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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 13 november 2022 20 november 2022 

Nieuwehorne 9.30u Ds. Piet Hulshof  

Doopdienst Jantine Hosper 

11 uur Ds Dingena Hasper / 
gedachteniszondag  

Jubbega 9.30u Ds Marten Kooistra, Fryske tsjinst yn 

de tsjerke fan Skuorregea 

9.30u Ds. Piet Hulshof / gedachteniszondag 
en koffiedrinken 

Katlijk/Mildam 

 
9.30u Dhr. S. de Jong uit Joure  
Dienst in Katlijk  

9.30u Ds, Dingena Hasper / 
gedachteniszondag 

 

 
Bloemen 
JSH: Bloemen zijn als meelevende groet gegaan naar Ymkje Kamstra. 
K/M: De bloemen uit de kerk van afgelopen zondag zijn naar mevr. Jantje Woudstra-Smid gegaan. 
ONH: De bloemen zijn gegaan naar Hettie Kalsbeek uit Nieuwehorne. Hettie heeft een aantal Tia’s gehad. 
 
Doopdienst Jantine Hosper - Kinderkring start in Trefpunt 
Zondag (13 november) zal er een doopdienst zijn in Nieuwehorne, dan wordt Jantine gedoopt, dochter van Alex en 
Martine Hosper. We staan in deze dienst stil bij de betekenis van haar naam. Daarbij lezen we Psalm 67. We zien 
met Alex en Martine, Jiska en Silke en de familie uit naar een mooie doopdienst. We starten met de kinderen in het 
Trefpunt en komen halverwege de dienst in de kerk. Alle kinderen zijn van harte welkom. Oppas is ook aanwezig. Na 
de dienst is er koffiedrinken in het Trefpunt. 

 
Sint Maarten! 
Op de 11e van de 11e is het weer zover! Dan vieren we traditiegetrouw het Sint Maartenfeest. Maar, wie was Sint 
Maarten nu eigenlijk en welke boodschap had hij aan de mensen en ook aan ons? Dat wordt duidelijk bij de korte Sint 
Maarten viering op 11 november waar alle kinderen uit onze dorpen van harte welkom zijn. De viering zal zijn in de kerk 
van Nieuwehorne en begint om 17.00 uur. Tot dan!  

 
Kofje oerke ekstra - donderdag 17 november  
We gaan donderdagochtend 17 november weer creatief aan de slag met hoop! Heeft u zelf een idee? Nee? Dan helpen we u graag. 
Hoop houden en vertrouwen hebben.... samen maken we iets creatiefs! De koffie staat klaar vanaf 8.30 uur in de Vallei (in de 
Soosruimte) in Oudehorne. Hieronder ziet u enkele mooie foto's van twee weken geleden: we maakten mooie menukaarthouders 
met ecolineverf! 

   
 
Zanggroep Forte uit Makkum 
Op zondag 6 nov was het nieuwe diensten ,de commissie had er deze keer voor gekozen de zanggroep Forte uite nodigen 
Het was de derde keer in hun bestaan dat ze kwamen zingen in Jubbega ,volgend jaar bestaan ze 50 jaar , onderleiding van dirigent 
Anne Bonnema die ook de begeleiding doet op de piano. Zij verzorgden een dienst vullend progamma in de ochtend dienst van de 
kerk in Jubbega met als thema Bruggen ,een dienst over hoe je op heel veel manieren wat voor elkaar kunt betekenen. 
Bruggen bouwen door er, gewoon voor iemand anders te zijn of respect te tonen door de ander en proberen te begrijpen wat hij of 
zij bedoelt. Met nummers van Jules de Korte, Stef Bos en de meer traditionele nummers als: U bent mijn licht. 
De samenzang met gemeente en koor zingt fijn, de bekende liederen werden volop meegezongen o.a. Geest van hier boven 
We besloten de geslaagde dienst met het zingen van Hear ,wês mei ŭs oant in oare kear. De commissie bedankte iedereen voor zijn 
aanwezigheid en riep op: Tot de volgende keer  



 
V&T 
Christenen in de hele wereld weten zich verbonden door het fundament van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Waar in Nederland steeds meer mensen niet meer naar de kerk gaan, zie je in Afrika de kerken groeien met weinig middelen. Ds B. 
ten Tonder uit Aldeboarn wil ons hier graag meer over vertellen. Plaats: De Ontmoetingskerk Schansburg 3 8401 RX Gorredijk 
Wanneer: 15 november 19.30 Bijdrage: € 5,- 
Opgave: Pietsje v.d. Molen tel; 0625278905 of mailadres; vormingentoerustingoosthoek@gmail.com . 

 
Filmavond; de visitor; zie kerkblad 
22 november 19.30 P.K.N. kerk It Hou 9 Langezwaag. Bijdrage € 5,-Opgave voor 18 november 
Opgave bij Pietsje v.d. Molen tel; 0625278905 of mailadres; vormingentoerustingoosthoek@gmail,com 

 
Kerstengelen 
In de weken voor Kerst gaan de engelen weer vliegen! In de vier Adventsweken zullen zij mensen in de 
gemeente die wat extra aandacht kunnen gebruiken verrassen met een kleine attentie.  
Degenen die vorig jaar hebben meegedaan zullen worden aangeschreven, heeft u / heb jij nog niet eerder 
meegedaan maar lijkt het je leuk om mee te vliegen, meld je dan aan bij Ineke van der Water (tel 542787) of 
ds Dingena Hasper (06-44199474). Ook als je iemand wilt aanmelden als adres voor de engeltjes kun je je bij 
ons melden.  
 

Agenda                                                                
• 21 nov 3e Bijbelstudie Heilige Geest en gebedsgroep, 19.30u in de Soos (Vallei). Vanaf 20.30u is er gebedsbijeenkomst. 

• 11 november Sint Maarten, 17.00u in kerk Nieuwehorne 

• 11 november: Sint Maarten Pubquiz v.a. 19.30  uur in de Vallei 

• 14 november: Kerkenraad in de Beage 19:45 uur 

• 15 november V&T: Ds. B. ten Tonder uit Aldeboarn over de kerk in Afrika, Ontmoetingskerk in Gorredijk, 19.30u.  

• 18 november: Benefietconcert in Langezwaag 

• 18 november: Regio volleybal toernooi in Oldeberkoop. Tijd volgt 

• 19 november: Kaarsen aansteken voor dierbaren in Nieuwehorne (17-19 uur) en in de Beage (19:00-20:00) 

• 23 november ONH gemeenteavond in de Vallei, Oudehorne, 20.00u 

• 2 december: Sinterklaas avond in de Vallei v.a 19.30 uur. Van te voren lootjes trekken. Meer info: 11 en 18 november 

• 3, 4, 17 en 18 dec. Expositie Kerstverhaal in PKN kerk in Noordwolde 

• 23 december: Klokkenluiden in Ouderhorne (bij voldoende deelname) 

• Iedere dinsdag van 9.30-10.30 uur Kofje oerke in de kerk in Nieuwehorne 

• Iedere woensdag van 9.30-10.30 uur Kofje oerke in de kerk in Oudehorne 
 

Diaconieën  
ONH 
Komende zondag is de collecte van de diaconie Oude- en Nieuwehorne bestemd voor Algemene diaconale doeleinden. 
ONH: Gemeenteavond 23 november 
Op woensdag 23 november is er weer Gemeenteavond in de Vallei te Oudehorne. Belangrijk onderwerp op de agenda: bijpraten 
over de verbouwing. Wees welkom! 

 
JSH en ONH 
Kaarsen aansteken op 19 november 
Net als voorgaande jaren is er de avond voor de 
gedachteniszondag, dus zaterdag 19 november, voor iedereen gelegenheid om kaarsen aan te steken voor dierbare mensen, die 
worden gemist. Dat kan van 17-19 uur in de kerk van Nieuwehorne en van 19.00 – 20.00 uur in de Beage. Misschien ken je iemand, 
die daar wel graag naartoe zou willen gaan, maar daar ook tegen opziet. Dan kan het helpen als jullie samen komen. Neem gerust 
mensen mee. 
 
Bloemen JSH 
Kent u iemand voor de bloemen? Die vraag wordt soms in de kerkdienst gesteld. Het is mooier als dat van tevoren bekend is en 
meegenomen kan worden met de afkondigingen. Dus als u of jij iemand weet voor de bloemen, dan horen we dat graag! Bedankt. 
 

K/M 
De 1e collecte is zondag voor kerstpakketten voor de gezinnen van het ARK-project. 
 

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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