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Kerkdiensten zondag 30 augustus 
Mildam (9.30 uur): ds. Y. Riemersma (Aanvang: 9.30 uur) 
Oudehorne (11.00 uur!!): ds. W. Baas. Koster en coördinator: Johan en Thea Hofman. Kinderkring: 
Abeltje en Mariska. Oppas: Sindy.  

Jubbega (9.30 uur): ds. D.A. Wams. Liturgie staat op de website: www.kerkjubbega.nl 
 

 

Deadlines kopij kerkbladen 
 Voor “Contact” (KM): Donderdag 10 september. 

 

De kerk is open 
De kerk in Nieuwehorne is zaterdagmiddag, 29 augustus, open tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Er zijn 

mooie schilderijen te zien van Oeke, Tetsje, Femmie, Annie, Jikke en Ypkje. Iedereen is van harte 
welkom en er is koffie en thee. 
 

Online kerk-zijn, kunnen we nog zonder? 
De afgelopen maanden hielden vrijwel alle plaatselijke gemeenten hun vieringen online. Hoewel daar 

veel aan gemist wordt, heeft het ook succes; veel meer mensen dan het aantal kerkgangers beleefden 
de diensten mee.  
 

“Ik wil niet meer zonder” 
Otto Grevink, predikant in de Protestantse Gemeente Tilburg e.o., en pionier 
“Het ‘kunnen we nog zonder’ klinkt als afhankelijkheid. Ik wil niet meer zonder. Een online viering bereikt 
ook mensen aan de rand van en buiten de kerk. Als voorganger vraag ik me dus voortdurend af of 
iemand van buiten begrijpt wat hier gebeurt. Dan gaat het ook over muziek. In onze ‘coronavieringen’ 

hebben we bewust gekozen voor een veel breder muziekrepertoire. Liederen die voor kerkgangers heel 
vertrouwd zijn, kunnen voor mensen die die taal niet kennen moeilijk te volgen zijn. Dat is niet altijd erg, 
je viert een mysterie. Je viert de hoop op een God die ons perspectief geeft door het lijden heen. In de 

eerste maanden van de coronacrisis verbond ik heel nadrukkelijk de angst en onzekerheid van mensen 
met de Bijbelse boodschap van perspectief.  

De online vieringen blijven voorlopig. Spannende vraag daarbij is hoe je voorkomt dat online kijkers 
alleen toeschouwers zijn. Hoe kun je hen laten participeren? Hoe maak je een gemeenschap van de 
mensen die fysiek gaan vieren en de mensen die online kijken, op hetzelfde tijdstip of later? Deze vraag 

bespreken we in de taakgroep eredienst, we steken ons licht elders op, en we bekijken een webinar van 
de PThU over online vieren. Het zal een grote uitdaging worden om iedereen mee te krijgen. 

We waren al bezig met een vernieuwingsagenda, erop gericht hoe we het denken in binnen en buiten 
kunnen loslaten. De coronacrisis geeft een zetje in de richting die we al op wilden.” 
 

(Overgenomen van de landelijke PKN-site: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/online-kerk-zijn-
kunnen-we-nog-zonder/ 

 
 

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof 
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