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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

 

 
Bloemen 
ONH: De bloemen zijn gegaan naar Mevrouw Brandsma uit Nieuwehorne 
JSH: Bloemen zijn als een bemoedigende groet gegaan naar mevr. F. van der Wier  
K/M: De bloemen van afgelopen zondag zijn naar Wiebe en Anneke Hoekstra gegaan. 
 
Gezocht : Een kalligrafeerder (schoonschrijver) die voor ons de namen in het doopboek wil schrijven. 
Beheers jij deze vorm van kunst dan willen we graag een beroep op je doen. De laatste dopelingen staan nog op een inlegvelletje in 
het doopboek dat moet natuurlijk anders. Wil jij dat voor ons doen? Stuur een berichtje of bel naar Thea Hofman 0516-451329/06 
14815770 
 
Kinderkring 
Ik kan niet wachten...... advent! 
De eerste kaars mag branden. 
Wij zien een beetje licht. 
Dat ook voor ons gaat schijnen. 
Is dat geen mooi gezicht? 
 
Zondag start de adventsperiode. In deze tijd kijken we uit naar de komst van Jezus. We wachten op kerst! Iedere adventszondag 
starten we met elkaar in de kerk. Er zal verteld worden wie er destijds allemaal ook hebben gewacht op de geboorte van Jezus. Ook 
wordt er elke zondag een adventskaars aangestoken. Daarna gaan we naar het Trefpunt om met elkaar aan de slag te gaan met het 
bouwen van een kerstlantaarn. Met kerst zullen we het resultaat laten zien aan iedereen in de kerk. Doe je mee? 
 
Extra handen gezocht tijdens t Kofje oerke ekstra 
Op donderdag 1 december kunnen we wel een paar extra handen gebruiken om 1100 posters bij de Elisabethbodes in te steken. 
Komt u/kom jij gezellig meehelpen? De koffie en (Sinterklaas)lekkernijen staan vanaf 8.30 uur klaar, waar we deze ochtend het 

nuttige met het aangename willen verenigen. U kunt langskomen wanneer u wilt en we verwachten rond 10.30 uur klaar te zijn😊.  
Locatie: Soosruimte in de Vallei te Oudehorne 
 
Bloemschikken woensdag 14 dec om 14.00u 
Er is weer gelegenheid om een kerststuk te maken in de Vallei te Oudehorne. Woensdag 14 dec maken we een 
mooie krans voor op tafel. Er worden alvast 2 voorbeelden gemaakt.  
Iedereen, die coniferen, klimop, hortensia,s, of ander groen in de tuin heeft, mag dit meenemen. 
We hopen weer op een gezellige middag met een hapje en een drankje. De kosten zijn 10 euro p.p. 
Opgave (graag voor 7 dec) bij:  Jantine Roos. Tel nr: 06-15265458  / Oeke Westra:  Tel nr 0513-541309 
Iedereen is van harte welkom (niet leeftijd gebonden). 

 
Kerstengelen 

In de weken voor Kerst gaan de engelen weer vliegen! In de vier Adventsweken zullen zij mensen in de gemeente die 
wat extra aandacht kunnen gebruiken verrassen met een kleine attentie.  

We hebben alweer een mooie lijst met engelen die mee gaan doen! Heeft u / heb jij je nog nieta 
aangemeld maar lijkt het je leuk om mee te vliegen, meld je dan t/m 27 nov aan bij ONH: Ineke van der 

Water (tel 542787) of K/M: Tienke ten Hoeve (tel. 0513-541638) of ds Dingena Hasper (06-44199474). Ook als je 
iemand wilt aanmelden als adres voor de engeltjes kun je je bij ons melden. Dit hoeven geen kerkleden te zijn! 
 
 
 
 

 

Kerkdiensten 27 november 2022     1e Advent 4 december 2022    2e Advent 

Nieuwehorne 9.30u Ds. Dingena Hasper 
Doopdienst Jens Jongsma 

Collecte voor Voedselbank 

9.30u Ds. Dingena Hasper  

Viering HA en koffiedrinken 

Jubbega 9.30u Ds. Piet Hulshof  9.30u  ds. Piet Hulshof 
Viering HA en koffiedrinken 

Katlijk/Mildam 

 
9.30u Dhr. B. van Brug 
Dienst in Mildam 

9.30u Ds. E. van der Sluis 
Dienst in Mildam 



Agenda                                                                
• 28 november: Ik mis je- middag en -avond. Gespreksbijeenkomst rond verlies, zie bijlage.  

• 25 nov: Club JSH (20.00 uur in de Beage) 

• Club: 2 december: Sinterklaasavond in de Vallei v.a 19.30 uur. We gaan van te voren lootjes trekken.  
Meer info geven we 18 november 

• 3, 4, 17 en 18 dec. Expositie Kerstverhaal in PKN kerk in Noordwolde 

• 5 december, half 8 vierde bijeenkomst Bijbelstudie Heilige Geest met gebedsbijeenkomst na afloop.  

• 14 dec Bloemschikken in de Vallei, 14.00u 

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

• 26 december Kerstviering voor Oekraïners met kerstdiner (zie bijlage) 

• 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 
 
 

Gezocht: mensen die willen helpen bij de voorbereiding en/of op de namiddag van 26 december zelf om 
voor onze gasten uit Oekraïne deze eerste Kerst ver van huis toch tot een mooi feest te maken. Zie bijlage 
voor verdere info! 
 

Diaconieën  
ONH 
Zondag, 1e advent, start onze actie voor de voedselbank.  
27 november – 1e adventszondag – collecte tijdens de dienst is voor de voedselbank 
Het is ook afgelopen jaar weer gebleken dat de voedselbanken BROODNODIG zijn! 
De missie van de voedselbank: Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan 
mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. De voedselbank doet dat uitsluitend 
met vrijwilligers. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. 
De voedselbanken helpen diegenen die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk 
te voorzien van voedselhulp. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken 
ze samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen 
voor dat armoede wordt bestreden en mensen voldoende te eten hebben! 
Vanaf zondag kunt u 4 adventsweken producten meenemen naar de kerk (zie de 
boodschappenlijst) en inleveren, doordeweeks kan dit bij de Vallei, de smokersbank buiten is 
omgedoopt tot voedselbank. We hopen op deze manier een bijdrage te kunnen leveren, 
laten we met z’n allen zorgen voor een mooi resultaat!  

 
JSH 
Opname 
Er is een opname gemaakt van de gedachtenisdienst van afgelopen zondag. Die staat op ons YouTube-kanaal 
"Oosthoekgemeenten". Dit is de link: https://youtu.be/6skR0H3mw3E 
 
Bloemen JSH 
Kent u iemand voor de bloemen? Die vraag wordt soms in de kerkdienst gesteld. Het is mooier als dat van tevoren bekend is en 
meegenomen kan worden met de afkondigingen. Dus als u of jij iemand weet voor de bloemen, dan horen we dat graag! Bedankt. 
 

K/M 
De 1e collecte is zondag voor het werelddiaconaat. (Kerk in Actie) Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet een stichting 
zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige plek en een 
toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun 
rechten zijn. Het centrum is voor honderd kinderen en jongeren een veilige haven te midden van een omgeving vol armoede, 
geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van papier maken (filigraan) en leren groenten verbouwen in de 
moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze 
leren koken met gezonde Colombiaanse producten. Ook tienermoeders vinden hier hun plek. De medewerkers onderhouden 
contact met ouders, verzorgers en leraren van de kinderen. 
 
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.  

https://youtu.be/6skR0H3mw3E
mailto:nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com


Ik mis je – momenten 
 

‘Ik mis je’ is de naam van een programma op tv, 

waar gesprekjes met mensen over een dierbare 

overledene centraal staan.  

De eerste periode na een overlijden is er vaak volop aandacht voor het verdriet 

en gemis, maar na een tijdje raken de meeste mensen om je heen er aan 

gewend; ze beginnen er niet meer over en soms krijg je zelfs het gevoel dat je 

er zelf ook maar beter over kunt zwijgen.  

Maar het missen blijft, de lege plek, ook na vele 

jaren.  

Dromen die je had en die niet uitkwamen. De stilte 

bij het thuiskomen. De leeftijdgenoten van je 

overleden kind die volwassen werden en je steeds 

weer confronteren met wat had kunnen zijn.  

Maar ook het langzaam kwijtraken van een 

dierbaar iemand aan dementie, of verdriet over 

een scheiding of een kind dat niet meer thuiskomt; 

gemis is in veel vormen aanwezig.  

De herkenning door en voor anderen die ook leven 

met gemis verbindt ons met elkaar en kan troosten 

en helpen.  

 

Op maandag 28 november is er gelegenheid om met elkaar 

hierover te spreken, herinneringen te delen en elkaar te 

steunen, en helpen.  

U/ je bent van harte welkom vanaf half 3 ’s middags en vanaf 

half 8 ’s avonds; we beginnen met koffie/thee en vanaf 4 uur 

en vanaf 8 uur beginnen we met het programma.  

Het pastorale team 

Ineke van der Water, Roelof Porte, Thea Hofman, Jelle Jongsma en ds Dingena 

Hasper 



 
Tijdens de Adventsperiode en in aanloop naar de feestdagen kijken we vaak terug op het afgelopen 

jaar. Er is veel gebeurd! Zo ontvingen wij in onze dorpen ‘ineens’ door de oorlog in Oekraïne, 

meerdere vluchtelingen. Deze mensen wonen nu bij ons, ver van hun geboorteland, ver van familie en 

vrienden in een totaal andere omgeving en zij gaan voor het eerst Kerst vieren in Friesland.  

Met deze gedachte en vanuit dit gevoel, ontstond het volgende idee… 

Orthodox Kerstmis 

In Oekraïne vieren ze op zaterdag 7 en zondag 8 januari het Orthodox Kerstmis, echter nu zij eenmaal 

in Nederland verblijven, willen we hen tijdens de komende feestdagen een Nederlandse kerstfeest 

met een Oekraïens tintje aanbieden.  

Alle gevluchte Oekraïners in de Oosthoekgemeenten 

(Jubbega, Hoornsterzwaag, Schurega, Oude- en 

Nieuwehorne, Katlijk en Mildam), gemeente Ter Holten  

(Olde- en Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard) en 

Oldeberkoop worden uitgenodigd om op maandag 26 

december, 2e Kerstdag, een speciale kerkdienst bij te 

wonen en aansluitend te genieten van een kerstmaaltijd.  

 

Kerstdienst op 2e kerstdag 

De kerkdienst vindt plaats in de kerk in Nieuwehorne en wordt geleid door 

dominee Jouke Droogsma en dominee Piet Hulshof. Deze dienst zal herkenbaar 

zijn voor Oekraïners en worden vertaald. Het kerstevangelie mag uiteraard niet 

ontbreken.  

 

Kerstdiner voor alle Oekraïners 

Na de kerkdienst volgt er een traditionele Hollandse 

kerstavond: we gaan gourmetten! We verwachten we circa 

40 Oekraïners uit de bovengenoemde dorpen die van een 

driegangen diner zullen genieten. We laten hen kennis 

maken met een Nederlandse gewoonte; gourmetten. Het vlees, sausjes, de salades en aanverwante 

benodigdheden worden geregeld. Het voor- en nagerecht wordt door Oekraïners zelf verzorgd. 

 

Praktisch - wat hebben we nodig: 

Naast praktische dingen zoals 6 gourmetstellen, vlees, sausjes en dranken, hebben we ook húlp 

nodig. Zo hebben we vanuit iedere gemeente één (of twee    ) contactpersoon nodig, want zowel de 

Oekraïners moeten worden uitgenodigd, maar ook de gemeente zelf moet worden geïnformeerd.  

Voor de feestdagen hebben we circa 4 mensen nodig die de ruimte waar we gaan eten in 

feeststemming weten om te toveren en 5 mensen die op tweede Kerstdag willen (be)dienen tijdens 

het kerstdiner.  

Dit ambitieuze plan kunnen we niet realiseren zonder de hulp van vrijwilligers. Daarom doen we via 

deze nieuwsbrief een beroep op u / jou.  

Misschien zijn er mensen die met de feestdagen juist iets voor een ander willen betekenen, kom dan 

helpen en vier (en dien) samen de geboorte van Jezus tijdens deze bijzondere kerstmiddag. 

Aanmelden om mee te helpen, kan bij Dingena Hasper – telnr. 06 44 19 94 74 of 

Abeltje van Vliet – telnr. 0513 43 6601 of 06 1997 49 69, email abeltjeroen@hotmail.com  

Kerst voor onze Oekraïense gasten 

mailto:abeltjeroen@hotmail.com

