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Bloemen 
JSH: Bloemen zijn als meelevende groet gegaan naar Janneke de Jager  
K/M: De bloemen uit de kerk van afgelopen zondag zijn naar Luitzen en Hilda Hoekstra gegaan. 
ONH: De bloemen zijn gegaan naar Klaas Brouwer en Bonnie de Vries. 
 
Gedachteniskaarsen aansteken 19 en 20 nov 

Zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de morgendiensten in Jubbega, Katlijk en 
Nieuwehorne gedenken wij de mensen die ons zijn ontvallen. De namen van de gemeenteleden, 
die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, worden genoemd en daarbij worden ook de gedach-
teniskaarsen aangestoken. Tijdens deze dienst is er ook voor iedereen gelegenheid om kaarsen aan 
te steken voor dierbaren, die gemist worden.  
De zaterdag ervoor, dus 19 november, kunnen er ook kaarsen worden aangestoken. Dat kan in de 
de kerk van Nieuwehorne van 17-19 uur en in de Beage van 19.00-20.00 uur. 

 

20 nov: Lezing Epke Zonderland in Kerkje Schurega 

Op zondag 20 november a.s. zal er een lezing gehouden worden door Huite Zonderland, de vader van Epke. 
Titel van de lezing is: Epke, de weg van een Olympisch Kampioen. Hij vertelt hoe het ging in een gezin met 4 turnende kinderen op 
topniveau, welke ontwikkelingen er zijn geweest en hoe Epke uiteindelijk Olympisch kampioen is geworden. Verder zal er 
gelegenheid zijn om vragen te stellen en zullen er beelden zijn van Epke die het verhaal ondersteunen.  
Aanvang         : 14.30 u  
Toegangsprijs: € 7.50 (incl. koffie en thee) 
U bent van harte welkom! Bij voorkeur reserveren via mail: kerkjeschurega3@ziggo.nl 
En anders via telefoonnummer: 06-11323733. 

 
V&T: Filmavond The Visitor, di 22 nov  
Vandaag moet ik in jouw huis te gast zijn sprak Jezus tegen Zacheüs. Hoe reageert de economieprofessor en 
weduwnaar Walter, als hij thuis komt en in zijn huis 2 illegale immigranten vindt??? 
Filmavond The Visitor , 22 november 19.30 uur in de P.K.N. kerk It Hou 9 in Langezwaag. Bijdrage E5,- 
Vervoer: Vanuit Oude-of Nieuwehorne kunnen er nog 2 meerijden . 
Opgave; [i.v.m. onvoorziene zaken] bij Pietsje v.d. Molen 06-25278905 of via de 
mail; vormingentoerustingoosthoek@gmail.com 
 

ONH: Gemeenteavond woensdag 23 nov, 20.00u in de Vallei 
U wordt van harte uitgenodigd voor de Gemeenteavond, waarbij we het o.a. gaan hebben over de voortgang van de verbouwing en 
de samenwerking met Katlijk/Mildam. Graag tot ziens! 
 
Bloemschikken woensdag 14 dec om 14.00u 
Er is weer gelegenheid om een kerststuk te maken in de Vallei te Oudehorne. Woensdag 14 dec maken we een 
mooie krans voor op tafel. Er worden alvast 2 voorbeelden gemaakt.  
Iedereen, die coniferen, klimop, hortensia,s, of ander groen in de tuin heeft, mag dit meenemen. 
We hopen weer op een gezellige middag met een hapje en een drankje. De kosten zijn 10 euro p.p. 
Opgave (graag voor 7 dec) bij:  Jantine Roos. Tel nr: 06-15265458  / Oeke Westra:  Tel nr 0513-541309 
Iedereen is van harte welkom (niet leeftijd gebonden). 

 
  

Kerkdiensten 20 november 2022     Gedachteniszondag 27 november 2022     1e Advent 

Nieuwehorne 11.00u Ds. Dingena Hasper  
Collecte voor Aanloophuis ‘Oer de Brêge’ in 
Heerenveen (zie kerkblad pag.14) 

Let op: koffie vóór de dienst 

9.30u Ds. Dingena Hasper 
Doopdienst Jens Jongsma 

Collecte voor Voedselbank 

Jubbega 9.30u Ds Piet Hulshof  
Koffiedrinken na de dienst 

9.30u Ds. Piet Hulshof  

Katlijk/Mildam 

 
9.30u Ds. Dingena Hasper 

Dienst in Katlijk + koffiedrinken na de dienst 

Collecte voor Pastoraat 

9.30u Dhr. B. van Brug 
Dienst in Mildam 
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Kerstengelen 
In de weken voor Kerst gaan de engelen weer vliegen! In de vier Adventsweken zullen zij mensen in de gemeente die 

wat extra aandacht kunnen gebruiken verrassen met een kleine attentie.  
Degenen die vorig jaar hebben meegedaan zullen worden aangeschreven, heeft u / heb jij nog niet eerder 
meegedaan maar lijkt het je leuk om mee te vliegen, meld je dan t/m 27 nov aan bij ONH: Ineke van der 

Water (tel 542787) of K/M: Tienke ten Hoeve (tel. 0513-541638) of ds Dingena Hasper (06-44199474). Ook als je 
iemand wilt aanmelden als adres voor de engeltjes kun je je bij ons melden.  
 

Agenda                                                                
• 18 november Benefietconcert in Langezwaag (zie bijlage) 

• Club: 18 november: Regio volleybaltoernooi in Oldeberkoop. Tijd volgt 

• 19 november: Kaarsen aansteken voor dierbaren in Nieuwehorne 17-19u) en in de Beage (19:00-20:00) 
• 21 nov Bijbelstudie Heilige Geest en gebedsgroep, 19.30u in de Soos (Vallei). Vanaf 20.30u is er gebedsbijeenkomst. 

• 23 november ONH gemeenteavond in de Vallei, Oudehorne, 20.00u 

• Club: 2 december: Sinterklaasavond in de Vallei v.a 19.30 uur. We gaan van te voren lootjes trekken.  
Meer info geven we 18 november 

• 3, 4, 17 en 18 dec. Expositie Kerstverhaal in PKN kerk in Noordwolde 

• 14 dec Bloemschikken in de Vallei, 14.00u 

• Club: 23 december: Klokkenluiden in Oudehorne (bij voldoende deelname) 

• Iedere dinsdag van 9.30-10.30 uur Kofje oerke in de kerk in Nieuwehorne 

• Iedere woensdag van 9.30-10.30 uur Kofje oerke in de kerk in Oudehorne 
 

Diaconieën  
ONH 
Collecte tijdens de dienst is voor het aanloophuis Oer de Brege in Heerenveen (zie Kerkblad pag.14) 

Volgende week, 1e advent, start onze actie voor de voedselbank. Alvast wat informatie: 
Hulp voor de voedselbank tijdens de Adventsperiode. 
 In de afgelopen 2 jaar hebben we tijdens de adventsperiode als diaconie een actie georganiseerd voor de voedselbank. Er werd in 
de afgelopen jaren meer gebruik gemaakt van de voedselbank door de coronacrises, dit jaar kwam daar de energiecrisis overheen. 
Maar ook zonder deze omstandigheden blijven er cliënten die noodgedwongen gebruik moeten maken van de voedselbank. 
Daarom organiseren we als diaconie dit jaar weer een actie voor de voedselbank. Zondag 27 november is de collecteopbrengst 
tijdens de kerkdienst bestemd voor de voedselbank. Daarnaast gaan we ook weer voedsel inzamelen. 
De komende adventsperiode kunt u op zondag, als u de kerkdienst bezoekt, iets meenemen voor de voedselbank. Dit zullen lang 
houdbare artikelen zijn zoals blikken soep, koffie, thee en pasta. Deze artikelen zetten we bij elkaar in de kerk in de zogenoemde 
‘voedselbanken’.  
Mocht u niet in de gelegenheid zijn de kerkdienst te bezoeken kunt u de 
artikelen ook doordeweeks inleveren bij de Vallei. Er zal een krat buiten staan 
bij de Vallei waarin u de artikelen kunt achterlaten. De ‘smokersbank’ zal voor 
deze gelegenheid omgedoopt worden tot ‘voedselbank’.  

 
JSH 
Kaarsen aansteken in Jubbega 
Net als voorgaande jaren is er de avond voor de gedachteniszondag, dus zaterdag 19 november, in de Beage voor iedereen 
gelegenheid om kaarsen aan te steken voor dierbare mensen, die worden gemist. Dat kan van 19.00 – 20.00 uur. Misschien ken je 
iemand, die daar wel graag naartoe zou willen gaan, maar daar ook tegen opziet. Dan kan het helpen als jullie samen komen. Neem 
gerust mensen mee. 
 
Bloemen JSH 
Kent u iemand voor de bloemen? Die vraag wordt soms in de kerkdienst gesteld. Het is mooier als dat van tevoren bekend is en 
meegenomen kan worden met de afkondigingen. Dus als u of jij iemand weet voor de bloemen, dan horen we dat graag! Bedankt. 
 

K/M 
De 1e collecte is voor het pastoraat. De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde 
van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. 
Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook 
altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn. 
 
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.  

mailto:nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com


De Raad van Kerken Gorredijk e.o.De Raad van Kerken Gorredijk e.o. 
organiseert organiseert 

BENEFIETCONCERT 
LANGEZWAAG

VRIJDAG 
18 NOVEMBER 2022

20.00 uur 19.30 inloop
Kerk Langezwaag, Het Hou 9
Parkeren Sportvereniging, Paradys, Langezwaag

ArtiestenNina uit Oekraïne | gitariste
Nina uit Oekraïne | gitaristeSchola Gregoriana o.l.v. P. Postma

Schola Gregoriana o.l.v. P. PostmaPrity Bernike | pianiste
Prity Bernike | pianisteR.-K. Pauluskoor Gorredijk

R.-K. Pauluskoor GorredijkRockband Changed
Rockband Changed

Inzameling voor de organisatie Mi GreatInzameling voor de organisatie Mi Great
Voor noodhulp aan vluchtelingen in Nederland

Loterij met mooie prijzenLoterij met mooie prijzen
Collecte einde van de avondCollecte einde van de avond

(denkt u aan contant geld)

Livestream


