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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 
Kerkdiensten 12 maart 2023 –  

3e zondag 40-dgn tijd 

19 maart 2023 

4e zondag 40-dgn tijd 

Nieuwehorne 9.30 uur ds Dingena Hasper  
Collecte: Alg. Diaconale doeleinden 

9.30u ds. Piet Hulshof 

Jubbega 9.30u ds. Piet Hulshof 9.30u Commissie Nieuwe Diensten 

Met koffiedrinken 

Katlijk/Mildam 
 

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

Collecte: Kerk in Actie (binnenlands diaconaat) 

9.30 uur ds Dingena Hasper, HA 
dienst in Katlijk 

 

Bloemen 
Bloemen zijn afgelopen zondag als een bemoediging gegaan naar Jappie de Wit. 
Vanuit K/M is de bloemengroet gebracht naar mevr. R. Snijder. De bloemen van JSH zijn gegaan naar Lamkje Haisma. 
Zij is weer thuis na een revalidatie-periode in Noord-Burgum. 
 
Omtinken 
Mw W. Klaster is gevallen en heeft haar heup gebroken. Ze zal woensdag worden geopereerd en ligt in het Tjonger-
schans Ziekenhuis. We leven met haar mee en bidden haar sterkte en moed toe.  
 
K/M: 26 maart: Doopdienst Its Jongsma in Nieuwehorne 
De dienst van 26 maart is niet in Mildam zoals aangegeven in “Contact” maar wordt een gezamen-
lijke doopdienst in Nieuwehorne.  
 
Bijbelstudie & Gebedsgroep 
De Bijbelstudie over de Heilige Geest is afgelopen, de gebedsgroep gaat door. Tot Pasen houden we via de ap-
pgroep contact en blijven bidden voor wat er bij ons wordt gemeld. Op donderdag 13 april gaan we weer beginnen 
met het volgende onderwerp, die avond zal Lykele Zwanenburg ons meenemen in het boekje 'De Kracht van gebed'. 
Als u belangstelling hebt, meldt u dan bij Lykele (06-10242204), dan krijgt u het boekje te voorbereiding in de bus of u 
kunt het afhalen.  
 
Kinderkring - Zondag 12 maart - Bijzondere ontmoeting 
Vandaag komt het verhaal uit Johannes 4:5-26 aan bod. Jezus raakt in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Hij vraagt 
haar om water, terwijl joden normaal niet met Samaritanen omgaan. Jezus vertelt deze vrouw over het levend water. 
Hij maakt haar duidelijk dat hij de Messias is, die komen zou. 
Bij de Kinderkring sparen we ook voor de actie Feestbox. Met elkaar gaan we geld en cadeautjes inzamelen, zodat er 
met  Pasen een heleboel mooie feestboxen klaarstaan voor kinderen die het verdienen om hun verjaardag te kunnen 
vieren! 

 
Kerkje Schurega – 19 maart: Folkmuziek 
Op zondag 19 maart a.s. is de wonderschone folkmuziek van Linde Nijland en Bert Ridderbos te horen in ons Kerkje Schurega. 
Linde wordt door het muziektijdschrift Heaven 'beste folkzangeres van Nederland' genoemd. 
Multi-instrumentalist Bert Ridderbos werd door het Britse toonaangevende tijdschrift Roots als 'seemingly a one man orchestra' 
aangeduid. Hij begeleidt Linde al jaren veelzijdig op gitaren, banjo, dobro en accordeon. 
Samen maakten de twee musici o.a. een avontuurlijke, muzikale reis over land van Nederland naar Bhutan waar tevens een deel 
van hun muzikale inspiratie vandaan komt, naast invloeden uit de Amerikaanse, Ierse en Schotse folk. 
Onlangs kwam hun nieuwste album 'Ten Years' - met daarop veel nieuw eigen werk van Linde - uit, dat genomineerd werd voor de 
prestigieuze "Preis der Deutschen Schallplattenkritik'. Hiervan zijn bij het concert ook zeker liedjes te horen. En niet alleen op plaat 
maar ook live zijn Linde en Bert een echte belevenis. Mis het niet. 
U bent van harte welkom! 
Reserveren mag: mail kerkjeschurega3@ziggo.nl of 06 11323733 
Adres: Kerklaan 3, 8411 ZG  Jubbega 
Entree: € 15.00 incl. koffie/thee. Aanvang: 14.30 uur / website: www.lindenijland.nl  
Met vriendelijke groet, Johanna Wijnbeek, secretariaat Kerkje Schurega 

mailto:kerkjeschurega3@ziggo.nl
http://www.lindenijland.nl/


 
Vorming en Toerusting: 28 maart in Gorredijk 
Franciscus en de Christus van San Damiano [info zie kerkblad] 
Een presentatie met beeld en geluid. Uitleg door pastoor K Tolboom en mevr. M. Ter Boekhorst 
28 maart 19.30 in de parochie van Gorredijk Compagnonsstraat 102a. Bijdrage 3 euro 
Opgave; Pietsje v.d. Molen 0625278905 of via de mail; vormingentoerustingoosthoek@gmail.com 

 
Feestbox! 
Goed nieuws, de eerste kadootjes en giften zijn al binnen! 

Doet u ook mee? In de grote feestbox kunnen kadootjes voor jongens en voor meisjes. U 
mag ze inpakken, dit hoeft niet. Verder sparen we ook benodigdheden om er een feestje 
van te maken: ballonnen, slingers en wat er verder bij een feestje hoort! 
Mocht u liever een financiële bijdrage willen geven, ook dit is van harte welkom. Hiervan 
zullen door de kinderkring spullen gekocht worden tegen het einde van de actie. Alvast 
bedankt voor al uw bijdragen! 

 
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 tevoren 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  
In de bijlage vind je de uitnodiging. De Groot Huisbezoeken zijn op donderdag 16 maart en woensdag 22 maart. 
Deze avonden zijn in de Beage en beginnen om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Het thema is: Aan tafel. Dat 
gaan we ook doen in de vorm van een High Tea. Wil je even doorgeven welke avond jou het beste uitkomt?  
Jantje Jonkman (Tel. 06-31537876 / E-mail: jantjejonkman1@gmail.com) 
Piet Hulshof (Tel. 06-40938222 / E-mail: piwihu@gmail.com) 
 
Diaconieën:  
K/M1: Binnenlands diaconaat (Kerk in Actie) 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oor-
delen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand 
om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun part-
ners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.  
 
Back2Basics (GemeenteGroeiGroep) 
Er is een kleine wijziging gekomen in de datums. De nieuwe data zijn: 20 en 27 maart en 17 en 24 april. Van harte welkom! 

 
Agenda: 
10 en 11 maart: Violenactie  
Vr 17 maart: Club JSH (20.00 uur in de Beage) 
16 en 22 maart: Groot Huisbezoeken JSH (20.00 uur in de Beage / inloop vanaf 19.45 uur) 
Ma 20 maart: Moderamen JSH (16.30 uur in de Beage) 
Ma 20 maart: Back2Basics (GGG / 20.00 uur in de Vallei) 
Do 23 maart: ON/KM avond met contactpersonen / pastorale team 
Ma 27 maart: Kerkenraad JSH (19.45 uur in de Beage) 
Ma 27 maart: Back2Basics (GGG / 20.00 uur in de Vallei) 
28 maart: V&T: Franciscus en de Christus van San Damiano, 19.30u in Parochie, Gorredijk 

9 april: Paas-event: Breakfree, 19.45u Dorpshuis de Bult in Ter Idzard. 
12 april: Vrijwilligersavond  
 
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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