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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 
Kerkdiensten 4 juli 11 juli 

Oudehorne Gezamenlijke Pastorietuindienst in de 
tuin van de pastorie te Nieuwehorne (Adres: 
Pastorielaan 2). Aanvang: 9:30  

9:30 ds Dingena Hasper 

Jubbega 9:30 ds. Piet Hulshof (Overstapdienst) 

Mildam 9:30 ds A. vd Honing 

 
Ingrediënten van Gods werk…  
De weersverwachting ziet er goed uit! Op zondag 4 juli komen we samen in de 
pastorietuin van Nieuwehorne, om samen te vieren én na te denken over hoe 
wij samen door God gebruikt kunnen worden voor zijn werk. Samen, want we 
hebben elkaar daarvoor hard nodig!  
De dominees hopen op uw en jouw hulp, van tevoren bij het bakken van een 
cake of koek voor bij de koffie, bij het zingen en bij… we houden nog wat als 
verrassing! 
Het is de laatste zondag vóór de zomervakantie begint; de kinderkerk is erbij en 
we hopen op veel jonge handen en voeten! Welkom iedereen.  
 

Watermiddag 
Na afloop van de dienst kun je met je gezin mee naar de Spokeplas van Noordwolde 
voor een gezellige Watermiddag! Neem je zwemkleren mee. Zie de bijlage bij deze 
Nieuwsbrief voor verdere details! 

 
 
De bloemen van afgelopen zondag: In Jubbega zijn de bloemen gebracht bij Douwe 
Ringersma aan de Schoterlandseweg. In Oude/Nieuwehorne gingen bloemen naar mw I. 
Hoekstra – de Haan en fam. Henk en Marijke Kramer.  
 
Omtinken:  
Katlijk/Mildam;  Met Janneke Jongsma  gaat het helaas niet zo goed. Ze zit weer in een heel 
spannende en moeilijke tijd. Binnenkort zal ze opnieuw een heel zware operatie ondergaan in Nieuwegein.  
Sterkte, voor Ellie en Janneke en de hele familie. We staan om jullie heen! 
 
Startweekend 18 en 19 september; Oude- en Nieuwehorne, Katlijk/Mildam 
Zoals het er nu uitziet kunnen we in september weer een écht startweekend vieren. Na twee magere jaren 
willen we heel graag daar een mooi feest van maken. We zoeken nog mensen om het organisatieteam te 
versterken; hoe meer mensen meedoen, des te mooier kunnen we het startweekend maken. We willen 
deze maand gaan beginnen met concrete plannen maken dus meld je nu aan bij ds Dingena: 06-
44199474.  
 

Gebedsuurtje: De volgende bijeenkomst van de gebedsgroep is op 14 juli om 19.30 uur in de Vallei. We 
mogen nog steeds elke keer nieuwe mee-bidders begroeten, ook al kan niet iedereen elke keer komen.  
Samen bidden we voor de gemeente, zorgen in de wereld maar ook voor onze persoonlijke zorgen. Wil je 
ook een keer komen kijken? Wees welkom! Bid je liever niet hardop? Ook stille (mee)bidders zijn heel 
waardevol! En gebedspunten zijn ook welkom, die nemen we mee.  
 

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof 



Water Middag 

 
Kom jij met 

het hele 
gezin naar 

de 
Spokeplas? 

We gaan 
zwemmen 

en 
picknicken, 
en jij bent 
van harte 
welkom! 

 
Zondag 4 
juli, na de 

dienst, 
rijden we 

naar 

Noordwolde, de Spokeplas 

Doe je zwemkleding aan en 
neem je handdoek mee 

 
En een tas 

met 
broodjes en 
drinken voor 

de lunch! 

Heb je nog 
vragen? Dan 
kun je bellen 
of appen op 
06 13681303 
(Eileen van 

Blerk) 

Hartelijke 
groeten van 

Kerk 
Jubbega 

 

 
 

Zondag 
4 juli

Na de 
dienst

Spoke 
plas

Noord
wolde
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kleding 

aan

Hand 
doek 
mee


