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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten

Kerkdiensten 24 oktober 31 oktober 
Oudehorne 9.30u Ds. P. Hulshof

Collecte: Algemene Diaconale Doeleinden 10.00 u Regionale kerkendag in De Skâns 
te Gorredijk
(meer info in deze nieuwsbrief + bijlage)
In Mildam is er wel dienst, om half 10.
voorganger is  ds. Baas

Jubbega 9.30u  Mevr. Ineke Baron

Mildam 9.30u Ds. J.H. van der Markt, Wolvega

Bloemen
De bloemen zijn zondag met de groet van de gemeente gegaan naar mevr. A. Douma-Kampstra in
Nieuwehorne en dhr. H. Nijzing in Nieuwehorne. 
In Jubbega zijn de bloemen gebracht naar fam. De Haan aan de P.W. Janssenweg te Jubbega.

GeMEEnteLEVEN - JSH
Het zou al achter de rug zijn, maar als alles doorgaat wordt Taetske Oosterbos a.s. maandag
geopereerd. Heel veel sterkte!
Reina van der Wielen zit thuis met een zweepslag in haar kuit. Geduld en beterschap toegewenst!
Omtinken O/N
Mw. B. van der Molen – Kroes heeft al een hele tijd veel last van haar schouder, daardoor wordt ze 
erg beperkt in haar mogelijkheden. Sterkte gewenst, we hopen dat er toch gauw verbetering komt!

Gebedsgroep We komen weer bij elkaar op woensdag 27 oktober, half 8 in de Vallei. Welkom!

Regionale Kerkendag 31 oktober: ‘Word je gezien?’
Zondag 31 oktober is er om 10.00 uur een kerkdienst in de Skâns te Gorredijk (Loaijersstrjitte 2) 
Het thema is: Word je gezien? Aan deze dienst werken de regiopredikanten mee: ds. Christine Schlette, ds. Dingena
Hasper, ds. Ron Lafeber en ds. Piet Hulshof.
Muzikale medewerking wordt verleend door Jan Andries Dijkstra (piano), Meta Oud (dwarsfluit) en een zanggroep.
Onder voorbehoud (!) is er na de dienst koffie, een programma en samen eten in de Ontmoetingskerk. Dat is vlakbij
De Skâns. Gezien de ontwikkelingen van het aantal besmettingen kunnen we op dit moment niet met zekerheid
zeggen of het programma na de kerkdienst door kan gaan.
Let op! Door de onzekerheid over het doorgaan van deze regiodienst (Corona) is er in Mildam een gastpredikant 
ingepland, ds Baas. Besloten is om deze dienst anders dan op andere regiozondagen wel door te laten gaan. 

Vorming en toerusting Woensdag 24 november: “Belfast; brandpunt of
Woensdag 3 november: “de Paradijs Straat” door 
pastor M. Tiesinga in de PKN kerk van Langezwaag.
Adres: It Hou 9 . 
Aanvang 19.30u. 
Bijdrage €5,- 
Opgave verplicht bij M. Jansen 0516-
441923 of via 
vormingentoerustingoosthoek@gmail.com

 brandhaard” door ds. J v.d. Herik in de 
Ontmoetingskerk van Gorredijk.

Adres: Schansburg 3. 
Aanvang 19.30u. 
Bijdrage €5,- 
Opgave verplicht o.v.v. tel.nr/emailadres
bij M. te Boekhorst: tel: 0512-380593 
of vormingentoerustingoosthoek@gmail.com

U mag ook opgeven bij Pietsje v.d. Molen 0513-541937 of een 
briefje inleveren in de opgavebox, die in het voorportaal van 
onze kerk staat

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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