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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 15 augustus 22 augustus 

Nieuwehorne GEEN kerkdienst (optie: Omrop Fryslân: live of tv) 9.30 ds. Piet Hulshof 

Jubbega 10:00  ds. Piet Hulshof  Gorredijk 

Omrop Fryslân (zie hieronder) 

9.30 dhr. U. Zwaga 

Mildam 9:30 ds. Pit uit Drachten 9.30 dhr. Brouwer uit Rouveen 

 
Tsjerketsjinst Omrop Fryslân 

In augustus worden de dienst van Omrop Fryslân uitgezonden vanuit de 
Ontmoetingskerk in Gorredijk. Elke zondag is er een andere voorganger en ook een 
andere gemeente verantwoordelijk voor de dienst.  
Op 15 augustus gaat ds. Piet Hulshof voor. 
Gemeenteleden uit de “eigen gemeente” hebben voorrang bij het reserveren van een 
plaats in de kerk.  
Kerkgangers kunnen reserveren voor een plekje in de kerk. 
Max. 30 personen   (30 van “eigen gemeente” ) 
Omdat de gemeentezang weer kan, zou het wel heel mooi zijn als er dan ook 30 
mensen zijn. Dat is echt een verrijking van de dienst! 

Reserveren gaat via de mail: opgave@ontmoetingskerkgorredijk.nl 
Reserveren kan tot de vrijdagmiddag vóór de betreffende dienst, 18.00uur. 
Dit is ook wel even belangrijk om te weten: Er liggen allemaal kabels bij de hoofdingang van de kerk. 
Daarom gaan we via de achterkant naar binnen. Als je rechts om de kerk heen loopt dan kom je er wel. 

 
De bloemen 
De bloemen van Jubbega zijn afgelopen zondag als een bemoediging gegaan naar Jelle 
Koopmans.  
 
Omtinken ONH 
U heeft deze week een extra nieuwsbrief gekregen vanwege het overlijden van Anneke van 
der Bijl – van den Bergs. De dankdienst voor haar leven en de begrafenis zullen in besloten kring 
plaatsvinden. De dienst is a.s. vrijdag om 10.00 uur en is live te volgen via ons YouTube-kanaal. 
 
Vakantie ds Dingena Hasper. Ds Hasper heeft vakantie van 9 augustus tot en met 5 september. Ds Piet 
Hulshof neemt in die weken waar. U kunt uiteraard ook terecht bij uw wijkouderlingen. 
 
Bericht van de diaconie: de hele zomervakantie wordt er gecollecteerd voor actie Vakantietas, 
georganiseerd door Kerk In Actie; speciaal voor kinderen die niet op vakantie kunnen, voor kinderen uit 
kwetsbare gezinnen worden tassen samengesteld met daarin allerlei verrassingen voor in de vakantie.  
 
JSH 
In de vorige nieuwsbrief stond dat het avondmaal van 8 augustus is uitgesteld. Dat wordt nu zondag 29 
augustus. Dan vieren we samen de gedachtenismaaltijd. 
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Vakantietijd. 
Deze vakantieweken zijn voor veel mensen een tijd van ontspanning en eindelijk 
even er op uit. Maar veel anderen, vooral ouderen zien tegen de vakantietijd op; 
voor hen is het een heel stille tijd, als veel 
activiteiten stil staan en familie weg is. Stuur daarom juist nu eens een extra kaartje 
of bel iemand op om even iets te laten horen. Een klein gebaar is vaak juist het 
grootste geschenk!  
 
Iets insturen?   
Als u iets heeft wat op de nieuwbrief moet/kan worden vermeld, kunt u dit in het 
vervolg sturen naar:  nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com 
Kopij inleveren vóór de donderdag 12.00u. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet worden 
meegenomen in de betreffende nieuwsbrief. 
 
Tsjerkepaad  
Van 3 juli tot en met 11 september zijn op zaterdagmiddag de kerken van Nieuwehorne en Katlijk elke 
week geopend. Ga gerust eens kijken, de koffie staat klaar! 
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