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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 28 augustus 2022 4 september 2022 
Nieuwehorne 9.30u: Dhr. S. de Jong uit Joure 9.30u: Mw Douma-v/d Molen uit Leek 
Jubbega 9.30u: Dhr. T. Dorrepaal  

Voor de dienst koffiedrinken 

9.30u: Ds. P. Hulshof  

Voor de dienst koffiedrinken 
Mildam 9.30u: Ds. D. Hasper 

Dienst in Katlijk 

Na de dienst wordt een gemeentevergadering gehouden 
i.v.m. voortgang samenwerking ONH. Uiteraard is er dan 
ook koffie. 

9.30u: Gezamenlijke dienst in Nieuwehorne 

 

 

Bloemen 
ONH: De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar onze Oekraïense gasten achter 
de Vallei en naar Onno Roelevink  van de Schoterlandseweg Oudehorne. 
 
Kinderkring en oppas in Nieuwehorne 
Vanaf september (4 september is de eerste zondag) is er weer wekelijks oppas en 
Kinderkring in Nieuwehorne. De kinderen voor de oppas kunnen meteen naar het Trefpunt 
worden gebracht, de kinderkring-kinderen kunnen mee de kerk in, daar zal aandacht aan 
hen worden besteed, ze krijgen de kaars mee en we zingen elke week een kinderlied.  
 
Omtinken 
Vorige week schreef ik (Piet Hulshof) over de onderzoeken bij dhr. Ulbe Zwaga. Inmiddels is 
de uitslag bekend. Het blijkt dat er verkeerde uitzaaiingen zitten in de lever. Omdat het niet 
bekend is waar die vandaan komen, zullen er opnieuw onderzoeken plaatsvinden.. 
 
Het Kofje oerke ekstra is er weer! 
Op donderdag 1 september openen we weer de deuren van de Vallei voor 
een kopje koffie, een praatje of een knutselactiviteit. Vanaf 8.30 uur bent u 
van harte welkom tot 10.30 uur.  

Bramen oogsten!  
De bramentijd loopt af, we hebben gelukkig al enkele meldingen binnen van 
mensen die een bakje of zakje met bramen in de vriezer hebben gestopt. 
Het zou fijn zijn als daar nog een paar bij komen; hebt u bramen in de 
vriezer maar nog niet gemeld, dan graag bij ds Hulshof even melden. Ds 

Hasper is de komende weken niet beschikbaar vanwege vakantie.  
 
Agenda 

• 29 aug: Moderamenvergadering JSH om 16.30 uur in de Beage 

• 01 sep: Kofje oerke ekstra vanaf 8.30 in de Vallei 

• 05 sep: Kerkenraadsvergadering JSH om 19.45 uur in de Beage 



• t/m 10 sep: Tsjerkepaad Fryslan Nijhoarne, iedere zaterdag van 13.30 t/m 17.00 uur 
(www.tjserkepaad.nl ) 

 
Berichten van de diaconieën 
ONH 
De collecte diaconie tijdens de dienst is voor jeugddorp de Glind. Jeugddorp 
De Glind is een gewoon, klein, open en groen dorpje tussen Barneveld en 
Amersfoort. Er wonen ongeveer 700 mensen. Bijzonder is dat achter 25 van 
de 140 voordeuren een gezinshuis zit. Daar vinden ruim 120 
uithuisgeplaatste kinderen een thuis. In De Glind kunnen kinderen, jongeren 
en jongvolwassenen al decennialang veilig opgroeien en/of werken aan hun 
toekomst.  
 
 
Er zijn voorzieningen op alle leefgebieden. Je kunt er wonen in gezinshuizen, naar school 
gaan, een leerwerktraject volgen en gebruik maken van speciale vrijetijdsvoorzieningen. Het 
unieke aan Jeugddorp De Glind is dat het echte leven zich op maat in een kleinschalige en 
veilige dorpse context afspeelt. En niet zomaar een dorp, maar een dorp met decennialange 
ervaring met en gedegen kennis over jeugdigen met complexe ontwikkelvragen.  
 
Dit zorgt ervoor dat jeugdigen in De Glind optimaal kunnen leren in, van en over het echte 
leven. In het Jeugddorp maken jeugdigen deel uit van de dorpsgemeenschap. In De Glind 
ben je niet het enige kind dat niet bij zijn eigen ouders woont, of zich ‘anders’ gedraagt. Je 
wordt er herkend en erkend. Je hoort erbij en je doet mee. Wij vragen uw bijdrage voor dit 
prachtige project, van harte aanbevolen! 
 
 
 
KM 
De 1e collecte is voor Dorcas  Dit is een christelijke internationale hulporganisatie die in 
achttien landen in Oost-Europa en Afrika 180 projecten van lokale partnerorganisaties 
ondersteunt. Dorcas helpt, geïnspireerd door Mattheüs 25, de allerarmsten in de wereld, en 
werkt bij voorkeur met lokale partners, zoals plaatselijke kerken of organisaties. 
 
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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It giet oan!       Bijlage 1 
 
Een nieuwtje waar velen van ons naar uitgekeken hebben: de 
eerste stappen voor de renovatie van het kerkgebouw in 
Oudehorne zijn gezet!  
 
De bouwcommissie laat weten dat de isolatie van het plafond 
inmiddels gebeurd is. Boven het zichtbare plafond zit een ruimte 
van 2 meter, waarvan de vloer nu een degelijke isolatielaag heeft 
gekregen. Afgelopen vrijdag bleek dat de volgende stappen sneller 
van start kunnen dan aanvankelijk verwacht. Het orgel is nu  
ingepakt en in de komende weken moeten de banken er uit als 
voorbereiding op de aanleg van een nieuwe vloer met 
vloerverwarming.  

Ook zullen binnenkort de voorzetramen worden vervangen, de oude isoleerden onvoldoende (velen 
van ons herinneren zich de hardnekkige tocht in de wintermaanden). Het isoleren van de muren 
staat ook op het programma.  
Verschillende aanbestedingen zijn gedaan. Nu de bouwvak voorbij is verwacht de bouwcommissie 
binnenkort meer te weten over offertes, tijdspaden en werkzaamheden. Duidelijk is in elk geval dat 
de komende periode het kerkgebouw even niet beschikbaar is voor de erediensten.  
Gelukkig hebben we in Nieuwehorne een prachtig kerkgebouw staan waar we kunnen samenkomen. 
Tot de feestelijke opening van Oudehorne zullen we daar kerken. Voor diensten die meer ruimte 
nodig hebben wordt nagedacht over goede alternatieven.  
Door de toch vrij plotselinge stroomversnelling waarin alles nu zit is nog niet alles geregeld en 
afgesproken. Over de kindernevendienst, het koffie drinken na de dienst, de beamer en de 
livestream en alle kleine en grote veranderingen die dit meebrengt houden we u de komende 
periode via de Nieuwsbrieven en de kerkbladen op de hoogte.  
 
De banken gaan er uit! 
 
Wie wil meehelpen met het verwijderen van de kerkbanken? Om kosten te besparen willen we 
zoveel mogelijk voorbereidend werk zelf doen en daarbij wordt af en toe uw hulp gevraagd.  
Veel mensen hebben herinneringen aan de trouwe kerkbankjes, sommigen van u zitten al jaren in 
hetzelfde bankje. Wie dat wil kan een kerkbank kopen, u kunt een bod uitbrengen en zodra de 
banken de kerk uit zijn kunt u er 1 ophalen, of ze worden bij u thuis gebracht (in de omgeving).  
Zondagmiddag a.s. is de kerk open van 3-4 uur, als u graag die ene bank wilt kopen waar uw familie 
altijd zat kunt u een sticker plakken op de betreffende bank.  
 
Uiteraard kunt u ook algemeen bod doen op een kerkbank.  
 
Voor meehelpen bij het breekwerk kunt u zich melden bij Klaas Meekma, 626177.  
 
Voor het uitbrengen van een bod op een kerkbank kunt u mailen naar de scriba Reinoud ter Haar: 
raterhaar@gmail.com of bellen: 06-42248644 
 
U kunt ook een briefje in de brievenbus van de kerk doen.  
 
Namens uw kerkenraad, Reinoud ter Haar.  
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