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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 1 mei 2022 8 mei 2022 
Oudehorne 9.30u Dhr. S. de Jong, Joure 

Collecte: Kleurrijk Fryslân.  
Voor meer info: zie Kerkblad, pag. 17 

9.30u Ds. Piet Hulshof 

Jubbega 9.30u Ds. Piet Hulshof 
Koffiedrinken na de dienst 

9.30u Dhr. Ulbe Zwaga 

Mildam 9.30u Ds. A. J. d. Wiel, Leeuwarden 
Dienst in Mildam ivm werkzaamheden Thomastsjerkje 

Collecte: Algemene Diaconale Doeleinden 

9.30u Ds. J. vd Veen uit Heerenveen 

  

Bloemen  
De bloemen zijn afgelopen zondag met de groet van de gemeente K/M gegaan naar mevr. Martha 
Jongsma gegaan. Vanuit ONH zijn de bloemen gebracht naar dhr. E.J. Neut in Oldeberkoop. 
In Jubbega zijn de bloemen gegaan naar mw. G. Sikkema, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. 
 

Lief en Leed 
Mw. Bredewout in Katlijk wordt 27 april opgenomen en zal 28 april een operatie aan haar hart ondergaan. Meneer 
Bredewout heeft gezondheidsklachten, het valt momenteel even helemaal niet mee... We wensen u beiden en 
samen heel veel sterkte en kracht toe, dat Gods zegen u mag dragen. 
 

Mw. Janke van der Hoek heeft in het ziekenhuis gelegen vanwege een licht hartinfarct. Zij is weer thuis. Daar zijn we 
dankbaar voor. 
 
Lintje 
Dinsdag 26 april werd Hessel Bouma verrast met een lintje. Burg. Van der Zwan heeft hem toegesproken en 
hem de koninklijke onderscheiding in de orde van Oranje Nassau opgespeld. Wij feliciteren Hessel van harte 
met deze waardering voor zijn verdienstelijke inzet voor de kerk en de samenleving. 
 

ONH: Gemeenteavond woe 11 mei 
Voor wie dat wil zal het financieel verslag een week voor de gemeenteavond ter inzage liggen in de Vallei. 
 

ONH: Vrijwilligersavond woe 18 mei 
Op woe 18 mei nodigt het college van kerkrentmeesters alle vrijwilligers met partner uit voor een buffet. 
Waar: In de “Vallei” te Oudehorne 
Tijd:  Start om 18.30u met een drankje en om 19.00u met het buffet. 
Opgave: Voor do 12 mei bij: Rommie Haarsma (541578) Ineke vd Water (542787) Anny Bakker (542238) 
 
Do 5 mei Kofje oerke ekstra - Wat een lol met wol!  
Op donderdag 5 mei is er weer een Kofje oerke ekstra waar we met garen, touw en wol iets leuks gaan maken. De 
koffie (en limonade) staan al klaar vanaf 8.30 uur. Het is meivakantie en kinderen zijn ook van harte welkom. Jong en 
oud: kom gezellig langs! We zijn er tot 10.30 uur in de Vallei. 
 
Boottocht: woe 8 juni 2022 
De boottocht voor senioren, gemeenteleden en anderen die graag meewillen of er nodig eens uit moeten. U wordt 
ontvangen met koffie of thee met cake, om ongeveer 12.30 uur wordt er een driegangenmenu geserveerd en ’s 
middags is er weer koffie of thee. 
Een eventueel drankje (borreltje) is voor eigen rekening. De kosten voor deze dag zijn € 35,00 pp. 
Mensen die mee willen kunnen zich opgeven bij Anne Bergsma tel 06 41795387. De opgave moet voor 27 mei 
 
Agenda: JSH: Vrijdag 29 april, Kaarten maken, 9.30u - 11.00u in de Beage in Jubbega 
 
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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