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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 
Kerkdiensten 5 februari 2023 12 februari 2023 

Nieuwehorne 9.30u. Ds. E. van der Sluis 9.30u. Ds. Dingena Hasper 

Jubbega 9.30u ds. Piet Hulshof, Heilig 
Avondmaal 

9.30u. ds. Piet Hulshof 

Katlijk/Mildam 

 

11.00u Ds. J. Droogsma uit Oldeholtpade 

Vóór de dienst: koffie in de pastorie 

9.30u Dhr. H. Brouwer 

 

Bloemen 
K/M: De bloemen uit de kerk zijn als groet en als dank voor het werk dat ze doet voor 
onze Oekraïense gasten in het Trefpunt naar Jelly Boersma gegaan.  
JSH: De bloemen zijn als een bemoediging gegaan naar Tseard en Tine Bijstra (SLW 32). 
Zij stuurden diezelfde dag nog een appje: “Wy fûnen fannemoarn in prachtig boeket 
blommen fan ‘e tsjerke. Hiel hertlik tank hjirfoar.” 

 
Gezocht: Vervangende koster en hulp bij schoonmaken 

Op 1 januari is Anny Bakker gestopt als vervangende koster. Anny was meer dan 17 jaar 
mijn vervanger in de vakantieperiodes en mijn vaste hulp bij bijzondere diensten zoals 
afscheidsdiensten. Ik ben nu op zoek naar iemand die haar rol over wil nemen. Daarnaast 

assisteerde Anny bij het schoonmaken van de gebouwen. Ook hiervoor zoek ik één of meerdere hulpen die willen 
helpen met het schoonhouden van de gebouwen. Dit kan elke week een uurtje of een vaste morgen per week of per 
maand….. Een vaste taak of elke keer wisselend…. Er is genoeg te doen. In overleg komen we er vast wel uit.  Naast 
bezig zijn is er ook tijd voor gezelligheid met een kopje koffie/thee. Heb je belangstelling of wil je eerst meer infor-

matie, ik hoor het graag Ik hoop dat de ☎️  roodgloeiend zal staan. Hartelijke groet, Rommie 06 12 52 90 98 
 
V&T: donderdag 16 febr. Slavernij in de Bijbel, 19.30u (zie bijlage) 
Plaats: ‘De Beage’ PKN Jubbega, K.Molweg 19, 8411 XN  Jubbega.  
Leiding: ds. Jurgen vd Herik.  Bijdrage: € 5,-- 
Contactpersoon:  Pietsje v.d. Molen tel 0625278905 of via: vormingentoerustingoosthoek@gmail.com 
Opgave vóór 12 februari. Graag o.v.v. naam, woonplaats en telefoonnummer.  
 
Agenda  
Wo 8 febr: Raad van Kerken Gorredijk e.o. (20.00 uur in de kerk van Tijnje) 
Do 9 febr: Kerkenraad JSH (19.45 uur in de Beage) 
Vr 10 febr: Club JSH (20.00 uur in de Beage) 
Za 11 febr: Inspiratiemiddag KMVH-Friesland (13.30 uur in de Kurioskerk te Leeuwarden) 
Ma 13 febr: Back2Basics (GGG): 20.30 uur !! in de Vallei 
Wo 15 febr. Kerkenraadvergadering ONH, 20.00u in De Vallei te OH 
Do 16 febr. V&T: Slavernij in de Bijbel, 19.30u in De Beage te Jubbega 
 
Berichten van de diaconieën 
ONH 
5 februari – collecte tijdens de dienst is voor de Kledingbus Sudwest Fryslân  
Sinds juli 2017 is de kledingbus actief in Súdwest Fryslân. De doelstelling van de mobiele kledingbus is drieledig: 
Ten eerste: wil men een bijdrage leveren aan de ontmoetingsmogelijkheden en gemeenschapszin in de wijken en 
plaatsen waar we komen. Mensen die kleding brengen of halen en kunnen elkaar bij de koffietafel achter in de bus 
ontmoeten. Ten tweede: biedt men gratis kwalitatief goede kleding aan. Ook kunnen boeken of speelgoed geleend 
of geruild worden. Daarnaast nemen ze kleding in die niet meer gedragen wordt. 
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Ten derde: is de kledingbus een mooie plek voor mensen die weer eens wat werkervaring en –structuur willen 
opdoen. Ook mensen die wat rustiger aan willen doen wat werk betreft vinden bij de kledingbus een alternatieve 
werkplek. 
Er is plaats voor diverse vrijwilligers; gastvrouwen en –heren die helpen met kleding, 
een praatje maken met de klanten en de koffie of thee verzorgen. Daarnaast zijn er 
chauffeurs nodig om de bus naar al onze standplaatsen te brengen. Ook de 
chauffeurs hebben een belangrijke sociale rol. 
De kledingbus is een initiatief van de caritas van ‘De Zalige Titus Brandsmaparochie’, 
van Bolsward, Workum, Makkum, Witmarsum  
Van harte bij u aanbevolen! 
 
KM 
De 1e collecte is deze zondag voor het werelddiaconaat (Kerk in Actie) 
Op 2 februari was het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was één van 
de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met de collecte van vandaag doen we iets terug voor 
mensen in Pakistan die onze hulp nodig hebben. We collecteren voor een project van Kerk in Actie waarbij jongeren, 
vooral schoolverlaters, geholpen worden met een vakopleiding, lening en begeleiding om een eigen bedrijf op te 
zetten. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen, om zich voor te bereiden op de 
toelatingstest die daarvoor geldt.  
 
Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met 
verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat. Sana 
Amat is één van de jongeren die een training volgde om mobieltjes te repareren. Ook kreeg zij hulp om haar eigen 
reparatiewerkplaats te starten. Zij is nu de eerste vrouw in reparatielabs voor mobiele telefoons. 
 
Met uw bijdrage in de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie en geeft u jongeren in Pakistan de mogelijkheid 
om een toekomst op te bouwen. Hartelijk dank. 
 
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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