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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 
Kerkdiensten 22 januari 2023 29 januari 

Nieuwehorne 9:30 Pastores uit de regio Regionale 
kerkdienst te Gorredijk 

Gezamenlijke dienst in Mildam 

Jubbega 9.30 Ds. G. Martens 

Katlijk/Mildam 

 

9.30u Ds. Piet Hulshof in Mildam 

 

 
Gebed om eenheid 

Zondag 29 januari is er een regionale kerkdienst in de Rooms Katho-
lieke kerk te Gorredijk (Adres: Compagnonsstrjitte 102a). Deze dienst 

gaat uit van de Raad van Kerken en staat in het teken van het gebed 
om eenheid onder christenen. 
Als er mensen vanuit Jubbega en Hoornsterszwaag vervoer nodig 

hebben, dan kunnen zij contact opnemen met Piet Geertsma. Zijn te-
lefoonnummer is: 06- 52341282 

 
Bloemen 
Afgelopen zondag zijn in Jubbega de bloemen als een bemoediging gebracht bij Chris en An-

neke Bosch aan de Schoolweg. 
 

Nieuwsbrieven 
Om meer verbinding te krijgen tussen de gemeenten Oude- en Nieuwehorne en Katlijk/Mildam is afgespro-
ken dat PG De Regenboog voortaan periodiek het kerkblad van Katlijk/Mildam digitaal meestuurt als bijlage 

bij de nieuwsbrief. 
 
Op haar beurt stuurt Katlijk/Mildam voortaan periodiek kerkblad PG De Regenboog digitaal als bijlage mee 

bij haar nieuwsbrief. Zo ontvangen alle gemeenteleden van beide gemeenten beide digitale kerkbladen, als 
zij de nieuwsbrief digitaal ontvangen. 

 
Rectificatie 
Op blz. 17 van kerkblad PG De Regenboog staan alle jarigen in de periode 

9 januari t/m 11 februari genoteerd waaronder op 4 februari per abuis een foutieve naam is vermeld: 
M. Brink-van Breen moet zijn M. Vink-van Breen, Molenweg 35, 8414LK Nieuwehorne. 

Met excuses aan mevrouw Vink voor deze vergissing en de felicitatie met haar 85ste verjaardag van de re-
dactie! 
 

Gezocht!  
Op zoek naar een vervangende koster en hulp bij het schoonmaken. 
Op 1 januari is Anny Bakker gestopt als vervangende koster. Anny was 

meer dan 17 jaar mijn vervanger in de vakantieperiodes en mijn vaste 
hulp bij bijzondere diensten zoals afscheidsdiensten. Ik ben nu op zoek 

naar iemand die haar rol over wil nemen. Daarnaast assisteerde Anny bij het schoonmaken van de gebou-
wen. Ook hiervoor zoek ik één of meerdere hulpen die willen helpen met het schoonhouden van de gebou-
wen. Dit kan elke week een uurtje of een vaste morgen per week of per maand….. Een vaste taak of elke 

keer wisselend…. Er is genoeg te doen. In overleg komen we er vast wel uit. Naast bezig zijn is er ook tijd 
voor gezelligheid met een kopje koffie/thee. Heb je belangstelling of wil je eerst meer informatie, ik hoor 

het graag Ik hoop dat de ☎️  roodgloeiend zal staan. 

Hartelijke groet, Rommie 06 12 52 90 98 
 



Sleutel van kerk in Nieuwehorne? 
Na de kerst is de sleutel van de kerk in Nieuwehorne niet weer ingeleverd. 

Het is de enige reservesleutel die ik thuis heb en die ik kan doorgeven naar de hulpkosters. Graag z.s.m. 
weer terugbrengen! Hartelijke groet, Rommie 

 
Koffie Oerke  
Met ingang van 2023 stopt het Koffie Oerke op de dinsdagen i.v.m. te weinig belangstelling. 

De woensdagmorgen blijft gewoon open😊 

 
25 januari 19.30 de Paradijsstraat door pastor M. Tiesinga in de Heilige Parochie Compagnonstraat 

102a Gorredijk 
Bijdrage 5,- Opgave Pietsje v.d Molen tel; 0625278905 of via mailadres vormingentoerustingoost-
hoek@gmail.com. 

Ik heb nog wel een plekje vrij in de auto als u mee wilt rijden. Leiding heeft pastor  MarieTiesinga. Bijdrage 
E5,- 

Opgave t.m. zondag 22 januari bij Pietsje v.d. Molen tel; 0625278905 
of via mailadres; vormingentoerustingoosthoek@gmail.com 
 

Overlijden 
Vorige week vrijdag is Fennechien van der Wier-Koning (Fenny) over-

leden op de leeftijd van 86 jaar. De afscheidsdienst is vrijdag 20 ja-
nuari om 13.30 in de kerk te Jubbega (K. Molweg 19). Voorafgaand 
aan zie dienst is er vanaf 13.00 uur gelegenheid de familie te condo-

leren. De begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats te Nieuwe-
horne. Daarna bent u welkom voor een kopje in de Beage (Het ge-
bouw naast de kerk te Jubbega). Ons meeleven gaat uit naar haar 

kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 
 

Berichten van de diaconieën  
K/M: De 1e collecte is voor de Rudolphstichting. 
De Rudolphstichting is een vereniging van ruim 900 diaconieën van 

de Protestantse Kerk in Nederland. We zijn een maatschappelijke or-
ganisatie, een CBF-erkend goed doel en we zetten ons in voor uit-

huisgeplaatste kinderen. Met een klein, professioneel team werken 
we aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging. We 
houden kantoor in De Glind, in dorpscentrum Glindster. De Rudolph-

stichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk 
uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfred-
zame en evenwichtige volwassene. 
 

JSH: Met spoed een woning gezocht 

Iwan en Lydia Peternel wonen met hun 3 kinderen straks een jaar in 
Jubbega. Zij hebben nu een prachtige woning en de kinderen gaan 
met plezier naar school toe. Maar zij kunnen daar niet blijven wonen. 

In maart moeten zij eruit. Dus zijn zij op zoek naar een andere 
woning. Aan jullie de vraag: Wil je meehelpen met zoeken? Als je iets 

weet geef dat dan door aan ds. Piet Hulshof. 
 
Agenda  
Ma 23 jan: Kerkenraad JSH (19:45 in de Beage) 
Vr 27 jan: Club (20:00 in de Beage) 
Ma 30 jan: GemeenteGroeiGroep (20:00 in de Vallei) 

 
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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