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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 
Kerkdiensten 26 februari 2023 Zendingszondag 5 maart 2023 2e 40-dagentijd 

Nieuwehorne Gezamenlijke dienst in Jubbega 

Mét kinderkring! 
 

9.30u B van Tonder 

 
 

Jubbega 9.30u Ds. Dingena Hasper 

Zendingszondag, thema: “Gods liefde delen.” 

Collecte voor Fryslân foar Moldavië. 

Gezamenlijke dienst met ONH en K/M 

9.30 uur ds Dingena Hasper  

Fryske tsjinst yn Skuorregea 

Katlijk/Mildam 

 

Gezamenlijke dienst in Jubbega 

 

9.30u Ds. G. Martens 

 

 
Bloemen 
KM: De bloemen van afgelopen zondag zijn met een groet en als dank van de 
gemeente gegaan naar Yvonne Brouwer die op de valreep het orgel heeft bespeeld 
omdat de geplande organist niet op kwam dagen.  
JSH: De bloemen zijn als een bemoediging gegaan naar Willie Blaauw (Schoolweg). 
ONH: De bloemengroet voor zondag 19 februari gaat naar mevrouw Hartman, 
Noordwolderweg uit Oldeberkoop 
 
Kinderkring - Verander je mee? 
Dit is het thema tijdens de veertigdagentijd. Juist in deze tijd mogen we weten dat er altijd iets kan veranderen. In 
je eigen leven, voor de mensen om je heen en in de wereld. Als er verdrietige of nare dingen gebeuren, mogen we 
geloven dat God een nieuw begin maakt. En dat wij mogen meedoen met dat nieuwe begin. 
 
We starten het project op zondag 5 maart, een week later dan de eigenlijk planning van de veertigdagentijd. 
Hiervoor is gekozen omdat er de eerste zondag van de veertigdagentijd dienst is in Jubbega (daar is overigens wel 
KinderKring!). Iedere zondag zal er een uitleg over het thema zijn voordat de kinderen naar hun eigen ruimte gaan. 
Ook zullen we dan met elkaar een mooi bijpassend lied zingen. We kijken er naar uit om samen met elkaar op weg 
te gaan naar Pasen! 
 
Het kan weer, de Groot-huisbezoeken/Gemeentegesprekken! Dit jaar gaan we in gesprek over samen eten; heel 
belangrijk voor het gemeente-zijn! In het komende kerkblad staat de uitnodiging op blz. 24, met het 
opgaveformulier los ingevoegd. Schrijf de data vast in uw agenda en meld u aan middels het bijgevoegde 
opgaveformulier. Er zijn twee avonden en één middag ingepland, als er meer belangstelling is komen er nog data 
bij. Dus meld u ook aan als u niet kunt op één van de aangegeven dagen maar wel graag wilt komen. Via de 
Nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.   
 
40-dagentijdkalender 
Dit jaar is er geen 40-dagentijdkalender uitgedeeld. Wel zal er iedere week een speciale bijlage met de 
Nieuwsbrieven worden meegestuurd met voor elke dag een tekst of iets om over na te denken. Zo gaan we samen 
onderweg naar Pasen. Deze week deel 1. Zie bijlage voor deze informatie. 
 
Kerkblad digitaal als bijlage 
In aanloop naar het samengaan van de gemeenten Oude- en Nieuwehorne en Katlijk/Mildam is afgesproken dat PG 
De Regenboog voortaan periodiek het kerkblad van Katlijk/Mildam digitaal meestuurt als bijlage bij de nieuwsbrief. 
 
Op haar beurt stuurt Katlijk/Mildam voortaan periodiek kerkblad PG De Regenboog digitaal als bijlage mee bij haar 
nieuwsbrief. Zo ontvangen alle gemeenteleden van beide gemeenten beide digitale kerkbladen, als zij de 
nieuwsbrief digitaal ontvangen. 
 
 



Paas-event: Breakfree (persbericht: zie bijlage) 
Op 1e paasdag om 19.45 wordt er een speciaal Paas-event georganiseerd in Dorpshuis de Bult in Ter Idzard. 
Doelgroep 12 tot 40 jaar maar ouder ook welkom. Ds. Jouke Droogsma coördineert alles. 
Vier op deze bijzondere manier het Paasfeest mee en als jullie allemaal komen maken we er een 
jaarlijks terugkerend gebeuren van!! 
 

Van de diaconieën 
 

JSH: Warmte en licht voor Oekraïens front  
De strijders aan het Oekraïense front hebben het koud en nat. Om hen te ondersteunen, is in Opsterland 

en Ooststellingwerf het initiatief gestart om van kaarsresten, golfkarton 
en conservenblikken warmtekaarsen te maken. De soldaten gebruiken ze 
om hun handen te warmen, sokken te drogen en eten op te warmen. 
Alle soorten blikken (leeg), kaarsen en kaarsresten zijn welkom.  

Deze kunt u tot en met 26 februari inleveren bij de uitgang van de kerk.  
 
ONH 

Voor diegenen die paaskaarten hebben meegenomen; het is belangrijk dat u ze weer inlevert bij de diaconie. De 
kaarten worden in een verzamelenvelop gedaan en door de diaconie verzonden naar de PKN. Zelf versturen per 
post kan dus niet! 
U kunt ze aanstaande zondag inleveren of in de brievenbus gooien bij Berend Kramer. Hartelijk dank. 
 
Agenda:  
Back2Basics (GemeenteGroeiGroep) 
Maandag 27 februari gaan we verder met het thema: Wie is Jezus?  
Om 19.45 staat de koffie klaar en beginnen we om 20.00 uur. Ben je nog niet eerder op een avond geweest, je kunt nog steeds 
aansluiten. Iedereen is van harte welkom! 
 
Maandag 6 maart Bijbelstudie Heilige Geest (19:30u)  en gebedsgroep (20:30u) in de Vallei. Enkele ingebrachte vragen worden 
besproken en we gaan eer gaventest doen; wil je daar aan mee doen meld je dan uiterlijk vrijdag 3 maart op 06-44199474.  
 
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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Ook in de Veertigdagentijd 2023 doen wij met onze gemeente mee met de 

Paasgroetenactie. Schrijf een bemoedigende groet voor gevangenen in 

Nederland en Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. Zij kunnen zo’n 

hart onder de riem goed gebruiken.  

 

Een kaartje met Pasen 

Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden 

paaskaarten naar gevangenissen gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 2023 
organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie deze actie om gedetineerden een 

kaartje te sturen met Pasen. Het thema van dit jaar is 'Uit liefde voor jou’.  

Het ontvangen van een paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich dat er 
mensen zijn die zich inleven in hun situatie. “De vrouw die dit geschreven heeft, 

kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze kaart,” was de verbaasde reactie van 

een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet ontving.  

Aan de uitgang werden vorige week zondag door de diaconie de paaskaarten 

uitgedeeld. Mocht u een kaart thuis hebben volgen hier nogmaals de instructies: 
Schrijf een bemoedigende boodschap op de kaart. De 2e kaart (die niet beschreven 

is) is voor de gevangene die uw kaart ontvangt, deze kan de gevangene zelf 

opsturen. Op deze 2e (onbeschreven) kaart plakt u thuis een postzegel, deze kaart 
beschrijft u dus niet. U neemt de kaarten weer mee naar de kerk en levert ze in, de 

diaconie stuurt alle kaarten in een retourenvelop naar de PKN in Utrecht. Daar 
wordt voor de verdere afhandeling gezorgd. Het inleveren kan tot uiterlijk 26 

februari.  

We hopen dat de actie een succes wordt! 



 

 

Gemeentegesprekken 2023                                   
Oude- en Nieuwehorne, Katlijk en Mildam  
februari 2023 
  

Thema: Aan tafel! 
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen 
gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen 
eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het 
lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in 
gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. 
De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, 
gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij 
Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed.  
Het maakt je tot een ander mens.  
Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots 
te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt ontvangt 
leven in al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De Bijbel speelt hierbij een centrale rol. 
Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt is genoeg om van te leven en om uit 
te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in 
om genade handen en voeten te geven. 

 
Hoe ziet zo’n Gemeentegesprek eruit?  
Dit jaar gaan we de gemeentegesprekken beginnen met een  
gezamenlijke maaltijd.  
Wat betekent het om samen te eten, maar ook om samen bij onze Heer 
aan tafel te gaan, als we de Maaltijd van de Heer in de kerk vieren.  
U/jij bent van harte welkom!  

 

’s Middags begint de maaltijd om 12.00 uur, ’s avonds om 18.00 uur. Vanaf een half uur ervoor zijn de 
deuren open. Tijdens de maaltijd en erna, bij de koffie, is alle gelegenheid om met elkaar te praten 
over de betekenis van samen eten, nu en in Bijbelse tijden en natuurlijk over Avondmaal in de kerk 
vieren.  
 

Via het kerkblad en de Nieuwsbrieven worden deze uitnodigingen rondgestuurd, met opgaveformulier. 
 

Voor wie zijn deze gesprekken?   

Iedereen is welkom!  
 

Wanneer en waar?   

Donderdag 9 maart ’s avonds  Trefpunt in Nieuwehorne  

Maandag 13 maart ’s middags  Trefpunt in Nieuwehorne  

Maandag 13 maart ‘s avonds    Trefpunt in Nieuwehorne  

Dinsdag 21 maart ’s middags   Pastorie in Mildam, aansluitend op de koffieochtend  
  

Hoe kunt u zich aanmelden?  

1. Door bijgaand formulier in te vullen en in te leveren als u/jij naar de kerk komt  
op 26 februari (in Jubbega) of 5 maart.  

2. U/jij kunt mailen naar communicatie@pgderegenboog.nl 
3. U/jij kunt bellen naar Ineke van de Water, tel. 0513-542787 (voor Oude- en Nieuwehorne) of  

naar Marianne Kerkstra, 0513 542226 (voor Katlijk / Mildam).  
4. U/jij kunt een whatsapp bericht sturen naar 06-44199474 (ds. Hasper).  

 

Namens uw pastorale team,  

ds. Dingena Hasper 
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Opgaveformulier Gemeentegesprekken 2023  
 

Graag invullen en uiterlijk 5 maart  inleveren (zie genoemde 4 aanmeldopties) 
 

 Ja, ik/wij kom(en) graag meedoen op één van de volgende momenten met opgave van  

 een 1e en een 2e voorkeur. 

 

 Naam: …………………………………………………  

          Aantal: ………………………………personen 

 Adres: …………………………………………………                

 Telefoon: ………………………………….……   email: …………………………………………….. 

 Is er iets wat u/jij niet kunt eten? Graag aangeven: ………………………………………….. 

 

 
Donderdagavond 9 maart 
Start maaltijd 18.00 uur 
Trefpunt Nieuwehorne 
 

 
        
      ……………….….  keus 
 

 
Maandagmiddag 13 maart 
Start maaltijd 12.00 uur 
Trefpunt Nieuwehorne 
 

 
      
      …………….…….  keus 
 
 

 
Maandagavond 13 maart  
Start maaltijd 18.00 uur 
Trefpunt Nieuwehorne 
 

 
      
      …………….…….  keus 
 

 
Dinsdagmiddag 21 maart 
Pastorie van Mildam 
Start maaltijd aansluitend op 
koffieochtend (ca. 11.30 uur) 
 

        
        
      ……………….….  keus 
 

 

 
           Ik / wij wil(len) graag opgehaald worden deze avond/middag 
 
            Ik wil wel helpen met eten koken (soep of stamppot)  

 
Ik / wij wil(len) graag persoonlijk huisbezoek ontvangen van  

 * contactpersoon/ouderling/predikant (* keuze omcirkelen a.u.b) 

 

Om alle aanmeldingen zorgvuldig in te kunnen delen graag uiterlijk 5 maart  
doorgeven wanneer u wilt deelnemen, met opgave van 1e en 2e datumkeuze. 

 
Vóór 7 maart ontvangt u/jij bericht wanneer u/jij bent ingedeeld. 



In deze 40dagentijd leven we toe naar Pasen. 40 dagen waarin we stilstaan 

bij de liefde van God voor ons, en bij wat dat met ons doet.  

Verander je mee… ? is het thema van de kinderen, maar om mee te 

veranderen zijn we nooit te jong of te oud.  

Doe je mee? Teksten komen onder meer uit de Petrus-40 dagentijd kalender.  

Week 1 Tot rust komen 

Woensdag 22 februari is de 40-dagentijd begonnen, met aswoensdag  

Psalm 62: 6 en 7 Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten. Hij 

alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen. 

Donderdag 23 februari  

Voor welke dingen zou jij meer rust willen vinden? Wat houdt jou in de greep? Kun je je 

daar vrij van maken?  

Vrijdag 24 februari 

Psalm 130: 6  Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, meer dan 

wachters uitzien naar de morgen. 

Wachten kun je heel passief doen, afwachten en er zo min mogelijk over na denken. Je 

kunt ook actief wachten zoals deze wachters die speuren naar licht. Waar ontdekken wij 

sporen van Gods Licht in ons leven?   

Zaterdag 25 februari 

Numeri 9:17 Telkens als de wolk boven de tent omhoogging, reisden de Israëlieten verder. 

En ze rustten steeds uit op de plaats waar de wolk bleef hangen. 

Alles in de Schepping heeft op zijn tijd rust nodig. Juist om de lange reis vol te kunnen 

houden moest ook het volk regelmatig even stoppen en tot rust komen. Hoe doe jij dat, 

tot rust komen?  

Zondag 26 februari; vandaag is het Zendingszondag, welkom in de kerk! 

Maandag 27 februari 

Matth 11: 28-30 Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik 

zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig 

van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 

 Waar word jij moe van? Kun je dat bij Jezus brengen in gebed?  

Dinsdag 28 februari 

Neem mijn juk op je; is er verschil tussen wat we zelf op onze schouders nemen en wat 

Jezus op onze schouders legt?  

Woensdag 1 maart 

Om rust te vinden moeten we leren zachtmoedig te zijn en nederig van hart. Hoe kan ons 

dat helpen om die rust te vinden? Heb je daar ervaring mee?  

Donderdag 2 maart   

Breng vandaag één persoon of groep mensen die volgens jou rust hard 

nodig hebben in gebed bij God 


