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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten

Kerkdiensten 2 januari 2022 9 januari 2022     
Oudehorne Livestream vanuit Oudehorne

9.30 u ds. Piet Hulshof
9.30u Livestream vanuit Oudehorne met ds 
Dingena Hasper en Gospelgroep Sinjael uit 
Donkerbroek

Jubbega
Mildam

Kerst 2021
Tussen 19 december en 2 januari zijn er geen kerkdiensten. We vieren dit jaar Kerst en Oud en Nieuw vanuit huis, 
met de Kerstdienst/film, de Kerstengelen, de Oudjaaroverdenking bij het vuur. We willen u en jou vragen om in 
gedachten de mensen om u heen af te gaan; hebt u buren of buurtgenoten die wel een kaartje of lichtje gebruiken 
kunnen? We missen het feest en de uitbundigheid, maar de allereerste Kerst was immers ook heel eenvoudig en 
heeft de wereld veranderd. Het licht en de warmte van Kerst verspreiden we samen....

Kerst en Oud&Nieuw 2021 in de drie Oosthoekgemeentes
Op 24 december zal de film vanaf 19u te zien zijn op het YouTubekanaal Oosthoekgemeenten en via
de websites van PG de Regenboog en PG Jubbega eo. 
De Oudjaarsdienst is vanaf 19 uur op 31 december te zien, eveneens op het YouTubekanaal.

Bloemen
Met een groet van de gemeente zijn de bloemen gegaan naar Mevr. F. Terpstra uit Nieuwehorne.

Kinderkring: Wat neem je mee? Lucas 2: 1 - 20 
Jezus wordt geboren in Bethlehem. Maria wikkelt hem in doeken en legt hem in een voederbak, want in de herberg 
is geen plaats. Voor herders in het veld gaat de hemel open, zij horen een bijzonder bericht en gaan meteen op weg 
naar de stal. Het kinderkerstfeest is gevierd op 19 december met een bijzondere Kerst-Drive tru. 

Zandtovenaar 
De opnamen met de Zandtovenaar, van 12 dec vanaf Crackstate, zijn nog terug te
kijken op de televisie op:
 Zaterdag 25 december om 12:15 op NPO 1 (direct na de kersttoespraak van

de koning) en om 19:30 nog een keer op NPO 3

Diaconie ONH
Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is een stichting die vanuit 
christelijke levensovertuiging onderdak biedt aan mensen die dat nodig hebben.
In de opvangboerderij zijn nu elf appartementen gesitueerd en één crisis opvangkamer. De naastgelegen woning 
met twee appartementen, valt ook onder de vlag van de opvang. 
Stichting Lichtpuntopvang heeft veel te bieden, namelijk Opvang, Begeleiding, Ontmoeting en Dagbesteding. 
Gesteund door bijna 150 vrijwilligers die betrokken zijn bij het Lichtpunt, giften van kerken en donateurs, kunnen zij 
mensen blijven opvangen en begeleiden. Van harte aanbevolen!

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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