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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten

Kerkdiensten 19 december 2021       4e Advent 2 januari 2022     
Oudehorne 9.30u  H. de Jong uit Drachten 9:30u ds Dingena Hasper
Jubbega 9.30u ds. Piet Hulshof 9:30u  ds Piet Hulshof
Mildam 9.30u ds. E. van der Sluis, Joure 9:30u dhr. S. de Jong uit Joure

Kerst 2021
Tussen 19 december en 2 januari zijn er geen kerkdiensten. We vieren dit jaar Kerst en Oud en Nieuw 
vanuit huis, met de Kerstdienst/film, de Kerstengelen, de Oudjaaroverdenking bij het vuur. We willen u en 
jou vragen om in gedachten de mensen om u heen af te gaan; hebt u buren of buurtgenoten die wel een 
kaartje of lichtje gebruiken kunnen? We missen het feest en de uitbundigheid, maar de allereerste Kerst 
was immers ook heel eenvoudig en heeft de wereld veranderd. 
Het licht en de warmte  van Kerst verspreiden we samen…. 

Bloemen Met een groet van de gemeente zijn de bloemen gegaan naar C. ten Boom te Nieuwehorne.
In Jubbega zijn de bloemen gebracht naar Anne en Greetje Buursma, zij waren 50 jaar getrouwd! Nog van harte 
gefeliciteerd! 

Omtinken 
Zaterdag 18 december hoopt dhr. L. Overeem 100 jaar te worden. Wat bijzonder en wat een zegen dat
u dat samen met uw vrouw kunt vieren. Wij feliciteren u van harte en wensen u en uw vrouw Gods
zegen toe. Het adres van fam. Overeem is: Schoterlandseweg 48 A,  8412TA HOORNSTERZWAAG.

Kinderkring: De toon is gezet.     Lucas 1: 57 - 80 
Het kind van Elisabeth en Zacharias wordt geboren. De buren willen hem Zacharias noemen, net als zijn vader. Maar 
Elisabeth en Zacharias laten weten dat hij Johannes moet heten, zoals de engel het heeft gezegd. Op hetzelfde 
moment wordt de mond van Zacharias geopend en zingt hij een lied voor de Heer.

Diaconie K/M: KerstChallenge  2021: ‘Geef licht’ 
De 1e collecte is voor Missionair werk: Jong Protestant. Jong Protestant wil kinderen en 
jongeren uitdagen, voorleven en begeleiden op hun levensweg, met als doel dat zij 
verantwoordelijkheid (leren) nemen en zorg hebben voor zichzelf, de ander en de 
wereld. Met de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, kruipen jongeren in de 
huid van de personages uit het kerstverhaal. Zie 
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/materiaal/kerstchallenge/  voor meer 
informatie. 

Kerst drive thru op 19 december  
Aankomende zondag is het zo ver; de kerst drive thru als alternatief voor ons
kinderkerstfeest, door de dorpen Oude- en Nieuwehorne, Katlijk en Jubbega.
Dus kinderen (en ouders) wees van harte welkom op zondag 19 december tussen
15.00 uur – 17.00 uur.  

De route zal starten bij de kerk in Oudehorne waar je een routekaartje krijgt uitgedeeld. De route is met de auto te 
rijden en kan in circa 60 minuten worden afgelegd. We willen dit coronaproof leiden zodat ieder gezin zijn/haar 
eigen tijd en ruimte heeft. Opgeven is daarom wel verstandig zodat we een globale planning met starttijden kunnen 
maken. 

Opgeven kan nu nog tot en met aankomende zaterdag 18 december via email of telefoon naar Nynke v/d Meer 
– nynkevdkooi@gmail.com of telnr. 06 14131124. 



Kerst en Oud&Nieuw 2021 in de drie Oosthoekgemeentes.
Na 4e Advent, 19 december, zal de eerste dienst weer zijn (naar we hopen) op 2 januari. In plaats hiervan zal er een 
digitaal alternatief komen: 
– een feestelijke Kerst film/dienst/ medley, waarbij we graag zoveel mogelijk mensen willen betrekken.
– met Oudjaar een haardvuurmeditatie van de twee dominees.

We zijn volop bezig met de opnames! Fijn dat zich zoveel mensen hebben aangemeld om te zingen, jong en oud. We 
worden steeds enthousiaster… Op 24 december zal de film vanaf 19u te zien zijn op het Youtubekanaal 
Oosthoekgemeenten en via de websites van PG de Regenboog en PG Jubbega eo. De Oudjaarsdienst is vanaf 19 uur 
op 31 december te zien. 

JSH - Handgemaakte kerstkaarten
Er staan heel wat kerstkaarten voor u klaar in de kaarten carrousel, in de Beage. Neem gratis mee en verblijdt uw 
vrienden en familie met deze zelfgemaakte kaarten van gemeenteleden.

Zandtovenaar 
De opnamen met de Zandtovenaar, van 12 dec vanaf Crackstate, zijn terug te
kijken op de televisie op:
 Zaterdag 18 december om 19:20 op NPO 3
 Herhaling op woensdag 22 december om 17:20 op NPO 3
 Zaterdag 25 december om 12:15 op NPO 1 (direct na de kersttoespraak van de

koning) en om 19:30 nog een keer op NPO 3

Kleurplaat Zacharias en Elisabeth, met Johannes de Doper

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 woensdag 19.00 uur. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet worden meegenomen in de betreffende
nieuwsbrief.



19 december- Vierde advent- collecte tijdens de dienst is voor TearfunKijkKij

Tearfund werkt aan noodhulp en aan ontwikkeling van gemeenschappen.  Dat doen we bij 
voorkeur via lokale kerken. Want we geloven dat de lokale kerk een geweldig instrument is voor 
de bestrijding van armoede en onrecht.

Kerk en gemeenschap

Wij trainen kerken om - samen met de gemeenschap waartoe zij behoren - de problemen in die 
gemeenschap te inventariseren en aan te pakken. Daarbij maken kerk en gemeenschap  zoveel 
mogelijk gebruik van de middelen die zij zelf al tot hun beschikking hebben. Zo wordt gewerkt aan de
blijvende weerbaarheid van de gemeenschap. Want mensen moeten niet afhankelijk blijven van hulp
van buitenaf. De training van lokale kerken gebeurt via onze partnerorganisaties. Zij dragen kennis 
over en begeleiden de kerken bij het helpen ontwikkelen van hun gemeenschap. De nood is leidend 
Soms is het niet mogelijk kerken te betrekken bij onze activiteiten, terwijl er wel sprake is van nood. 
In zulke gevallen is de nood leidend. Tearfund en haar lokale partnerorganisaties werken dan aan 
hulp en ontwikkeling via andere sociale structuren.

Omgaan met rampen en conflicten. Omdat we werken via lokale kerken en christelijke
organisaties in rampgevoelige gebieden, kunnen wij snel noodhulp geven bij rampen en
conflicten. Ook ondersteunen we de wederopbouw. Dankzij Integral, een
internationaal netwerk van christelijke hulporganisaties, kunnen we bijna overal in de
wereld noodhulp geven. We hebben in ons werk speciale aandacht voor fragiele staten:
landen die extra kwetsbaar zijn vanwege conflict of instabiele overheid. Verder helpen
we kwetsbare gemeenschappen om hun weerbaarheid tegen rampen te vergroten.

Kijk op https://www.tearfund.nl/tearfund-collecte-actie-2021 voor een leuke
video!

Deze collecte bevelen wij van harte bij u aan!

In tegenstelling tot wat er voor in het kerkblad vermeld staat is er geen derde collecte.

Voedselbank: Deze week kunt u nog goederen inleveren, buiten in de box of in de kerk.


