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Wie zijn wij? 
De Protestantse gemeente Haskeroord is kerk in en voor drie Friese dorpen: Oudehaske (1935 inwoners), 
Haskerhorne (555 inwoners) en Vegelinsoord (390 inwoners). De gemeente is in 2000 ontstaan uit een 
samengaan van de Hervormde Gemeente Haskerhorne c.a. en de gereformeerde leden die voorheen lid 
waren van de Gereformeerde kerk in Joure en Heerenveen. 
Wij willen een open, inspirerende, gastvrije en zichtbare geloofsgemeenschap zijn, waar mensen zich 
welkom en aanvaard weten en waar zij ruimte vinden om te zoeken naar de zin van het leven en de 
betekenis van Gods naam. 
We zien het als onze taak en opdracht om beleid te ontwikkelen dat ervoor zorgt dat ook in de toekomst 
deze geloofsgemeenschap levend blijft. 
We herkennen ons als een oecumenisch protestantse gemeente. We denken hierbij aan begrippen als: 
pluriformiteit, ruimdenkendheid, zonder de traditie los te laten. 
Dit zijn de onderwerpen die onze meeste aandacht vragen: Kerk zijn met en voor het dorp, jonge gezinnen, 
groep 18-30 en 30-50 jaar, contact met beide basisscholen en samenwerking met Dorpsbelangen 
Haskerhorne en Oudehaske. 
De gemeente telt 689 leden. Hiervan zijn 94 jonger dan 18 jaar. Het ledenaantal is licht dalend tot stabiel. 
De laatste jaren hebben veel slapende leden hun lidmaatschap opgezegd, maar daarentegen zijn veel 
meegeregistreerden vriend geworden. 
 

Belangrijke kracht en basis van de Haskeroordgemeente zijn de vele vrijwilligers,  
onze ‘stille krachten’, die zowel op zondag als door de week hun steentje bijdragen  

aan de verschillende vormen van gemeente-zijn. 

Sfeerschets op zondagmorgen 
Wie op zondag de kerk van de Haskeroordgemeente binnenwandelt, ontmoet daar een contactpersoon, 
een diaken en de predikant die de gemeente een warm welkom heten.  In een ontspannen sfeer wordt de 
mienskip zichtbaar.  
Een gebedenboek ligt klaar om door gemeenteleden gevuld te worden met voorbeden. De ambtsdager van 
dienst haalt dit later in de dienst op voor het gemeentelid dat die zondag samen met de predikant de 
voorbeden uitspreekt. Gemeenteleden verzorgen de lezingen. Bij bijzondere diensten zien we op de 
liturgische tafel een bloemschikking bij het thema. 
Bij geboorte van een kind wordt een witte roos op de liturgische tafel geplaatst, die na afloop door een 
gemeentelid bij de ouders wordt gebracht. 
 
Ambtsdragers, mannen en vrouwen, vervullen de functie ‘ambtsdrager van dienst’.  
Kinderen gaan direct naar hun eigen ruimte, waar zij op hun niveau het thema van de zondag uitwerken, op 
basis van ‘Kind op zondag’. Aan het einde van de dienst komen zij naar de kerkzaal, om gezamenlijk de 
dienst af te sluiten.  
Op de eerste zondag van de maand kunnen nieuwe gemeenteleden zich voorstellen en ontmoeten we 
elkaar na de dienst onder het genot van een kopje koffie, thee of een glas fris. 
Zichtbaar is een betrokken gemeente, waar mensen zich gekend en gezien mogen weten.  

http://www.haskeroord.nl/
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De kerkdienst wordt gezien als ‘de huiskamer’ van de gemeente. Daarin treffen we elkaar, worden we 
geprikkeld en gestimuleerd om (ook zelf) op zoek te gaan naar geestelijke groei. In de eredienst staan we 
open om verschillende vernieuwende liturgische elementen te vermengen met traditie.  Gezongen wordt 
uit het nieuwe Liedboek, de Evangelische Liedbundel, Tussentijds (ook in het Fries) maar ook liederen van 
Huub Oosterhuis, Taizéliederen en liederen met bekende melodieën op teksten van A.C. Bronswijk worden 
gebruikt. Ook wordt gebruik gemaakt van beschikbare digitale liederen op Youtube, die via schermen 
kunnen worden getoond. 
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door organisten/pianist. Bij bijzondere diensten wordt gebruik 
gemaakt van andere muziekinstrumenten, veelal verzorgd door de gemeenteleden.  
We gebruiken voor de lezingen de NBV-21 vertaling. 
 
Iedere zondagmorgen is er een kerkdienst in de dorpskerk in Oudehaske. In de zomermaanden treffen we 
elkaar in het smûke dorpskerkje van Haskerhorne.  
Het aantal bezoekers van de kerkdienst was voor coronatijd 80-100 bezoekers; voorjaar 2022 is dat 40-60 
bezoekers; daarnaast wordt de digitale viering door 70-120 personen bekeken (niet bekend hoeveel 
gemeenteleden). 
Sinds 2020 zenden we de kerkdienst vanuit Oudehaske uit via ons Youtube-kanaal Haskeroord KerkTV. 
Diensten zijn ook te beluisteren via Kerkomroep of via de kerktelefoon. 
Naast de ochtenddiensten zijn er een aantal avondgebeden in de sfeer van Iona en Taizé, op Aswoensdag 
en in de stille Week. Deze diensten zijn in de dorpskerk in Haskerhorne.  
Aandacht voor biddag en dankdag (oogstdienst) voor gewas en arbeid is er op de zondag voor of na de 
betreffende woensdag. 
 
Er is een vieringencommissie die samen met de predikant bijzondere diensten voorbereidt en uitvoert; een 
van de leden vult het ‘preekrooster’.  

Maaltijd van de Heer 
Bij het delen van brood en wijn/druivensap zijn de kinderen niet alleen welkom, zij hebben ook een taak in 
de bediening. We delen brood en wijn meestal in lopende vorm.  De bediening wordt ondersteund door 
passende, korte eigentijdse gebeden.  

Pastoraat 
De 689 leden zijn verdeeld over 360 pastorale eenheden. Er zijn 234 belijdende leden, 348 doopleden en 
107 overige leden. De leden worden bezocht door 14 contactpersonen. Daarnaast zijn er nog een aantal 
‘omtinkers’ die contactpersonen informeren over gemeenteleden/dorpsgenoten die wat extra aandacht 
kunnen gebruiken. De gemeente is verdeeld in 9 pastorale ‘wijken’.  
De taakgroep Pastoraat wordt gevormd door 2 pastorale ouderlingen, 14 contactpersonen, een coördinator 
en de predikant.  
Naast bezoekwerk is een contactpersoon op zondagmorgen aanwezig om bezoekers aan de kerkdienst 
welkom te heten. De pastorale ouderlingen zijn -samen met andere ambtsdragers- beurtelings ambtsdrager 
van dienst op zondagmorgen.   
Bij rouw- en trouwdiensten is een ouderling en/of contactpersoon aanwezig. 

Programma Vorming, Toerusting en Activiteiten (VTA) 
Ieder jaar wordt door predikant en VTA commissie een afwisselend programma voor het winterwerk 
gemaakt. Denk aan filmavonden, thema-avonden, wandeling met gedichten op Hemelvaartsdag, meditatief 
schilderen. Ook niet-gemeenteleden zijn daarbij welkom.  
Er zijn twee gespreksgroepen onder leiding van de predikant, waar we elkaar ontmoeten en in gesprek 
gaan rond een Bijbelgedeelte, een thema of een boek van bijv. Anselm Grün. Voor 30-50 jarigen is het 
‘Kerkcafé’ de plek om elkaar te ontmoeten.  
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Ontmoeting staat ook centraal bij twee vrouwengespreksgroepen: een wat oudere groep ‘de famkes’ en 
een jongere groep ‘leuke meiden die nog bidden voor het eten’.  

Jeugdwerk 
Jeugdwerk is er voor 0-17 jarigen. Het Jeugdbestuur, onder aanvoering van de jeugdouderling, coördineert 
de activiteiten. 
Voor de allerkleinsten is er op aanvraag kinderoppas. Hiervan wordt zelden gebruik gemaakt. 
Voor de basisschoolkinderen is er op zondag de kinderdienst. Kinderen gaan direct naar de eigen ruimte en 
komen aan het einde van de kerkdienst in de kerkzaal, om samen de dienst te beëindigen. 
De kinderen van groep 8 krijgen een basiscatechese ‘Wings Basis’, verzorgd door de predikant. De 
basiscatechese wordt afgesloten met het Keerpuntfeest. Dit markeert de overgang van de basisschool naar 
het voortgezet onderwijs, maar ook naar de nieuwe levensfase, namelijk die van de pubertijd.  
 
Er is een toenemende samenwerking met beide basisscholen in Oudehaske. Mooie voorbeelden hiervan 
zijn: de 4 mei herdenking in zowel Oudehaske als Haskerhorne, georganiseerd door beide bassischolen, 
Dorpsbelangen en de Haskeroordgemeente. Op de vrijdag voor de oogstdienst worden appeltaartjes 
gebakken door de schoolkinderen en rondgebracht bij dorpsgenoten die wel wat extra aandacht kunnen 
gebruiken. Op de zaterdag voor gedachteniszondag kunnen basisschoolkinderen in de kerk een kaarsje 
aansteken. Kerst- en paasvieringen van de school in de kerk. De kerk-school-gezinsdienst. Een groots 
adventsproject waarbij op het kerkgebouw in Oudehaske iedere dag in de adventsperiode een bijdrage van 
leerlingen van de basisscholen werd geplaatst. 
 
Deuteronomium  32 : 11 is het inspirerend motto van ons jeugdwerk 11-17 jaar: ‘Wings’ 
Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven,  
zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de HEER zijn volk geleid. 
Niemand kan voorzien tot welke hoogten jij kan vliegen en zweven. 
Zelfs jij kan dat niet weten, totdat je je vleugels spreidt en vliegt 
 
Na het Keerpuntfeest kunnen kinderen meedoen aan het Wings-programma. Dit bestaat uit een meerjaars 
programma van geloofsgesprek, vormingswerk en ontspanning, gedragen door ouders uit de gemeente of 
daarbuiten. 
Het Wings-programma wordt afgesloten met de mogelijkheid om gezamenlijk een reis te maken. Het is 
feitelijk een diaconale ontwikkelingsreis: een steentje bijdragen aan het leven van een medemens. Vaak is 
het een essentiële ervaring die je leven verandert. 

Kerk met en voor de dorpen 
We staan midden in de samenleving en willen kerk zijn met en voor de drie dorpen. Dit wordt o.a. zichtbaar 
door de zondagse bloemengroet die ook bezorgd wordt bij dorpsgenoten die geen gemeentelid zijn.   
Verbondenheid creëren we ook in de twee diensten die door de commissie ZWO/BD verzorgd worden. In 
het voorjaar voor het buitenlands diaconaat en in het najaar voor het binnenlands diaconaat.  
Verder is er iemand van het diaconaat vertegenwoordigd bij de Voedselbank Joure. In de oogstdienst in 
november verzamelen we producten en kleding die via de voedselbank hun weg vinden bij onze nabije 
medemens. Uit deze samenwerking is ook de kerstpakketactie ontstaan. Dorpsgenoten worden via diverse 
kanalen ook uitgenodigd een bijdrage te leveren bij deze acties. 
Naast deze hulpverlenende samenwerking is er nog het jaarlijkse uitstapje voor senioren uit de dorpen; dit 
wordt georganiseerd door de diaconie. Een uitstapje dat ieder jaar zeer gewaardeerd wordt.  
 
Waar mogelijk wordt samengewerkt met Burgerkracht Oudehaske (vraag & aanbod kleine klusjes), de 
basisscholen in Oudehaske en de Dorpsbelangen in de dorpen. Enkele voorbeelden (naast de voorbeelden 
genoemd bij ‘Jeugd’):  
Op 4 mei is er een gezamenlijke herdenking in zowel Oudehaske als Haskerhorne, georganiseerd door beide 
bassischolen, Dorpsbelangen en de Haskeroordgemeente. 
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Dorpsgenoten worden jaarlijks in de gelegenheid gesteld overleden geliefden te herdenken in onze 
kerkgebouwen: in Oudehaske op de zaterdag voor Gedachteniszondag en in Haskerhorne op 
Oudejaarsavond. 
Via Dorpsbelangen wordt aan nieuwe dorpsgenoten ook informatie over onze Haskeroordgemeente 
verstrekt. 
De bloemengroet uit de wekelijkse kerkdienst is voor iedereen in de dorpen. 
Via dorpskranten, soms ook via regionale pers, wordt aan deze acties uitgebreid aandacht besteed. 

Organisatie en beleid 
 

Beleidsplan 
Het huidige beleidsplan geldt tot en met 2023. In maart 2022 is het beleidsplan geëvalueerd en bijgesteld.  
 

Kerkenraad/taakgroepen 
De kerkenraad bestaat uit 11 personen (vanaf juni 2022 uit 10). Naast de kerkenraad zijn 4 taakgroepen 
actief: Pastoraat, Diaconie, Kerkrentmeesters en Jeugd. Zie de bijlage bij deze profielschets voor de 
samenstelling en vertegenwoordiging. 
De kerkenraad vergadert 10 x per jaar.  

Samenwerking 
De Haskeroordgemeente maakt deel uit van de groep Tsjûkemar-gemeenten: 9 Protestantse gemeenten in 
dorpen rond het Tjeukemeer. Dit wordt onder meer zichtbaar in de tweejaarlijks openlucht viering aan het 
Tjeukemeer en in contacten tussen jeugdbegeleiders. Ook wordt in dit verband gewerkt aan een uitvoering 
van de Passion in 2023. 
Haskeroord is onderdeel van de PKN-Ring Heerenveen binnen de classis Fryslân. 

Kerkbeheer (inhoud en werkwijze) 
De gemeente heeft twee kerkgebouwen en een pastorie in beheer. Er zijn op dit moment geen 
achterstallige kosten en om onderhoud en beheer te kunnen betalen is een stichting in het leven geroepen, 
waarvan zowel kerkleden als niet kerkleden donateur zijn, voor het behoud van de kerken in onze dorpen. 
Bij het ontstaan van de stichting is gebleken dat veel dorpsbewoners binding hebben met de vaak 
beeldbepalende kerkgebouwen. Zie www.stichtinghaskerkerken.nl  
Voor de predikant is -indien gewenst- een half vrijstaande woning als dienstwoning beschikbaar.  Deze 
woning ligt in een moderne wijk met jonge gezinnen en mensen van middelbare leeftijd. 
In het kerkgebouw in Oudehaske zijn een aantal zalen voor diverse activiteiten beschikbaar.  
De Haskeroordgemeente heeft twee begraafplaatsen: in Oudehaske en Haskerhorne.   

Communicatie 
Voor communicatie met gemeenteleden en dorpsgenoten maken we gebruik van de volgende 
communicatiemiddelen: 

Kerkklok 
13 x per jaar verschijnt kerkblad ‘De Kerkklok’. Met o.a. een meditatie, informatie over kerkdiensten en 
activiteiten, ‘burgerlijke stand’ van gemeenteleden, verslagen uit kerkenraad en taakgroepen, 
achtergrondinformatie, wijkindeling met namen en contactinformatie etc. 

De zondagse nieuwsbrief  
Met de liturgie voor de zondag, wel en wee van gemeenteleden, actuele nieuwsberichten over kerk en 
dorpen. Deze wordt via mail verspreid, maar is er ook op papier voor wie dat fijner vindt. 

Website 
Op de website www.haskeroord.nl is veel informatie te vinden over onze Haskeroordgemeente. 

http://www.stichtinghaskerkerken.nl/
http://www.haskeroord.nl/
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Facebook 
Op Facebook zijn we aanwezig met een besloten groep voor gemeenteleden en een ‘openbare’ pagina. 
Daarnaast plaatsen we op Facebookgroepen van de drie dorpen ook informatie over bijzondere activiteiten 
van onze Haskeroordgemeente. 

Twitter 
Ook op ons Twitteraccount is nieuws over onze Haskeroordgemeente te vinden. 

Dorpskranten, regionale bladen 
In de dorpskranten van Haskerhorne en Oudehaske en soms in regionale weekbladen, plaatsen we 
artikelen over het reilen en zeilen van de Haskeroordgemeente. 

Burgerlijke gemeente: De Fryske Marren 
De dorpen van onze gemeente (Hasherhorne, Oudehaske, Vegelinsoord) liggen tussen twee grotere 
plaatsen (Heerenveen en Joure) in. De bereikbaarheid van Heerenveen en Joure is goed, zowel met 
openbaar vervoer, fiets als auto. Direct gelegen aan de A7 zijn andere delen van Nederland zeer goed 
bereikbaar.  
 

Voorzieningen 

Oudehaske: 
Basisonderwijs is alleen in Oudehaske (zowel OBS als CBS).   
Kinderopvang en buitenschoolse opvang. 
Kulturhûs: multifunctioneel centrum met een Gezondheidscentrum, een sportzaal en ontmoetings-
gelegenheid met diverse activiteiten voor dorpsgenoten. https://kulturhusoudehaske.nl/ .  
Daarnaast nog een aantal sport- en bewegingsvoorzieningen.  
Een Poiesz supermarkt. 
 

In Haskerhorne  
is een dorpshuis met diverse activiteiten voor dorpsgenoten. Ook zijn er diverse sportvoorzieningen, 
zorgboerderij BoerenBlij voor ouderen en een locatie van Wurkjouwer: activiteiten met als doel 
deelnemers weer mee(r) te laten doen in de maatschappij.  
 

Vegelinsoord 
heeft ook een eigen dorpshuis en sportvoorzieningen. 
 
In onze dorpen zijn geen zorginstellingen. 
In al onze dorpen is jaarlijks een feestweek, die wordt afgesloten met een tentdienst. 
 
In zowel Joure als Heerenveen zijn bijna alle faciliteiten aanwezig, van verschillende sportcentra tot 
middelbaar onderwijs, regionaal ziekenhuis en bioscoop. In de beide winkelcentra zijn alle ‘moderne’ 
winkels vertegenwoordigd. Voor hoger onderwijs is men aangewezen op Leeuwarden, Zwolle en 
Groningen. Groningen heeft ook een universiteit. 
 
In Oudehaske ligt het Nannewiid: een groot meer, ontstaan door vervening, bekend van schaatsmarathons. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nannewijd  
 
 
 
 

https://kulturhusoudehaske.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nannewijd
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Bijlage:  

organisatie kerkenraad/taakgroepen/werkgroepen  
(situatie vanaf juni 2022) 
 

 
 
 
z.o.z. overzicht van werkgroepen/project per taakgroep 
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Overzicht werkgroepen en projecten per taakgroep 
 

 
 
 
 


