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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 
Kerkdiensten 19 maart 2023 

4e zondag 40-dgn tijd 

26 maart 2023 

Nieuwehorne 9.30u ds. Piet Hulshof  

9.30 uur ds Dingena Hasper 

Gezamenlijke dienst in Nieuwehorne 

Doop Its Jongsma 

Jubbega 9.30u Commissie Nieuwe Diensten 

Katlijk/Mildam 
 

9.30 uur ds Dingena Hasper 
dienst in Katlijk 

Viering Heilig Avondmaal 

 
Voor 2 april 2023 ontvangt u het Paasnummer van het kerkblad.  

Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met zaterdag 18 maart 2023 vóór 17.00 uur.  

Per E-mail: 

voor Oude- en Nieuwehorne: kerkblad@pgderegenboog.nl   

voor Katlijk/Mildam: kerkbladkatlijkmildam@outlook.com  

voor Jubbega: openkerkvenster@kerkjubbega.nl  

 
Bloemen 
ONH: Met een groet van de gemeente zijn de bloemen gegaan naar Frans Falke en Ineke v.d. Water. 
JSH: De bloemen van JSH zijn als een bemoediging gegaan naar Henk en Sieuwke Annema. 
K/M: De bloemen uit de kerk zijn naar Hendrik de Vries gegaan. 

 
K/M: 26 maart: Doopdienst Its Jongsma in Nieuwehorne 
De dienst van 26 maart is niet in Mildam zoals aangegeven in “Contact” maar wordt een gezamenlijke doop-
dienst in Nieuwehorne.  

 
Bijbelstudie & Gebedsgroep 
De Bijbelstudie over de Heilige Geest is afgelopen, de gebedsgroep gaat door. Tot Pasen houden we via de 
appgroep contact en blijven bidden voor wat er bij ons wordt gemeld. Op donderdag 13 april gaan we weer beginnen met het 
volgende onderwerp, die avond zal Lykele Zwanenburg ons meenemen in het boekje 'De Kracht van gebed'. Als u belangstelling 
hebt, meldt u dan bij Lykele (06-10242204), dan krijgt u het boekje te voorbereiding in de bus of u kunt het afhalen.  

 
Kinderkring - Zondag 19 maart - Open je ogen 
Het bijbelverhaal uit Johannes 9:1-39 staat centraal. Jezus geneest iemand die al vanaf zijn geboorte blind is. De omstanders 
kunnen hun ogen niet geloven: is dat echt die man die blind was? Sommigen zeggen dat hij het niet kan zijn, maar dat hij er 
wel op lijkt. Een paar farizeeën zeggen dat Jezus niet van God kan komen, omdat hij dit op sabbat gedaan heeft. 
 

Back2Basics (GemeenteGroeiGroep) 
Er is een kleine wijziging gekomen in de datums. De nieuwe data zijn: 20 en 27 maart en 17 en 24 april. Van harte welkom! 
 
Vorming en Toerusting: 28 maart in Gorredijk 
Franciscus en de Christus van San Damiano [info zie kerkblad] 
Een presentatie met beeld en geluid. Uitleg door pastoor K Tolboom en mevr. M. Ter Boekhorst 
28 maart 19.30 in de parochie van Gorredijk Compagnonsstraat 102a . Bijdrage 3 euro 
Opgave; Pietsje v.d. Molen 0625278905 of via de mail; vormingentoerustingoosthoek@gmail.com 
 

Feestbox voor jarigen! 
De spaaractie is inmiddels al 2 weken van start en gaandeweg komen er steeds meer 
spulletjes in de grote cadeaudoos. Wat kan er in een feestbox voor jarigen? Bij een 
verjaardag horen slingers, ballonnen, taart en traktaties. Dus bakproducten of zelfs 
(nieuwe) bakblikken zouden gerust in de cadeaubox kunnen, hiermee kunnen ouders iets 
lekkers voor een verjaardag klaarmaken. Een klein cadeautje voor de jarige of juist kleine 
traktaties om op school uit te delen zijn ook denkbaar. We zetten komende zondag de 
giftenbox en grote cadeaudoos in de hal van de kerk en we hopen dat deze nog voller mag 
worden. 
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Kerkje Schurega – Zondag 19 maart: Folkmuziek 
Op zondag 19 maart a.s. is de wonderschone folkmuziek van Linde Nijland en Bert Ridderbos te horen in ons Kerkje Schurega. 
Linde wordt door het muziektijdschrift Heaven 'beste folkzangeres van Nederland' genoemd. 
Multi-instrumentalist Bert Ridderbos werd door het Britse toonaangevende tijdschrijft Roots als 'seemingly a one man orchestra' 
aangeduid. Hij begeleidt Linde al jaren veelzijdig op gitaren, banjo, dobro en accordeon. 
Samen maakten de twee musici o.a. een avontuurlijke, muzikale reis over land van Nederland naar Bhutan waar tevens een deel 
van hun muzikale inspiratie vandaan komt, naast invloeden uit de Amerikaanse, Ierse en Schotse folk. 
Onlangs kwam hun nieuwste album 'Ten Years' - met daarop veel nieuw eigen werk van Linde - uit, dat genomineerd werd voor de 
prestigieuze "Preis der Deutschen Schallplattenkritik'. Hiervan zijn bij het concert ook zeker liedjes te horen. En niet alleen op plaat 
maar ook live zijn Linde en Bert een echte belevenis. Mis het niet. 
U bent van harte welkom! 
Reserveren mag: mail kerkjeschurega3@ziggo.nl of 06 11323733 
Adres: Kerklaan 3, 8411 ZG  Jubbega 
Entree: € 15.00 incl koffie/thee. Aanvang: 14.30 uur / website: www.lindenijland.nl  
Met vriendelijke groet, Johanna Wijnbeek, secretariaat Kerkje Schurega  
 

Groot Huisbezoeken  
J/S/H De Groot Huisbezoeken zijn op donderdag 16 maart en woensdag 22 maart. Deze avonden zijn in de Beage en beginnen 
om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Het thema is: Aan tafel. Dat gaan we ook doen in de vorm van een High Tea. Wil je 
doorgeven welke avond jou het beste uitkomt? Jantje Jonkman (Tel. 06-31537876 / E-mail: jantjejonkman1@gmail.com) Piet 
Hulshof (Tel. 06-40938222 / E-mail: piwihu@gmail.com)  
Mildam pastorie: op 21 maart is er aansluitend op de koffieochtend in de pastorie een Gemeentegesprek met maaltijd, vanaf half        
12 dekken we de tafel! Er worden op dit moment 14 mensen verwacht. Hebt u vragen, dat graag bellen met Marjan Kerkstra (06-
16516446) of ds Dingena Hasper (06-44199474).  

 

Diaconieën:  
K/M Collecte voor 19 maart Fier Fryslân (avondmaalscollecte)  
Heb je te maken (gehad) met bedreiging en geweld in die jou mishandelen of problemen binnen je relatie, gedwongen seks, uit 
de hand gelopen ruzies, familieleden een eercultuur? Dan kun je bij Fier hulp krijgen om jezelf uit deze lastige situatie te 
helpen. De organisatie helpt slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld, gedwongen prostitutie/loverboys, 
mensenhandel, seksueel misbruik, sextortion, kindermishandeling, eer-gerelateerd geweld en ouderenmishandeling. Ook als 
(je denkt dat) een bekende van je in de problemen zit, kun je met Fier contact opnemen.  
 
ONH: 19 maart-collecte Aanloophuis Oer de Brege 
Oer de Brêge is een stichting die als doel heeft tijdelijke hulp te willen bieden aan mensen die in geestelijke nood en 
maatschappelijke nood verkeren. In het bijzonder gaat het om mensen die weinig sociale contacten hebben, daardoor 
eenzaam zijn en een steuntje in de rug wel goed kunnen gebruiken. We staan open voor alle mensen die op een of andere 
manier moeite hebben om hun weg te vinden in onze maatschappij. Oer de Brêge is een ontmoetingsplaats. Een plek om tot 
rust te komen, waar: Iedereen welkom is; een gezellige en ongedwongen sfeer heerst; een krantje lezen of een kaartje leggen 
mogelijk is; mensen elkaar kunne ontmoeten voor zomaar een praatje; er ook gelegenheid is voor een persoonlijker gesprek. 
Onze gemeente ondersteunt het werk in het aanloophuis in Heerenveen, van harte aanbevolen! 
 
JSH: Commissie nieuwe diensten 
Voor zondag 19 maart heeft de commissie nieuwe diensten weer een dienst voorbereid. We gaan samen nadenken over het inde-
len van onze tijd. Wat vinden we hierover in de bijbel en hoe gaan we hier in ons dagelijks leven mee om? Graag nodigen we jullie 
uit om hier bij te zijn. Wie weet levert het nog handige tips op om onze tijd wat effectiever te gebruiken. Wees welkom allemaal. 
Groeten van de commissie nieuwe diensten 

 
Agenda: 
16 maart: Groot Huisbezoek JSH (20.00 uur in de Beage / inloop vanaf 19.45 uur) 
20 maart: Moderamen JSH (16.30 uur in de Beage) 
20 maart: Back2Basics (GGG / 20.00 uur in de Vallei) 
21 maart: Groot Huisbezoek pastorie Mildam, vanaf 11:30u (met lunch). 
22 maart:  Groot Huisbezoek JSH (20.00 uur in de Beage / inloop vanaf 19.45 uur) 
27 maart: Kerkenraad JSH (19.45 uur in de Beage) 
27 maart: Back2Basics (GGG / 20.00 uur in de Vallei) 
28 maart: V&T: Franciscus en de Christus van San Damiano, 19.30u in Parochie, Gorredijk 

9 april: Paas-event: Breakfree, 19.45u Dorpshuis de Bult in Ter Idzard. 
12 april: Vrijwilligersavond 
 
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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9 april 2023; Pasen in de Kiekenhof 
 
Paasontbijt.  
Het lijkt nog ver weg maar de tijd gaat snel! 
Op 9 april is het alweer Pasen… Dat 
bijzondere en belangrijke feest willen we als 
gemeentes van Oude- en Nieuwehorne, 
Katlijk en Mildam en omstreken vieren in de 
Kiekenhof in Nieuwehorne.  
Dit jaar staat in het thema van ‘Aan tafel’, 
dan kunnen we het Paasontbijt niet 
overslaan.  
Het zal natuurlijk anders gaan dan in de Vallei, doordat de ruimte zo anders is, maar we willen er met 
elkaar een feestelijke maaltijd van maken.  
 
U kunt zich vanaf nu opgeven, dat kan op de volgende manieren:  
Via de telefoon (bellen of appen) bij Hermien Plantinga: 06-57744610 of Jitty Hofstra: 06-57321450.  
Via de mail: heerke-hermien-plantinga@hetnet.nl of ankojitty@kpnmail.nl . 
 
Ook zullen er op de komende zondagen intekenlijsten beschikbaar zijn in de kerk; daar kunt u voor of na 
de dienst uw naam invullen. Uiterlijk Palmzondag moeten we de aantallen weten ivm logistiek.  
 
We zoeken ook helpers: bij het klaarzetten en bij het opruimen maken vele handen licht werk!  
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In deze 40dagentijd leven we toe naar Pasen. 40 dagen waarin we stilstaan 

bij de liefde van God voor ons, en bij wat dat met ons doet.  

Verander je mee… ? is het thema van de kinderen, maar om mee te 

veranderen zijn we nooit te jong of te oud.  

Doe je mee?  

Week 4 Op weg gaan 

Vrijdag 17 maart 

Lucas 9:3 Hij zei tegen hen: ‘Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen 

brood en geen geld, en ook geen extra kleren. 

Als je niets hebt om op terug te vallen, dan pas leer je écht vertrouwen op God. Wij 

laten liefst niets aan het toeval over. Wat vind je moeilijk om aan God toe te 

vertrouwen? 

Zaterdag 18 maart 

Psalm 139:3 Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U 

vertrouwd.  Lees de hele Psalm; wat spreekt je het meeste aan? 

Zondag 19 maart: Johannes 9:1-39, Open je ogen! Welkom in de kerk! 

Maandag 20 maart 

Psalmen 27:11Wijs mij uw weg, HEER , leid mij op een effen pad, bescherm mij tegen mijn 

vijanden.  

Wijs mij Uw weg… dat betekent ook dat wij ons láten wijzen. Neem vandaag even tijd 

om hierover na te denken of met iemand erover te praten.   

Dinsdag 21 maart  

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,  

dat je opstaat wanneer je valt,  

dat je mens mag worden in Gods ogen  

en die van anderen. Liedboek pag 1335, deel van een reiszegen 

Woensdag 22 maart 

Lucas 24:32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met 

ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 

Soms merk je pas achteraf dat God bij je was. Heb je dat wel eens meegemaakt?  

Donderdag 23 maart   

In onze wereld zijn veel mensen onderweg die niet terug kunnen, op de vlucht, zonder 

te weten waar ze naar toe kunnen. Laten we hen in gebed bij God brengen.    

Luisterlied:  Sela, Heer wijs mij uw weg 

https://www.youtube.com/watch?v=kRXQCxwv6Ro 
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N I E U W S B E R I C H T Haarlem/Antwerpen, 10 maart 2023 

 

Met gezinsscan en tips voor Pasen 

Kind & Bijbel-site voor ouders en opvoeders 
 

Ouders en opvoeders van kinderen van 0-15 jaar die willen 

toeleven naar Pasen met de Bijbel, kunnen inspiratie vinden op 

kindenbijbel.nl, een nieuw platform van het Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap. De speciale gezinsscan is al 700 keer gedaan. 

‘Dit voorziet dus in een behoefte’, zegt Renske Huisman. 

Renske Huisman is uitgever bij het NBG en verantwoordelijk voor 

Kind & Bijbel. ‘Ieder kind is anders. Daarom zetten we op de site 

heel verschillende werkvormen, ervaringsverhalen, informatie en 

producten in de spotlights. Wie kinderen met de Bijbel vertrouwd 

wil maken, kan hier eenvoudig passend materiaal vinden: je kunt zoeken op leeftijd, kinderbijbels en artikelen 

(waaronder werkvormen).’  

Op de homepage staat een filmpje waarin kinderen vragen stellen als: ‘Hoe kan God alles weten?’ of: ‘Kan ik dit 

Bijbelverhaal wel echt geloven?’ Huisman: ‘We laten ouders merken dat het niet gek is als ze dat soort vragen 

ongemakkelijk vinden. En we willen hen helpen om er goed mee om te gaan.’  

Palmpasen Peuterparty 

Onder de categorie ‘artikelen’ zijn op Kind & Bijbel onder meer ervaringsverhalen te vinden zoals ‘Is er een zwembad 

in de hemel?’ en een gouden ouder-en-kindmoment. Ook zijn er allerlei gratis downloads met bijvoorbeeld een 

complete Peuterparty voor Palmpasen en – voor oudere kinderen – een ‘Stille Week Challenge’. Verder geeft de site 

inzicht in Bijbellezen met kinderen per leeftijdscategorie: welke aanpak past bij welke leeftijd? Veel van het aanbod 

op de site is ook bruikbaar voor het kinderwerk in de kerk en in het basisonderwijs. 

Gezinsscan 

Om zo goed mogelijk in te spelen op wat ouders zoeken in de periode tot Pasen, is er op Kind & Bijbel een gezinsscan 

die je kunt doen. Huisman: ‘Je beschrijft je gezinssituatie in enkele eenvoudige stappen en krijgt daarna een 

persoonlijk advies. De vragen spelen in op je eigen voorkeur en de leeftijd van je kinderen. En dat werkt! In de 

afgelopen weken hebben al ruim 700 mensen de scan gedaan, werkvormen gedownload en artikelen gelezen.’  

Kind & Bijbel is een internetplatform en is ook te volgen via Facebook en Instagram. Het platform krijgt van 

gebruikers een hoge waardering: 4,5 op een schaal van 1-5. 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE 
Vragen en/of interviewverzoeken n.a.v. dit bericht kunt u voorleggen aan Persvoorlichter Peter Siebe, 06-20424699 of 06-33087962 
(perstelefoon), psiebe@bijbelgenootschap.nl. Vlaamse media kunnen contact opnemen met Regiomanager Vlaanderen Arne Willems, 
+32478.64.23.67, awillems@bijbelgenootschap.be. 
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Expositie 24-26 maart 2023

Thema:

“Blij Geloven”

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Plaats:
Adres:

NN: A reativiteit

24 maart om 19.30 uur - OPENING
25 maart van 10.30 — 18.00
26 maart 10.30 — 17.00
De afsluiting is om 17.00 uur
Trinitas
Coehoorn van Scheltingaweg 1
8442 GJ Heerenveen


