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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 19 juni 2022      26 juni 2022 
Oudehorne 10.00u Tentdienst in Mildam 

Vooraf koffiedrinken v.a. 9.30u 
9.30u Ds. Dingena Hasper 

Jubbega 10.00u Tentdienst in Hoornsterzwaag 

Voorgangers: Ineke Baron en Piet Hulshof 

Muzikale medew: United in Christ uit Noordwolde 

9.30u Commissie Nieuwe Diensten: Gezinsdienst 

 

Mildam 10.00u  Tentdienst in Mildam gezamenlijk met ONH 
Vooraf koffiedrinken v.a. 9.30u 

Muzikale medew: De Vrije Fries 

9.30u Ds. D. van Houten  

  

 
Voor 9 juli 2022 ontvangt u het Zomernummer van het kerkblad.  

Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met zaterdag 25 juni 2022 vóór 17.00 uur.  

Per Email   

voor Oude- en Nieuwehorne: kerkblad@pgderegenboog.nl   

voor Katlijk/Mildam: kerkbladkatlijkmildam@outlook.com  

voor Jubbega: openkerkvenster@kerkjubbega.nl  
 
 
Bloemen  
De bloemen zijn als een bemoediging gegaan naar Janneke Jager van de Schoterlandseweg Jubbega-Schurega. Vanuit ONH zijn de 
bloemen gegaan naar Wietske Klaster Horne (Nieuwehorne). De bloemen van Katlijk zijn naar Aukje Slats gegaan.  
 
23 juni – Kofje oerke ekstra vol inspiratie  
Op donderdagochtend 23 juni wordt iedereen uitgenodigd om met ‘iets’ van een creatie naar het Kofje oerke ekstra te komen. 

Creatie kan niet zonder inspiratie. Wat inspireert ons? En wat maken we dan? We (in ieder geval ik, Abeltje       ) zijn benieuwd naar 
jullie mooie creatieve uitingen! Dominee Piet neemt ook zijn creaties mee… wat? Dat hoort u rond 9.30 uur! De koffie/thee staan al 
klaar vanaf 8.30 uur. Wees allen van harte welkom! 
 
23 juni - 3e avond Inspirerend Leren  
Op donderdag 23 juni vindt de derde avond plaats van een reeks van drie, waarin we stilstaan bij de 
woorden “Geloof, Hoop en Liefde”. Wat is het leuk om met een groep mensen na te denken over de 
betekenis van zulke grote woorden. Wat betekenden zij toen in de context waarin het geschreven is? En 
wat betekenen deze woorden voor ons nu, anno 2022? De laatste avond staan we stil bij Liefde: over 
welke liefde spreekt God? Zijn er meer soorten ‘liefde’? En wat kunnen wij daarvan leren én daarmee 
dóen? 
U en jij bent van harte uitgenodigd, ook wanneer u de andere twee avonden heeft gemist, op 
donderdagavond 23 juni van 19.30 uur – 21.30 uur. Locatie: de Vallei in Oudehorne.  
 
3 juli – Kinderkring bij de Geele Bosch  
Dit jaar sluiten we het Kinderkringjaar af met een gezellige ochtend op 3 juli bij de Geele Bosch. We vertrekken met auto’s rond 9.30 
uur bij de Vallei vandaan. Alle kinderen in de leeftijd van de basisschool zijn van harte welkom dus neem je vriendjes en 
vriendinnetjes gerust mee! De ouders kunnen hun kinderen onder het genot van een kopje koffie na de dienst weer ophalen. 
MAAR… alle kerkleden worden 3 juli ook van harte uitgenodigd om koffie met gebak te nuttigen bij de Geele Bosch. Zien we u/jou 
na de dienst? Er staan auto’s bij de Vallei klaar voor wie die geen vervoer heeft. Zij worden uiteraard na afloop weer teruggebracht.  
 
Midzomerviering in Lippenhuizen. 
Op zondag 26 juni wordt om 19.30 uur  in de Piterskerk van Lippenhuizen een oecumenische midzomerviering gehouden. 
Rond langste dag wordt vanouds in de Noord-Europa een zonnewendefeest gevierd. En zoals in de winter de kortste dag in de kerk 
gekoppeld is aan de geboorte van Jezus, wordt in de zomer de langste dag gekoppeld aan de geboortedag van Johannes de Doper, 
Sint Jan. Waarom Johannes de Doper? Omdat hij zei (met betrekking tot Jezus en zichzelf) “Hij moet groeien, ik moet afnemen”.  
In deze viering staan we stil bij de geboorte van Johannes de Doper, die de komst van Christus, het licht der wereld, voorbereidde. 
Het licht speelt dan ook een belangrijke rol in deze viering. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan langs om 19.30 uur in de Kerk van Lippenhuizen en vier samen met ons de langste dag. 
 
  

mailto:kerkblad@pgderegenboog.nl
mailto:kerkbladkatlijkmildam@outlook.com
mailto:openkerkvenster@kerkjubbega.nl


Berichten van de diaconieën 
 
JSH 
Tentdienst 
Vanwege het dorpsfeest van Hoornsterzwaag - Jubbega is er er zondag 19 juni om 10.00 uur een bijzondere kerkdienst. Die wordt 
gehouden in de tent achter obs "It Bûtenplak" aan de Aise Bruggenswei 2 te Hoornsterzwaag. Ds. Piet Hulshof spreekt over het 
thema "Land in zicht!" Muzikale medewerking wordt verleend door de zanggroep "United in Christ" uit Noordwolde. Er is ook 
aandacht voor de kinderen, dus een dienst voor jong en oud. Van harte welkom! 
 
Vooraankondiging Gezinsdienst 26 juni Jubbega: 
Wij willen iedereen en in het bijzonder gezinnen uit Jubbega en omstreken uitnodigen voor een bijzonder vrolijke, 

hartverwarmende en leerzame gezinsdienst op zondag 26 juni, om 9.30u. I.s.m. de Jeugd hebben wij een prachtige boodschap 

voor u, jou en jullie. Wees welkom! 
 
Gemeenteavond 
Na een paar jaar geen gemeenteavond i.v.m. corona is er volgende week sinds lange tijd weer een gemeenteavond. En wel op 
woensdag 22 juni a.s. om 20.00 uur in de Beage. Het is een combinatie van een algemene gemeenteavond en een financiële 
gemeenteavond. 
Voor de pauze worden de financiële stukken van de diverse geledingen behandeld en geven die een kort verslag van hun 
werkzaamheden. Na de pauze wordt het een algemene gemeenteavond. Ds. Jouke Droogsma van de gemeente de Holten(o.a. 
Oude- en Nieuwe Holtpade) komt ons dan informeren over de opvang van mensen uit de Oekraïne in onze regio. O.a. betreffende 
de huisvesting  en over hoe we verder als gemeente iets voor deze mensen kunnen betekenen. Aansluitend kunnen we dan de 
diverse zaken bespreken die aan de orde komen. Graag tot ziens op woensdag 22 juni. 
 
ONH 
Fakânsje fan de koster ONH 
Fan 15 juni - 10 juli binne wy op fakânsje. Foar fragen oer de Vallei en de tsjerken yn Âld- en Nijhoarne  kinne jimme by Anny Bakker 
teloane. Til. 0513 542238. Wy winskje in elts in goeie fakânsjetiid ta. Rommie Haarsma (0612529098) 
 
KM 
A.s. zondag is er in Katlijk/Mildam een feestelijke tentdienst voor jong en oud in de grote 
feesttent van de Zomerfeesten. Thema “De Alleskinner” m.m.v. muziekkorps “De Frije Fries.” 
Koffie/thee vanaf half 10, dienst begint om 10.00 uur. Het is een gezamenlijke dienst met 
Oude- en Nieuwehorne. 
 
De collecte is voor de helft voor de Cliniclowns en voor de helft voor het Ronald mc 
Donaldhuis. 
Waar ziekenhuizen en andere zorginstellingen zich steeds meer op hun kerndienst richten, 
zorgt CliniClowns voor afleiding en plezier. Via de stijlfiguur van de clown maken wij contact. We spelen en gaan mee met de 
fantasie van het kind. Zo tillen we het kind even uit de dagelijkse, vaak nare, werkelijkheid. En daar geniet ook de omgeving van 
mee. Het Ronald Mc Donald kinderfonds beheert in Nederland 15 RMD huizen, die ouders met ernstig zieke kinderen een thuis 
biedt, zodat ze op ieder gewenst moment bij hun zieke kind kunnen zijn. 
 
Agenda: 
Woensdag 22 juni: Financiële gemeenteavond JSH 
Woensdag 22 juni: Laatste moderamenvergadering voor de zomer O/N 
Donderdag 23 juni – Inspirerend Leren: Liefde, 19.30u in De Vallei, Oudehorne 
Zondag 3 juli – Kinderkring bij de Geele Bosch 
 
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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Zondag 19 juni 

 

Bijzondere kerkdienst  
in de tent achter OBS “It Bûtenplak” 

Aise Bruggenswei 2 Hoornsterzwaag 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Sprekers: Ineke Baron en Piet Hulshof 

Zanggroep: United in Christ (Noordwolde) 

Aanvang: 10.00 uur 
 

Wolkom 
 


