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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 
Kerkdiensten 19 februari 2023 26 februari 2023 Zendingszondag 

Nieuwehorne 9.30u Ds. Piet Hulshof 
Thema: “Jij geeft kleur aan de gemeente” 
Collecte voor Alg. Diaconale doeleinden.  
3e collecte voor Zambia 

Gezamenlijke dienst in Jubbega 

 
 

Jubbega 9.30u Ds. Els Rooseboom 
Koffiedrinken na de dienst 

9.30u Ds. Dingena Hasper  
Zendingszondag, thema: “Gods liefde delen.”  

Collecte voor Fryslân foar Moldavië.  

Gezamenlijke dienst met ONH en K/M 

Katlijk/Mildam 

 

9.30u Ds. Dingena Hasper 
Dienst in Katlijk 
Collecte voor Heifer Nederland 

Gezamenlijke dienst in Jubbega 

 

 

 
Bloemen 
ONH: De bloemen zijn met de groet van de gemeente gegaan naar Roel Stoker uit Oudehorne. 
JSH: De bloemen zijn afgelopen zondag als een groet van de gemeente gegaan naar Anne Bruinsma 
(Sjoerd Scheperswei). 
 
 
ONH: Themadienst: “Jij geeft kleur aan de gemeente” 
Zondag 19 febr. 2023 is er een kleurrijke en feestelijke dienst georganiseerd door wijk 5 (Oldeberkoop/Jubbega 
e.o.)van de regenbooggemeente in de kerk in Nieuwehorne om 9.30 uur. Je krijgt een verrassing bij binnenkomst 
en ook is er tijdens de dienst een kleurrijke tractatie. Jelger Goudberg en Rik Hoekstra zorgen voor de muzikale 
begeleiding. Er is een gelegenheidskoortje en zijn er leuke kinderliedjes. Het thema is: "Jij geeft kleur aan de 
gemeente'. Voorganger is ds. Piet Hulshof. Al met al een dienst, waar je blij van wordt en waar je graag bij wilt zijn. 
 
Zondag 26 februari is er een gezamenlijke zendingsdienst in de kerk van Jubbega, met Oude en Nieuwehorne en 
Katlijk/Mildam. 
Dominee Hasper zal voorgaan en samen met provinciaal consulent Jannie Boonstra afwisselend stukjes uit de bijbel 
en verhalen, beelden uit Moldavië laten zien en horen.  
Moldavië is het armste land van Europa. Het is verbazingwekkend wat ze allemaal doen voor de vluchtelingen uit 
Oekraïne. Het thema van de dienst is dan ook Gods Liefde Delen. 
De collecte is voor Moldavië en wordt door de diaconie van Jubbega verdubbeld. 
Aant Poelstra zal voor en tijdens de dienst een aantal Country Gospel songs ten gehore brengen, en samen zingen 
we ook mooie liederen. 
Het wordt een super gave dienst die je niet mag missen!! 
Het begint om 9.30 uur in de kerk in Jubbega aan de K.Molweg 
 
Koffie in Mildam 
Dinsdag 21 feb. (3e dinsdag van de maand) wordt u weer uitgenodigd voor de koffie in de pastorie in Mildam. 
 
Paas-event: Breakfree (persbericht: zie bijlage) 
Op 1e paasdag om 19.45 wordt er een speciaal Paas-event georganiseerd in Dorpshuis de Bult in Ter Idzard. 
Doelgroep 12 tot 40 jaar maar ouder ook welkom. Ds. Jouke Droogsma coördineert alles, ds Hulshof zal de avond 
presenteren.  
Vier op deze bijzondere manier het Paasfeest mee en als jullie allemaal komen maken we er een 
jaarlijks terugkerend gebeuren van!! 
 
 



Van de diaconie JSH: Warmte en licht voor Oekraïens front  
De strijders aan het Oekraïense front hebben het koud en nat. Om hen te ondersteunen, is in Opsterland 

en Ooststellingwerf het initiatief gestart om van kaarsresten, golfkarton 
en conservenblikken warmtekaarsen te maken. De soldaten gebruiken ze 
om hun handen te warmen, sokken te drogen en eten op te warmen. 
Alle soorten blikken (leeg), kaarsen en kaarsresten zijn welkom.  

Deze kunt u tot en met 26 februari inleveren bij de uitgang van de kerk.  
 

 
Agenda  
Maandag 20 februari: Bijbelstudieavond Heilige Geest(19:30u) en gebedsgroep (aansluitend) in de Vallei 
Dinsdag 21 februari: Koffie in Mildam, 10 uur in de Pastorie 
 
 
Diaconieën 
ONH: 3e collecte is voor Kerk in Aktie: Kinderen zonder ouders in 
Zambia (zie kerkblad p.11) 
 
-Paasgroetenactie: zie bijlage voor de informatie en verdere instructies 
 

JSH:  Giro 555 
Vanwege de nood in Turkije en Syrië is de diaconale collecte aanstaande 

zondag, 19 februari, voor Giro 555. De diaconie beveelt deze collecte van harte aan. 
 

 
K/M: Heifer Nederland 
Heifer heeft een zelfstandig  netwerk, dat in 1944 is gestart met de bestrijding van honger en armoede door het 
stimuleren van duurzame veehouderij. Eind jaren ‘30 gaf Heifer al jonge, drachtige koeien (vaarzen, of heifers in het 
Engels) aan mensen die te lijden hadden onder de Spaanse burgeroorlog. Het eerste kalf gaf men door aan iemand 
anders. 
Samen met NGO’s, kennisinstituten, overheidsinstellingen, de particuliere sector en vele andere 
partners over de hele wereld werken we vanuit één gemeenschappelijk doel: honger en armoede 
de wereld uit. Heifer is niet de enige organisatie die werkt aan belangrijke thema’s als 
inkomensverbetering, voedselzekerheid, gendergelijkheid en klimaatverandering. Wel zijn we uniek 
met onze 100% lokaal gedragen participatieve aanpak gericht op het organiseren van boeren in 
groepen. Zo krijgen boeren zelf de regie in handen om er een succes van te maken.  

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.  
 
 
 

https://www.heifer.nl/over-heifer/netwerk/
https://www.heifer.nl/ons-werk/passing-on-the-gift/
https://www.heifer.nl/ons-werk/passing-on-the-gift/
mailto:nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com


 

 
Ook in de Veertigdagentijd 2023 doen wij met onze gemeente mee met de 

Paasgroetenactie. Schrijf een bemoedigende groet voor gevangenen in 

Nederland en Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. Zij kunnen zo’n 

hart onder de riem goed gebruiken.  

 

Een kaartje met Pasen 

Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden 

paaskaarten naar gevangenissen gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 2023 
organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie deze actie om gedetineerden een 

kaartje te sturen met Pasen. Het thema van dit jaar is 'Uit liefde voor jou’.  

Het ontvangen van een paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich dat er 
mensen zijn die zich inleven in hun situatie. “De vrouw die dit geschreven heeft, 

kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze kaart,” was de verbaasde reactie van 

een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet ontving.  

Aan de uitgang werden vorige week zondag door de diaconie de paaskaarten 

uitgedeeld. Mocht u een kaart thuis hebben volgen hier nogmaals de instructies: 
Schrijf een bemoedigende boodschap op de kaart. De 2e kaart (die niet beschreven 

is) is voor de gevangene die uw kaart ontvangt, deze kan de gevangene zelf 

opsturen. Op deze 2e (onbeschreven) kaart plakt u thuis een postzegel, deze kaart 
beschrijft u dus niet. U neemt de kaarten weer mee naar de kerk en levert ze in, de 

diaconie stuurt alle kaarten in een retourenvelop naar de PKN in Utrecht. Daar 
wordt voor de verdere afhandeling gezorgd. Het inleveren kan tot uiterlijk 26 

februari.  

We hopen dat de actie een succes wordt! 



Bijzonder Paasspektakel op 9 april! 

Op 9 april, eerste Paasdag organiseren we vanuit 

samenwerkende kerken uit de regio een laagdrempelige avond 

met muziek en dans. De invulling zal heel anders zijn dan je 

gewend bent van een kerk.  

 

De hoofdact van de avond is de band 

“Nobuts”, zij zijn regelmatig te 

beluisteren op de populaire radiostations 

en maakten onlangs ook een nummer 

voor de Nederlandse film “de magie van 

Valentijn”.   Nobuts is een band die zeker 

de moeite waard is, lekker stevig in het 

genre van de Dijk en U2.   

Daarnaast wordt de avond geopend door 

de band Next Life, een stevige 

gospelband en de rust komt dan met de 

tweede muziekact, Prity Bernike. Maar 

ook al is de muziek wat rustiger is zijn de thema’s van haar liedjes zijn heftig en goed om bij stil te 

staan.  

De muziekacts worden aan elkaar gedanst door dansers van de Dans Studio Drachten.  

Op laagdrempelige wijze worden thema’s die bij kerk en geloof horen verwerkt in het programma, 

waarbij veel ruimte is voor persoonlijke beleving. Het belooft een hele bijzondere avond te worden, 

die zal worden gepresenteerd door Piet Hulshof, predikant in Jubbega/Hoornsterzwaag en 

Oudehorne/Nieuwehorne. Het programma begint om 19.45. uur, vanaf 19.15. uur is de zaal open en 

de entree is vrij! En het spektakel speelt zich af in het Dorpshuis de Bult in Ter Idzard! (tussen 

Heerenveen en Wolvega) 

Vier op deze bijzondere manier het Paasfeest mee en als jullie allemaal komen maken we er een 

jaarlijks terugkerend gebeuren van!! 

 

 


