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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 16 oktober 2022 23 oktober 2022 
Nieuwehorne 11.00u Ds. W. Baas 

Koffiedrinken voor de dienst 
9.30u Ds. Dingena Hasper 

Doopdienst Marinus ter Haar 
Jubbega 9.30u ds. Paul den Hollander 

Koffiedrinken na de dienst 

9.30u Ds. Dirk Wams 

 
Katlijk/Mildam 

Dienst in Katlijk 
9.30u Ds. Dingena Hasper 
Viering Heilig Avondmaal 

Dienst in kerkje Katlijk 

9.30u Ds. D.J. Deuzeman 
Dienst in Mildam 

 

Bloemen 
K/M: De bloemen uit de kerk zijn naar mevr. Lien Valkema gegaan. 
JSH: Afgelopen zondag zijn de bloemen gegaan naar Jelte Boonstra aan de Groeneboomsreed. 
OHN: Met een groet van de gemeente zijn de bloemen gegaan naar Anneke van der Bijl van de 
Schoterlandseweg Oudehorne  
 
Lief&Leed 
Mw. Judy Tel - Kreeft zendt iedereen een hartelijke groet en dank voor de lieve kaarten, bezoekjes en groeten die ze heeft mogen 
ontvangen. Ze blijft verbonden met onze gemeente en hoopt ook af en toe hier naar de kerk te kunnen komen als ze weer wat fitter 
is. U bent van harte welkom bij haar: Deken Mulderstraat 1, kamer 123, 8472 AB Wolvega. 0561 – 785768. 
 
Volgende week zondag, 23 oktober zal in Nieuwehorne Marinus Hendrik ter Haar worden gedoopt, zoon van Liesbeth en Reinoud 
ter Haar - Kramer. 
 
Wist je dat... Abraham na de dood van Sara nog een keertje is getrouwd?  
Met Ketura (Gen.25).  
Vind je het leuk om zulke weetjes via de whatsapp regelmatig binnen te krijgen? Zou je wel wat meer kennis willen hebben van de 
Bijbel, en over de Bijbel? Meld je dan even bij ds Dingena, 06-44199474 dan voeg ik je toe. De appgroep is alleen lezen, niet 
reageren. Heb je een vraag dan kan dat rechtstreeks aan mij, dan kom ik er in de app op terug. De appgroep heet: Bijbel-Weetje. 
 
Bramenwijn 
Zaterdagmiddag 29 oktober vanaf 14 uur  kan er in de Beage in Jubbega wijn worden gemaakt door de 
oudere jeugd tot ongeveer 25 jaar onder leiding van ds Piet en Margreet Hulshof.  
Aanmelden kan bij één van ds Piet: 06-40938222 of ds Dingena: 06-44199474.  
Bevroren bramen heel graag ontdooid inleveren op woensdag  26 oktober bij ds Dingena Hasper, liefst 
tussen 5 en 7, als ik niet thuis ben achterlaten onder de carport.  
 
ONH: Kerkauto? 
Zou u graag gebruik willen maken van vervoer met de ” kerkauto”   op zondagmorgen naar de kerk? 
Opgehaald worden bij u thuis en na de dienst weer naar huis gebracht worden. Dit kan ook als u niet elke week wilt meerijden maar 
af en toe. Graag willen we weten of er behoefte is voor de kerkauto. Dus als u denkt ik zou hier wel gebruik van willen maken, dan 
dit graag z.s.m. laten weten aan Thea Hofman (0516-451319) of Ds Dingena Hasper ( 06-44199474). Als er belangstelling voor is 
gaan we proberen elke zondag een vrijwilliger te vinden die wil rijden. Namens de pastorale ouderlingen 

 
Jeugdclubs: 14 oktober 
Goed nieuws: de clubs gaan weer van start! Vrijdag 14 oktober:  
In JSH om 20.00 uur in de Beage. Zorg dat je erbij bent. We maken er samen een mooie start van. Tot dan!   
Maairinus en Piet 
En om 19.30 uur in de Soos van de Vallei. Zie de bijlage! 
 
K/M: Inzamelingsactie Oekraïne  
Volgende week donderdag 13 okt. en vrijdag 14 okt. van 15.30 -17.00 uur kunt u goederen inleveren voor de grote inzamelingsactie 
voor Oekraïne. Die lijst u kunt vinden in de vorige nieuwsbrief. 
De goederen kunt u brengen bij de achteringang van de pastorie in Mildam. 
 
 
 
 
 



 
Vorming en toerusting: Excursie museum De Tiid in Bolsward 15 oktober 
De excursie naar museum De Tiid met de tentoonstelling over Titus Brandsma met de bus gaat door. 
Er kunnen nog een paar bij .Graag opgeven t/m vrijdag bij Pietsje v.d. Molen 0625278905 
of vormingentoerustingoosthoek@gmail.com. Vermelden of u ook meegaat om een pannenkoek te eten bij de Koppenjan [op eigen 
kosten]. Bijdrage 7,50 graag gepast in de bus voldoen. We verzamelen om 8.50 bij de kerk In Oudehorne. 
 
9 okt. Concert “Tijdloos” in Kerkje Schurega 
Op zondag 9 oktober a.s. zal Marjolein Meijers, samen met Walter Kuipers en Onno Kuipers een prachtig concert geven, 
genaamd "Tijdloos".  De tijd heeft even stil gestaan maar muziek is van alle tijden. Zij spelen de mooiste liedjes en deunen uit alle 
windstreken en ze beginnen in Nederland. Dicht bij huis waar ze zich een lang jaar hebben kunnen laven aan onze eigen cultuur. 
Liedjes die je bij de strot grijpen. Schoon van eenvoud. Hilarisch herkenbaar, maar zeker niet alleen lollig. Marjolein Meijers weet 
het publiek te raken met teksten over liefde, vriendschap en afscheid. Zonder zich te vertillen aan 'de zwaarte van het leven'. 
Tijdloos geeft een Rotterdamse twist aan oa Nederlandse folk, Ierse, Amerikaanse en zelfs Balkan en 
Zweedse muziek. 
Met Walter Kuipers en Onno Kuipers als muzikale rotsen in de branding! 
Aanvang: 14.30 u 

Toegangsprijs: € 10  (incl koffie en thee) 
Reserveren is gewenst - bij voorkeur via mail: kerkjeschurega3@ziggo.nl 
En anders via telefoonnummer: 06-11323733. 
Met vriendelijke groet, Johanna Wijnbeek (secretariaat)  
 

 
Bericht van diaconieën 
K/M:  
De 1e collecte is voor de Wereld-voedseldag (Indonesië) van Kerk in Actie 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt 
de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en 
normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en 
krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat dit project wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi. 
 

ONH: 
16 oktober- collecte tijdens de dienst is voor Algemene diaconale doeleinden, 3e collecte Werelddiaconaat, 
een beter inkomen voor Javaanse boeren. Het is vandaag Wereldvoedseldag 
 
Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië. Op het Indonesische eiland Java wonen veel 
boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om 
coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs 
voor hun producten krijgen. De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met 
lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren 
de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst. Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie 
een beter inkomen! 

 

Agenda 
• 13&14 okt: Inzamelingsactie K/M 

• 14 okt: Start jeugdclubs in de Beage (20u) en in de Vallei (19.30u) 

• 15 okt: Excursie museum De Tiid 

 
 
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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Binnenkort begint het club seizoen weer voor de Jeugdclub Oude- en Nieuwehorne van de 

PKN De Regenboog in Oudehorne. Dit seizoen zit weer vol met leuke evenementen en 

gezellige avonden op (meestal) vrijdag. Zo vieren we samen Sinterklaas, doen we mee aan 

een volleybal- en voetbaltoernooi en hebben we onder andere een leuke quiz.  

Op vrijdag 14 oktober starten we om 19.30 uur het seizoen in de Soos van de Vallei in 

Oudehorne. Deze avond blikken we een terug op de afgelopen seizoenen en geven we kijkje 

in wat we voor dit seizoen gepland hebben. Lijkt je dit leuk om erbij te zijn en erbij te horen? 

Geef dan je telefoonnummer even door op 06-50668083 of 06-52470236 en wij voegen je 

toe aan de groepsapp van de club. Dan word je via die app verder op de hoogte gehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes en wellicht tot ziens op 14 oktober! 

 

Sindy Veenstra 

Gerard van Etten 

Douwe Tijsma 

Geert Veenstra 


