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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 14 augustus 2022 21 augustus 2022 
Oudehorne  

9.30u: Ds. P. Hulshof 
Gezamenlijke dienst in Mildam 
Na de dienst koffiedrinken 

9.30u: Ds. D. Hasper 

Gezamenlijke dienst in Nieuwehorne 
Jubbega 9.30u: Dhr. J. Finnema  

Voor de dienst koffiedrinken 
Mildam 9.30u: Ds. D. Hasper 

Gezamenlijke dienst in Nieuwehorne 

Zondag 14 augustus is er een gezamenlijke dienst in Mildam. Op het rooster van Jubbega staat, dat dhr. Ulbe Zwaga in Jubbega zou 
voorgaan. Vanwege zijn gezondheid en onderzoeken in het ziekenhuis moest hij deze dienst echter teruggeven.  
  

 
Overlijden 
Op 9 augustus overleed Maaike Holtrop - van der Kooi. Zij woonde in Mildam. Ze overleed heel plotseling, tot het laatst actief en 
betrokken bij haar familie en vrienden. Maaike werd 88 jaar. Maandagmiddag vanaf 13 uur is er gelegenheid tot condoleren in de 
Sionskerk in Heerenveen. Om 13.30u zullen we daar haar leven gedenken en haar aansluitend naar Nieuweschoot brengen bij haar 
man en dochter Sjoukje. We wensen iedereen die haar mist heel veel sterkte toe. 

 
Omtinken Erica Schaper is afgelopen maandag opnieuw behandeld tegen o.a. pijnklachten. De klachten komen steeds terug en dat 

maakt het voor haar heel zwaar. Sterkte Erica, voor jou en je gezin, we bidden je Gods kracht toe.  

 
18 augustus - Kofje oerke ekstra 
Donderdag 18 augustus staan vanaf 8.30 uur (lekker vroeg) de koffie/ thee/ranja en iets lekkers weer voor iedereen klaar. Kom 
gezellig langs voor een bakje, een praatje of om iets leuks te maken met een zomers tintje. Het is vakantie dus jong en oud is van 
harte uitgenodigd! We zijn er tot 10.30 uur, in de Vallei in Oudehorne 

Bramen oogsten!  
Komend jaar zullen we extra aandacht besteden aan de Maaltijd van de Heer. In dat kader gaan we komende 
herfst  wijn maken met de oudere jeugd van de Oosthoekgemeentes. Geen druivenwijn maar bramenwijn, die is 
zoeter en eenvoudiger te maken.  Maar daarvoor zijn natuurlijk veel bramen nodig. De komende weken is het 
bramentijd, daarom dit oproepje: als u,  als jij bramen hebt geoogst doe dan een deel er van in de vriezer en 
bewaar ze voor ons. In oktober volgt er een  oproepje om ze in te leveren; we hebben zeker een kilo of 10 nodig 
dus alle bijdragen helpen. Alvast bedankt! Ds Dingena Hasper en ds Piet Hulshof 

 
Tsjerkepaad Fryslân - 2 juli t/m 10 september 2022 

De kerk van Nijhoarne is elke zaterdagmiddag geopend van 13.30 uur t/m 17.00 uur. Gastvrouwen en -heren 
zullen u weer welkom heten met koffie of thee. Bijna elke zaterdag zijn er muzikale klanken te horen van 
organisten, trekharmonica spelers en de Aplepiepipers staan twee keer ingepland. Informatie kunt u vinden 
op onze site van de kerk. Op tjerkepaad.nl kunt u informatie vinden van het overzicht van de deelnemende 
kerken en de activiteiten van deze zomer in Fryslân. 

 

Berichten van de diaconieën 
Gezamenlijke dienst in Mildam 
De 1e collecte is voor “In de Bres” Wij geloven in herstel!  
GGZ In de Bres biedt geestelijke gezondheidszorg op christelijke grondslag en helpt mensen met psychosociale of psychiatrische 
problemen. We verlenen zowel Basis GGZ als Specialistische geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren, volwassenen en 
ouderen 
Na de dienst gezamenlijk koffiedrinken. Dit kan niet in het Trefpunt, daarom in de kerk of bij goed weer buiten. Van harte 
uitgenodigd. 
 
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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