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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

 
Kerkdiensten:    13 juni 20 juni 

Oudehorne 11:00 ds. W. Baas 

Collecten: 1e St. Urgente Noden Fryslân / 2e Kerk 

9:30 ds. Dingena Hasper (Overstapdienst) 

 

Jubbega 9:30 drs. T. Dorrepaal 

Collecten: 1e Diaconie / 2e Kerk 

9:30 ds. P. den Hollander  

 

Mildam 9:30 ds. Dingena Hasper 

Collecten: 1e Missionair Werk / 2e Kerk 

9:30 dhr. Sietze de Jong 

 

 
Soos Online Pubquiz 
De Soos heeft iets voor jou georganiseerd. Een Online Pubquiz! 
Het is gratis en het wordt erg leuk. Dus zorg dat je erbij bent! 
Je kunt je opgeven via: soosoudehorne@outlook.com (Zie ook 
de Soos-pagina op Facebook) 
 

Kampvuur voor het hele gezin 
Zaterdagavond 12 juni is er bij de boerderij van Sjoerd en Jannie Jongsma een kampvuur 
voor de jeugd en voor de gezinnen. De mensen van de Oosthoekgemeenten zijn van 
harte welkom aan de Schoterlandseweg 38 te Jubbega. Wat moet je meenemen? Een 
eigen stoel en wat lekkers. Voor drinken wordt gezorgd. Het begint om 19:00. 

Eileen “de Kommer” (Kerkelijk Opbouw-Medewerker) 
 

Avonddienst op zondag 13 juni a.s. in Langezwaag in de Mattheuskerk 
Het thema van de dienst is: Leven in het licht.  De zon is in de bijbel een veel voorkomend verschijnsel. 
Van Genesis tot en met Openbaringen wordt de zon of licht genoemd. 
Licht is een levensbehoefte. Zo werd er in het afgelopen jaar ook steeds gesproken over het licht aan het 
eind van de tunnel. 
Deze oecumenische dienst gaat uit van de Raad van Kerken van Gorredijk en omstreken en wordt geleid 
door dhr. Rinse Spits en ds. Piet Hulshof. De aanvangstijd is 19.30 uur en als u er graag bij wilt zijn, dan 
kunt u zich van tevoren opgeven bij Tjitske de Jong, scriba van de kerk Langezwaag, 
tjitske.dejong.reidsma@gmail.com / tel: 0513 - 68 80 21. De viering kunt u ook digitaal volgen of later 
bekijken via www.kerkomroep.nl. 
 
 
 
 
 
Agenda 
11 juni: Soos Online Pubquiz (20:15) 
12 juni: Kampvuur voor gezinnen (19:00, Schoterlandseweg 38 Jubbega) 
13 juni: Avonddienst in Langezwaag (19:30) 
14 juni: Kerkenraad Jubbega (19:45) 
16 juni: Gebedsuurtje (19:30, de Vallei) 
 

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof 
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