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Kerkdiensten 24 april 2022 1 mei 2022 
Oudehorne 9.30u Ds. Dingena Hasper 9.30u Dhr. S. de Jong, Joure 
Jubbega 9.30u Commissie Nieuwe Diensten 9.30u Ds. Piet Hulshof 
Mildam 9.30u Ds. A. van der Honing, Oppenhuizen 9.30u Ds. A. J. d. Wiel, Leeuwarden 

  

Bloemen  
De bloemen uit JSH gaan als bemoediging naar Tjeerd Bron aan de Jelle van Damweg. Vanuit 
ONH zijn de bloemen gegaan naar Lammert Paulus van de Eerste Compagnonsweg uit 
Bontebok. Jouke Goudberg van de Schoterlandseweg uit Katlijk heeft ook een bloemengroet 
ontvangen. 
 
Tige dank! 
Langs deze weg  willen we iedereen die even een bezoekje, telefoontje ,kaartje of appje heeft gestuurd hartelijk 
bedanken. Deze belangstelling hebben we ontzettend gewaardeerd. Ben nu aan het revalideren. We zijn erg blij en 
dankbaar dat het nu zo goed met me. Hartelijke groeten Lykele en Romkje 
 
Vorm en toerusting 
Hoewel de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906- 1995) wordt beschouwd als een van de grootste denkers 
van de twintigste eeuw is hij niet zo bekend. Dat komt omdat zijn filosofie een ware omkering is van het 
westerse denken, dat van het ik uitgaat.. Levinas houdt zich bezig met de ander. Hij heeft het kwaad in de ogen 
gezien in krijgsgevangenschap. Levinas onderzocht hoe het goede mogelijk is. 
Ds C Schlette heeft hier haar afstudeerproject van gemaakt en wil u graag meenemen in de wereld van Levinas 
Datum: Dinsdag 26 april 2022 
Plaats: Jubbega De Beage bij de pkn kerk K Molweg 19 
Tijd: 19.30 uur 
Leiding: Mw.C.Schlette 
Bijdrage: € 5,-- 
Contactpersoon: Mw. P. v.d. Molen Opgave: P. v.d. Molen; tel; 0513-541937 of via emailadres; 
vormingentoerustingoosthoek@gmail.com 
Meer informatie vindt u in het kerkblad 
 
JSH: Hessel Bouma in het kerkje Schurega 
Op 24 april om 14.30 houdt de voorzitter van de Stichting Wapendropping wandel-beleeftochten, Hessel 
Bouma, een lezing in het kerkje Schurega. 
Hij vertelt hoe de wandeltocht tot stand is gekomen en over zijn eigen levensverhaal in de oorlog, die hij als 
klein kind heeft meegemaakt. De beleef-wandeltocht zal worden gehouden op zaterdag 7 mei, nadat hij twee 
jaar is uitgesteld door corona. 
 

Datum: zondag 24 april  
Aanvang: 14.30 uur 
Entree: 7.50 incl koffie/thee 
Reserveren mag: telefonisch:  tel.nr. 06 11323733 of via e-mail: 
kerkjeschurega3@ziggo.nl 
Adres: Kerklaan 3 Jubbega. 
 

Oproep: Flaeijeltentdienstcommissie zoekt versterking! 
De Flaeijeltentdienst wordt ieder jaar georganiseerd door de tentdienstcommissie. Door het vertrek 

van enkele leden, is de commissie hard op zoek naar mensen die het leuk lijkt om ook eens een 
tentdienst voor te bereiden. Hierbij een dringende oproep: Lijkt het je leuk om de tentdiensten 
vorm te geven? Geef je op en meld je aan bij Liesbeth ter Ha ar (06-25470950/ 
bethlies@hotmail.com) 

 

mailto:bethlies@hotmail.com


JSH: Kaarten maken vrijdag 29 april 
Kaarten Maken volgende week vrijdag 29 april 
Verjaardagskaarten, beterschapskaarten, huwelijksjubilea, met-pensioen-kaarten, geboortekaarten, verhuiskaarten, 
geslaagd kaarten, enz….. 

We gaan vrijdag 29 april van 9.30u - 11.00u weer kaarten maken in de Beage in Jubbega.  U bent van harte 
uitgenodigd om aan te schuiven, al dan niet met uw eigen materiaal. Er is sowieso veel knutselspul aanwezig. Onder 
het genot van koffie en koek, maken we er samen een gezellige ochtend van. Tot ziens, bij de kerk in Jubbega.  De 
kommer, Eileen van Blerk. PS. Kunt u niet komen, maar wilt u wel materialen of kaarten doneren? Heel graag! 06-
13681303. 

 
23 april Lentemarkt, ook in de kerk in Mildam 
Na twee jaar noodgedwongen uitstel, zal zaterdag 23 april de Lentemarkt in Mildam voor het eerst 
plaatsvinden.  
Ook de kerk in Mildam doet hieraan mee. Door de opvang van het Oekraïnse gezin, zijn de 
verschillende standhouders met creatieve hobby’s, kunstzinnige decoraties en lente spulletjes in de 
kerk (en wellicht buiten bij goed weer) te vinden. Wilt u ook heerlijkse Oekraïnse soep proeven?  
Kom dan zeker even langs bij ons terras bij het Trefpunt.  
De markt is op meerdere locaties in Mildam van 10.00-17.00 uur.  
 

Berichten van de diaconieën: 
 

JSH 
Dienst zondag 24 april – Levensparels aaneen geregen 
Deze zondag heeft de commissie nieuwe diensten weer een dienst voor jullie voorbereid. Het thema van de dienst is: 
levensparels aaneen geregen. We gaan in deze dienst creatief aan de slag met symbolische levensparels. Het belooft 
weer een mooie dienst te worden die geschikt is voor zowel mannen als vrouwen en kinderen. We hopen u allen te 
zien komende zondag. 
Gerben, Eileen en Sascha 
 
Geboren 
Op de tweede paasdag werden Alex en Martine Hosper verblijd met de geboorte van hun dochter Jantine Aly. Haar 
roepnaam is Jantine en daarmee hebben Jiska en Silke er een zusje bij. We feliciteren jullie van harte jullie dochter 
en met jullie zusje. En we bidden jullie als ouders en als gezin Gods zegen toe.  

 
 
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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