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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 5 december 12 december 

Oudehorne 9.30u ds. A. Fraanje 
2e Advent 

9.30u ds. D. Hasper 
3e Advent 

Jubbega 9.30u ds. P. Hulshof  
Viering H.A./Thema: Hoor, wie klopt daar? 
2e Advent 

9.30u  ds. G. Martens 
3e Advent 

Mildam 9.30u ds. D. Hasper 
2e Advent 

9.30u dhr. Brouwer 
3e Advent 

 
 
Bloemen 
Met een groet van de gemeente zijn de bloemen gegaan naar Karin Grupstra (Jubbega) en Eelke 
Benedictus (Nieuwehorne). Ook zijn er bloemen gegaan naar Marianne Kerkstra i.v.m. haar vele 
werk voor de wintermarkt in Mildam. 
 
 

Kerstengelen 2021 Oude- en Nieuwehorne, Katlijk en Mildam.  
Vorig jaar hebben ze in veel huizen een beetje licht gebracht, de Kerstengelen. Kaarten, kleine attenties, 
 even merken dat er in deze donkere en stille dagen aan je wordt gedacht. Ook dit jaar gaan de  
Kerstengelen weer vliegen. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken hebben we veel handen  
nodig. Heb je af en toe een momentje tijd en gelegenheid en vind je het leuk om hierbij mee te helpen, meld je dan 
aan: bij ds. Dingena Hasper (06-44199474) of  

• voor ON bij Ineke van der Water (0513-542787)  

• voor KM bij Marianne Kerkstra (0513-542226 of 06-16516446).  
We willen graag dit weekend van start dus heel graag per omgaande aanmelden! 
 
Kerst drive thru op 19 december   
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen kan ons kinderkerstfeest 
helaas niet doorgaan op 24 december. Maar…… we hebben een prachtig 
alternatief!   
 
De kerst drive thru door Oude- en Nieuwehorne, Katlijk en Jubbega. Dus kinderen, 
houd zondag 19 december tussen 15.00 uur – 17.00 uur vrij in je agenda (en ouders 
ook). Volgende week meer nieuws op de nieuwsbrief….   
 
Kerst en Oud & Nieuw 2021 in de drie Oosthoekgemeentes. 
De avonddiensten zijn al uitgesloten. En een Kerstochtenddienst met een zeer beperkt aantal mensen, die ook nog 
bijna niet kunnen zingen, geen koor of muziekgroepen… Het was aanleiding voor het crisisteam van de drie 
kerkenraden om de hoofden weer eens digitaal bij elkaar te steken.  
Er is besloten om dit jaar géén diensten te organiseren rond Kerst en Oud en Nieuw. De vier Adventsdiensten gaan 
gewoon door, zolang dat is toegestaan. Na 4e Advent, 19 december, zal de eerste dienst weer zijn (naar we hopen) 
op 2 januari.  
In plaats hiervan zal er een digitaal alternatief komen:  
 
– een feestelijke Kerst film/dienst/ medley, waarbij we graag zoveel mogelijk mensen willen 
betrekken. 
 
– met Oudjaar een haardvuurmeditatie van de twee dominees. 
 
 
 



 
Hoe één en ander er precies uit zal zien blijft nog even een verrassing. Wel willen we graag nu alvast beginnen met 
de eerste voorbereidingen. Daarom deze vraag: 
– Vindt u, vind je het leuk om met het eigen gezin of met een klein groepje een Kerstlied op te nemen? Van alle 
bekende Kerstliedjes hopen we opnames te verzamelen en die te gebruiken in de Kerstuitzending. Zo kunnen we 
toch met elkaar zingen, met bekende gezichten in plaats van de opnames van Nederland Zingt… 
Heel graag aanmelden bij één van de predikanten, dan overleggen we meteen over welk lied het wordt. Heb je hulp 
nodig bij het opnemen dan kan daarvoor worden gezorgd.  
 
Pastorale berichten  

JHS Dinsdag, 7 december, vieren Anne en Greetje Buursma hun gouden huwelijk. 50 jaar aan elkaar verbonden. 
Daar mag je zeker met dankbaarheid bij stil staan. Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie samen Gods zegen toe 
op jullie gezamenlijke levenspad. 
ONH De berichten rondom Marcel, de kleinzoon van fam. A van der Wal, Nieuwehorne zijn heel bemoedigend! Hij 
knapt wonderbaarlijk snel op van zijn val en is afgelopen week naar Beetsterzwaag gegaan om te revalideren. We 
zijn enorm dankbaar! 
 

OHN  
5 december- Tweede advent- collecte tijdens de dienst is voor het diaconaal quotum. 
De diaconie wil de actie voedselbank nogmaals onder uw aandacht brengen. Er is weer een begin gemaakt met de 
inzameling van goederen en etenswaren. De komende zondagen kunt u uw giften in de voedselbank in de kerk 
zetten. Mocht u op andere dagen spullen willen brengen dan kunt u ze in de krat doen die buiten staat. De 
smokersbank is voor deze gelegenheid omgedoopt tot voedselbank. Hartelijk bij u aanbevolen! 

 
Oproepje: kerstversierders gezocht! 
Op zaterdag 11 december gaan we de kerk in kerstsfeer brengen! Er komt weer een 
echte kerstboom op het podium te staan en ook de banken en de vensterbanken zullen 
mooi versierd worden. Ieder jaar weer een leuke en gezellige klus, waar we best nog wel 
wat hulp bij kunnen gebruiken. Wie komt ons helpen? Wij zorgen voor een kopje koffie 
met wat lekkers erbij! U/jij bent van harte welkom om 10.00 uur.  
Uiteraard zullen we na oud en nieuw de boel ook weer op moeten ruimen. Dit willen we 
doen op maandag 3 januari om 10.00 uur. Ook hierbij hebben we nog een paar 
helpende handen nodig. Dus past het niet om mee te helpen te versieren, dan is er altijd nog de kans om een 
bijdrage te leveren bij het opruimen! 
 
Graag even een belletje of berichtje naar Nynke van der Meer (06-14131124) om uw/jouw hulp door te geven. Graag 
aangeven of u/jij mee komt helpen versieren of opruimen. Alvast bedankt! 
 
Waar kom je vandaan? 
Bijbel: Lucas 1:26 - 38  
De engel Gabriël komt bij Maria. Hij vertelt haar dat ze een zoon zal krijgen en hem Jezus moet noemen. Hij zal Zoon 
van de Allerhoogste genoemd worden en koning zijn over Israël. 
 

KM 
De diaconiecollecte is voor Zending over Grenzen  
Duizenden gezinnen in Oost-Europa leven in armoede. Voor hen is Kerstfeest een luxe buiten hun bereik. 
Zending over Grenzen staat veel van deze families bij via de Voedselpakketenactie, die ervoor zorgt dat gezinnen een 
pakket met voedzaam eten, maar ook met lekkers krijgen zodat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om tijdens 
de feestdagen te ontspannen en te genieten. Omdat iedereen, maar vooral opgroeiende kinderen, een traditie van 
feestvieren zou moeten kennen. 
 
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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