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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 30 oktober 2022 2 november 2022 6 november 2022 

Nieuwehorne 9.30u Zangdienst o.l.v. fam. Van der 
Meulen 

 

9.30u Ds. Dingena Hasper 
Gezamenlijke dienst in 
Jubbega  

Dankdag 

9.30u Ds. Dingena Hasper 

Jubbega 9.30u Ds. Piet Hulshof 9.30u Commissie Nieuwe 
Diensten 

Katlijk/Mildam 

 
9.30u Ds. D.K. Pit uit Drachten 
Dienst in Mildam 

9.30u Ds. G Martens 
Oogstdienst - Dienst in Mildam 

 

 
Bloemen 
K/M: De bloemen van afgelopen zondag zijn gegaan naar Mevr. R. Snijder. 
ONH: Met een groet van de gemeente zijn de bloemen gegaan naar Jan Heida van de Schoterlandseweg uit Nieuwehorne. 
 
Bramenwijn! It giet oan.  
Zaterdag 29 oktober gaan we wijn maken (+16-25 jarigen)! Vanaf 10 uur ben je welkom bij Wouter 
Blaauw, een echte wijnmaker, in Hoornsterzwaag aan de Bij de Leijwei 9.  
 
Sint Maarten! 
Op de 11e van de 11e is het weer zover! Dan vieren we traditiegetrouw het Sint Maartenfeest. Maar, wie 
was Sint Maarten nu eigenlijk en welke boodschap had hij aan de mensen en ook aan ons? Dat wordt 
duidelijk bij de korte Sint Maarten viering op 11 november waar alle kinderen uit onze dorpen van harte welkom zijn. De viering zal 
zijn in de kerk van Nieuwehorne en begint om 17.00 uur. Tot dan! 
 
Oproep! 
Wie heeft een schildersezel of iets dergelijks te leen voor gebruik tijdens de adventsperiode in de kerk? De 
Kinderkring maakt hier graag gebruik van voor het uitbeelden van het adventsproject! Een belletje of appje mag 
naar Nynke van der Meer (0614131124) of per mail naar nynkevdkooi@gmail.com.  

 
Kofje oerke ekstra 
Donderdag 3 november is er weer een Kofje oerke ekstra van 8.30-10.30 uur in de Vallei in Oudehorne. Komt u/kom 
jij ook een kopje koffie of thee drinken? We gaan rond 9.30 uur creatief aan de slag met..... dat is nog even een 

verrassing 😉!  
 

Vorm en Toerusting 
Christenen  in de hele wereld weten zich verbonden door het fundament van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Waar in Nederland  steeds meer mensen niet meer naar de kerk gaan, zie je in Afrika de kerken groeien met weinig middelen. Ds B. 
ten Tonder uit Aldeboarn wil ons hier graag meer over vertellen. 
Plaats;         De Ontmoetingskerk Schansburg 3 8401 RX Gorredijk 
Wanneer;    15 november 19.30 
Bijdrage;     E5,- 
Opgave; Pietsje v.d. Molen tel; 0625278905 of mailadres; vormingentoerustingoosthoek@gmail.com. 
 
Bijbelstudie over de Heilige Geest; 
17 oktober was de eerste van 7 bijbelstudieavonden over de Heilige Geest; de Geest van God in het Oude Testament. Wie wil 
aanhaken bij de volgende avonden kan zich melden, liefst per mail bij ds Hasper (domineedingena@gmail.com) , dan komt de 
samenvatting van de eerste avond naar je toe.  
Tijd en plaats: elke eerste en derde maandagavond om 19:30u, voorlopig in de Soos van de Vallei.      De volgende avond is dus op 
7 november en daarna op 21 november. Van 19:30u tot ongeveer 20:30u is er bijbelstudie, na een koffie/theepauze is dan de 
gebedsbijeenskomst voor wie wil tot ongeveer 21:15u.  
 
Uitnodiging zangdienst  
Pg De Regenboog op 30 oktober 2022 a.s. 
Samen zingen tot ZIJN eer !! Dat gaan we doen in de zangdienst op zondagmorgen 30 oktober 
samen met mannenkoor “Manna”. We gaan weer bemoedigende liederen zingen en hopen op 
een mooie dienst. Het thema van de dienst is Psalm 63, Schuilen onder ZIJN vleugels ! 
Iedereen van harte uitgenodigd!! Tot ziens op 30 oktober om 9.30 uur in de kerk Nieuwehorne.  
Groet familie A. van der Meulen. 
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Agenda                                                                
• 17 okt Bijbelstudie Heilige Geest 

• 28 okt Regioactiviteit  "Survival Clinic" in Oudehorne (vertrek club Jubbega om 18.45 uur bij de kerk in Jubbega)  

• 06 nov 9.30 uur Commissie Nieuwe Diensten 

• 07 en 21 nov Bijbelstudie Heilige Geest en gebedsgroep 

• 18 november Benefietconcert in Langezwaag 

• 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 
 

 

ONH 
 30 oktober – collectetijdens de dienst is voor Amref, Flying Doctors  
Amref Flying Doctors is een organisatie die werkt aan een sterk en gezond Afrika. Want wie 
gezond is, kan een beter leven opbouwen. Zo kunnen mensen ontsnappen aan armoede. Amref 
Flying Doctors is een Afrikaanse organisatie en er wordt uitgegaan van de eigen kracht van de 
Afrikaanse bevolking. Er worden Afrikaanse mensen opgeleid en ziektes worden bestreden. Ook praat de organisatie en werken ze 
samen met overheden. Samen werkt men aan een blijvende verbetering van gezondheid van mensen in Afrika. 
“Het werk dat wij doen is onderverdeeld in vier thema's: Meer goed opgeleide zorgverleners, Mijn lijf, mijn leven, Schoon water, 
goede hygiëne en medische zorg voor iedereen”.  
Amref in Nederland zamelt geld in om de gezondheidssituatie van jonge vrouwen in Afrika te verbeteren. Verder zorgen we ervoor 
dat onze projecten aandacht krijgen van de samenleving en de politiek voor meer steun. 
Wij hopen op uw bijdrage voor dit goede doel!                                                
 

JSH 
Van de kerkrentmeesters JSH. 
In de voorlaatste uitgave van Het Open Kerkvenster stond vermeld dat wijlen mevr. Wimke Berends - van Dijk al haar bezittingen 
aan onze kerkelijke gemeente JSH heeft nagelaten. Onderdeel van deze bezittingen was haar woning aan de Jochem Alberdaweg te 
Jubbega. De executeur-testamentair, bij leven aangewezen door mevr. Wimke Berends - van Dijk heeft de kerkrentmeesters 
geïnformeerd over de nalatenschap. 
Voor verkoop via Funda is, na een aantal bezichtingen, besloten voor verkoop per inschrijving. Inmiddels is deze procedure 
doorlopen. De executeur-testamentair heeft de voorkeur gegeven aan iemand met een sociale en maatschappelijke binding met 
Jubbega en omstreken. Vervolgens zijn wij geïnformeerd dat de woning is verkocht aan fam. Bouma, Gorredijksterweg 
te Jubbega. 
 

K/M 
1e collecte is voor Dark & Light. (Light for the World Nederland), zet zich sinds 1982 in voor mensen 
met een visuele beperking. Wij zien hen en helpen met oogzorg, andere medische zorg, onderwijs, 
werk en inclusie. Samen met hen, de lokale gemeenschap én met jou. Omdat ieder mens waardevol 
en kostbaar is. 
 

 
Volgende week zondag 6 nov. is het oogstdienst in Mildam. Dan kunt u weer levensmiddelen inbrengen voor de voedselbank. 
 
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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