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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 23 oktober 2022           30 oktober 2022 

Nieuwehorne 9.30u Ds. Dingena Hasper, Doopdienst Marinus 
Na de dienst koffiedrinken in het Trefpunt 

Collecte: Algemeen Diaconale Doeleinden 

9.30u Zangdienst o.l.v. fam. Van der Meulen 

Jubbega 9.30u Ds. Dirk Wams 

 

9.30u Ds. Piet Hulshof 

Katlijk/Mildam 

 

9.30u Ds. D.J. Deuzeman 
Dienst in Mildam 

9.30u Ds. D.K. Pit uit Drachten 
Dienst in Mildam 

 

Bloemen 
De bloemen zijn met de groet van de gemeente ONH gebracht naar Bouke Nuwolt. Vanuit Katlijk zijn de 
bloemen gegaan naar fam. Haagsma uit Mildam, als felicitatie voor hun 50e trouwdag.  
 
Lief&Leed 
Verschillende mensen in onze gemeentes en dorpen zijn getroffen door het Coronavirus. Heel veel 
sterkte en beterschap gewenst! 
 
Dopen; berichtje voor de kinderen van de kinderkring: 
Komende zondag wordt Marinus Hendrik ter Haar gedoopt in de kerk van Nieuwehorne. De kinderen kunnen voor de dienst bij het 
Trefpunt, achter de kerk worden gebracht; zij komen voor de doop met de dopeling de kerk binnen.  
 
Hulp gevraagd: Wie heeft komende zaterdagmorgen (22e) tijd om te helpen om de ingezamelde spullen voor Oekraïne gesorteerd 
en in dozen naar de vrachtwagen in Gorredijk te brengen? Vanaf 9 uur bij de Vallei, we moeten om 10:30u in Gorredijk zijn.  
 
Bramenwijn! It giet oan.  
Zaterdag 29 oktober gaan we wijn maken (+16-25 jarigen)! Vanaf 10 uur ben je welkom bij Wouter 
Blaauw, een echte wijnmaker, in Hoornsterzwaag aan de Bij de Leijwei 9.  
25 oktober: bramen inleveren. Heel graag de bramen die u in de vriezer hebt ontdooid inleveren bij ds 
Hasper, Schoterlandseweg 70 op maandag 24 of uiterlijk dinsdag 25 oktober. Als er niemand thuis is kunt 
u de bramen in de carport leggen. De bramen gaan met bananen in een grote bak met speciaal poeder 
voorweken, zodat er veel sap vrij komt, waar we zaterdag mee aan de slag kunnen.  
 
Bijbelstudie over de Heilige Geest; 
17 oktober was de eerste van 7 bijbelstudieavonden over de Heilige Geest; de Geest van God in het Oude Testament. Wie wil 
aanhaken bij de volgende avonden kan zich melden, liefst per mail bij ds Hasper (domineedingena@gmail.com) , dan komt de 
samenvatting van de eerste avond naar je toe.  
Tijd en plaats: elke eerste en derde maandagavond om 19:30u, voorlopig in de Vallei. De volgende avond is dus op 7 november en 
daarna op 21 november. Van 19:30u tot ongeveer 20:30u is er bijbelstudie, na een koffie/theepauze is dan de gebedsbijeenskomst 
voor wie wil tot ongeveer 21:15u.  
 
Update verbouwing 
Dinsdag 18 oktober is er schuimbeton gestort in de kerk van OH. Dat moet nu enkele weken 
drogen. Daarna kan de vloerverwarming er in en de toplaag worden aangebracht. 
 
Wist je dat… 
de Petrus-band op vrijdag 28 oktober om 20.00u in de Oosterkerk te Sneek optreedt?  
Het is een concert- en samenzangavond, waarbij liederen uit het oude en het nieuwe liedboek worden gezongen. Je kunt nog 
kaarten bestellen! 
 

Agenda                                                                
• 17 okt Bijjbelstudie Heilige Geest 

• 28 okt Regioactiviteit  "Survival Clinic" in Oudehorne (vertrek club Jubbega om 18.45 uur bij de kerk in Jubbega)  

•   7 nov Bijbelsstudie Heilige Geest                                                  
 
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

