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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 22 augustus 29 augustus 

Nieuwehorne 9.30 ds. Piet Hulshof 11.00 ds. Wieger Baas 

Jubbega 9.30 dhr. Ulbe Zwaga (vooraf koffie) 9.30 ds. Piet Hulshof, Heilig Avondmaal (vooraf koffie) 

Mildam 9.30 dhr. H. Brouwer uit Rouveen 9.30 ds. P.K. Pit 

 
Tsjerketsjinsten Omrop Fryslân 
Vanuit de Ontmoetingskerk in Gorredijk was zondag 8 augustus ds. Dingena Hasper voor de buis en 
zondag 15 augustus ds. Piet Hulshof. Het was bijzonder om hieraan mee te werken. De diensten zijn terug 
te kijken op de site van Omrop Fryslân: https://www.omropfryslan.nl/programma/tsjerketsjinst-op-tv 
 
Vakantie ds. Dingena Hasper 
Deze maand genieten Christ en Dingena van hun welverdiende vakantie (9 aug - 5 sept). Bij 
bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw wijkouderling/pastorale bezoeker of met ds. Piet Hulshof. 
 

 
Omtinken 
Vanavond, donderdag 19-8 om 20.30u, willen we samen in gebed gaan voor 
Janneke Jongsma. Vrijdag begint de nieuwe chemokuur. 
 
 

 
Diaconie ONH: de hele zomervakantie wordt er gecollecteerd voor actie Vakantietas, georganiseerd 
door Kerk In Actie; speciaal voor kinderen die niet op vakantie kunnen, voor kinderen uit kwetsbare 
gezinnen worden tassen samengesteld met daarin allerlei verrassingen voor in de vakantie.  
 
Kinderkring 
De vakantie is bijna voorbij, de scholen beginnen weer. De kinderkringleiding wenst alle 
kinderen heel veel succes en plezier op school!  
De kinderkring start weer vanaf zondag 29 aug. 
 
JSH  
Voor gemeenteleden van Jubbega, Schurega, Hoornsterzwaag en anderen die Ds. Dirk Wams 
hebben meegemaakt: 
OPROEP n.a.v. afscheidsdienst 12 september van Ds. Dirk Wams 
Hebben jullie nog foto’s , anekdotes, herinneringen of leuke verhalen van Dirk Wams van de periode 
dat hij in Jubbega predikant was? Graag op A5-formaat, vóór 3 september sturen, brengen bij : 
Fenna Geertsma fennasevensma@gmail.com  
We willen daar een boekje van maken en aanbieden na de dienst van 12 september. 
Ook hoor ik graag wie het woord wil voeren na de dienst. 
Dirk en Joke hebben aangegeven dat ze na de dienst graag met ons als gemeente nog even samen 
willen zijn om zo zijn emeritaat te “vieren” met koffie en gebak. 
 
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 de donderdag 12.00u. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet worden 
meegenomen in de betreffende nieuwsbrief. 
 
Tsjerkepaad  
Van 3 juli tot en met 11 september zijn op zaterdagmiddag de kerken van Nieuwehorne en Katlijk elke 
week geopend. Ga gerust eens kijken, de koffie staat klaar! 
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