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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 19 september 26 september 

Oudehorne 9.30u Startdienst samen met K/M 
Ds. Hasper 
Bevestiging en afscheid ambtsdragers 

9.30u gezamenlijke dienst met K/M  
Ds. Hasper. 
 

Jubbega 08.30u Ontbijt 
10.00u Startdienst, ds. Piet Hulshof  
Na de dienst koffie 

9.30u Commissie Nieuwe Diensten (meer 
info in deze nieuwsbrief) 

Mildam 9.30u Startdienst samen met ONH 
Ds. Hasper 

9.30u gezamenlijke dienst met ONH in 
Oudehorne 

 
Omtinken 
Op 10 september overleed mw. Marja Tel- van der Linden, 88 jaar, oud dorpsgenote 
en zuster, weduwe van Reinder Tel en mem en skoanmem van Willem Teun en 
Anneke en van Bert-Yntze en Theresia, beppe en oerbeppe. Op donderdag 16 
september wordt zij in besloten kring begraven. We wensen de familie en vrienden 
en allen die haar missen veel sterkte en troost toe.  
 
Bloemen 
De bloemen van ONH zijn gebracht naar Ate Westra. 

 
In JHS zijn de bloemen tijdens de mooie afscheidsdienst met een 
hartelijke groet van de gemeente gegaan naar Dirk en Joke Wams. Als 
dank, hebben Dirk en Joke dit plaatje gemaakt: Dat zal zondag ook te 
zien zijn met de beamerpresentatie. 
 

 
Programma Startweekend JSH 
Zaterdag en zondag 18 en 19 september vieren we in Jubbega het startweekend bij de kerk, in de Beage.  
Er is weer van alles georganiseerd.  
Zaterdag: Inloop vanaf 16.00u. Op het programma staat o.a.: een Zuid-Afrikaanse BBQ en salade 
bar. Er zijn spelletjes voor jong en oud en voor de jeugd hebben we een blacklight, glow in the 
dark disco. En er is een gezellige nazit. 
Zondag: Dan beginnen we vroeg, om 8.30 met een heerlijk ontbijt. De kerkdienst start om 10u. 
Dan hebben we nog koffie en koek na de dienst. 
We maken er een gezellig weekend van samen en u bent van harte uitgenodigd!  
Opgeven kan nog t/m vandaag bij Eileen (06 13681303)/kommer@kerkjubbega.nl of bij Piet Hulshof (06 40938222) 
 
Startweekend ONH en K/M: Heeft u zich al opgegeven? Het kan nog! 
Aankomend weekend vieren we het Startweekend. Natuurlijk hopen we zoveel mogelijk mensen weer te 
ontmoeten, want dat hebben we gemist! Het programma vindt u in de bijlage. De opgavedatum is voor 
vandaag, dus geef je nog snel op bij Pieter Schaper.  
U kunt zich óók nog opgeven om een lekkere cake te bakken of soep te koken! 
Graag doorgeven aan Rommie Haarsma (06 125 290 98). 
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JHS: Commissie Nieuwe Diensten: Tel uw zegeningen 
Voor zondag 26 september heeft de Commissie Nieuwe Diensten weer een dienst voorbereid. Het thema 
van de dienst is: Tel uw zegeningen. We staan samen stil bij waar we dankbaar voor kunnen zijn en tellen 
onze zegeningen. 
Van jong tot oud zijn welkom bij deze dienst. 
 
Diaconie JHS: 10 oktober Ziekenzondag 
Elk jaar verrassen we inwoners van Jubbega, Schurega en Hoornsterzwaag die een moeilijke tijd 
doormaken en wel een bemoediging kunnen gebruiken. 
Dit doen we doormiddel van het persoonlijk overhandigen van bloemen.  

Hierbij vragen we uw medewerking,  
Op vrijdag 8 Oktober is er tussen 19 uur en 20 uur gelegenheid om bloemen te 
brengen naar de Beage (bij de kerk) aan de K. Molweg. 
Hebt u nog namen van inwoners die wel een bemoediging kunnen gebruiken, geef dit 
dan ook door, zodat we niemand vergeten. 

U doet toch ook mee?  
Alfêst tige tank! Diaconie: Jubbega, Schurega en Hoornsterzwaag 

 
 
ONH/KM 
Gebedsgroepje: 
Op woensdag 22 september om 19:30u komt de gebedsgroep weer bij elkaar in de Vallei. 
Samen bidden we voor de mensen om ons heen, onze gemeente en haar toekomst, voor 
de grote zorgen in de wereld. Wie wil bidt hardop mee, maar dat hoeft niet. 
Iedereen is welkom! 
 
 
Vorming en toerusting 

 
Donderdag 7 oktober om 20.00 uur starten we weer met vorming en 
toerusting in de Vallei te Oudehorne. 
Dingena Hasper gaat ons vertellen wat haar inspireert als voorganger. 
Opgave verplicht (i.v.m. onvoorziene omstandigheden) op emailadres: 
vormingentoerustingoosthoek@gmail.com of Pietsje v.d. Molen tel: 0513-541937. 

Verdere informatie vindt u in het kerkblad. 
 
 
 

 
 
Kopijsluiting Kerkblad:  
Kopijsluitingsdatum van het herfstnummer is zaterdag 2 oktober 2021. 
 
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 de donderdag 12.00u. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet worden 
meegenomen in de betreffende nieuwsbrief. 
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Van de diaconie: collecte tijdens de dienst is voor Haïti 

  De bevolking van Haïti werd 14 

augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving. Er zijn nu meer dan 2.200 doden en meer dan 12.000 

mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn 

verwoest of beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun 

voor Haïti is hard nodig!  

In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en 

elektriciteit. Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de plek van bestemming doordat wegen zwaar 

zijn beschadigd. Tropische storm Grace bereikte Haïti op maandag en bemoeilijkt de hulpverlening vanwege 

ondergelopen gebieden en modderstromen. Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk 

netwerk ACT Alliance. Samen met kerken wereldwijd ondersteunen we lokale partners bij het geven van 

noodhulp. Er is dringend behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater. 

Aardbevingen en orkanen teisteren Haïti met regelmaat. Dat investeren in wederopbouw werkt blijkt uit de 

hulp na orkaan Matthew in 2016. Na deze orkaan bouwde Kerk in Actie, via ACT, rampbestendige huizen. 

Deze huizen staan ook in het huidige aardbevingsgebied en staan nog steeds overeind. 

Dit doet Kerk in Actie met uw geld:                      

We hebben via ons internationaal kerkelijk netwerk (ACT) direct 1.000 hygiënepakketten en 500 

nood/bouwpakketten uitgedeeld. Ook   wordt geld uitgetrokken voor het herstellen van waterbronnen. 

Gebrek aan schoon water is een groot probleem en ziekte-uitbraken liggen op de loer. 

. U hebt allen de beelden gezien de afgelopen tijd vanuit Haïti, iedere euro is welkom. 

 

 
 


