
 
9 februari 2023 
 

  

 

 

 
Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 
Kerkdiensten 12 februari 2023 19 februari 2023 

Nieuwehorne 9.30u Ds. Dingena Hasper 
Doopdienst 
Collecte: Diaconaal quotum 

9.30u Ds. Piet Hulshof 
Thema: “Jij geeft kleur aan de gemeente” 

Jubbega 9.30u Ds. Piet Hulshof 
Koffiedrinken na de dienst 

9.30u Ds. Els Rooseboom 
Koffiedrinken na de dienst 

Katlijk/Mildam 
 

9.30u Dhr. H. Brouwer uit Rouveen 
Collecte: Noodhulp Ethiopië (Kerk in Actie) 

9.30u Ds. Dingena Hasper 

 

Voor 26 februari 2023 ontvangt u het 40dagennummer van het kerkblad.  

Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met zaterdag 11 februari 2023 vóór 17.00 uur.  

Per Email   

voor Oude- en Nieuwehorne: kerkblad@pgderegenboog.nl   

voor Katlijk/Mildam: kerkbladkatlijkmildam@outlook.com  

voor Jubbega: openkerkvenster@kerkjubbega.nl  

 

Bloemen 
ONH: De bloemen zijn met de groet van de gemeente gegaan naar Rinse Hoekstra en mevr. Ram uit 
Nieuwehorne.  
JSH: De bloemen zijn afgelopen zondag als een groet van de gemeente gegaan naar 
WenWearde (Ericalaan 22A) 
K/M: De bloemen uit de kerk zijn met een groet van de gemeente naar Annie Feddema 
gegaan. 
 
Doopdienst 12 februari;  

  In Nieuwehorne wordt komende zondag Jilles Tieme Dijkstra gedoopt, zoon van Redmer en 
Maaike en broertje van Mette. Berichtje van de kinderkring: Alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd worden vanaf aanvang van de dienst verwacht in het Trefpunt, zij komen na 
de preek samen met de dopeling de kerk in.  

 
Playbackshow 
De playbackshow van 1 april gaat helaas niet door ivm onbeschikbaarheid van het podium.  
 

Back2Basics (GemeenteGroeiGroep) 
Maandag 13 februari gaan we verder met het thema: Wie is Jezus? Dit keer beginnen we een half uurtje la-
ter. Dus om 20.30 uur in de Vallei. Vanaf 20.15 uur staat de koffie klaar. Van harte welkom. 
 
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.  

 
   Jij geeft kleur aan de gemeente 

Dat is 19 februari het thema van de dienst, die door wijk 5 van de Regenbooggemeente is voorbereid. Het 
wordt een feestelijke en kleurrijke viering voor jong en oud. Ik zou zeggen: Komt allen en laat je verrassen. 
Deze dienst begint om 9.30 uur in de kerk te Nieuwehorne. 
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Agenda  
Do 9 febr: Kerkenraad JSH (19.45 uur in de Beage) 
Vr 10 febr: Club JSH (20.00u in de Beage) 
Za 11 febr: Inspiratiemiddag KMVH-Friesland (13.30 uur in de Kurioskerk te Leeuwarden) 
Ma 13 febr: 40 dagen/Pasenoverleg 19.30u De Vallei, OH 
Ma 13 febr: GGG 20.30u De Vallei, OH 
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 
Ma 20 febr: Bijbelstudiegroep Heilige Geest (19:30u) en aansluitend gebedsgroep in de Vallei 
 
Diaconie 
K/M: De 1e collecte is voor noodhulp van kerk in actie. Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door 
langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van 

voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, 

grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te 
zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder 
kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 

 
Van de diaconie JSH: Warmte en licht voor Oekraïens front  
De strijders aan het Oekraïense front hebben het koud en nat. Om hen te ondersteunen, is in Opsterland 

en Ooststellingwerf het initiatief gestart om van kaarsresten, golfkarton 
en conservenblikken warmtekaarsen te maken. De soldaten gebruiken ze 
om hun handen te warmen, sokken te drogen en eten op te warmen. 
Alle soorten blikken (leeg), kaarsen en kaarsresten zijn welkom.  

Deze kunt u tot en met 26 februari inleveren bij de uitgang van de kerk.  
 
Van de diaconie ONH: zie bijlage over Paasgroetenactie 

 
 
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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Berichtje van de diaconie van Oude- en Nieuwehorne.  
 

 
Ook in de Veertigdagentijd 2023 doen wij met onze gemeente mee met de 

Paasgroetenactie. Schrijf een bemoedigende groet voor gevangenen in 

Nederland en Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. Zij kunnen zo’n 

hart onder de riem goed gebruiken.  

 

Een kaartje met Pasen 

Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden 

paaskaarten naar gevangenissen gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 2023 

organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie deze actie om gedetineerden een 

kaartje te sturen met Pasen. Het thema van dit jaar is 'Uit liefde voor jou’.  

Het ontvangen van een paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich dat er 

mensen zijn die zich inleven in hun situatie. “De vrouw die dit geschreven heeft, 
kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze kaart,” was de verbaasde reactie van 

een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet ontving.  

Aan de uitgang worden komende zondag, 12 februari door de diaconie de 

paaskaarten uitgedeeld. Hierop kunt u een bemoedigende boodschap schrijven. De 

2e kaart (die niet beschreven is) is voor de gevangene die uw kaart ontvangt, deze 
kan de gevangene zelf opsturen. Op deze 2e (onbeschreven) kaart plakt u thuis een 

postzegel, deze kaart beschrijft u dus niet. U neemt de kaarten weer mee naar de 
kerk en levert ze in, de diaconie stuurt alle kaarten in een retourenvelop naar de 

PKN in Utrecht. Daar wordt voor de verdere afhandeling gezorgd. Het inleveren 

kan tot uiterlijk 26 februari. We hopen dat de actie een succes wordt! 

De collecte tijdens de dienst van 12 februari is voor het diaconaal quotum. 


