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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 31 juli 2022 7 augustus 2022 
Nieuwehorne Dienst gaat niet door vanwege ziekte ds Hasper  

 
 
9.30u Ds. P. Hulshof 
Gezamenlijke kerkdienst in Jubbega 

 

Jubbega 9.30u: Ds. Piet Hulshof  

Na de dienst koffiedrinken 
Mildam 9.30u: Dhr. Brouwer uit Rouveen 

Dienst in Katlijk 

Na de dienst koffiedrinken 
  

Bloemen 
KM: De bloemen uit de kerk zijn afgelopen zondag naar Ina de Jong-Bredewout gegaan als dank voor 
haar werk voor Contact en het drukken van diverse liturgieën.  
JSH: Bloemen zijn als groet van de gemeente gegaan naar Geert en Boukje Bergsma  
ONH: De bloemen zijn gegaan met een groet naar Wim Davidse va uit Nieuwehorne 

 
Omdat ds Hasper nog steeds ziek is vervalt de dienst in Nieuwehorne helaas. U bent van harte welkom in Katlijk en in Jubbega! 

 
GeMEEnteLEVEN 
Mw. Janke de Jong (Stekker) is opgenomen in het ziekenhuis. Ze heeft een zware operatie gehad en is nog erg zwak. Zij ligt in het 
ziekenhuis De Tjongerschans, afdeling 3, kamer 4. Haar man -Roel de Jong- is daar nu ook op de afdeling Geriatrie, kamer 5. 

Mevr. Tel uit Nieuwehorne ligt nog steeds in revalidatiecentrum Bloemkamp in Bolsward. Ze heeft helaas nog steeds 
veel pijn maar ze geniet van alle kaarten en bezoekjes en doet iedereen een hartelijke groet! 
Haar adres is: Floridus Campuslaan1 8701 AK Bolsward, kamer 7, afd. Goudsbloem. Voor diegene die haar willen 
bezoeken graag contact opnemen met Martje Kuperus-Tel 06-15620439. 
 
Geboren: Marinus Hendrik ter Haar! 
In de moederschoot geweven tot een wonder van bestaan, 
Bracht God je in ons leven. Dankbaar noemen wij jouw naam.  
Op 20 juli is de kleine Marinus geboren, zoon van Liesbeth en Reinoud ter Haar – Kramer. Van harte gefeliciteerd met dit wondertje, 
heel veel geluk en zegen gewenst! 
 

Kofje oerkes yn de simmer 
De zomervakantie is begonnen en juist dan is het wellicht gezellig voor de mensen die thuisblijven (of langsfietsende toeristen) om 
een kopje koffie op woensdagmorgen te komen drinken! De deuren van de Vallei in Oudehorne staan iedere woensdagmorgen van 
9.30-10.30 uur open en Rommie, Tiny en Geke verwelkomen jullie graag. 
Het Kofje oerke ekstra is er weer op donderdag 18 augustus. 

 
Nieuwe musical - Gabriella 
De afgelopen week hebben zich al een aantal mensen opgegeven voor de nieuwe musical: Gabriella. In 
totaal 10 nieuwe medewerkers. Die komen erbij en dat is geweldig. Dat is heel mooi! En weet je, wat 
ook mooi is? Er kunnen nog meer bij! Koorleden, toneelspelers en muzikanten. Dus als je nog niet hebt 
opgegeven dan kan dat nog steeds.  
De repetities zijn op de vrijdagavonden en we beginnen vrijdag 30 september om 20.00 uur in De 
Vallei. 
 

Tsjerkepaad Fryslân - 2 juli t/m 10 september 2022 
De kerk van Nijhoarne is elke zaterdagmiddag geopend van 13.30 uur t/m 17.00 uur. Gastvrouwen en -heren 
zullen u weer welkom heten met koffie of thee. Bijna elke zaterdag zijn er muzikale klanken te horen van 
organisten, trekharmonica spelers en de Aplepiepipers staan twee keer ingepland. Informatie kunt u vinden 
op onze site van de kerk. Op tjerkepaad.nl kunt u informatie vinden van het overzicht van de deelnemende 
kerken en de activiteiten van deze zomer in Fryslân. 

 
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. 

 
 

mailto:nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com


 
Berichten van de diaconieën 
ONH 
Het collecte doel aanstaande zondag weer voor actie vakantietas.  
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat 
duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor 
kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan 
kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. 
KM 
De eerst collecte is zondag voor het Lilianefonds. Lilianfonds biedt op directe en kleinschalige manier revalidatie aan kinderen met 
een handicap in ontwikkelingslanden 
 

Startweekend Oude- en Nieuwehorne en Katlijk en Mildam 
Dit jaar valt het startweekend in het eerste weekend van oktober. Op 2 oktober is de startdienst, de 
voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang! Maar voor de rest van het weekend is er nog van alles 
mogelijk.  
Vorig jaar is er een fietstocht georganiseerd en een barbecue, wie wil dit jaar mee doen en meedenken met 
de voorbereidingen? Het zou mooi zijn als we een groepje van 4 of 5 mensen vinden, ook uit K/M die zich 
hiervoor willen inzetten. Bent u/ ben jij iemand die best wel wat wil doen maar niet langdurig ergens aan vast 
zitten? Hou je van gezelligheid? Heel graag aanmelden liefst per omgaande bij ds Hasper 06-44199474 of 
domineedingena@gmail.com.  
 
 
Kerkje Schurega 
 
Beste lezer, 
 
Graag nodigen we u uit om ons kerkje te bezoeken tijdens Tsjerkepaad 2022. Tijdens de zomerperiode is ons kerkje vrij toegankelijk 
gedurende 4 zaterdagmiddagen. Helen de Vries zal tijdens deze zaterdagmiddagen een prachtige foto expositie verzorgen. Helen is 
in 2010 Cum Laude afgestudeerd aan de Foto Academie te Groningen. 
 
Op deze expositie hangen de volgende werken: 

• Friese spreekwoorden en gezegden 
 
'Ik heb mij laten inspireren door de Friese gezegden, wijsheden en spreekwoorden. Friesland is de plek waar ik geboren en getogen 
ben. Vaak wordt er terloops in een gesprek een gezegde of spreekwoord gebruikt die dan betrekking heeft op het gesprek en dat 
zegt  vaak genoeg over de gehele situatie op dat moment". 
 

•  Tiid 
"Dit is een tijdreis door de vorige eeuw over kleding en hoe vrouwen gekleed gingen". 
 

• Light and Darkness 
"Een serie portretten van beweging in de zon/schaduw. Het is de vervreemding die een alledaags beeld krijgt". 
 

• Crazy Space 
"Deze serie laat zien hoe klein de mens eigenlijk is in relatie tot de natuur. De wolken die soms dreigend boven ons hangen". 
 
Wanneer: 
20 augustus 
27 augustus 
3 september 
10 september 
 
Tijd: 
tussen 14.00 - 17.00 uur 
 
Gratis entree; een vrije gift bij de uitgang is mogelijk. 
 
U bent van harte welkom!  
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