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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 21 augustus 2022 28 augustus 2022 
Oudehorne  

 

9.30u: Ds. D. Hasper 

Gezamenlijke dienst in Nieuwehorne 

9.30u: Dhr. S. de Jong uit Joure 
Jubbega 9.30u: Dhr. T. Dorrepaal  

Voor de dienst koffiedrinken 
Mildam 9.30u: Ds. D. Hasper 

Dienst in Katlijk 

 
Voor 3 september 2022 ontvangt u het Startnummer van het kerkblad. 

Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met zaterdag 20 augustus 2022 vóór 17.00 uur. 
Per e-mail 

voor Oude- en Nieuwehorne: kerkblad@pgderegenboog.nl 
voor Katlijk/Mildam: kerkbladkatlijkmildam@outlook.com 

voor Jubbega: openkerkvenster@kerkjubbega.nl 
 

 
Door een misverstand kan ds. Finnema zondag niet voorgaan in Jubbega. Daarom worden de mensen van JSH van harte 
uitgenodigd voor de gezamenlijke dienst in Nieuwehorne. 
 
Bloemen 
KM: De bloemen uit de kerk zijn afgelopen zondag naar Atty en Patrick Stevens gegaan. 

 
Omtinken 
Vorige week stond er in de nieuwsbrief iets over de gezondheid van dhr. Ulbe Zwaga. Hij gaat regelmatig in Jubbega voor, maar 
vorige week moest hij de dienst om gezondheidsredenen en vanwege onderzoeken in het ziekenhuis afzeggen. Meeleven vanuit de 
gemeente zal hem zeker goed doen. 
 

Overlijden 
Maandag 15 augustus is in de gezegende leeftijd van ruim honderd jaar overleden Louis Overeem (Loek). 
Loek ligt thuis opgebaard. Hier is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op zaterdag 20 augustus tussen 16.00 en 17.00 
uur. De dankdienst voor zijn leven zal gehouden worden op dinsdag 23 augustus om 13.30 uur in de Hervormde kerk te Eemnes. 
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aldaar. De dienst is live te volgen via: 
www.kerkdienstgemist.nl. Ons meeleven gaat uit naar zijn vrouw en naar hun (pleeg)zoon. 

Bramen oogsten! Laatste oproep! Kunt u doorgeven als u inmiddels bramen in de vriezer hebt?  
Komend jaar zullen we extra aandacht besteden aan de Maaltijd van de Heer. In dat kader gaan we komende 
herfst  wijn maken met de oudere jeugd van de Oosthoekgemeentes. Geen druivenwijn maar bramenwijn, die is 
zoeter en eenvoudiger te maken.  Maar daarvoor zijn natuurlijk veel bramen nodig. Deze weken is het 
bramentijd, daarom dit oproepje: als u,  als jij bramen hebt geoogst doe dan een deel er van in de vriezer en 
bewaar ze voor ons. In oktober volgt er een  oproepje om ze in te leveren; we hebben zeker een kilo of 10 nodig 
dus alle bijdragen helpen. Alvast bedankt! Ds Dingena Hasper en ds Piet Hulshof 

 
Tsjerkepaad Fryslân - 2 juli t/m 10 september 2022 

De kerk van Nijhoarne is elke zaterdagmiddag geopend van 13.30 uur t/m 17.00 uur. Gastvrouwen en -heren 
zullen u weer welkom heten met koffie of thee. Bijna elke zaterdag zijn er muzikale klanken te horen van 
organisten, trekharmonica spelers en de Aplepiepipers staan twee keer ingepland. Informatie kunt u vinden 
op onze site van de kerk. Op tjerkepaad.nl kunt u informatie vinden van het overzicht van de deelnemende 
kerken en de activiteiten van deze zomer in Fryslân. 

 

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Berichten van de diaconieën 
ONH 
Tijdens de vakantieweken hebben we gecollecteerd voor actie vakantietas. We wilden geld 
inzamelen om kinderen die niet op vakantie gaan een tas met inhoud te kunnen geven. Dat 
is inmiddels gelukt! Vorige week hebben we als diaconie 22 gevulde vakantietassen naar 
Joure gebracht. Waarom naar Joure is de logische vraag nu. Dit heeft te maken met het feit 
dat voedselbank Heerenveen en voedselbank Opsterland al voorzien waren van 
vakantietassen. Ook bijeengebracht door kerkelijke gemeenten. 
Van voedselbank Heerenveen kregen we de tip contact te zoeken met voedselbank Joure. 
Dit hebben we gedaan, de voedselbank Joure wilde graag 22 vakantietassen om alle 
kinderen van gezinnen aangesloten bij de voedselbank te kunnen voorzien 
van een tas. Afgelopen vrijdag 13 augustus zijn ze uitgedeeld, 14 blauwe tassen en 8 roze 
tassen. De inhoud was een moppenboekje, een sticker/kleurboek, stoepkrijt, een splashbal, 
bellenblaas, stuiterballen en een notitieboekje met pennen. 
Dit alles dankzij de gulle giften van iedereen! De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er voor 
203 euro en 90 cent geïnvesteerd is terwijl de opbrengst van de collecten tot nu toe 145 
euro en 50 cent is. Komende zondag zal de laatste collecte van de zomerdiensten gehouden worden. Uw bijdrage is, zoals u uit kunt 
rekenen en als altijd, van harte welkom. 
De diaconie Oude- en Nieuwehorne 
 
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

