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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 9 oktober 2022 16 oktober 2022 
Nieuwehorne 9.30u Ds. Piet Hulshof – Heilig Avondmaal 11.00u Ds. W. Baas 
Jubbega 9.30u Ds. Dingena Hasper – Heilig Avondmaal 9.30 uur ds. Paul den Hollander 

Koffiedrinken na de dienst 
Katlijk/Mildam 

Dienst in Mildam 
9.30u. Ds. E. van der Sluis uit Joure 
Koffiedrinken na de dienst in Pastorie naast de kerk 

9.30u Ds. Dingena Hasper 
Dienst in kerkje Katlijk 

 

 

Reminder kopijsluiting kerkblad Oude- en Nieuwehorne 
Door omstandigheden komt het herfstnummer van Oude- en Nieuwehorne een kleine week later uit dan de kerkbladen 
van onze buurgemeenten, namelijk rond 20 oktober. 
De kopij kan daarom tot uiterlijk 8 oktober worden ingestuurd. Alles wat daarna binnenkomt wordt niet meegenomen. 

 
Bloemen 
De bloemen zijn met de groet van de gemeente ONH gebracht naar fam. Ram in Nieuwehorne. 
 

Lief&Leed 
ONH: Dhr. E. Neut is met hartproblemen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Na een operatie is hij nu weer 
herstellende. 
 
Overlijden 
JSH: Dinsdag 4 oktober is Geert Bergsma overleden in de leeftijd van 90 jaar. Op de kaart staat: "Na een periode van 
afnemende gezondheid is toch nog onverwacht overleden mijn lieve man, onze vader, schoonvader en pake". Hij werd 
inderdaad minder. Vooral de laatste week van zijn aardse leven. Ons meeleven gaat uit naar Boukje, de kinderen en de 
kleinkinderen. 
Maandag 10 oktober nemen we samen afscheid van Geert in een kerkdienst, die om 13.30 uur begint. Vooraf is er vanaf 
12.45 uur gelegenheid om de familie te condoleren. 
 
JSH: Kommer 
Helaas is Eileen van Blerk gestopt met haar taken als Kommer in de gemeente. Volgens haar eigen zeggen past zij niet in 
de gemeente en loopt zij daarom vast. De kerkenraad betreurt haar besluit ten zeerste en we zullen haar inzet en 
enthousiasme missen. 
 
JSH: Jeugdclub: 14 okt 
Goed nieuws: de club gaat weer van start. Vrijdag 14 oktober om 20.00 uur in de Beage. Save the date en zorg dat je 
erbij bent. We maken er samen een mooie start van. Tot dan!   
Maairinus en Piet 
 
O/N: Inzamelingsactie Oekraïne 
U kunt uw goederen elke dag bij de Vallei in Oudehorne inleveren, in een stevige doos liefst met er op geschreven wat 
er in zit. Als de deur op slot zit kunt u de spullen op het smokersbankje zetten.  
K/M: Inzamelingsactie Oekraïne  
Volgende week donderdag 13 okt. en vrijdag 14 okt. van 15.30 -17.00 uur kunt u goederen inleveren voor de grote 
inzamelingsactie voor Oekraïne. Die lijst u kunt vinden in de vorige nieuwsbrief. 
De goederen kunt u brengen bij de achteringang van de pastorie in Mildam.  
 
Bramenwijn! 
Over drie weken, op zaterdagmiddag 29 oktober gaan we aan de slag met de bramenwijn. Ben je ongeveer tussen de 16 en 25 jaar 
en wil je wel eens wijn maken, ken je iemand die 16 – 25 is die belangstelling kan hebben, meld je dan aan bij één van de dominees.  
En voor degenen die bramen in de vriezer bewaren: op vrijdag 28 oktober gaan we de bramen inzamelen om te ontdooien. U kunt 
ze brengen bij één van de dominees of, als dat niet lukt, aangeven dat ze moeten worden opgehaald. Alvast dank! 

 
 
 



Bericht van diaconieën 
K/M:  
De 1e collecte is voor het Zeister zendingsgenootschap, die ondersteunt sinds 1793 zending en diaconaal werk 
wereldwijd. 
Ontstaan vanuit de Hernhutter Broedergemeente assisteert het ZZg bij projecten ten behoeve van kansarme, 
achtergestelde en rechteloze mensen in onder meer Suriname, Tanzania, Zuid-Afrika, Jamaica, Cuba, Midden-Amerika, 
de Palestijnse Gebieden, Letland en Albanië. Het gaat het ZZg niet om de groei van het aantal (kerk)leden maar om de 
persoonlijke groei van mensen en een andere manier van denken. 
Dat mensen leren om op een andere manier in het leven te staan. 
Leren dat ze zelf iets kunnen doen en niet afhankelijk zijn van wat anderen brengen. 
Dat ze hun goed eigen keuzes kunnen maken in de richting van leven voor iedereen. 
Die aandacht voor de mentale kant van zendingswerk is voor het ZZg even belangrijk als het bieden van materiële hulp. 
 
ONH: 
U hebt er waarschijnlijk over gehoord, iets gezien op tv of over gelezen: de overstromingen in 
Pakistan. In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens 
ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn 
op dit moment 1000 doden bekend. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen 
mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, 
en veel vee is verdronken.  
Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want 
de oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct 
noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. 1700 gezinnen krijgen een 
voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee.  
Aanstaande zondag zal de collecte voor de diaconie bestemd zijn voor de noodhulp aan Pakistan. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

9 okt. Concert “Tijdloos” in Kerkje Schurega 
Op zondag 9 oktober a.s. zal Marjolein Meijers, samen met Walter Kuipers en Onno Kuipers een prachtig concert geven, 
genaamd "Tijdloos".  De tijd heeft even stil gestaan maar muziek is van alle tijden. Zij spelen de mooiste liedjes en 
deunen uit alle windstreken en ze beginnen in Nederland. Dicht bij huis waar ze zich een lang jaar hebben kunnen laven 
aan onze eigen cultuur. Liedjes die je bij de strot grijpen. Schoon van eenvoud. Hilarisch herkenbaar, maar zeker niet 
alleen lollig. Marjolein Meijers weet het publiek te raken met teksten over liefde, vriendschap en 
afscheid. Zonder zich te vertillen aan 'de zwaarte van het leven'. 
Tijdloos geeft een Rotterdamse twist aan o.a. Nederlandse folk, Ierse, Amerikaanse en zelfs 
Balkan en Zweedse muziek. 

Met Walter Kuipers en Onno Kuipers als muzikale rotsen in de branding! 
Aanvang: 14.30 u 
Toegangsprijs: € 10  (incl. koffie en thee) 
Reserveren is gewenst - bij voorkeur via mail: kerkjeschurega3@ziggo.nl 
En anders via telefoonnummer: 06-11323733. 

Met vriendelijke groet, Johanna Wijnbeek (secretariaat)  
 
ONH: Kerkauto? 
Zou u graag gebruik willen maken van vervoer met de ” kerkauto”   op zondagmorgen naar de kerk? 
Opgehaald worden bij u thuis en na de dienst weer naar huis gebracht worden. Dit kan ook als u niet elke week wilt 
meerijden maar af en toe. 
Graag willen we weten of er behoefte is aan de kerkauto. 
Dus als u denkt: ik zou hier wel gebruik van willen maken, dan dit graag z.s.m. laten weten aan Thea Hofman (0516-
451319) of Ds Dingena Hasper ( 06-44199474) 
Als er  belangstelling voor is gaan we proberen elke zondag een vrijwilliger te vinden die wil rijden. 
Namens de pastorale ouderlingen 
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Vorming en toerusting: Excursie museum De Tiid in Bolsward 15 oktober 
De excursie naar museum De Tiid met de tentoonstelling over Titus Brandsma met de bus gaat door. 
Er kunnen nog een paar bij. Graag opgeven t/m vrijdag bij Pietsje v.d. Molen 0625278905 of 
vormingentoerustingoosthoek@gmail.com. Vermelden of u ook meegaat om een pannenkoek te eten bij de 
Koppenjan [op eigen kosten] 
Bijdrage 7,50 graag gepast in de bus voldoen. We verzamelen om 8.50 bij de kerk In Oudehorne. 
Agenda 

• 09 okt: Concert Tijdloos, Kerkje Schurega 

• 13&14 okt: Inzamelingsactie K/M 

• 14 okt: Start jeugdclub JSH 

• 15 okt: Excursie museum De Tiid 
 
 
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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