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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 15 mei 2022 22 mei 2022 
Oudehorne 9.30u Ds. Dingena Hasper 

Na de dienst koffiedrinken☺  

9.30u Mw Nicolien Bergsma 
Na de dienst koffiedrinken 

Jubbega 9.30u Ds. Piet Hulshof 
Na de dienst koffiedrinken☺ 

9.30u Dhr. Ulbe Zwaga 

KATLIJK !!!!!! 9.30u Dhr. Ulbe Zwaga in Kerkje Katlijk 
Na de dienst koffiedrinken☺ 

9.30u Ds. Dingena Hasper 

  

 

Voor 28 mei 2022 ontvangt u het Pinksternummer van het kerkblad.  

Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met zaterdag 14 mei 2022 vóór 17.00 uur.  

Bloemen  
Zondag zijn de bloemen van ONH met de groet van de gemeente gebracht naar dhr. Wittermans in Nieuwehorne. Vanuit K/M zijn ze 
gebracht naar mevr. Marianne Kerkstra. De bloemen van Jubbega zijn als een bemoediging gegaan naar mw. Lamkje Haisma, die 
een paar weken terug werd aangereden door een heftruck en nu in het ziekenhuis in een traject zit van herstel en revalidatie. 
 
ONH: Vrijwilligersavond woe 18 mei, Vallei Oudehorne. 
Op woe 18 mei nodigt het college van kerkrentmeesters alle vrijwilligers met partner uit voor een buffet. 
Tijd:  Start om 18.30u met een drankje en om 19.00u met het buffet. 
Opgave: Voor do 12 mei bij: Rommie Haarsma (541578) Ineke vd Water (542787) Anny Bakker (542238) 
 

Donderdag 19 mei Kofje oerke ekstra - schilderij met passie 
Donderdag 19 mei is voorlopig de laatste donderdag gepland waarin we één van Atty Stevens haar 
schilderijen bespreken. Deze keer kijken we naar de Passiebloem: wat een plaatje! Daarna is er voor de 
schilderijen even een zomerstop (en is er een andere invulling op de 3e donderdagochtend van de maand). U 
en jij bent van harte welkom volgende week donderdag! De koffie staat klaar om 8.30 uur, waarna we om 
9.30 uur (samen met Atty en dominee Hasper) kijken naar de diepere betekenis van het Bijbelse kunstwerk. 
 
JSH: Uitstel plantjesmarkt 

Wij waren van plan om op Hemelvaartsdag een plantjesmarkt te organiseren en zo samen de gemeente wat groener te maken. Maar 
omdat er op Hemelvaartsdag geen dienst is in de kerk in Jubbega, gaat dit niet door. Als er mensen zijn die graag plantjes willen ruilen, 
neem dan even contact op, en dan lossen we het vast wel op. Mvg, Jantje Jonkman, 06-31537876 jantjejonkman1@gmail.com 
 
Boottocht: woensdag 8 juni 2022. Opgave vóór 27 mei  
De boottocht voor senioren, gemeenteleden en anderen die graag meewillen of er nodig eens uit moeten.  
Ontvangst met koffie/thee+ cake; daarna 3-gangenmenu en ’s middags weer koffie/thee. Een evt. drankje is voor eigen rekening.  
De kosten voor deze dag zijn € 35,00 pp.  Mensen die mee willen kunnen zich opgeven bij: JSH: Anne Bergsma (06-417 95 387)  

ONH: Berend Kramer (06-16229985)  
Berichten van de diaconieën        K/M: Auke Koehoorn (06-50440378) 
K/M: De 1e collecte is a.s. zondag voor het Binnenlands diaconaat. 
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare , uithuisgeplaatste kinderen. Kinderen kunnen in deze hechte 
dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De 
Glind, dat ook wel “het Jeugddorp” wordt genoemd, gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. 
Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. 
O/N: collecte voor diaconaal quotum. 
 
Agenda: 12 mei:  HOOP; 2e avond Inspirerend Leren, 19.30-21.30 uur, Vallei. 

13 mei:  Friese rijders voor Oekraïne: Okke van der Wielen en Steve van Blerk vertrekken naar Polen en Oekraïne om daar  
spullen af te leveren en om mensen mee terug te nemen. Deze ritten worden georganiseerd door Unite in  
Christ. We hopen dat de reis voorspoedig mag gaan. Wil je dit meenemen in je gebeden? 

 14 mei:  Kuiertocht vanuit kerkje Schurega, 9.30u 
 18 mei:  Vrijwilligersavond, ONH 
 
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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Oorlog in Oekraïne  VIII   

      

Hulp uit de    

Oosthoekgemeentes   

12 mei 2022 
 
Op zondagmiddag 24 april mochten we met meer dan 50 Oekraïners uit de regio Pasen vieren. Dat 

was een heel bijzondere bijeenkomst! Voor hen maar zeker ook voor ons, degenen die hen 
proberen te helpen en begeleiden. Pasen is in Oekraïne het belangrijkste feest van het jaar. De 

Heer is opgestaan, Christos Woskres, met die wens begroet iedereen elkaar, de hele dag door.  

Het wonder van de hoop, de overwinning van Christus, is nu harder nodig dan ooit! 

 

Hoewel er intussen in het noorden en westen van Oekraïne mensen terugkeren naar huis, is het 

aantal Oekraïners dat het land noodgedwongen moet verlaten nog steeds groter. Het zal nog een 

hele tijd duren voordat degenen die in het zuiden en oosten wonen weer terug kunnen.  

 
Dankzij Annie en Dirk Hoekstra die hen zijn gaan ophalen zijn inmiddels dochter Marina met man 

Oleg en zoontje Gljeb in Mildam bij haar familie in de buurt opgevangen. Aanvankelijk zouden ze 

bij fam. Hoekstra gaan wonen maar dat ging niet door.  Vader Volodimir, Wowa, heeft intussen 

werk als elektricien en de kinderen gaan naar school.  

 

De vrijwilligers werken hard om alles te regelen. Vooral de administratieve rompslomp blijkt nog 
grote uitdagingen mee te brengen. Lang niet iedereen heeft de juiste papieren bijvoorbeeld, en 

een nieuw paspoort aanvragen gaat ook niet, want die moeten in Oekraïne worden gedrukt.  

Zonder de juiste papieren geen bankrekeningnummer en zonder rekening geen leefgeld, 
verzekering, arbeidscontract. Elke keer zijn er nieuwe hobbels die genomen moeten worden. 

Gelukkig zijn er steeds weer vrijwilligers die zich inzetten en doorzetten, ook als je er moedeloos 

van zou worden! 

 
Intussen wordt er hard gewerkt aan huisvesting rondom de Vallei in Oudehorne door de kerk in 

samenwerking met Plaatselijk belang en Udiros. Er zijn twee caravans aangeschaft die door Van 
der Meer neergezet en geïnstalleerd worden zodra duidelijk is wanneer er nieuwe vluchtelingen 

komen. In de Vallei is een woonkamer ingericht en wordt een wasmachine geïnstalleerd. Voor 
douchen zijn we helaas afhankelijk van de douches in de caravans zelf. Wel heeft UDIROS 

aangeboden dat er in de sporthal gebruik gemaakt kan worden van douches als daar behoefte aan 

is. Een douche installeren in de Vallei zelf blijkt een erg ingewikkelde en zeer kostbare 

aangelegenheid helaas.  

Graag brengen we nog even de speciaal hiervoor geopende bankrekening onder uw aandacht. We 
zijn dankbaar dat er al heel veel mensen een bijdrage hebben gestort. Daardoor kunnen we 

zorgen dat de mensen die het werk doen niet ook nog alle kosten uit eigen zak moeten betalen  

Dit is het nummer: NL12RABO0189749105 ovm Diaconie Jubbega.   

 

Wilt u helpen? Meldt u dan aan bij ds Hasper (domineedingena@gmail.com of 06-44199474)  

of bij ds Hulshof (piwihu@gmail.com of 06-40938222) of bij Pieter Schaper, 06-19013258. 
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