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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 20 maart 2022 3e zondag 40-dgn tijd 27 maart 2022 4e zondag 40-dgn tijd 

Oudehorne 9.30u Ds. D. Hasper 9.30u Ds. D. Hasper 

Jubbega 9.30u dhr. T. Dorrepaal 9.30u Ds. Piet Hulshof 

Mildam 9.30u Ds. C. Nicolai  9.30u Ds. G. Martens, Bontebok 
 

Bloemen  
Afgelopen zondag zijn de bloemen vanuit ONH gegaan naar Jannie Seelkes in Bontebok en fam. G. 
Kramer aan de Tjongervallei. 
 
Omtinken Grote zorgen zijn  er over Piet Kramer sr., vandaag wordt er een scan gemaakt van een 
tumor in zijn keel, het ziet er zeer zorgelijk uit. We staan biddend om u heen en wensen u veel 
sterkte, ook voor de familie! 
 

40 dagen bijlage 
In de bijlage is het document “40-dagen => 40-dadentijd” te vinden. Hierin staan korte 
opdrachten die onze kerk/het geloof meer zichtbaar maken in onze dorpen en onder elkaar 
als Christenen. U kunt hieruit een of meerdere opdrachten kiezen. Dit kan een opdracht per 
week of slechts één uit het gehele overzicht zijn, kies waar u zich goed bij voelt! De gedachte 
hierachter is dat men zich wat bewuster omgaat met hele normale dagelijkse dingen en net 
iets méér doet dan normaal. Dit is de aanpak wat past in de 40 dagen tijd.  U kunt deze 
ideeën alléén maar ook samen met uw gezin of meerderen doen, wat u maar wilt.   

 
Berichten van de diaconieën: 
ONH:  
20 maart – collecte tijdens de dienst is voor algemene diaconale doeleinden 
3e collecte is voor Werelddiakonaat: Een betere toekomst voor 
straatkinderen in Yogyakarta  
In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op straat. 
Medewerkers van de organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de 
kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en 
muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die 
de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een 
plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil 
voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. Daarom verwijst Dreamhouse 
ouders door naar organisaties die ouders kunnen helpen hun gezin financieel te 
onderhouden.  Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk voor 
straatkinderen. Van harte aanbevolen!  

 
28 maart Gemeente Groeigroep.  
 
31 maart Gebedsgroep, half 8 thv ds Hasper.  
 

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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Oorlog in Oekraïne   III 
 

 

Hulp uit de  

Oosthoekgemeentes 

 

De stand van zaken op 18 maart 
Momenteel worden er vluchtelingen vanuit Oekraïne opgevangen in de Blauw-Wit hallen in Heerenveen. 
Ze komen daar aan voor registratie, even op adem komen en bekijken wat ze nodig hebben, aan medische 
of psychische hulp. Zodra het kan gaan ze door naar een plek waar ze langer kunnen blijven.  
De laatste cijfers zijn dat er 1500 van zulke plekken zijn in Friesland en daar zijn nu 120 van in gebruik. De 
coördinator verwacht dat die plekken in de komende weken zullen vollopen.  
Daarna zal gezocht moeten worden naar andere verblijfslocaties in de provincie.  
 
De afgelopen tijd is alle aandacht gegaan naar het realiseren van de eerste opvang. De komende tijd zal er 
geïnventariseerd worden wat er aan opvang en ondersteuning vanuit de bevolking wordt aangeboden. 
Daar komen ook onze dorpen in beeld.  
 
Als zeven dorpen willen we inventariseren wat we, in eerste instantie aan zelfstandige opvangplekken, 
kunnen realiseren. Gekeken wordt naar mogelijkheden rond de Vallei, het Trefpunt in Mildam en de 
Kompenije in Jubbega. Maar ook woningen, vakantiehuisjes binnen de dorpen, alles wat leeg staat, een 
half jaar gemist kan worden en geschikt is om in te wonen.  
Niets staat nog vast, maar we proberen plannen klaar te maken die snel kunnen worden gerealiseerd.  
Als we een lijst met mogelijke plekken hebben en hoe snel die beschikbaar gemaakt kunnen worden, 
brengen we die bij de coördinator van de gemeente Heerenveen. Die verwijst dan als het zover is 
Oekraïense mensen naar ons door.  
 
Daar omheen zal een flinke groep vrijwilligers klaar moeten staan om deze mensen te ondersteunen met 
zaken als: boodschappen doen, administratie, organiseren van spullen die zij nodig hebben, mogelijkheden 
voor scholing van de kinderen, ontspanning, etcetera.  
Inmiddels hebben zich al verschillende mensen aangemeld. Er zijn nog meer mensen nodig.  
Het kan een paar weken duren voor er een beroep op u wordt gedaan. Wij weten nu nog niet hoe lang. Het 
kan snel gaan maar ook nog een hele tijd duren.  
 
– Hebt u een vakantiehuisje dat leeg staat en dat u zo lang kunt missen? 
– Hebt u een caravan die verwarmd kan worden, een stacaravan of andere woonunit die verplaatst kan 
worden en die u een half jaar kunt missen? Of kent u iemand die dat heeft?  
– Wilt u straks meehelpen om mensen uit Oekraïne te helpen en begeleiden bij boodschappen doen, 
administratie, op school extra hulp voor de kinderen etcetera? 
– Bent u of kent u iemand die Oekraïens of Russisch spreekt en eventueel kan helpen als vertaler?  
– Hebt u tijd om eventueel te helpen een ruimte snel op te frissen en in te richten voor Oekraïense 
vluchtelingen? 
– Of hebt u een ander idee? 
Meldt u dan aan bij ds Dingena Hasper (06-44199474) of bij de diakenen Berend Kramer (06-16229985 
O/N), Berend Jongsma (06-55536728 JSH), Auke Koehoorn (06-50440378 K/M).  
  



40-dagen => 40-dadentijd 
WEEK 3  

Dag 1: Jesaja 43:19 “Zie, ik ga iets nieuws 

verrichten, nu ontkiemt het- heb je het nog niet 

gemerkt?” 

  Verricht God iets nieuws in u?  Of in onze 

kerk? Misschien ons gezin?  Vraag God uw ogen 

open te doen voor wat verandert, of iets dat door 

jezelf veranderen kan.   

 

Dag 2: Handelingen 4:33-35 “Zij 

(de discipelen) bleven met grote kracht getuigen van de 

opstanding van de Heer, en God begunstigde allen 

rijkelijk. Niemand had gebrek; …zij verkochten hun 

bezittingen en brachten de opbrengst naar de apostelen.” 

Waar zet je het allerliefst voor in?  Wat heb je daar 

voor over? Tijd, energie, geld, passie?  Bid dat hiervan 

ook richting de kerk gegeven kan worden. 

 

Dag 3: Galaten 6:9 “Laten we daarom het goed doen, zonder op te geven, 

want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor 

gekomen is.” 

Vind je het zwaar om vol te houden, om trouw te zijn in je 

beloftes?  Bid hiervoor, vraag iemand om ook voor jou te bidden.  

Wellicht hebben zij ook jouw gebed net zo hard nodig. 

 

Dag 4: Mattheus 25:40 “Toen u dit voor 

een van mijn minste broeders hebt gedaan, 

deed u het voor Mij.”  

Zending over Grenzen helpt kansarme 

gezinnen, kinderen en ouderen in 

Oost-Europa vanuit een Christelijke 

overtuiging.  Ze zijn betrouwbaar en effectief.  Kijk naar hun 

website! 

 

Dag 5: Romeinen 12:2 “Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven 

als de ongelovige mensen.  Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie 

op een nieuwe manier gaan denken.”  

Vraag God om hulp om te leren denken op een andere manier. Om Zijn 

hulp om meer begrip te hebben voor een ander en minder afkeuring in je 

hart voor mensen die anders denken dan jezelf. 

 

Dag 6: Jacobus 1:21 “Zuiver en eerlijk 

geloof houdt voor God in: zorgen voor de 

weeskinderen en de weduwen die het moeilijk 

hebben.”  

- Helaas zijn er veel weduwen en weduwnaars 
in onze kerken.  Maak een afspraak met een 

van hun VANDAAG en probeer iets van de 

eenzaamheid te verlichten over een kopje 

koffie. 



 

 

Dag 7: Kolossenzen 3:23 “Wat u ook doet, 

doe het van harte, alsof het voor de Heer 

is en niet voor de mensen”   

- Enthousiasme is aanstekelijk.  Wat doe 

je graag voor God en voor zijn Kerk?  

Doe het in deze tijd met veel plezier en 

deel je enthousiasme. Het is 

aanstekelijk. 

 
 

 

 


