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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 12 juni 2022      19 juni 2022 
Oudehorne 11.00u W. Baas 

Vooraf koffiedrinken v.a. 10u 
10.00u Tentdienst in Mildam 
Vooraf koffiedrinken v.a. 9.30u 

Jubbega   9.30u ds. Dirk Wams 10.00u Tentdienst in Hoornsterzwaag 

Voorgangers: Ineke Baron en Piet Hulshof 

Muzikale medew: United in Christ uit Noordwolde 

Mildam   9.30u Viering Maaltijd van de Heer  in kerkje Katlijk 

Voorganger ds Dingena Hasper 
 

10.00u  Tentdienst gezamenlijk met ONH 
Vooraf koffiedrinken v.a. 9.30u 

Muzikale medew: De Vrije Fries 
  

Bloemen  
De bloemen zijn met de groet van de gemeenten ONH en K/M gegaan naar Sietske Rollingswier in Bontebok 
en naar Auke Koehoorn in Katlijk. 
Vanuit Jubbega zijn de bloemen gebracht naar fam. Nieuwland. Ook kreeg Margreet Hulshof-de Boer 
bloemen voor haar inzet in de afgelopen 10 jaar.  
 
10 jarig jubileum 
Wat was het afgelopen zondag een verrassing. De kerk zat goed vol. Dat deed mij echt goed. Maar toen Sjoerd Jongsma net voor de 
zegen naar voren kwam en vertelde dat ik tien jaar als predikant verbonden ben aan de gemeente JSH, ja, toen 
pas viel het kwartje. Wat was het mooi. De toespraak van Sjoerd, het lied "As in fisk yn 't wetter", de cadeaus, het 
boek met zoveel kaarten en wensen en het samen koffiedrinken met oranjegebak. Het was geweldig. 
Jullie hebben dat allemaal goed geheim weten te houden! Nogmaals tige, tige tank. Dat hat ús goed dien. Wy 
fiele ús net allinnich as fiskjes yn 't wetter, mar ek as minsken yn in waarm bad fan de minsken om ús hinne. Piet en Margreet 
 
Afscheid Klaas vd Tempel als voorzitter Kerkenraad ONH 
Gisteravond heeft Klaas van der Tempel officieel afscheid genomen van de kerkenraad van Oude- en Nieuwehorne. Hij heeft als 
voorzitter onze gemeente door een groot deel van de Corona-tijd en een belangrijk stuk van het proces rondom de gebouwen heen 
geleid. Intussen speelde er thuis heel veel, vooral rondom de gezondheid van Anneke en hemzelf. We hebben dan ook alle begrip 
dat Klaas de voorzittershamer teruggeeft, al zullen we hem in de kerkenraad erg missen. Bedankt Klaas! 
 
Fakânsje fan de koster ONH 
Fan 15 juni - 10 juli binne wy op fakânsje. Foar fragen oer de Vallei en de tsjerken yn Âld- en Nijhoarne  kinne jimme by Anny Bakker 
teloane. Til. 0513 542238. Wy winskje in elts in goeie fakânsjetiid ta. Rommie Haarsma (0612529098) 
 
JSH: Vooraankondiging Gezinsdienst 26 juni Jubbega: 
Wij willen iedereen en in het bijzonder gezinnen uit Jubbega en omstreken uitnodigen voor een bijzonder vrolijke, 

hartverwarmende en leerzame gezinsdienst op zondag 26 juni, om 9.30u. I.s.m. de Jeugd hebben wij een prachtige boodschap 

voor u, jou en jullie. Wees welkom! 
 
Berichten van de diaconieën 
ONH: 12 juni: Stichting Solidair Fryslân: budgetmaatje 
Budgetmaatje Fryslân is een project waarbij vrijwilligers mensen ondersteunen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Het 
Budgetmaatje biedt de hulpvrager sociale en praktische ondersteuning en helpt om (weer) grip te krijgen op zijn of haar financiën. (voor meer info: 
zie Kerkblad p.15) 
K/M: Zomerkampen voor de ARK-kinderen 
ARK-kinderen mogen 1x per jaar op kamp, mits er voldoende geld is. De kinderen kunnen dan genieten van het kind zijn. Elke dag lekker eten, 
drinken en samen spelletjes doen. En ‘s avonds vertellingen uit de bijbel.  

 
Agenda: 
Zondag 12 juni: Afscheid ds. Wim Andel, om 13.30 uur in Johannes de Doperkerk in Exmorra 
Woensdag 22 juni: Financiële gemeenteavond JSH 
Donderdag 23 juni – Inspirerend Leren: Liefde, 19.30u in De Vallei, 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. 
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Oorlog in Oekraïne  IX    

        

Hulp uit de     

Oosthoekgemeentes    

9 juni 2022  
De vorige Oekraïne-bijlage is alweer een tijd geleden, maar de ontwikkelingen hebben niet stil 

gestaan! De oorlog gaat in alle hevigheid voort en er vluchten nog steeds dagelijks mensen uit 

Oekraïne. Het zijn nu vooral mensen uit het oosten, waar de gevechten het hevigste zijn, mensen 

die veel hebben meegemaakt. En mensen die het zo lang mogelijk hebben volgehouden maar dat 

nu niet meer kunnen. Binnen de groep mensen die gevlucht zijn vinden ook verschuivingen plaats. 

Mensen in Polen en Roemenië die nu toch maar verder gaan omdat het daar zo ontzettend vol is. 

En dichterbij: mensen die niet langer kunnen blijven in de opvang waar ze nu zijn en op zoek zijn 

naar een alternatief.  

 

Bij Anke Sikma en Epke is nu een gezin komen wonen in de stacaravan die zij hiervoor hebben 

geplaatst op hun erf. Yulia en haar drie zonen zaten eerst in Grou, in de grootschalige opvang, 

maar dat ging niet meer. Zij werkt bij BasF in Heerenveen en zoch daarom opvang in de buurt.  

Ook voor sporters uit Oekraïne op hoog niveau is onze regio gezocht. Maar daarover meer als er 

meer bekend is.  

  

Oudehorne is intussen klaar voor de opvang. Zodra er mensen zich melden worden de caravans 

geplaatst en kan de opvang beginnen. Al enkele contacten zijn hierover geweest, maar voor 

mensen die onderweg zijn is Friesland ver weg. Zij kennen alleen de grote steden en hebben soms 

familie en bekenden daar, waardoor hun voorkeur daarheen gaat. Maar de opvang is daar 

overvol. We weten niet hoe een en ander zich zal ontwikkelen. Berichten zijn soms tegenstrijdig; 

vandaag stond in de krant weer een stuk over lege bedden, maar ik krijg ook berichten over de 

moeite die het vaak kost om geschikte verblijfplaatsen te vinden. Heel veel opvanglokaties zijn vol.  

 

Nadya en haar dochter Kate, die de laatste maanden vertrouwde gezichten geworden zijn in onze 

kerkelijke gemeente gaan verhuizen naar Sigiswoude. De reistijd en kosten van het dagelijks op en 

neer gaan naar Drachten (2 keer 2 uur met openbaar vervoer en alles moeten ze zelf betalen), 

drukt te zwaar op hen. Ze trekken nu in een sta-caravan die aanzienlijk dichter bij Kate’s school is.  

We wensen hen heel veel geluk en blijven voor hen bidden!  

 

Graag brengen we nog even de speciaal hiervoor geopende bankrekening onder uw aandacht. De 

naam is intussen aangepast. We zijn dankbaar dat er al heel veel mensen een bijdrage hebben 

gestort. Daardoor kunnen we zorgen dat de mensen die het werk doen niet ook nog alle kosten uit 

eigen zak moeten betalen  Dit is het nummer: NL12RABO0189749105 ovm Z.E.D. opvang 

vluchtelingen Oekraïne    

  

Wilt u helpen? Meldt u dan aan bij ds Hasper (domineedingena@gmail.com of 06-44199474)  of 

bij ds Hulshof (piwihu@gmail.com of 06-40938222) of bij Pieter Schaper, 06-19013258.  


