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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 
Kerkdiensten 8 januari 2023   Nieuwjaarswensen   15 januari 2023  

Nieuwehorne 9:30 ds. Piet Hulshof 
Gezamenlijke dienst met JSH 

9:30 ds. W. Baas 

 

Jubbega Gezamenlijke dienst in Nieuwehorne 9:30 ds. Piet Hulshof 

Koffiedrinken na de dienst 

Katlijk/Mildam 

 

9:30 ds. E. v.d. Sluis uit Joure 

Dienst in Katlijk   

Koffiedrinken na de dienst 

9:30 ds. G. Martens 

Dienst in Mildam 

 

 
 
Bij de diensten 

Omdat er voor zondag 8 januari in Jubbega geen predikant gevonden kon worden, is er een gezamenlijke dienst in de 
kerk van Nieuwehorne. Van harte welkom! 
 

Kaart 
Zondag ligt er in de kerk van Nieuwehorne een kaart voor dhr. Ulbe Zwaga. Hij is ernstig ziek en ligt nu veel op bed. 
De verwachting is, dat hij niet lang meer in ons midden zal zijn. Wij zullen zondag voor hem, zijn vrouw en kinderen 

bidden en willen ons meeleven ook laten blijken met de kaart, die we allemaal kunnen ondertekenen. 
 
GemeenteGroeiGroep 

Maandag 16 januari beginnen we weer. Fijn dat dat weer kan. Maar wat gaan we doen? Daar is natuurlijk over nage-
dacht en we zijn uitgekomen bij het thema: Back to Basics (B2B / Terug naar de basis). 
In deze tijd komt er veel op ons af. Zoveel dat er ook veel vragen naar boven komen. Vragen als: En waar is God 

dan? Wat is er nou echt veranderd na de komst van de Here Jezus? Wie is de Heilige Geest? Hoe leidt God ons leven? 
Heeft bidden wel zin? 
Dat zijn belangrijke vragen, waar we graag met jou over door willen praten. Je bent 16 januari van harte welkom. We 

beginnen om 20.00 uur in de Vallei en vanaf 19.45 uur staat de koffie voor je klaar. 
 

t Kofje Oerke ekstra in het nieuwe jaar! 
5 januari is er weer een Kofje Oerke ekstra in de Vallei in Oudehorne. De koffie/thee en nieuw-
jaarsrolletjes staan al klaar vanaf 8.30 uur. Rond 9.30 uur starten we met de knutselactiviteit, we 

gaan namelijk servetringen maken. Iedereen is van harte welkom; neem gerust ook eens iemand 
mee, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 

V&T  
19 jan: Kerk zijn in Afrika; 19.30u, Ontmoetingskerk Schansburg 3 8401RX Gorredijk door ds B. ten Tonder uit 
Aldeboarn. Vroeger gingen er zendelingen naar Afrika. Zijn er nu zendelingen nodig voor Nederland uit Afrika? 

 - 25 jan: De Paradijs Straat door pastor M. Tiesinga in de RK Parochie Compagnonsstraat 102a 
Gorredijk 
Voor meer info, zie bijlage 
 
Bericht voor alle gemeenteleden die bij Wijk 5 horen 
(Jubbega, Oldeberkoperweg Oudehorne, en alles zuidelijk van de Tjonger) 

Zondag 19 februari 2023 willen we graag een dienst organiseren met deze wijk. 
Piet Hulshof is voorganger en samen met hem vragen we iedereen die iets wil bijdragen in 
deze dienst om te reageren. We denken aan bijvoorbeeld: Inbreng van mooie liederen, meedoen in een 

gelegenheidskoortje voor deze zondag (1x oefenen met Piet Hulshof), een mooi gedicht / verhaal / gebed, onderwerp 
voor de dienst, spelen op een instrument, of wat je ook maar leuk lijkt voor deze speciale dienst 

Wil je meedoen of heb je inbreng geef het door en/of kom dinsdag 17 januari 2023 om 20.00 uur in de Vallei waar we 
de dienst invulling gaan geven. 
Namens contactpersonen en ouderlingen van wijk 5 

Jelle Jongsma, Lienke Ponne, Jannie Posthumus, Rosa Bosma, Thea Hofman, ds. Piet Hulshof 
 



Nieuwjaarsborrel 2023  
Op vrijdag 6 januari wordt er door De Soos te Oudehorne een nieuwjaarsborrel georganiseerd, iedereen is welkom 

vanaf 20:00 uur. De champagne en oliebollen staan klaar zodat we met elkaar kunnen proosten op het nieuwe jaar! 
Alvast fijne kerstdagen gewenst vanuit het Soos bestuur en hopelijk tot 6 januari! 
 

Berichten van de diaconieën  
 
KM 

De 1e collecte is voor diverse doeleinden voor de diaconie 
Na de dienst is er koffie/thee en kunnen we elkaar een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar toewensen. 

 
Actie Kerkbalans 2023 
 

In januari doet onze gemeente  mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode zullen we u als 
kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het 
thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn 

en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 
Daar hebben we uw steun bij nodig.  
 

Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u 
mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de 
toekomst. 

Hartelijke groet 
Kerkrentmeesters Katlijk/ Mildam 
 

ONH 
8 januari 2023 – Collecte tijdens de dienst is voor Stichting de Zonnebloem. 
Voor iedereen wel een bekend doel; de Zonnebloem. Daarom hieronder een stukje uit het jaarverslag 2022 met als 

onderwerp toegankelijkheid, een onderwerp waar we niet aan denken maar waar de Zonnebloem ook in investeert! 
Toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor mensen met een lichamelijke beperking om deel te kunnen 

nemen aan de samenleving. De 
Zonnebloem werkt aan een toegankelijker Nederland en richt zich daarbij op de sociale en recreatieve sector. Het is 
daarmee een van de pijlers onder het Meerjarenplan 2019-2023. In 2021 hebben we 13 locaties getest met financiële 

steun vanuit Geldersch Landschap & Kasteelen en vanuit het VSB-fonds voor Kunst & Cultuur. Daarnaast is een aantal 
losse projecten uitgevoerd, waaronder een onderzoek naar de toegankelijkheid van openbare ruimten van de 
gemeente Dongen en een werkbezoek van Tweede Kamerlid Lucille Werner bij Het Nationale Theater in Den Haag om 

ook in de politiek meer bewustzijn te creëren 
voor toegankelijkheid. 
 

Agenda 
6 jan: Nieuwjaarsborrel De Soos in Oudehorne, vanaf 20.00u 
9 jan: Kerkenraad JSH (19.45 uur in de Beage) 

16 jan: Moderamen JSH (16.30 uur in de Beage) 
16 jan: GemeenteGroeiGroep (20:00 in de Vallei) 
17 jan: Voorbereiding kerkdienst door wijk 5 ONH (20:00 in de Vallei / zie het kerkblad) 

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




 

SAMEN ZINGEND DE ZONDAG VIEREN 
 

De COMMISSIE VORMING & TOERUSTING 

organiseert de komende maanden op enkele 

zondagmiddagen zangdiensten. 

Zondag 8 januari om 

16.00 uur 

Liederen uit de bundel van Johannes de Heer 

Organist: Hylke van der Heide. 

Zondag 5 februari om 16.00 uur 

Jan Smit en Annette Couprie  

samen op de klavieren. 

Zondag 26 maart om 16.00 uur  

Samen zingen met Arian van der Marke 

Plaats van handeling:  
 
 

 
Na afloop is er een collecte. 
 
 
 
 
 

 


