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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

 

 

Bloemen 
ON: Met een groet van de gemeente zijn de bloemen gegaan naar mw B. v.d.Molen uit Oudehorne. 
JSH: Bloemen zijn als een als een bemoediging gegaan naar mevr. Hartstra (H. de Vosweg) 
 
Opbrengst benefietconcert 18 november 
De opbrengst van het benefietconcert van vrijdag 18 november heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 1631,22. 
Zie bijlage voor het verslag.  
 
't Kofje oerke ekstra - 15 december 
Wie komt er gezellig kaarten en kerstdecoraties maken voor de komende feestdagen? Vanaf 8.30 uur staat koffie/thee 
klaar in de Vallei in Oudehorne tot 10.30 uur. Het is alweer het laatste Kofje oerke ekstra van 2022...maar in 2023 gaan 
we gezellig verder. Graag tot 15 december! 
 
Kinderkring    We wachten nog steeds... 3e advent!  

Drie kaarsen mogen branden. 
Vertellen het bericht. 

Het donker gaat verdwijnen! 
Het wordt al steeds meer licht. 

 
 

 
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 
 
V&T: Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pietsje v.d. Molen (06 2527 8905) 

 
- Adventsliederen zingen! 11 december 16.00u 

Een gezellig uurtje adventsliedjes zingen voor jong en oud met actieve kindermomenten. In de kerk van 
Nieuwehorne. Speciale kindermomenten maar zeker ook voor volwassenen, m.m.v. ds. Piet Hulshof en organist 
Jelger Goudberg. Het adres van de kerk is Schoterlandseweg 38, 8414 LX, Nieuwehorne 

- 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 

 

 
 
 

Kerkdiensten 11 december 2022    3e Advent 18 december 2022   4e Advent 

Nieuwehorne 9.30u. mw. Douma- Van der Molen, Leek 9.30u Ds. E.  vd Sluis 

Jubbega 9.30u  ds. J. van der Mark 9.30u ds. G. Martens / koffiedrinken 

Katlijk/Mildam 

 
9.30u. ds. Piet Hulshof 

Dienst in Katlijk 

9.30u. Ds. Hasper 

Dienst in Mildam 
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Kerst voor Oekraïners 
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! 06-1997469 
 

Agenda                                                                
• Vrijdag 9 dec: Club (20.00 uur in De Beage) 

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

• 11 dec. 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) 

• 24 december in de kerk van Jubbega om 21.30uur kerstnachtzang met het Sjongfolk uit Jubbega 

• 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 
 

Op vrijdagavond 16 december a.s. zal het Duo Khojayan Poortinga een prachtig Kerstconcert ten gehore brengen in 
het kerkje van Schurega. Als duo studeerden ze 4 jaar bij Lukas Hagen en Enrico Pace. Het duo filmde een biografische 

documentaire over Pablo Sarasate, waarin ze beiden speelden, filmden en regisseerden. De film trok de aandacht van de 
internationale pers. In 2022 tekende het duo een exclusief platencontract bij Aliud Records. De debuut-cd met alle 
viool/pianowerken van Sergei Prokofiev staat voor mei 2023 gepland.  
 
Het programma van vrijdagavond 16 december a.s. zal ons brengen:  

• een Armeense suite - Komitas/Zwaag, 

• The Lark Ascending van Vaughn Williams, 

• Melodieën op.35a van Sergei Prokofiev en 

• de Viool Sonate op.82 van Edward Elgar. 
We denken hiermee u een mooi Kerstconcert aan te bieden dat zeer de moeite waard is! U bent van harte 
welkom! Aanvang: 20.00 u Toegangsprijs: € 10 (incl. koffie en thee) 
Bij voorkeur reserveren via mail: kerkjeschurega3@ziggo.nl en anders via telefoonnummer: 06-11323733. 
Duo Khojayan Poortinga 

 
Kerstkaarten te koop 
Er zijn nu nieuwe zelfgemaakte kerstkaarten te koop, bij mij en ik probeer de bak in de hal te zetten van Nieuwehorne  
1 kaart kost 1.75, 4 kaarten voor 6 euro. De helft van de opbrengst gaat naar de vluchtelingen. 
Mocht een speciale kaart willen, ik maak ook kaarten op bestelling. 
U kunt mij bellen of appen op nr. 0650671828 
Vriendelijke groet, Erica Schaper, Bea crea 
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! (zie bijlage!) 
 
Diaconieën  
ONH  Zie bijlage 
K/M De 1e collecte is voor het Binnenlands diaconaat (Kerk in Actie) 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen 
achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer 
dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende 
kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten 
komen. 
 
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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11 december – 3e adventszondag - collecte tijdens de dienst is voor 

algemene diaconale doeleinden,  3e collecte is voor Kerk in actie; 

Diaconaat, Vrolijkheid in asielzoekerscentra 

Iedere dag vluchten er kinderen 

en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare 

ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de 

beslissing of ze in Nederland mogen blijven. 

Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, 

met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en 

fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken 

en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun 

veerkracht en zelfvertrouwen. 

Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, 

zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve 

workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor 

bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten. 

 



 



Benefietconcert 18 november 2022 

Om half 8 gingen de deuren open; het was het begin van een bijzonder mooie avond in de kerk van 

Langezwaag. Een paar maanden eerder was, bij het zien van de beelden van de chaos in Ter Apel, in 

de Raad van Kerken van Gorredijk en omstreken het idee ontstaan voor een Benefietconcert; met de 

opbrengst wilden we als kerken iets doen om deze vluchtelingen te helpen. Als doel is gekozen voor 

MiGreat, een organisatie die concrete hulp bood en biedt aan vluchtelingen die in de problemen 

komen.  

De gemeente van Langezwaag was bereid om haar kerk beschikbaar te 

stellen en er werden al gauw verschillende muzikanten gevonden om een 

zeer gevarieerd programma samen te stellen. En nu was het eindelijk zover.  

De eerste muzikante was de 8-jarige Nina uit 

Oekraïne die iedereen ontroerde met haar 

gitaarspel. Daarna was de beurt aan Schola 

Gregoriana onder leiding van P. Postma die 

enkele Gregoriaanse gezangen ten gehore 

brachten. Pianiste Bernike, Prity Bernike, 

verzorgde het laatste optreden voor de pauze. Zij speelde vier zelf-

gecomponeerde muziekstukken, met klinkende namen als: The purity 

of impermanence en The Search.  

In de pauze was er een verloting met veel prachtige prijzen. De 

hoofdprijzen, de bonnen van 50 en 100 euro werden door de winnaars ter beschikking gesteld en bij 

opbod verkocht; de kleine Nina kreeg uiteindelijk de hoofdprijs cadeau. Linda Wind verzorgde met 

hulp van de Oekraïense  Yaroslava de verloting.  

Na de pauze zong het R.-K. Pauluskoor uit Gorredijk opnieuw onder leiding van P. Postma, en de 

avond werd afgesloten door een spetterend optreden van Rockband Changed, onder leiding van 

Jouke Droogsma.  

De avond bracht het prachtige bedrag op 

van €1631,22 !!! 

Grote complimenten aan allen die hebben meegewerkt om 

dit mogelijk te maken, uiteraard de muzikanten, in het 

bijzonder Jouke Droogsma die ons met raad en daad 

terzijde stond, maar ook de koster van de kerk van 

Langezwaag, verschillende vrijwilligers die koffie schonken, 

opruimden en meehielpen. Het geld is overgemaakt en we hebben er alle vertrouwen in dat hier heel 

veel mensen mee geholpen kunnen worden in deze moeilijke tijden.  

Namens het organiserend comité: Linda Wind, Frans Willem Verbaas, Koos Tolboom, Rinse Spits en 

Dingena Hasper.  



Entree: € 5,- Kinderen t/m 12 jaar gratis. Pinnen is mogelijk.
Bestel vooraf uw kaarten op www.cmvdevrijefries.nl




