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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

 

 
Voor 15 januari 2023 ontvangt u het Nieuwjaarsnummer van het kerkblad.  

Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met maandag 2 januari 2023 vóór 17.00 uur.  
Per Email   

voor Oude- en Nieuwehorne: kerkblad@pgderegenboog.nl   
voor Katlijk/Mildam: kerkbladkatlijkmildam@outlook.com  

 
 

Bloemen 
KM: De bloemen van afgelopen zondag (18 dec.) zijn naar Ellie Jongsma gegaan. Ellie is inmiddels verhuisd naar 
Nieuwehorne. 
JSH Bloemen zijn als bemoediging gegaan naar Fedde Jonker die vanwege een ongemak aan zijn hand al lange tijd thuis 
is. 
Vanuit ONH is een bloemengroet gegaan naar Ton en Barbara van Geenhuizen, uit Oudehorne. 
 
Het is zover.. kerst! 
De kaars van Kerst, die mag nu aan. 
Laat ieder zien en horen: 
Een grote ster is opgegaan. 
De Koning is geboren! 

Zaterdag 24 december vieren we het kinderkerstfeest 
om 19.00 uur in de kerk in Nieuwehorne. Dit belooft 
weer een gezellig uurtje te worden, waarin het 
kerstverhaal verteld en uitgebeeld zal worden. Kom op 
tijd, want vol is vol... Tot dan! 

 
Kofje-oerke ekstra 
Volgende week woensdag (28 december) gaat Kofje-oerke ekstra niet door. 
 
Kerststallen voor 1e kerstdag 
Dit jaar vieren we kerst op de eerste Kerstdag in de Kiekenhof. 
We vinden het leuk om in de zaal allemaal kerststallen ten toon te stellen. 
Heeft u/jij een kerststal die wij mogen gebruiken dan horen wij dat graag . 
U/jij kunt dit opgeven bij Hermien Plantinga of Romkje Zwanenburg. 
Per mail of telefoon ,heerke-hermien-plantinga@hetnet.nl 06- 57744610 
of  l.zwanenburg5@chello.nl  06- 37277826 
De kerststallen kunnen op 24 dec tussen 10 en 11 uur worden gebracht in de Kiekenhof. 
Na afloop van de dienst kunt u hem dan weer meenemen. 
Alvast onze dank!  Hermien en Romkje namens Taakgroep Vieren 
 

 
 
 

Kerkdiensten 24 december 2022  

Kerstnacht 

25 december 2022  

Kerstmorgen 

26 december 2022    

2de Kerstdag    

31 december 
2022   
Oudejaarsavon
d    

1 januari 2023   
Nieuwjaarsdag   

Nieuwehorne 19u Kinderkerstfeest 

20:30u Kerstnachtdienst 
in Nieuwehorne, ds. 
Hasper, m.m.v. Jane 
Mol, trompet 

10.00u in de Kiekenhof 

Ds Hasper, mmv de Vrije 
Fries, koffiedrinken na 
de dienst 

 

 

16.00u Jouke 
Droogsma en Piet 
Hulshof / Kerstviering 
met de Oekraïners 
uit de omgeving 

 

19.30u 
Gezamenlijke 
dienst met O/N 
in Mildam 

 

 

 

 

10.00u ds. 
Hulshof 
Gezamenlijke 
dienst in 
Jubbega 

Jubbega 21:30u Kerstnachtdienst 
in Jubbega, Ds Hulshof 

Mmv t Sjongfolk 

10.00u ds Hulshof 10.00u ds 
Hulshof 

Katlijk/Mildam 

 
22:00u Kerstnachtdienst 
in Katlijk 

Ds Hasper, mmv 
Gospelkoor ‘Manna’. 

Samen met ON in de 
Kiekenhof 

19.30u 
Gezamenlijke 
dienst met O/N 
in Mildam 
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GemeenteGroeiGroep 
In het nieuwe jaar gaan we weer beginnen. Tegen die tijd komt er nog wel wat meer informatie, maar de startdatum 
kun je alvast in de agenda zetten. Die is maandag 16 januari. 
 
Agenda                                                                

• Club: 23 december: Klokkenluiden in Oudehorne (bij voldoende deelname) 

• 24 december in de kerk van Jubbega om 21.30uur kerstnachtzang met het Sjongfolk uit Jubbega 

• Iedere dinsdag van 9.30-10.30 uur Kofje oerke in de kerk in Nieuwehorne 

• Iedere woensdag van 9.30-10.30 uur Kofje oerke in de kerk in Oudehorne 

• Gemeentegroeigroep 16 januari 

• V&T: Kerk zijn in Afrika, 19 januari 2023, Ontmoetingskerk 

 
Diaconieën  
JSH 
Kerst hoezo .... 
Dat is het thema van de kerstnachtdienst in de kerk van Jubbega. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor 't Sjongfolk 
o.l.v. Luuk Wink. De dienst begint om 21.30 uur en na afloop is er poeiermolke en Glühwein. Tige wolkom! 

 
ONH 
Nieuwjaarsborrel 2023  
Op vrijdag 6 januari wordt er door De Soos te Oudehorne een nieuwjaarsborrel georganiseerd, iedereen is welkom vanaf 20:00 uur. 
De champagne en oliebollen staan klaar zodat we met elkaar kunnen proosten op het nieuwe jaar! Alvast fijne kerstdagen gewenst 
vanuit het Soos bestuur en hopelijk tot 6 januari! 
 

K/M 
De collecte in de kerstnachtdienst in Katlijk is voor de evangelisatiecommissie. 
 
ONH 
24 december - Kerstavond – collecte tijdens de dienst is voor Stichting Jarige Job.  
Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor meer dan 100.000 kinderen 
in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de 
mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautje, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren 
op school. Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen op een onvergetelijke verjaardag. Stichting Jarige Job geeft 
geen geld, maar een verjaardagsbox vol met versiering, traktaties voor de klas en leraren, wat lekkers voor de visite en natuurlijk 
een mooi cadeau. Vindt u ook dat ieder kind een verjaardag verdient? Voor nog geen 35 euro kan een kind van zijn verjaardag weer 
een echte feestdag maken. Wij kunnen helpen! 
 
25 december - Eerste kerstdag – collecte tijdens de dienst is voor kansarme kinderen in Nederland 
Stichting Kansarme Kinderen in Nederland is opgericht in november 2014 om zoveel mogelijk gezinnen die onder de armoedegrens 
leven te ondersteunen en een fijner leven aan te bieden. In Nederland leven ruim 421.000 kinderen onder de armoedegrens! Dat 
zijn ongeveer 1 op de 8 kinderen in Nederland. Beide collecten van harte bij u aanbevolen! 
 
Aktie voedselbank 
Afgelopen week zijn de ingezamelde spullen door de diaconie naar de voedselbank Heerenveen gebracht. De vrijwilliger die ons 
ontving had geen woorden voor de 4 winkelkarren met spullen die wij uitlaadden, zo blij was hij! Hij vertelde ons over de toename 
van gezinnen die ondersteuning krijgen van de voedselbank en hoe er vooral met Kerst veel moeite gedaan wordt om iedereen van 
etenswaren en andere artikelen te voorzien. Wij moeten vooral de heel hartelijke dank overbrengen en hij hoopt ons volgend jaar 
weer te zien! 

 
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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