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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 
Kerkdiensten 15 januari 2023  22 januari 2023 29 januari 

Nieuwehorne 11.00u ds. W. Baas 

Koffiedrinken na de dienst 
Oecumenische Viering 
Gebedsdienst in Gorredijk 

Gezamenlijke dienst in 
Mildam 

Jubbega 9.30u ds. Piet Hulshof 

Koffiedrinken na de dienst 
9:30 Regionale kerkdienst te 
Gorredijk 

9:30 ds. G. Martens 

Katlijk/Mildam 

 

9.30u ds. G. Martens, in Mildam 

1e collecte: Rudolphsstichting 

Oecumenische Viering 

Gebedsdienst in Gorredijk 

9.30u ds. Piet Hulshof in 
Mildam 

 

 
Bij de diensten 

K/M: Dinsdag 17 jan. wordt u weer van harte uitgenodigd voor de koffie/thee in de pastorie in Mildam. 
  
Overlijdensbericht 

Op maandag 9 januari is overleden onze broeder in Christus Jan Hoekstra op de leeftijd van 84 jaar. 
De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op zaterdag 14 januari om 11.00 uur in de Thomastsjerke in 

Katlijk. Voorganger in deze dienst is ds. G. Martens. Gelegenheid te condoleren om 10.15 uur. 
 
Bloemengroet 
ONH: De bloemen zijn afgelopen zondag met een groet van de gemeente gebracht naar 
mevr. T. Brouwer in Nieuwehorne. 

K/M: De bloemen zijn afgelopen zondag als groet van de gemeente naar Mevr. H. Libbenga-
Oosterkamp gegaan. 
 

Sleutel van kerk in Nieuwehorne? 
Na de kerst is de sleutel van de kerk in Nieuwehorne niet weer ingeleverd. 
Het is de enige reservesleutel die ik thuis heb en die ik kan doorgeven naar de hulpkosters. Graag z.s.m. 

weer terugbrengen! Hartelijke groet, Rommie 
 

Koffie Oerke  
Met ingang van 2023 stopt het Koffie Oerke op de dinsdagen i.v.m. te weinig belangstelling. 

De woensdagmorgen blijft gewoon open😊 

 
GemeenteGroeiGroep met nieuwjaarsborrel 
Maandag 16 januari beginnen we weer. Fijn dat dat weer kan. Maar wat gaan we doen? Daar is natuurlijk 

over nagedacht en we zijn uitgekomen bij het thema: Back to Basics (B2B / Terug naar de basis). 
In deze tijd komt er veel op ons af. Zoveel dat er ook veel vragen naar boven komen. Vragen als: En waar 
is God dan? Wat is er nou echt veranderd na de komst van de Here Jezus? Wie is de Heilige Geest? Heeft 

bidden wel zin? 
Dat zijn belangrijke vragen, waar we graag met jou over door willen praten. Je bent 16 januari van harte 

welkom. We beginnen om 20.00 uur in de Vallei en vanaf 19.45 uur staat de koffie voor je klaar. De eerste 
keer sluiten we af met een nieuwjaarsborrel en een hapje. We stoppen dan iets eerder met het onderwerp, 
zodat we allemaal weer op tijd naar huis kunnen. 

Piet Hulshof 

 

Bericht voor alle gemeenteleden die bij Wijk 5 horen (Jubbega, Oldeberkoperweg Oudehorne, en alles zuide-

lijk van de Tjonger) 
Zondag 19 februari 2023 willen we graag een dienst organiseren met deze wijk. 

Piet Hulshof is voorganger en samen met hem vragen we iedereen die iets wil bijdragen in deze dienst om 



te reageren. We denken aan bijvoorbeeld: Inbreng van mooie liederen, meedoen in een gelegenheidskoor-
tje voor deze zondag (1x oefenen met Piet Hulshof), een mooi gedicht / verhaal / gebed, onderwerp voor 

de dienst, spelen op een instrument, of wat je ook maar leuk lijkt voor deze speciale dienst 
Wil je meedoen of heb je inbreng geef het door en/of kom dinsdag 17 januari 2023 om 20.00 uur in de 

Vallei waar we de dienst invulling gaan geven. Namens contactpersonen en ouderlingen van wijk 5 
Jelle Jongsma, Lienke Ponne, Jannie Posthumus, Rosa Bosma, Thea Hofman, ds. Piet Hulshof 
 

Vorming en toerusting 
19 januari 19.30 Kerk zijn in Afrika door ds B ten Tonder bij de Ontmoetingskerk Schansburg 3 Gorre-
dijk. 

25 januari 19.30 de Paradijsstraat door pastor M. Tiesinga in de Heilige Parochie Compagnonstraat 
102a Gorredijk 

Bijdrage 5,- Opgave Pietsje v.d Molen tel; 0625278905 of via mailadres vormingentoerustingoost-
hoek@gmail.com. 
Ik heb nog wel een plekje vrij in de auto als u mee wilt rijden. 
 

 

Berichten van de diaconieën  
K/M: De 1e collecte is voor de Rudolphstichting. 
De Rudolphstichting is een vereniging van ruim 900 diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland. We 

zijn een maatschappelijke organisatie, een CBF-erkend goed doel en we zetten ons in voor uithuisge-
plaatste kinderen. Met een klein, professioneel team werken we aan het realiseren van de doelstellingen 
van de vereniging. We houden kantoor in De Glind, in dorpscentrum Glindster. De Rudolphstichting heeft 

compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien 
tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. 
 

Agenda  
Vr 13 jan: Jeugdclub (20:00u in de Beage) 

Ma 16 jan: Moderamen JSH (16:30u in de Beage) 
Ma 16 jan: GemeenteGroeiGroep B2B (20:00u in de Vallei) 

Di 17 jan: Voorbereiding kerkdienst door Wijk 5 (20:00u in de Vallei) 
Do 19 jan: Moderamen ONH (20:00u in de Vallei) 
Do 19 jan: V&T: Kerk zijn in Afrika, 19 januari 2023, Ontmoetingskerk 

Ma 23 jan: Kerkenraad JSH (19:45 in de Beage) 
Iedere woensdag van 9.30-10.30 uur Kofje oerke in de kerk in Oudehorne 

 
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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