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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten

Kerkdiensten 30  januari 2022     6 februari 2022
Oudehorne 9.30u Ds. Dingena Hasper, HA (zie bijlage 

diaconie)
9.30u Mw. Douma – v/d Molen, Leek

Jubbega 9.30u Ds. Piet Hulshof 9.30u Ds. Piet Hulshof
Gedachtenismaaltijd

Mildam 9.30u Ds. A.J. Fraanje, Drachten 9.30u Ds. Dingena Hasper
Heilig avondmaal in Katlijk

We mogen weer open! Vanaf 30 januari zijn alle kerken weer open. 
We mogen weer samen komen in de kerk! Wel blijven de vaste regels gelden: de 1,5 meter in de kerk aanhouden, 
tenzij u van hetzelfde huishouden bent,  mondkapjes op bij binnenkomst maar als u eenmaal zit mogen ze af. 
En uiteraard: als u klachten hebt, verkouden, koorts: blijf thuis en volg de dienst online. 
Zingen mag gelukkig ook weer, met mate. En de kinderkring (ON) gaat ook weer van start. 
Aanmelden is voorlopig niet nodig, u bent van harte welkom!

ONH 
Volgende week zondag 30 januari vieren we in Oudehorne weer samen in de kerk het Heilig Avondmaal.  
Dat wordt een extra feestelijke maaltijd, de eerste keer dat we weer samen mogen komen!
Als u niet kunt komen of om welke reden ook liever vanuit huw huis de dienst en de viering meemaakt wil de 
diaconie het mogelijk maken de benodigdheden (brood en wijn) op te halen. 
Opgave kan tot en met vrijdag, de 28e bij Pieter Schaper. 
Telefoonnummer:  06 19013258 (appen kan ook)
Mailen: pieterschaper@msn.com
U kunt aangeven voor hoeveel personen u de benodigdheden wil. 
Zaterdag 29 januari kunt u de benodigdheden ophalen bij de Vallei. De Vallei is open van 16.00 uur tot 17.00 uur.  
Als het lastig is voor u om brood en wijn op te halen kunnen we het ook bij u thuis brengen.  Graag aangeven. 

Collecte tijdens de dienst is voor de kledingbus: 
Sinds juli 2017 is de kledingbus actief in Súdwest Fryslân.
De doelstelling van de mobiele kledingbus is drieledig:
Ten eerste wil de kledingbus een bijdrage leveren aan de
ontmoetingsmogelijkheden en gemeenschapszin in de wijken en
plaatsen waar we komen. Mensen die kleding brengen of halen en
kunnen elkaar bij de koffietafel achter in de bus, ontmoetten.
Ten tweede biedt de kledingbus gratis kwalitatief goede kleding
aan. Ook kunnen boeken of speelgoed geleend of geruild worden.
Daarnaast nemen we kleding in die niet meer gedragen wordt.
Ten derde is de kledingbus een mooie plek voor mensen die weer eens wat werkervaring en werkstructuur willen 
opdoen. Ook mensen die wat rustiger aan willen doen wat werk betreft, vinden bij de kledingbus een alternatieve 
werkplek. Zonder donaties en sponsoring kan de kledingbus niet bestaan. Er wordt niet verdiend aan de kleding en 
de koffie. Mensen mogen een vrijwillige bijdrage in een collectebus doen. Deze vrijwillige bijdragen dekken niet de 
kosten voor brandstof, verzekeringen, eigen risico bij schade, reparaties en horecabenodigdheden. Hiervoor is tien- 
tot vijftienduizend euro extra nodig. Er zijn gelukkig al particulieren en bedrijven die de kledingbus financieel 
steunen. Laten wij als gemeente dit ook doen met een gift, alvast hartelijk dank!

Het kofje oerke kan weer!
Vanaf februari gaan de deuren weer open voor het Kofje oerke op woensdag en het Kofje oerke ekstra op 
donderdag. Volgende week woensdag bent u/ben je van harte welkom voor een lekker bakje van 9.30-10.30 uur bij 
Rommie, Geke en Tiny. Donderdag 3 februari gaan de deuren van de Vallei open om 8.30 uur en starten we om 9.30 
uur met het maken van hartverwarmende zakjes vol vuur...... wees van harte welkom!



JSH
Zondag 30 januari is het feest in de kerk. We kunnen weer op gepaste afstand bij elkaar komen. Dat gaan we zeker 
vieren. Het wordt een feestelijke dienst. Er is ook weer bernetsjerke. Dus jong en oud zijn van harte welkom!
De club gaat ook weer beginnen. Vrijdagavond 4 februari ben je van harte welkom. We gaan er met elkaar een 
mooie en gevarieerde avond van maken .... en natuurlijk is er ook iets lekkers bij. We beginnen om 20.00 uur. 
Welkom! Eileen, Maairinus en Piet

Start Club
Vrijdag 4 februari gaan we weer van start met Club. Tieners van 12-16 jaar zijn van harte welkom! We beginnen om 
20.00u en rond 21.30 ronden we af. We hopen je daar te zien. Hartelijke groeten, Ds. Piet, Maairinus en Eileen

Kaarten maken, vrijdag 28 januari, 9.30-11.00u in de Beage 
Verjaardagskaarten, beterschapskaarten, huwelijksjubilea, met-pensioen-
kaarten, geboortekaarten, verhuiskaarten, geslaagd kaarten, enz….. We
gaan van start met kaarten maken. 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 in de Beage, bij de kerk in Jubbega. De
kommer, Eileen van Blerk. PS. Kunt u niet komen, maar wilt u wel materialen

of kaarten doneren? Heel graag! 06-3861303.

KM
Dienst in Mildam : 1e collecte is voor Open Doors. Deze
organisatie geeft ondersteuning aan vervolgde christenen. 2e
collecte voor de kerk. 

Zondag 6 febr. Is de dienst in Katlijk. Dan vieren we het Heilig
Avondmaal. Welkom! 
Als u niet kunt komen, maar wel heel graag brood en wijn wilt
ontvangen kunt u contact opnemen met ds Hasper; 06-44199474. 

Actie Kerkbalans: 15 t/m 29 jan 
De meesten van u hebben inmiddels een brief van Actie Kerkbalans ontvangen. Daarmee
wordt aan u gevraagd om een financiële bijdrage aan het werk in uw eigen kerkelijke
gemeente. Hiervan worden kosten betaald voor bijvoorbeeld gebouwen, onderhoud
tuinen, pastoraat, erediensten, jeugdwerk. We hopen dat we ook op u kunnen rekenen!
Eind januari wordt de antwoordenveloppe door één van de kerkbalanslopers weer bij u
opgehaald. De kerkrentmeesters bevelen deze actie van harte bij u aan!

Iets insturen?  
Als u iets heeft wat op de nieuwbrief 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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