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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 
Kerkdiensten 26 maart 2023 2 april 2023  - Palmpasen 

Nieuwehorne 9.30 uur ds Dingena Hasper 

 

Gezamenlijke dienst in 
Nieuwehorne 

9.30u ds. Dingena Hasper Gezamenlijke dienst met 
KM 

Katlijk/Mildam 

 

9. 30u Nieuwehorne, gezamenlijke dienst KM en ONH 

Jubbega  

 

9.30u ds. Piet Hulshof  

Na de dienst koffiedrinken 

 
Bloemen 
ONH: Met een groet van de gemeente zijn de bloemen gegaan naar Alle en Annie van der Wal in Nieuwehorne. 
JSH: De bloemen van JSH zijn als een bemoediging gegaan naar Wiebe Blaauw, 
K/M: De bloemen uit de kerk zijn met dank voor veel hulp naar Jan Uiterwijk gegaan. 
 
K/M: 26 maart: Doopdienst Its Jongsma in Nieuwehorne 
De dienst van 26 maart is niet in Mildam zoals aangegeven in “Contact” maar wordt een gezamenlijke doopdienst in Nieuwe-
horne. 
 
JSH: Aanstaande zondag is er een gezamenlijke doopdienst in de kerk van Nieuwehorne. Als u vervoer nodig heeft en graag mee 
wilt rijden, dan kunt u zich opgeven bij Piet Geertsma, tel. 06 52341282. 
 
Geboren 
Andrys en Liesbeth Aardema werden woensdag 15 maart verblijd met de geboorte van hun zoon Teun. “Ontvangen in geloof, 
teken van hoop en geboren uit liefde” staat er op het geboortekaartje. De volledige naam van Teun is Teun Menno.  
We feliciteren jullie van harte met dit bijzondere geschenk. 
 

Kinderkring - Zondag 26 maart - Kom!  
Vandaag gaat het over de vertelling uit Johannes 11:1-44. Lazarus, een vriend van Jezus, is gestorven. Jezus gaat naar hem toe en 
roept Lazarus tevoorschijn uit het graf. Dopen: Deze zondag wordt Its Jongsma gedoopt. We starten met elkaar in 
de kerk om naar de uitleg van het thema van deze zondag te luisteren. Daarna gaan we naar onze eigen ruimte. 
Voor het dopen komen we met de dopeling weer terug in de kerk.  
 

Kinderkring – nieuws: Palmpasenstokken versieren. 

Op zaterdag 1 april gaan we in het Trefpunt aan de slag met het maken van Palmpasenstokken. Kinderen zijn, 
met hun ouders, welkom om 14.00 uur. De Kinderkring zorgt ervoor dat alle materialen klaarliggen. De 
verwachting is dat we rond 15.00/15.30 uur klaar zijn. Alle kinderen zijn op zondag 2 april welkom in de kerk 
waar ze tijdens een optocht in de kerk de mooie stokken kunnen showen! 

 
Cadeautjes kopen: Vrijdag 7 april willen we met een groepje kinderen in Gorredijk cadeautjes kopen van het geld wat ingezameld 
is met de actie Feestbox. Als je graag mee wilt om cadeautjes uit te zoeken: we verzamelen om 15.00 uur bij de Vallei om vanaf 
daar naar Gorredijk te vertrekken. Graag opgeven bij Abeltje (abeltjeroen@hotmail.com) of Jeltje (jeltje.gerard@gmail.com). 
Voor wie zijn de cadeautjes in de feestbox? 
We hebben contact met de voedselbank Joure, de kinderen van de klanten van de voedselbank gaan onze ingezamelde 
cadeautjes krijgen. Ons streven is om zoveel mogelijk kinderen blij te maken en we vertrouwen erop dat dit gaat lukken. Samen 
met u! 

 
Vrijwilligersavond: woe. 12 april 
Beste vrijwilliger, de inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor onze kerk. Als dank daarvoor nodigt het college 
van kerkrentmeesters alle vrijwilligers met partner uit voor een buffet. 
Datum: woensdag 12 april 2023. Locatie: de Vallei. Aanvang: 18.30 uur (inloop), 19.00 uur (buffet) 
Opgave voor zaterdag 1 april 2023 bij: Rommie 0513-541578 / Geke 0513-546661 / Anny 0513-542238 
 
 
 
 
 
Vorming en Toerusting: 28 maart in Gorredijk 

mailto:abeltjeroen@hotmail.com
mailto:jeltje.gerard@gmail.com


Franciscus en de Christus van San Damiano [info zie kerkblad]. Een presentatie met beeld en geluid. Uitleg door pastoor K Tolboom 
en mevr. M. Ter Boekhorst. 28 maart 19.30 in de parochie van Gorredijk Compagnonsstraat 102a . Bijdrage 3 euro 
Opgave; Pietsje v.d. Molen 06-25278905 of via de  mail; vormingentoerustingoosthoek@gmail.com 
 

 
Bijbelstudie & Gebedsgroep 

De Bijbelstudie over de Heilige Geest is afgelopen, de gebedsgroep gaat door. Tot Pasen houden we via de 
appgroep contact en blijven bidden voor wat er bij ons wordt gemeld. Op donderdag 13 april gaan we weer 
beginnen met het volgende onderwerp, die avond zal Lykele Zwanenburg ons meenemen in het boekje 'De 
Kracht van gebed'. Als u belangstelling hebt, meldt u dan bij Lykele (06-10242204), dan krijgt u het boekje te 
voorbereiding in de bus of u kunt het afhalen.  

 
Belangrijke gemeenteavond JSH 
Donderdag 30 maart is er in de Beage een belangrijke gemeenteavond Aanvang 20.00 uur. 
In het programma voor de pauze wil de kerkenraad graag met u van gedachten wisselen betreffende allerlei aspecten van onze 
kerkelijke gemeente. Aan de orde komen o.a. gemeenschappelijke kerkdiensten en welke activiteiten u als gemeentelid buiten de 
kerkdiensten om mist en graag georganiseerd zou willen hebben. Door in kleine groepen in een spelvorm hierover van gedachten 
te wisselen, kunnen we de uitkomsten/meningen daarna gezamenlijk bespreken. 
Na de pauze is er eerst een kort moment ingepland om de jaarrekeningen van de kerk en de diaconie te bespreken. De rekeningen 
van de overige geledingen liggen ter inzage. Omdat de belangstelling voor een aparte financiële gemeente avond zeer gering is, is 
voor een vorm van een gecombineerde gemeente avond gekozen.  
Hierna gaat de avond verder over de middelen die de kerk heeft ontvangen uit de erfenis van wijlen mevr. Wimke Berends van 
Dijk. Samen met u wil de kerkenraad van gedachten wisselen over hoe verder om te gaan met deze middelen en hoe deze te be-
steden. U heeft hierbij de mogelijkheid eventuele voorstellen te doen. 
Rond 22.00 uur willen we deze avond afsluiten om daarna onder het genot van een hapje en een drankje nog even gezellig bij 
elkaar te zijn. 
Gezien de belangrijke beslissingen die naar aanleiding van deze avond genomen kunnen worden hopen wij op een grote opkomst. 
Uw kerkenraad. 

 

Diaconieën:  
ONH: 26 maart-collecte tijdens de dienst is voor het diaconaal quotum, 3e collecte is voor Kerk in actie, Werelddiaconaat, 
Bangladesh. In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet 
aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden 
daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk 
begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien of computerspecialist, en krijgen daarnaast 
training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. 
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en andere werelddiaconale projecten. 
Helpt u mee om deze collecte tot een groot succes te maken? Hartelijk dank! 
 
JSH: Commissie nieuwe diensten 

 
Agenda: 
27 maart: Kerkenraad JSH (19.45 uur in de Beage) 
27 maart: Back2Basics (GGG / 20.00 uur in de Vallei) 
28 maart: V&T: Franciscus en de Christus van San Damiano, 19.30u in Parochie, Gorredijk 

30 maart: JSH: Gemeenteavond in de Beage in Jubbega, 20.00u 
31 maart: JSH: Club (20.00u in de Beage) 
9 april: Paas-event: Breakfree, 19.45u Dorpshuis de Bult in Ter Idzard. 
12 april: Vrijwilligersavond 
13 april: Start “De Kracht van het gebed” o.l.v. Lykele Zwanenburg 
17 april: Back2Basics (GGG / 20.00 uur in de Vallei) 
24 april: Back2Basics (GGG / 20.00 uur in de Vallei) 
 
 
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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Verbouwing van de kerk van Oudehorne.  

Er wordt hard gewerkt in de kerk van Oudehorne. In het kerkblad zal een uitgebreid overzicht 

worden geplaatst over hoe de zaken er nu voor staan. Daar ook staat een oproep om helpers: 

iedereen die wil schilderen, sausen, gipsplaten bevestigen, isoleren, eenvoudige en meer 

specialistische klussen maar ook schoonmakers en mensen die allerlei hand- en spandiensten er 

omheen willen doen. Vele handen maken licht werk. De momenten waarop gewerkt kan worden 

hangt af van wie helpen kan.  

Wie wil meehelpen graag melden bij:  Klaas Meekma 

0615048736 

Komende zaterdag, 29 maart moeten de voorzetramen worden 

schoongemaakt, dat moet heel grondig omdat na plaatsing één van 

de zijden niet meer bereikbaar is. Wie wil daar bij komen helpen? 

Graag melden bij Geke de Jong (06-29913780).  

U kunt gerust eens komen kijken tussendoor, als er mensen aan 

het werk zijn is de deur open.  


