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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 20 februari 2022 27 februari 2022 

Oudehorne 9.30u ds. D. Hasper 
Collecte: Stichting ‘het Passion’ (zie nieuwsbrief) 

9.30u ds. D. Hasper: Kinderen van één Vader 
Gezamenlijke zendingsdienst m.m.v. Evelien 
Vrolijk van Kerk in Actie over Rwanda en van 
de Vrije Fries.  

Jubbega 9.30u ds. E. Rooseboom 
Helaas nog geen koffiedrinken na de dienst 

9.30u gezamenlijke zendingsdienst in 
Oudehorne 

Mildam 9.30u ds. J.H. van der Mark, Wolvega 
1e collecte: Heifer (meer info in deze nieuwsbrief) 

2e collecte: eigen kerk 

9.30u ds P. K. Pit, Drachten 

 
 Op zondag 27 februari is er in Oudehorne een heel bijzondere dienst in het kader van de zendingszondag (laatste zondag van 
februari). Dit is een dienst voor jong en oud, we horen over het leven van mensen in Rwanda en over kinderen die worden 
opgevangen in gezinshuizen omdat hun ouders zijn overleden aan Aids. Het is heel inspirerend om te zien hoe mensen daar 
leven, samen geloven en met enthousiasme een leven aan het opbouwen zijn! M.m.v. Evelien Vrolijk van Kerk in Actie en 
Christelijke muziekvereniging de Vrije Fries. .  
 

Bloemen  
De bloemen van JHS zijn gegaan naar de heer Bruggen. In ONH zijn de bloemen bezorgd bij Henk 
en Tiny Nijzing als wens voor een spoedig herstel na hun thuiskomst vanuit het UMCG.  In 
Katlijk/Mildam zijn de bloemen van afgelopen zondag gegaan naar ds. Dingena Hasper omdat zij 
die dag jarig was! Nog van harte gefeliciteerd! 

 
Bedankje 
Op 1 februari jl. werden wij beiden in het UMCG geopereerd voor een 
niertransplantatie. Deze gingen heel goed en ook daarna verliep het voorspoedig 
en waren we redelijk vlot weer thuis. We kunnen nu fijn vanuit huis verder werken 
aan ons herstel. 

Geweldig al die kaarten met beterschapswensen die we vanuit de gemeente kregen. Het 'omtinken' heeft ons goed 
gedaan. Iedereen heel erg bedankt voor al deze aandacht!  Met een hartelijke groet van Henk en Tiny Nijzing. 
 
Omtinken 
Jan Nuwolt heeft gelukkig goede berichten gehad; volgende maand kunnen de behandelingen weer verder gaan en 
kan hij weer gaan opbouwen. Door complicaties na de operatie in december heeft hij een moeilijke tijd achter de 
rug. Wat fijn dat het de goede kant op gaat, en sterkte met alles wat nog gebeuren moet! 
Lammert Paulus heeft een operatie aan zijn oog ondergaan, geen staar maar een glaucoom, een behandeling waar 
nog een heel traject aan vast zit. Het gaat redelijk maar helaas niet zonder complicaties. Sterkte en beterschap 
gewenst! 
Overal in onze dorpen worden mensen geveld door Corona, gelukkig vrijwel altijd zonder ziekenhuisopnames, maar 
het blijft voor velen een moeilijke periode, met benauwdheid en moeheid en veel ongemak. We wensen iedereen 
moed en sterkte toe, we hopen dat jullie je gauw weer helemaal fit voelen! 
Mw. M. Vink- van Breen is afgelopen weekend na een acute opname geopereerd aan een herseninfarct. Gelukkig 
gaat het weer de goede kant uit met haar, hopelijk kan ze binnenkort weer naar huis. Sterkte wensen we u, we 
bidden om een voorspoedig en volledig herstel! 
 
JSH: kaarten maken vrijdag 25 februari, de Beage, Jubbega  
Verjaardagskaarten, beterschapskaarten, huwelijksjubilea, met-pensioen-kaarten, 
geboortekaarten, verhuiskaarten, geslaagd kaarten, enz.…..U bent van harte uitgenodigd om 
aan te schuiven, al dan niet met uw eigen materiaal. Er is sowieso veel knutselspul aanwezig. 
Onder het genot van koffie en koek, maken we er samen een gezellige ochtend van.  
Kunt u niet komen, maar wilt u wel materialen of kaarten doneren? Heel graag! 06-13681303, 
Eileen van Blerk.  



 

 
Vorming &Toerusting: Thema-avond Bijbelvertalingen door de eeuwen heen, dinsdag 8 maart, het Trefpunt in 

Mildam, 20.00u. 
Er is veel te vertellen over Bijbelvertalingen door de eeuwen heen. De boodschap van de Bijbel is zo belangrijk dat zoveel 
mogelijk mensen er kennis van moeten kunnen nemen. En dat bereik je niet door de Bijbelse geschriften maar onvertaald te 
laten. Ds. Dingena Hasper en pastoor Koos Tolboom leiden u rond in de wereld van het vertalen van de bijbel. Hoeveel 
Bijbelvertalingen zijn er binnen het Nederlandse taalgebied tot stand gekomen? Welke vertaling gebruikt u het liefst? 
 

Opgave: vormingentoerustingoosthoek@gmail.com/ telefonisch: 06-40204093 (Marleen te 
Boekhorst) of 06-25278905 (Pietsje v.d. Molen)  Bijdrage: € 3,- 
Alvast noteren: 12 april: “De Kruisweg” door pastoor Tolboom, 26 april: ‘Het leven van Levinas’ 
door ds. C Schlette 
 

 
 
Berichten van de diaconieën: 
ONH:  
De Paasgroetenactie 
Er zijn afgelopen week al veel kaarten meegenomen, maar er zijn er nog een aantal. Deze liggen komende zondag weer klaar om 
meegenomen te worden. De actie ziet er iets anders uit dan voorgaande jaren: u schrijft de kaarten thuis en kunt ze weer 
meenemen naar de kerk. U mag de kaarten ook in de postbus bij de kerk deponeren. 
De kaarten worden verzameld en in één keer teruggestuurd naar Utrecht. Graag inleveren vóór 6 maart. 
De paasgroetenactie en de collecte bevelen wij van harte aan! 
 
Collecte 20 febr. is voor Stichting Het Passion, in de Achterhoek. Deze boerderij biedt een tijdelijke opvangplek aan dak- en 
thuisloze en verslaafde medemensen. Gestrest van het straatleven, door stukgelopen relaties en na een verslaving komen de 
gasten bij Het Passion op adem. De begeleiders en vrijwilligers brengen structuur aan in de dag en helpen hen de draad van het 
leven weer op te pakken; richting een plek om te wonen. 
Doelstellingen 

• 120 mensen per jaar een time-out geven vanuit de missie en visie; 

• 4 mensen nabij laten wonen op Het Passion; 

• 120 mensen per jaar een periode van rust en menselijke contact geven; 

• 200 vakantievrijwilligers een week diaconaal actief laten zijn; 

• 100 vaste vrijwilligers diaconaal actief laten zijn; 

• Het Passion is kostendekkend. 
Om dit allemaal mogelijk te maken heeft stichting Het Passion giften hard nodig. 
 
 

K/M  
De 1e collecte is voor Heifer. Heifer Nederland is een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie. 
Door samen te werken met arme boerengezinnen en het structureel verbeteren van hun voeding en inkomen, creëren we 
veerkrachtige gemeenschappen die de lokale economieën stimuleren. 1 op de 11 mensen gaat met honger naar bed. Voldoende 

gezonde voeding, schoon water, onderdak en educatie voor de kinderen. Toegang tot 
gezondheidszorg, een veilige leefomgeving, allemaal essentieel voor een leven zonder 
honger en armoede. Toch kunnen miljoenen mensen zich dit niet veroorloven. Dankzij 
onze integrale aanpak hebben al 71.267 boerengezinnen honger en armoede overwonnen 
en hun inkomen structureel verbeterd. En ze zijn beter opgewassen tegen de gevolgen 
van klimaatverandering. 

 
Iets insturen?   
Als u iets heeft wat op de nieuwbrief 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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