vaak nog eens de preek en bespreken die. Ook hebben we wel eens onderwerpen, 
die de mensen zelf inbrengen. Hebt u zin om mee te doen, meld u dan aan! Uiteraard zijn “de jonkjes” ook welkom, dan 
passen we meteen de naam aan.

Contact / opgave Zwart, tel. 0513 - 67 79 39 of Geesje de Wolf , tel.: 0513 - 55 14 81

Donderdagavond 4 november, 19.30 uur, kerk Oudehaske: 
4 avonden over Buiten de Vesting, het boek van Nico ter Linden. In de meeste bijbels staat een bladzijde wit tussen het 
laatste boek van het Oude Testtamen en het eerste boek van het Nieuwe Testament. Dat is jammer, aldus ds. Nico ter Linden
in de inleiding van het boek Buiten de vesting. Over het ontstaan en de betekenis van enkele van deze geschriften, die
uiteindelijk niet in onze Bijbel zijn opgenomen, maar toch zeer de moeite van het lezen waard zijn, gaan wij het hebben.
In onze christelijke traditie hebben deze boeken namelijk een grote invloed gehad. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar
in de schilderkunst van Rembrandt en in muziek als het U zij de glorie van Händel.  

. 

(Overige avonden: 18/11;  2/12en 16/12) 

Donderdagmorgen 23 september  9.30 uur, kerk Oudehaske: 
De achtste ochtend over De Tien Beloften, wegwijzers naar de vrijheid van Anselm Grün. Onze wereld is gecompliceerd en 
vaak onoverzichtelijk. Daarom verlangen veel mensen naar een duidelijk oriëntatiepunt. Ze zoeken richtlijnen om te kun-
nen leven zoals dat bedoeld is: gelukkig. De Tien Geboden kunnen zulke wegwijzers zijn.  Wie de richting kent, ervaart 
in zichzelf meer kracht en motivatie dan iemand die zonder enige oriëntatie maar wat rondloopt. Wie geen stuur heeft, 
verbruikt te veel energie omdat hij eerst uiteenlopende richtingen uitprobeert en dan steeds weer op zijn schreden 
terugkeert. Wie de richting kent, kent ook de krachtbronnen waaruit hij kan putten om zijn doel te bereiken. Benedictij
ner monnik en auteur Anselm Grün schreef hierover een boek speciaal bij de tv-serie over de Tien Beloften van de KRO.  
(Overige ochtenden: 7 oktober en 21 oktober) 

Opgave voor 1 van deze activiteiten kan door een mail te sturen naar: 
pghaskeroord@gmail.com
of bel: 0513 - 85 36 11

-

Woensdagavond 13 oktober, 19.30 uur, kerk Haskerhorne:
Deze avond wordt de �lm The Help vertoond. Het onderwerp van deze �lm is nog steeds actueel. De �lm speelt zich af
in de jaren ‘60 van de vorige eeuw in Amerika. In die tijd was de rassenongelijkheid ontzettend groot.  Huishoudsters Aibileen
en Minny staan centraal in The Help. Zij werken voor jonge blanke vrouwen in Mississippi. Niet alleen het huishouden, koken 
en de was wordt aan hen overgelaten, maar ook de volledige opvoeding van de kinderen. Ze krijgen amper betaald en wor-
den door hun werkgevers behandeld als tweederangs burgers.
The Help is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Kathryn Stockett. 

Ook zullen we in november een Lazy Sunday organiseren. De datum is zondag 7 november,
om 15.00 uur in de kerk van Haskerhorne. Meer informatie volgt later!


