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Gezamenlijke Flaeijeltentdienst: “Een nieuwe start” 
De Zaaier blijft zaaien, ook als het zaad niet altijd daar terecht komt waar het goed kan groeien. Hoe kan het zaad daar 
terecht komen? Wat heeft zaad nodig om te kunnen groeien? 
Hier hopen we zondag met z’n allen bij stil te staan, wat nemen we mee naar huis, hoe krijgt het invulling in ons 
dagelijks leven? Het wordt een dienst waarin voor jong en oud muziek is. 
Iedereen is van harte welkom, er is koffie en limonade na de dienst. Kom gerust in je Flaeijelkleding!  
 
Bloemen 
De bloemen van ONH zijn met de groet van de gemeente gebracht naar Erica Schaper in Nieuwehorne. 
 

Lief&Leed 
K/M: Dhr. Bredewout is woe 21-9 weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. Van harte beterschap gewenst. 
 
Verhuisd 
JSH: Roel de Jong is verhuisd naar Wolvega. Zijn nieuwe adres is: Lindestede in Wolvega 

 

Vorm en toerusting: Excursie museum De Tiid in Bolsward 
Er is een excursie gepland op 15 0ktober 10.30 naar museum De Tiid in Bolsward 
over Titus Brandsma.  
Vervoer is geregeld: er is een touringcar gereserveerd. Bijgaande bijlage geeft u 
alle informatie. Slotdatum om met de bus is vervroegd naar 30 september, omdat wij de zekerheid moeten hebben om 
een bus te laten rijden. Gaat u met eigen vervoer dan kunt u zich tot 9 oktober opgeven 
 

Kinderkring: Oproep boekjes!  
Wilt u de komende zondagen het boekje 'Geroepen om te zingen' meenemen naar de kerkdienst? We 
willen iedere zondag graag een kinderlied zingen voordat de kinderen naar hun eigen ruimte vertrekken. 
Bij gebrek aan een beamer hebben we daarom bedacht om de boekjes weer tevoorschijn te halen. Echter, 
we hebben onvoldoende voorraad op de plank liggen. Dus, heeft u nog een boekje voor het grijpen liggen, 
dan graag meenemen!  

 
Woensdag 28 september: Inloopavond diaconie Oude- en Nieuwehorne 

Graag nodigen we geïnteresseerden uit om de inloopavond op 28 september bij te wonen. Vanaf 19.00 
uur staat de koffie klaar in de soos voor een interactieve avond. Dus niet alleen aanhoren waar de 
diaconie zich voor inzet, maar voel je vrij om nieuwe manieren te bedenken om diaconaal werk uit te 
voeren. Wellicht voelt u/jij zich aangesproken tijdens deze avond en wilt u/jij ons college versterken. 
Hopelijk tot dan, de diaconie. 

 

 
  



2 okt: Gezamenlijke startdienst K/M en ONH 
Op 2 oktober is de gezamenlijke Startdienst voor Katlijk, Mildam, Oude- en Nieuwehorne. De dienst is in de Vallei in 
Oudehorne, aanvang 9.30 uur. Het belooft een heel bijzondere startdienst te worden met veel zang en bijzondere 
verhalen. 
Het thema is: ”Bouwen aan Gods Huis”.  De dienst wordt georganiseerd en uitgevoerd door Taakgroep Vieren. 

Na de dienst gaan wij met elkaar koffie/thee drinken.  Wij willen de gemeenteleden van Katlijk-Mildam en 
Oude-/Nieuwehorne vragen om wat lekkers te bakken voor bij de koffie. 
Aan het eind van deze ochtend gaan we samen aan tafel en staan de soep en broodjes voor u klaar. 
Iedereen van harte welkom bij de start van het nieuwe kerkelijk seizoen! 

 
Musical gaat nog niet van start 
De werkgroep is er helaas niet in geslaagd om een voldoende en passende rolverdeling voor de musical “Gabriëlla” te 
vinden. De bedoeling was dat er 30 september een begin gemaakt zou worden met de repetities. Dat gaat dus niet 
door. Maar … er is nog geen punt gezet! Wel een komma. De werkgroep hoopt echt dat we volgend jaar wel aan de slag 
kunnen gaan met de musical. Het verhaal is te aangrijpend om het te laten liggen. Als jij je nog niet hebt opgegeven en 
je wilt hier graag aan mee werken, laat dat dat dan even weten. 
Namens de werkgroep, Piet Hulshof (06-409382220 
 
Inzamelactie voor Oekraïne tot en met 16 oktober 
Na de openluchtviering in Gorredijk in september is de vraag opgekomen of wij als regio willen meehelpen om een 

vrachtwagen te vullen met spullen voor Oekraïne. De winter komt er aan en er is grote zorg voor 
de mensen die daar zijn. Velen hebben geen toegang tot gas of stroom, hele dorpen zijn 
kapotgeschoten, soms meerdere malen.  
In de bijlage vindt u een lijst met spullen die nu het hardste nodig zijn. In de week na 16 oktober 
komt de vrachtwagen naar Gorredijk waar dan alles bijeengebracht wordt en gesorteerd om naar 

het oosten en noordoosten  van Oekraïne gebracht te worden.  
Daar neemt een plaatselijke organisatie het over en distribueert de spullen naar de dorpen en gemeenschappen, waar 
het vanuit plaatselijke punten zoals kerken en dorpshuizen bij de mensen wordt gebracht.  
Van harte aanbevolen! We zoeken nog een inzamelpunt in Katlijk of Mildam; hebt u een idee of een lege ruimte en tijd 
om in te zamelen, meld u dan aan bij ds Hasper, 06-44199474.  
 
 
Agenda 

• 25 sept: Flaeijeltentdienst, Oudehorne 

• 28 sept: Inloopavond Diaconie ONH 

• 02 okt: Startzondag ON en KM, de Vallei, Oudehorne 

• 15 okt: Excursie museum De Tiid 

 
 
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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LAAT UW HART SPREKEN! 

GROTE INZAMELINGSACTIE VOOR OEKRAÏNE. 
De Raad van Kerken, Gorredijk en omstreken, organiseert een grootscheepse inzamelingsactie voor 
Oekraïne. Deze actie gaat nu van start en loopt tot en met zondag 16 oktober. Iedereen weet hoe 
hoog de nood is in dit land dat door oorlog wordt geteisterd. In Oekraïne begint de winter al in 

oktober, en de winters zijn daar altijd heel streng. Aan bijna alles is behoefte.  

Laat uw hart spreken en doe mee aan deze actie! 
• Dit kunt u aanleveren 

-Water (flessen) / houdbare (baby)melk 

-Houdbare producten.  
• Voedsel in blik (soep/ groente /vlees).  
• Pasta / rijst ed.  
• Koffie/ thee.  
• Suiker / chocolade / (ontbijt) koek.  
• Broodbeleg (chocopasta/ jam e.d.).  
• Crackers / beschuit / rijstwafels.   
• Vitamine pillen (vitamine D voor kinderen).  

-Dekens / slaapzakken / slaapmatjes.  
-Warme winterkleding.   
-Pampers (ook voor volwassenen) 
-Hygiëne / medische artikelen.  

• (Maand) verband / tampons / wc-papier.  
• Tandpasta / tandenborstel.  
• Vochtige desinfectie doekjes / desinfectie gel / jodium.  
• Handdoeken.  

Alles moet schoon zijn en van goede kwaliteit, aanleveren graag  in stevige dozen. Graag 
duidelijk op doos schrijven wat erin zit (vrouwenkleding / mannenkleding / dekens en slaapzakken etc 
/ voedsel / hygiëne-artikelen). In de tweede helft van oktober of begin november zullen alle spullen 
per vrachtwagen naar het Oosten van Polen worden vervoerd. Daar wordt het opgepakt door een 
Oekraïense hulporganisatie. Deze draagt zorg voor transport richting het noordoosten van Oekraïne. 

Alle kerken die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken, Gorredijk e.o., doen mee. Er zijn maar liefst 
zeven inzamelpunten. Voor onze gemeenschap zijn dat: 

MFC De Kompenije, Ericalaan 24-A 8411 VK Jubbega 

De Vallei in Oudehorne (vanaf 3 oktober ivm de startzondag).           Bij het 

Smokersbankje of in lokaal 1 als de Vallei open is.  

Voor Katlijk / Mildam wordt nog gezocht naar een geschikte inzamelplek.  
 


