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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 18 september 2022 25 september 2022  
Nieuwehorne 9.30u: Da. A. Fraanje 

Collecte Algemeen Diaconaal Quotum 
 

Flaeijeltentdienst in Oudehorne 
Ds. Dingena Hasper 

10.00u  
Na afloop koffiedrinken 

Jubbega 9.30u: Startzondag bij Sjoerd en Jannie Jongsma 

Inloop vanaf 9.30 
Katlijk/Mildam 

Dienst in Katlijk 
9.30u: Ds. A.J. vd. Wiel 
Collecte Kerk in Actie voor Syrië 

Na afloop koffiedrinken 
 

Bloemen 
Er zijn geen bloemen uit de gemeente weggegaan door de Openluchtdienst in Gorredijk 
U kunt vandaag nog namen doorgeven aan Jappie en Berber de Groot (zie stukje over Flaeijeltentdienst) 
 
Extra bijlage: Kerkbladen PG De Regenboog en Katlijk/Mildam 
Om meer verbinding te krijgen tussen de gemeenten Oude- en Nieuwehorne en Katlijk/Mildam is afgesproken dat PG De 
Regenboog voortaan periodiek het kerkblad van Katlijk/Mildam digitaal meestuurt als bijlage bij de nieuwsbrief. 
Op haar beurt stuurt Katlijk/Mildam voortaan periodiek kerkblad PG De Regenboog digitaal als bijlage mee bij haar nieuwsbrief. 
Zo ontvangen alle gemeenteleden van beide gemeenten beide digitale kerkbladen, als zij de nieuwsbrief digitaal ontvangen. 
 
Verhuisberichten 
ONH: Ruim 72 jaar geleden kwam ik in Oudehorne in de kerk. De laatste jaren ging dat niet meer maar kon ik thuis de kerkdienst 
volgen. Ook kreeg ik bezoek na de Avondmaalsviering via het mandje met onze namen. Dat vond ik heel bijzonder, mijn hartelijke 
dank hiervoor. Op 7 september ben ik verhuisd naar Mariënbosch in Heerenveen. 
Hartelijke groet van mw. G Zwanenburg  
 
JSH: Griet Sikkema is verhuisd. We hopen dat zij zich daar snel thuis zal voelen. De eerste berichten zijn al heel positief! 
 
Vorm en toerusting: De avond met Ds. Jouke Droogsma gaat NIET door vanavond. 
 

Kinderkring: Oproep boekjes!  

Wilt u de komende zondagen het boekje 'Geroepen om te zingen' meenemen naar de kerkdienst? We willen iedere 
zondag graag een kinderlied zingen voordat de kinderen naar hun eigen ruimte vertrekken. Bij gebrek aan 
een beamer hebben we daarom bedacht om de boekjes weer tevoorschijn te halen. Echter, we hebben 
onvoldoende voorraad op de plank liggen. Dus, heeft u nog een boekje voor het grijpen liggen, dan graag 
meenemen!  

 
Startzondag JSH: “Aan tafel!” 
Dat is dit jaar het thema van de landelijke kerk. Daar gaan we zondag 18 september mee aan de slag. Wat gaan we doen? 
We komen bij elkaar op de boerderij van Sjoerd en Jannie Jongsma aan de Schoterlandseweg 38 te Jubbega-Schurega. 
Je bent daar vanaf 9.30 uur welkom en om 10 uur beginnen we met een actieve dienst. Tijdens de dienst gaan we 
namelijk een stuk lopen en onderweg is er van alles te doen, dat allemaal te maken heeft met het thema. Voor de 
mensen die niet mee kunnen lopen is er een aangepast programma.  
Na deze dienst is er koffie met wat lekkers. En daarna gaan we echt aan tafel en gaan we samen eten. 

Voor het lekkers bij de koffie en voor het eten hebben we jouw hulp nodig. We zoeken dus bakkers en mensen, 
die soep, salades, koude pastaschotels, gevulde eitjes, enz., enz. willen maken. Dat kun je aan een van ons 
doorgeven. Als we allemaal iets meenemen, dan is er meer dan genoeg. Wij zorgen voor drinken en vlees. 

Dus zorg dat je erbij bent. We maken er samen een prachtig en heerlijk feest van! (Eileen, Jantje, Maairinus en Piet) 
 

Woensdag 28 september: Inloopavond diaconie Oude- en Nieuwehorne 
Graag nodigen we geïnteresseerden uit om de inloopavond op 28 september bij te wonen. Vanaf 
19.00 uur staat de koffie klaar in de soos voor een interactieve avond. Dus niet alleen aanhoren waar 
de diaconie zich voor inzet, maar voel je vrij om nieuwe manieren te bedenken om diaconaal werk uit 
te voeren. Wellicht voelt u/jij zich aangesproken tijdens deze avond en wilt u/jij ons college 
versterken. Hopelijk tot dan, de diaconie. 
 
 

 

 



Musical zoekt nog zangers en spelers! 
De voorbereidingen voor de musical “Gabriëlla” zijn in volle gang. Deze musical is gebaseerd op de film 
“As it is in heaven”. We kunnen bijna los. Maar …. we hebben wel nog wat versterking nodig!!! Vooral 
mannen zijn nodig: mannenstemmen voor het koor en ook nog een paar mannelijke toneelspelers. 
Vrouwen blijven natuurlijk ook welkom☺. Maar als er mannen zijn of je kent mensen die daar graag 

aan mee willen werken, geef dat dan even door aan Piet Hulshof (06-40938222). Ook zou het geweldig zijn als er nog 
een paar muzikanten bijkomen. We zien verlangend uit naar jouw hulp. 
 
Flaeijeltentdienst: “Een nieuwe start” 
Bloemen. U kunt vandaag nog namen doorgeven aan Jappie en Berber de Groot, 541823. Voor 
iedereen die wordt doorgegeven zal er een bloemetje klaar staan. 
Het thema dit jaar: Een nieuwe start! Op een nieuwe plek, met een nieuwe organisatie. Een 
nieuwe start hoort écht bij geloven. De Zaaier blijft zaaien, ook als het zaad niet altijd daar terecht 
komt waar het goed kan groeien.  
Het wordt een dienst waarin voor jong en oud muziek is en van alles te beleven valt. 
Iedereen is van harte welkom, er is koffie en limonade na de dienst. En kom gerust in je Flaeijelkleding!  
 
2 okt: Gezamenlijke startdienst K/M en ONH: “Bouwen aan God’s Huis”Op 2 oktober is de gezamenlijke Startdienst 

voor Katlijk, Mildam, Oude- en Nieuwehorne.De dienst is in de Vallei in Oudehorne, aanvang 
9.30 uur. Het belooft een heel bijzondere startdienst te worden met veel zang en bijzondere 
verhalen. Het thema is: “Bouwen aan Gods Huis”. 
Na de dienst gaan wij met elkaar koffie/thee drinken. Wij willen de 
gemeenteleden van K/M en ONH vragen om wat lekkers te bakken voor 
bij de koffie. Graag doorgeven aan iemand van Taakgroep Vieren. 

Aan het eind van deze ochtend gaan we samen aan tafel en staan de soep en broodjes voor u 
klaar. Iedereen van harte welkom bij de start van het nieuwe kerkelijk seizoen!  
Hartelijke groet, Romkje Zwanenburg, Hermien Plantinga, Anneke vd Tempel en Syarda vd Zee 
 
 

Update vordering van de verbouwing 
Het verbouwen van de kerk van OH gaat verder. De banken zijn ondergebracht bij een 
aantal belangstellende.  
Het podium en het spreekgestoelte zijn inmiddels verwijderd. De vloer in de kerk is voor 
het grootste deel nog aanwezig. Ook de lampen hangen er nog, wie belangstelling heeft 
kan zich melden bij mij of de kerkrentmeesters.   
De consistorie en de zaal achter de kerk worden gestript. In de muur van die zaal naar de 
kerk toe zit net boven de vloer een deurtje, wie kan mij vertellen waar die toe dient? 
- namens de kerkenraad - Reinoud ter Haar, Scriba  

 
Agenda 

• 18 sept: Startzondag JSH  

• 25 sept: Flaeijeltentdienst, Oudehorne 

• 28 sept: Inloopavond Diaconie ONH 

• 02 okt: Startzondag, de Vallei, Oudehorne 

 
Berichten van de diaconieën 
K/M: Kerk in Actie voor Syrië 
Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in 
Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, 
bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel 
van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de 
toekomst. 
 
 
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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