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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 
 

Kerkdiensten 4 september 2022 11 september 2022 

Nieuwehorne 9.30u: Mw Douma-v/d Molen uit Leek 

 

 

 

9.30u Regionale openluchtdienst in Gorredijk Jubbega 9.30u: Ds. P. Hulshof  

Voor de dienst koffiedrinken 

Mildam 9.30u: Gezamenlijke dienst in Nieuwehorne 

 
 
Bloemen 
JSH: Bloemen zijn afgelopen zondag als een groet van de gemeente gegaan naar dhr. T. 
Dorrepaal. die zondag voor het laatst bij ons gepreekt heeft, en naar Ina Blaauw. 
KM: De bloemen uit de kerk van afgelopen zondag zijn naar Japkje Ine Koning en Jouke 
Hoekstra van de Schoterlandseweg uit Mildam gegaan. Zij gaan deze maand trouwen.  
 
Omtinken 
Jan de Boer (Weversbuurt) heeft 5 dagen in het ziekenhuis in Nijmegen gelegen in verband met een heupoperatie. 
Van harte beterschap gewenst. 
 
Vorming en toerusting 
Wat inspireert Ds Jouke Droogsma, predikant in Oldeberkoop,Oldeholtpade, Nijeholtpade en ter Idzard. 
Postmoderne tijd, ontwikkelingen in kerk en maatschappij. Wat zijn zijn bevindingen? Nadere informatie stond in het 
vorige kerkblad 
Datum; 15 september 19.30 
Plaats; Hoofdweg 162  8474CL Oldeholtpade. Kerkelijk Centrum naast de kerk achter restaurant de Rustende Jager. 
Bijdrage €3,- Opgave vormingentoerustingoosthoek@gmail.com of bij Pietsje v. d. Molen. tel; 0625278905 
We kunnen u dan bereiken als er onvoorziene zaken zijn. Vertrek; 19 uur vanaf de kerk van Oudehorne 
 
Agenda 

• 05 sept: Moderamenvergadering JSH om 16.30 uur in de Beage 

• t/m 10 sep: Tsjerkepaad Fryslan Nijhoarne, iedere zaterdag van 13.30 t/m 17.00 uur (www.tjserkepaad.nl ) 

• t/m 10 sept: Tjerkepaad Kerkje Schurega met een foto-expositie van 14.00 t/m 17.00 uur 

• 12 sept: Kerkenraad JSH om 19.45 uur in de Beage 

• 18 sept: Startzondag JSH 

• 02 okt: Startzondag, de Vallei, Oudehorne 
 
Zondag 18 september: Startzondag JSH 
Aan tafel. Dat is dit jaar het thema van de landelijke kerk. Daar gaan we zondag 18 september mee aan de slag. 
Wat gaan we doen? We komen bij elkaar op de boerderij van Sjoerd en Jannie Jongsma aan de Schoterlandseweg 38 
te Jubbega-Schurega. Je bent daar vanaf 9.30 uur welkom en om 10 uur beginnen we met een actieve dienst. Tijdens 
de dienst gaan we namelijk een stuk lopen en onderweg is er van alles te doen, dat allemaal te maken heeft met het 
thema. Voor de mensen die niet mee kunnen lopen is er een aangepast programma. 
 
Na deze dienst is er koffie met wat lekkers. En daarna gaan we echt aan tafel en gaan we samen eten. Voor het 
lekkers bij de koffie en voor het eten hebben we jouw hulp nodig. We zoeken dus bakkers en mensen, die soep, 
salades, koude pastaschotels, gevulde eitjes, enz., enz. willen maken. Dat kun je aan een van ons doorgeven. Als we 
allemaal iets meenemen, dan is er meer dan genoeg. Wij zorgen voor drinken en vlees. 
We maken er samen een groot feest van! 

Eileen, Jantje, Maairinus en Piet 
 



Bericht van de diaconie ONH 

Zondag 21 augustus werd in de kerkdienst in Nieuwehorne door de diaconie aan u verteld dat de actie vakantietas 
van afgelopen zomer een succes was geweest. Er waren al 22 gevulde vakantietassen naar de voedselbank Joure 
gebracht. 14 blauwe en 8 roze rugtasjes. Er was op dat moment een opbrengst van 145,50 euro. Er was nodig 203,90 
euro. Nog een verschil van 58,40 euro. 21 augustus was ook de laatste collecte voor het genoemde doel. Welnu, het 
restant van 58,40 euro is ruimschoots gehaald, zelfs al een spaarpotje voor een volgende actie aan kunnen leggen! 
Aan iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van deze actie onze hartelijke dank, mede namens de kinderen 
wiens ouders via de voedselbank Joure een voedselpakket uitgereikt krijgen.  
Collecte tijdens de dienst voor de diaconie op zondag 4 september is voor algemene diaconale doeleinden, 3 e 
collecte is voor Kerk in actie, werelddiakonaat – Myanmar 
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks 
toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) verbetert de toegang tot 
onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap. Zo biedt TLMI mensen met 
een handicap vaktrainingen en 
microkredieten. Ook stimuleert TLMI-bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Tot slot kunnen kinderen en 
volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. Uw gift maakt het mogelijk 
dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie 
krijgen. Doet u mee? 
 
Kerkje Schurega  
Graag nodigen we u uit om ons kerkje te bezoeken tijdens Tsjerkepaad 2022. 
Tijdens de zomerperiode is ons kerkje vrij toegankelijk gedurende 4 zaterdagmiddagen. 
Helen de Vries zal tijdens deze zaterdagmiddagen een prachtige foto expositie verzorgen. 
Helen is in 2010 Cum Laude afgestudeerd aan de Foto Academie te Groningen. 
 
Op deze expositie hangen de volgende werken: 
·         Friese spreekwoorden en gezegden 
·         Tiid (een tijdreis door de vorige eeuw over kleding en hoe vrouwen gekleed gingen) 
·         Light and Darkness (Een serie portretten van beweging in de zon/schaduw.) 
·         Crazy Space (een serie die laat zien hoe klein de mens eigenlijk is in relatie tot de natuur) 
  
De expositie is te bekijken op de zaterdagen 3 en 10 september tussen 14.00 - 17.00 uur 
 
Gratis entree; een vrije gift bij de uitgang is mogelijk. 
 
U bent van harte welkom! 
 
Met vriendelijke groet, 
Johanna Wijnbeek 
secretariaat 
 
 

                
Kerkje Schurega 
 
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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