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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 
Kerkdiensten 5 maart 2023  

2e zondag 40-dagentijd 

Wo 8 maart - Biddag 12 maart 2023 –  

3e zondag 40-dgn tijd 

Nieuwehorne 9.30u B van Tonder 

 
 

 
19.30u ds. Piet Hulshof  
 

Gezamenlijke biddagdienst  
in 

Nieuwehorne 

9.30 uur ds Dingena Hasper  

 

Jubbega 9.30 uur ds Dingena Hasper  

Fryske tsjinst yn Skuorregea 

9.30u ds. Piet Hulshof 

Katlijk/Mildam 

 

9.30u Ds. G. Martens 

Koffiedrinken na de dienst in 
Pastorie, Mildam 

9.30u ds. P.K. Pit uit Drachten, 
dienst in Mildam 

 

Bloemen 
Bloemen zijn afgelopen zondag als een bemoediging gegaan naar Jappie de Wit aan de Expansielaan. 
 
Oude- en Nieuwehorne: Feestboxen…. Sparen voor Pasen 
In de periode van de 40 dagen tijd staan we ‘stil’ om uiteindelijk op 9 april feest te vieren. We vieren 
feest omdat Jezus opgestaan is uit de dood, waardoor wij iedere dag opnieuw mogen beginnen. Feest 
vieren is in deze tijd niet voor iedereen vanzelfsprekend, kijk maar om ons heen in Turkije, Syrië, 
Oekraïne, Afrika, maar ook dichterbij in Nederland. Niet ieder kind kan zijn of haar verjaardag vieren, 
traktaties uitdelen op school of thuis slingers ophangen om te vieren dat ze een jaartje ouder zijn 
geworden. Daarom willen we in de aankomende weken richting Pasen gaan sparen voor feestboxen. Helpt u ook 
mee sparen? 
Dit kan op 2 manieren: kleine cadeautjes deponeren in de box die aanstaande zondag in de kerk zal staan, een gift 
is ook welkom, ook hiervoor zal een box staan. We hopen op een mooie actie!  
 
Kinderkring - Zondag 5 maart : Straal jij al een beetje? 

Vandaag starten we met het veertigdagen project Verander je mee? Het bijbelverhaal wat 
deze zondag verteld wordt, komt uit Matteüs 17: 1-9. 
Jezus gaat met drie leerlingen een hoge berg op. Jezus gaat er anders uitzien: zijn gezicht 
straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht. Mozes en Elia verschijnen aan 
hem en er klinkt een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind Ik 
vreugde.’  

 
Violen actie: 10 en 11 maart  
De jaarlijkse violen actie komt er weer aan! Dit jaar gaan wij vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 
langs de deuren. Zet het in uw agenda dat we langs komen en bent u niet thuis en wilt u ze 
wel hebben? U kunt ook dit jaar van te voren bestellen. U kunt bestellen bij 06-28335585 of 
annamartatel@gmail.com (ook voor meer informatie kunt u mij een appje/ mailtje sturen). 
Natuurlijk doen we dit voor een goed doel, dit jaar niet één maar twee goede doelen. Anna 
Marta gaat volgend jaar met World Servants mee en Twan gaat dit jaar met Living Stone 
naar Moldavië. Tot 10 of 11 maart! Anna Marta Tel en Twan Tijsma 
 
JSH: Groot Huisbezoeken  
Donderdagavond 16 maart en woensdagavond 22 maart zijn de Groot Huisbezoeken gepland. Ze worden gehouden 
in de Beage. Noteer ze vast in de agenda en je wordt nog benaderd aan welke avond jij de voorkeur geeft. Je mag je 
voorkeur natuurlijk ook doorgeven aan Jantje Jonkman of aan Piet Hulshof. 
 
ONH én KM Groot Huisbezoeken / Gemeentegesprekken 
De twee avonden en twee middagen waarop u kunt meepraten én mee-eten staan op de bijlage. Let op: 
aanmelden kan tot en met komende zondag!  
 
 
 



 
 
40-dagentijdkalender 
Dit jaar is er geen 40-dagentijdkalender uitgedeeld. Wel zal er iedere week een speciale bijlage met de 
Nieuwsbrieven worden meegestuurd met voor elke dag een tekst of iets om over na te denken. Zo gaan we samen 
onderweg naar Pasen. Deze week deel 2. Zie bijlage voor deze informatie. 
 
OPROEP: Hebt u ook zo genoten van de veelkleurige wijkdienst van wijk 5? Op 11 juni willen we met 
gemeenteleden uit wijk 1 (vanaf de Kalverkamp alles wat ten westen van de Schoterlandseweg ligt. Dus 
Nieuwehorne, Katlijk en Bontebok) een feestelijke wijkdienst houden. Iedereen die wil meedenken, meezingen, 
meepraten: heel graag melden bij wijkouderling Roelof Porte (06-51608664) of bij ds Dingena Hasper (06-
44199474). We willen graag in april beginnen dus meld je nu aan! 

 
Diaconieën:  
K/M1: 5 maart: Wilde Ganzen 
De 1e collecte is voor Wilde Ganzen: zet zich al zestig jaar in voor een wereld zonder armoede. En dat 
doen we niet alleen. Overal ter wereld zorgen mensen voor verandering door de handen uit de 
mouwen te steken. Met kleine, slimme projecten zorgen ondernemers in hun eigen buurten voor 
verandering en vooruitgang. Deze initiatieven worden opgezet door lokale aanpakkers samen met 
Nederlandse stichtingen. Wij ondersteunen deze samenwerkingen met kennis, een sterk netwerk en geld. Zo helpen we 
aanpakkers die aan de slag gaan om hun buurt vooruit te helpen met de aanleg van sociale voorzieningen. Van schoon 
drinkwater tot inclusief onderwijs. En van medische zorg tot financiële onafhankelijkheid. 
 
ONH: 5 maart: Stichting Het Passion 
In deze boerderij wordt er een tijdelijke opvangplek aan dak- en thuisloze en verslaafde medemensen geboden. De begeleiders 
en vrijwilligers brengen structuur aan in de dag en helpen hen de draad van het leven weer op te pakken. (zie kerkblad p.12) 

 
8 maart-Biddag- Gezamenlijke dienst in NH-collecte voor Kerk in actie: noodhulp slachtoffers 
aardbeving Turkije en Syrië. 
(voor meer info: zie kerkblad p.12) 
 

 
 
Agenda: 
6 maart: Bijbelstudie-avond Heilige Geest (19:30u) en gebedsgroep (20:30u) in de Vallei, Oudehorne.  
9 maart (avond), 13 maart (middag en avond), 21 maart (middag in Mildam) Groot Huisbezoeken ONH/KM 
10 en 11 maart: Violenactie  
16 en 22 maart: Groot Huisbezoeken JSH 
9 april: Paas-event: Breakfree, 19.45u Dorpshuis de Bult in Ter Idzard. 
 
 
 
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.  
 
 
 

mailto:nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/giro555-in-actie-voor-slachtoffers-aardbeving/


In deze 40dagentijd leven we toe naar Pasen. 40 dagen waarin we stilstaan 

bij de liefde van God voor ons, en bij wat dat met ons doet.  

Verander je mee… ? is het thema van de kinderen, maar om mee te 

veranderen zijn we nooit te jong of te oud.  

Doe je mee? Teksten komen onder meer uit de Petrus-40 dagentijd kalender.  

Week 2 Opruiming houden 

Vrijdag 3 maart 

Genesis 1 God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 4God zag dat het licht goed was, en 

Hij scheidde het licht van de duisternis.  

Licht brengt orde in de chaos, al vanaf het begin. In welk deel van jouw leven mag wel 

wat licht komen?  

Zaterdag 4 maart 

Psalm 51: 3 en 4 Wees mij genadig, God, in uw trouw, U bent vol erbarmen, wis mijn 

wandaden uit, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden.  

David schrijft dit als hij zich realiseert hoe erg het is wat hij deed met Bathseba en Uria. 

Hij kan het niet herstellen, maar zo kan hij ook niet verder. Hij bidt God om hulp. Heb jij 

wel eens iets verkeerd gedaan wat je niet kunt herstellen? Wat doet dat met jou?  

Zondag 5 maart: Mattheüs 17:1-9, straal jij al een beetje? Welkom in de kerk! 

Maandag 6 maart 

Spreuken 12:19 Een betrouwbaar woord houdt altijd stand, een leugen slechts voor korte 

tijd. 

Veel ingewikkelde en grote problemen beginnen met een klein leugentje, die een 

volgende leugen nodig maakt, etc. Niet alleen naar anderen maar ook naar jezelf. Is er 

iets waarover je niet eerlijk bent tegen jezelf? Welke gevolgen heeft dat?  

Dinsdag 7 maart 

Matth. 15: 11 Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uit 

komt, dat maakt een mens onrein. 

 Sta eens stil bij wat je vandaag tegen anderen zegt. Wat doet dat met hen? 

Woensdag 8 maart 

Ex. 12:15 Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op de eerste 

dag alle zuurdesem uit jullie huizen.  

In Israël werd de voorjaarsschoonmaak zeer serieus genomen. Er mocht geen korreltje 

zuurdesem achterblijven. Een restje zuur kan alles bederven.  

Donderdag 9 maart   

Zijn er restjes zuur in jou die nog opgeruimd moeten worden? Misschien kun je ze in 

gebed bij God brengen.  

Luisterlied:  Sons of Korah Psalm 51 A Broken Spirit and Contrite Heart 

https://www.youtube.com/watch?v=8RnDuwbz5UI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8RnDuwbz5UI


 

 

Gemeentegesprekken 2023                                   
Oude- en Nieuwehorne, Katlijk en Mildam  
februari 2023 
  

Thema: Aan tafel! 
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen 
gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen 
eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het 
lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in 
gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. 
De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, 
gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij 
Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed.  
Het maakt je tot een ander mens.  
Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots 
te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt ontvangt 
leven in al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De Bijbel speelt hierbij een centrale rol. 
Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt is genoeg om van te leven en om uit 
te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in 
om genade handen en voeten te geven. 

 
Hoe ziet zo’n Gemeentegesprek eruit?  
Dit jaar gaan we de gemeentegesprekken beginnen met een  
gezamenlijke maaltijd.  
Wat betekent het om samen te eten, maar ook om samen bij onze Heer 
aan tafel te gaan, als we de Maaltijd van de Heer in de kerk vieren.  
U/jij bent van harte welkom!  

 

’s Middags begint de maaltijd om 12.00 uur, ’s avonds om 18.00 uur. Vanaf een half uur ervoor zijn de 
deuren open. Tijdens de maaltijd en erna, bij de koffie, is alle gelegenheid om met elkaar te praten 
over de betekenis van samen eten, nu en in Bijbelse tijden en natuurlijk over Avondmaal in de kerk 
vieren.  
 

Via het kerkblad en de Nieuwsbrieven worden deze uitnodigingen rondgestuurd, met opgaveformulier. 
 

Voor wie zijn deze gesprekken?   

Iedereen is welkom!  
 

Wanneer en waar?   

Donderdag 9 maart ’s avonds  Trefpunt in Nieuwehorne  

Maandag 13 maart ’s middags  Trefpunt in Nieuwehorne  

Maandag 13 maart ‘s avonds    Trefpunt in Nieuwehorne  

Dinsdag 21 maart ’s middags   Pastorie in Mildam, aansluitend op de koffieochtend  
  

Hoe kunt u zich aanmelden?  

1. Door bijgaand formulier in te vullen en in te leveren als u/jij naar de kerk komt  
op 26 februari (in Jubbega) of 5 maart.  

2. U/jij kunt mailen naar communicatie@pgderegenboog.nl 
3. U/jij kunt bellen naar Ineke van de Water, tel. 0513-542787 (voor Oude- en Nieuwehorne) of  

naar Marianne Kerkstra, 0513 542226 (voor Katlijk / Mildam).  
4. U/jij kunt een whatsapp bericht sturen naar 06-44199474 (ds. Hasper).  

 

Namens uw pastorale team,  

ds. Dingena Hasper 

mailto:communicatie@pgderegenboog.nl


 

 

Opgaveformulier Gemeentegesprekken 2023  
 

Graag invullen en uiterlijk 5 maart  inleveren (zie genoemde 4 aanmeldopties) 
 

 Ja, ik/wij kom(en) graag meedoen op één van de volgende momenten met opgave van  

 een 1e en een 2e voorkeur. 

 

 Naam: …………………………………………………  

          Aantal: ………………………………personen 

 Adres: …………………………………………………                

 Telefoon: ………………………………….……   email: …………………………………………….. 

 Is er iets wat u/jij niet kunt eten? Graag aangeven: ………………………………………….. 

 

 
Donderdagavond 9 maart 
Start maaltijd 18.00 uur 
Trefpunt Nieuwehorne 
 

 
        
      ……………….….  keus 
 

 
Maandagmiddag 13 maart 
Start maaltijd 12.00 uur 
Trefpunt Nieuwehorne 
 

 
      
      …………….…….  keus 
 
 

 
Maandagavond 13 maart  
Start maaltijd 18.00 uur 
Trefpunt Nieuwehorne 
 

 
      
      …………….…….  keus 
 

 
Dinsdagmiddag 21 maart 
Pastorie van Mildam 
Start maaltijd aansluitend op 
koffieochtend (ca. 11.30 uur) 
 

        
        
      ……………….….  keus 
 

 

 
           Ik / wij wil(len) graag opgehaald worden deze avond/middag 
 
            Ik wil wel helpen met eten koken (soep of stamppot)  

 
Ik / wij wil(len) graag persoonlijk huisbezoek ontvangen van  

 * contactpersoon/ouderling/predikant (* keuze omcirkelen a.u.b) 

 

Om alle aanmeldingen zorgvuldig in te kunnen delen graag uiterlijk 5 maart  
doorgeven wanneer u wilt deelnemen, met opgave van 1e en 2e datumkeuze. 

 
Vóór 7 maart ontvangt u/jij bericht wanneer u/jij bent ingedeeld. 


