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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten

Kerkdiensten 21 november  Gedachteniszondag 28 november 1e Advent
Oudehorne 11.00 u ds Piet Hulshof en ds Dingena Hasper 9.30u ds Dingena Hasper 

Jubbega 9.30u ds. Piet Hulshof 9.30u ds  Piet Hulshof

Katlijk 9.30u ds Dingena Hasper 
– na de dienst koffiedrinken

9.30u ds G. Martens uit Bontebok. 

Bloemen
De bloemen zijn zondag met de groet van de verschillende gemeentes gegaan naar Ida de Jong uit Nieuwehorne, Lien 
Valkema uit Mildam en Sietse Hes. 
De bloemen  Het is mooi als mensen in bijzondere omstandigheden een bloemetje krijgen. De éne keer als een felicitatie 
en de andere keer als een bemoediging. Dat wordt bijzonder op prijs gesteld. Maar de kerkenraad heeft wel uw en jouw 
hulp nodig om de bloemen bij de juiste mensen te brengen. Dus als u of jij iemand weet voor de bloemen, geef het dan 
even door aan één van de kerkenraadsleden. Alvast bedankt!

Gedachteniszondag; in Jubbega en Oudehorne is aanmelden nodig!
Zondag staan we stil bij de mensen, die ons ontvallen zijn, en is er voor iedereen gelegenheid om een kaarsje voor een 
dierbare aan te steken. De betrokken familieleden zijn uitgenodigd en inmiddels is bekend hoeveel er van hun komen.
VANWEGE HET BEPERKT AANTAL ZITPLAATSEN IS HET DIT KEER NOODZAKELIJK DAT U / JIJ ZICH VAN TEVOREN 
OPGEEFT! Voor Jubbega kan dat bij ds. Piet Hulshof (Tel. 0516-842078 / Mob. 06-40938222 / E-mail: piwihu@gmail.com).
Voor Oudehorne kan dat tot vrijdag 17:00 via het mailadres: kerkdienst@pgderegenboog.nl of via Pieter Schaper (Mob. 
06-19013258).

Voor wie steek jij een kaars aan?
ON Op zaterdag 20 november is de kerk van Nieuwehorne open van 16-18 uur voor wie
een kaarsje wil aansteken voor iemand die wordt gemist. Iedereen is welkom, voor een
moment stilte of even praten met één van de vrijwilligers. 
Kaarsjes zijn aanwezig. 
JHS Net als voorgaande jaren is er zaterdagavond 20 november in het gebouw de Beage aan de K. Molweg 19 te Jubbega 
gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor een geliefde, die wordt gemist. Iedereen is van harte welkom. Van 19.00 –
20.00 uur is er een vrije in- en uitloop. De kaarsen zijn daar aanwezig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Vorming en toerusting Regio
Houdt u van zingen en hebt u het gemist? Dan bent u, zowel jong als oud, 12 december om 16.00 
uur welkom om gezellig een uurtje adventsliederen te zingen met leuke tussendoortjes in kerstsfeer, 
waaronder 2 kindermomenten. 
Plaats; De Regenboogkerk in Oudehorne, Schoterlandseweg 20
m.m.v. ds. Piet Hulshof en organist Jelger Goudberg
Inlichtingen Pietsje v.d. Molen; 0513-541937

De avond van 24 november van ds J v.d. Herik over de geschiedenis van Ierland gaat eerst NIET door. We proberen dit 
op een later tijdstip in te halen.

Van de Kinderkring – zondag 21 november:
We gaan weer met elkaar op weg naar kerst. Op naar het feest van licht en verwachting. Tijdens
de adventsperiode krijgen we iedere zondag een heel bijzondere gast op bezoek. Deze persoon
neemt een heel bijzonder boek mee. Wat hierin staat? Laten we het met elkaar gaan bekijken en
het verder ontdekken!
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ON
Collecte tijdens de dienst is voor algemene diaconale doeleinden
Derde collecte is voor Protestantse Kerk, pastoraat
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben
voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn.
De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak,
onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte
biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben
gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten
voeten uit.

 
          Gebedsgroepje

Om de week op donderdagavond is iedereen welkom in
de Vallei om samen te bidden, voor de gemeente en de
wereld maar ook voor persoonlijke zorgen. Hardop of
zacht, dat maakt niet uit, we doen het samen. 
U en jij bent welkom! Ook als je niet kunt komen maar een gebedspunt wilt inbrengen dan 
kan dat via de telefoon (bellen of appen) 06-44199474 of via de mail: dmhasper@ziggo.nl.

Volgende bijeenkomst: 11 november om     20.00 uur  . Ook op 9 december komen we om 20.00 uur samen.

Dagboekjes 2022 
Lezen uit de bijbel is inspirerend, maar soms ook lastig
om te vertalen naar de huidige tijd. Daarom worden elk
jaar dagboekjes en kalenders gemaakt om stukjes uit
de bijbel uit te lichten. Deze boekjes zijn verkrijgbaar
via diverse websites, daarnaast kunt u ook de diaconie
benaderen om een van deze boekjes te bestellen. 

Net als voorgaande jaren kunt u kiezen uit een ‘dag in dag uit’
dagboek, zowel paperbackeditie (€ 7,25) als ook grote letter-editie (€
11,00) en dagblokkalender(€14,00). Naast een ‘dag in dag uit’ boekje
kunt u ook kiezen voor een dagboek van Kruimkens van ’s Heeren
tafel (€13,00). Dit dagboek biedt ook aan de hand van een bijbeltekst
per dag een overdenking. 
Wilt u graag een van de bovenstaande dagboekjes ontvangen, geef dit
dan door aan de diaconie, voor 22 november. Wij bestellen en
bezorgen de dagboekjes bij u aan de deur!  (Berend Kramer 06-
16229985)

Engeltjes
Het lijkt nog ver weg, maar over een maand begint de Adventsperiode al. We vragen ook dit jaar uw en jullie 
medewerking bij het versieren van de kerstboom. We hopen hem dit jaar helemaal vol te hangen met zelfgemaakt 
engeltjes!
Dus kunt u haken, ben jij handig met knutselen, met touwtjes, wol, naald en draad, heb je
een idee om een engeltje te maken voor in de boom, ga dan aan de slag!
Vanaf 1e Advent zal er een inzamelpunt zijn voor de engelen en op 9 december zullen ze in
de kerstboom in de kerk worden gehangen.

Iets insturen?  
Als u iets heeft wat op de nieuwbrief moet/kan worden vermeld, kunt u dit in het vervolg 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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