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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 27 februari 2022 6 maart 2022 

Oudehorne 9.30u ds. D. Hasper 
Kinderen van één Vader Gezamenlijke 
zendingsdienst m.m.v. Evelien  Vrolijk van Kerk 
in Actie over Rwanda en van  de Vrije Fries. 

9.30 E v/d Sluis 
1ste zondag 40 dagen tijd 

Jubbega 9.30u Gezamenlijke zendingsdienst in 
Oudehorne 

9.30 uur ds. Dingena Hasper  
Fryske tsjinst yn de tsjerke fan Skuorregea 

Mildam 9.30u ds. P. K. Pit, Drachten 9.30 ds. S. de Jong 
1ste zondag 40 dagen tijd 

 
Op zondag 27 februari is er in Oudehorne een heel bijzondere dienst in het kader van de zendingszondag (laatste zondag 
van  februari). Dit is een dienst voor jong en oud, we horen over het leven van mensen in Rwanda en over kinderen die 
worden  opgevangen in gezinshuizen omdat hun ouders zijn overleden aan Aids. Het is heel inspirerend om te zien hoe 
mensen daar  leven, samen geloven en met enthousiasme een leven aan het opbouwen zijn! M.m.v. Evelien Vrolijk van 
Kerk in Actie en  Christelijke muziekvereniging de Vrije Fries. 

 
Bloemen  
De bloemen van JHS zijn gegaan naar de Titus Hoekstra. In ONH is een bloemengroet naar fam. 
Zwanenburg in Oudehorne en fam. Vink in Nieuwehorne.   

 
Omtinken 
Lykele Zwanenburg is herstellende van een nieuwe operatie, die goed gegaan is en nieuwe hoop op 
verbetering geeft. Kleine goede momenten geven hoop, maar het is een lange weg. Heel veel sterkte Lykele, ook voor Romkje. 
En gefeliciteerd met jullie nieuwe kleinzoon Rens! Een prachtig kindje, een bron van nieuwe hoop en zegen. 
 
Mw. M. Vink - van Breen is weer goed thuisgekomen na een kleine twee weken ziekenhuis vanwege een herseninfarct. We zijn 
dankbaar dat alles weer zo goed gaat en wensen u een goed een voorspoedig herstel! 
 

JSH: kaarten maken vrijdag 25 februari, de Beage, Jubbega  
Verjaardagskaarten, beterschapskaarten, huwelijksjubilea, met-pensioen-kaarten, geboortekaarten, 
verhuiskaarten, geslaagd kaarten, enz.….. We gaan vrijdag van 9.30u - 11.00u weer kaarten maken in de 
Beage in Jubbega. U bent van harte uitgenodigd om aan te schuiven, al dan niet met uw eigen materiaal. Er is 
sowieso veel knutselspul aanwezig. Onder het genot van koffie en koek, maken we er samen een gezellige 
ochtend van. Tot ziens, bij de kerk in Jubbega. 
Kunt u niet komen, maar wilt u wel materialen of kaarten doneren? Heel graag! 06-13681303, Eileen van 
Blerk. 

 
V&T: Bijbelvertalingen door de eeuwen heen, dinsdag 8 maart, het Trefpunt in Mildam, 20.00u. 
Er is veel te vertellen over Bijbelvertalingen door de eeuwen heen. De boodschap van de Bijbel is zo belangrijk dat zoveel 
mogelijk mensen er kennis van moeten kunnen nemen. En dat bereik je niet door de Bijbelse geschriften maar onvertaald te 
laten. Ds. Dingena Hasper en pastoor Koos Tolboom leiden u rond in de wereld van het vertalen van de bijbel. Hoeveel 
Bijbelvertalingen zijn er binnen het Nederlandse taalgebied tot stand gekomen? Welke vertaling gebruikt u het liefst? 

Opgave: vormingentoerustingoosthoek@gmail.com/ telefonisch: 06-40204093 (Marleen te 
Boekhorst) of 06-25278905 (Pietsje v.d. Molen)  Bijdrage: € 3,- 
Alvast noteren: 12 april: “De Kruisweg” door pastoor Tolboom, 26 april: ‘Het leven van Levinas’ 
door ds. C Schlette 
 

  

mailto:vormingentoerustingoosthoek@gmail.com


Berichten van de diaconieën: 
ONH:  
27 februari – zendingszondag, collecte tijdens de dienst is voor Rwanda 
Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda 
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van 
de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, 
ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De 
Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij 
nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer 
gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe 
belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld 
aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we 
uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel. 
 
Denkt u aan het inleveren van de kaarten voor de Paasgroetenactie? Graag inleveren voor 6 maart zodat de diaconie ze op tijd 
kan terugsturen, dank u wel. 

 
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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