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Bloemen 
ONH: De bloemen zijn met een bemoedigende groet gegaan naar Jouke Andringa.  
JSH: Bloemen zijn als een dankbare groet gegaan naar Eileen van Blerk als dank voor haar inzet 
K/M: De bloemen van afgelopen zondag zijn naar Annie Feddema en Atty Stevens gegaan. 
 
JSH: Zondag vieren we de maaltijd van de Heer. We vieren dat echt aan tafel. Zo maken we het jaarthema "Aan tafel" 
ook zichtbaar. We lezen daarbij het gedeelte uit Openbaring 3, waar Jezus zegt: "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als 
iemand mijn stem hoort en open doet, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij". Het 
thema van deze dienst is: Hoor, wie klopt daar? 
 
ONH: In Nieuwehorne vieren we de Maaltijd van de Heer, we horen het verhaal van Maria, die van de engel te horen 
krijgt dat ze moeder gaat worden. Voor een ongetrouwde jonge vrouw  niet persé goed nieuws. Maar als langzaam tot 
haar doordringt hoe bijzonder dit Kind is jubelt ze het uit! Ze kan niet wachten! 
Kinderkring: We kunnen niet wachten... tweede advent!  

 
Twee kaarsen mogen branden. 
Hun licht schijnt warm en zacht. 

Voor mensen in het donker. 
Als lichtpunt in de nacht. 

 
 

Bloemschikken woensdag 14 dec om 14.00u 
Er is weer gelegenheid om een kerststuk te maken in de Vallei te Oudehorne. Woensdag 14 dec maken 
we een mooie krans voor op tafel. Er worden alvast 2 voorbeelden gemaakt.  
Iedereen, die coniferen, klimop, hortensia’s, of ander groen in de tuin heeft, mag dit meenemen.  

Neem ook je snoeischaar mee😉 
We hopen weer op een gezellige middag met een hapje en een drankje. De kosten zijn 10 euro p.p. 
Opgave (graag voor 7 dec) bij:  Jantine Roos. Tel nr: 06-15265458  / Oeke Westra:  Tel nr 0513-541309 
Iedereen is van harte welkom (niet leeftijd gebonden). 
 
Kerststallen voor 1e kerstdag 
Dit jaar vieren we kerst op de eerste Kerstdag in de Kiekenhof. 
We vinden het leuk om in de zaal allemaal kerststallen ten toon te stellen. 
Heeft u/jij een kerststal die wij mogen gebruiken dan horen wij dat graag . 
U/jij kunt dit opgeven bij Hermien Plantinga of Romkje Zwanenburg. 
Per mail of telefoon ,heerke-hermien-plantinga@hetnet.nl 06- 57744610 
of  l.zwanenburg5@chello.nl  06- 37277826 
De kerststallen kunnen op 24 dec tussen 10 en 11 uur worden gebracht in de Kiekenhof. 
Na afloop van de dienst kunt u hem dan weer meenemen. 
Alvast onze dank!  Hermien en Romkje namens Taakgroep Vieren 
 
 
 

Kerkdiensten 4 december 2022    2e Advent 11 december 2022    3e Advent 

Nieuwehorne 9.30u Ds. Dingena Hasper - Heilig Avondmaal 

Collecte: Kansfonds (zie kerkblad p.15) 

Elke zondag na de dienst koffiedrinken 

9.30u. mw. Douma- Van der Molen, Leek 

Jubbega 9.30u  ds. Piet Hulshof - Heilig Avondmaal 
 Na de dienst koffiedrinken 

9.30u  ds. J. van der Mark 

Katlijk/Mildam 

 
9.30u Ds. E. van der Sluis 

Collecte: Diverse Diaconale Doeleinden 
Dienst in Mildam. Na de dienst koffiedrinken 

9.30u. ds. Piet Hulshof 

Dienst in Katlijk 
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V&T:  
- Adventsliederen zingen! 11 december 16.00u 

Een gezellig uurtje adventsliedjes zingen voor jong en oud met actieve kindermomenten. In de kerk van 
Nieuwehorne. Ook voor volwassenen . 

- Kerk zijn in Afrika, 19 januari 2023 in Ontmoetingskerk 
De avond van kerkzijn in Afrika  o.l.v. ds. B ten Tonder is nu vastgesteld op 19 januari in de Ontmoetingskerk 
Schansburg in Gorredijk aanvang half 8. Inlichtingen en opgave voor  de avond op 19 januari op email 
adres vormingentoerustingoosthoek@gmail.com of bij Pietsje v.d. Molen tel; 0625278905 

 

 
Kerst voor Oekraïners (zie bijlage) 

Er hebben zich al een aantal vrijwilligers voor het dienen 
gemeld!! Waarvoor dank!!! 

Gourmetstellen zijn nog wel welkom😊 En wil je meeden-
ken of op een andere manier helpen de kar te trekken, meld 
je bij Abeltje van Vliet! 
 

ONH: Gezocht: Een kalligrafeerder (schoonschrijver) die voor ons de namen in het doopboek wil schrijven. 
Beheers jij deze vorm van kunst dan willen we graag een beroep op je doen. De laatste dopelingen staan nog op een 
inlegvelletje in het doopboek dat moet natuurlijk anders. Wil jij dat voor ons doen?  
Stuur een berichtje of bel naar Thea Hofman 0516-451329/06 14815770 
 

Bijbelstudieavond over de Heilige Geest en gebedsgroep in de Vallei (Soosruimte) 

Maandagavond 5 december om 19:30u spreken we met elkaar over de vruchten van de Geest.  
Vanaf 20:30u is voor wie dat wil gelegenheid om samen te bidden.  
De Bijbelstudieavonden over de Heilige Geest gaan op 6 februari 2023 weer verder.  
 

Agenda                                                                
• Club: 2 december: Sinterklaasavond in de Vallei v.a 19.30 uur.  

• 7 december kerkenraadsvergadering Oude/Nieuwehorne, in de Vallei, 20 uur.  

• 3, 4, 17 en 18 dec. Expositie Kerstverhaal in PKN kerk in Noordwolde 

• V&T: Adventsliederen zingen, 16u in kerk NH 

• 14 dec Bloemschikken in de Vallei, 14.00u 

• Club: 23 december: Klokkenluiden in Oudehorne (bij voldoende deelname) 

• Iedere dinsdag van 9.30-10.30 uur Kofje oerke in de kerk in Nieuwehorne 

• Iedere woensdag van 9.30-10.30 uur Kofje oerke in de kerk in Oudehorne 

• V&T: Kerk zijn in Afrika, 19 januari 2023, Ontmoetingskerk 
 

Diaconieën  
ONH 
De actie voor de voedselbank is gestart vorige week! We zullen de adventsperiode 
zoveel mogelijk inzamelen voor de voedselbank. Neemt u ook iets mee?  U mag het 
meenemen naar de kerk op zondag en de smokersbank bij de Vallei is omgedoopt 
tot voedselbank. 
 
 
Iets insturen?   
Als u iets heeft wat op de nieuwsbrief moet/kan worden vermeld, kunt u dit sturen naar:   
nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com 
Kopij inleveren vóór woensdag 19.00 uur. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet 
worden meegenomen in de betreffende nieuwsbrief.  
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Tijdens de Adventsperiode en in aanloop naar de feestdagen kijken we vaak terug op het afgelopen 

jaar. Er is veel gebeurd! Zo ontvingen wij in onze dorpen ‘ineens’ door de oorlog in Oekraïne, 

meerdere vluchtelingen. Deze mensen wonen nu bij ons, ver van hun geboorteland, ver van familie en 

vrienden in een totaal andere omgeving en zij gaan voor het eerst Kerst vieren in Friesland.  

Met deze gedachte en vanuit dit gevoel, ontstond het volgende idee… 

Orthodox Kerstmis 

In Oekraïne vieren ze op zaterdag 7 en zondag 8 januari het Orthodox Kerstmis, echter nu zij eenmaal 

in Nederland verblijven, willen we hen tijdens de komende feestdagen een Nederlandse kerstfeest 

met een Oekraïens tintje aanbieden.  

Alle gevluchte Oekraïners in de Oosthoekgemeenten 

(Jubbega, Hoornsterzwaag, Schurega, Oude- en 

Nieuwehorne, Katlijk en Mildam), gemeente Ter Holten  

(Olde- en Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard) en 

Oldeberkoop worden uitgenodigd om op maandag 26 

december, 2e Kerstdag, een speciale kerkdienst bij te 

wonen en aansluitend te genieten van een kerstmaaltijd.  

 

Kerstdienst op 2e kerstdag 

De kerkdienst vindt plaats in de kerk in Nieuwehorne en wordt geleid door 

dominee Jouke Droogsma en dominee Piet Hulshof. Deze dienst zal herkenbaar 

zijn voor Oekraïners en worden vertaald. Het kerstevangelie mag uiteraard niet 

ontbreken.  

 

Kerstdiner voor alle Oekraïners 

Na de kerkdienst volgt er een traditionele Hollandse 

kerstavond: we gaan gourmetten! We verwachten we circa 

40 Oekraïners uit de bovengenoemde dorpen die van een 

driegangen diner zullen genieten. We laten hen kennis 

maken met een Nederlandse gewoonte; gourmetten. Het vlees, sausjes, de salades en aanverwante 

benodigdheden worden geregeld. Het voor- en nagerecht wordt door Oekraïners zelf verzorgd. 

 

Praktisch - wat hebben we nodig: 

Naast praktische dingen zoals 6 gourmetstellen, vlees, sausjes en dranken, hebben we ook húlp 

nodig. Zo hebben we vanuit iedere gemeente één (of twee    ) contactpersoon nodig, want zowel de 

Oekraïners moeten worden uitgenodigd, maar ook de gemeente zelf moet worden geïnformeerd.  

Voor de feestdagen hebben we circa 4 mensen nodig die de ruimte waar we gaan eten in 

feeststemming weten om te toveren en 5 mensen die op tweede Kerstdag willen (be)dienen tijdens 

het kerstdiner.  

Dit ambitieuze plan kunnen we niet realiseren zonder de hulp van vrijwilligers. Daarom doen we via 

deze nieuwsbrief een beroep op u / jou.  

Misschien zijn er mensen die met de feestdagen juist iets voor een ander willen betekenen, kom dan 

helpen en vier (en dien) samen de geboorte van Jezus tijdens deze bijzondere kerstmiddag. 

Aanmelden om mee te helpen, kan bij Dingena Hasper – telnr. 06 44 19 94 74 of 

Abeltje van Vliet – telnr. 0513 43 6601 of 06 1997 49 69, email abeltjeroen@hotmail.com  

Kerst voor onze Oekraïense gasten 
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