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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 2 oktober 2022 9 oktober 2022 
Nieuwehorne Gezamenlijke startdienst K/M en ONH 

Meer info in deze nieuwsbrief 
9.30u Ds. Piet Hulshof – Heilig Avondmaal 

Jubbega 9.30u Ds. Piet Hulshof: Ziekenzondag 

Koffiedrinken na de dienst 

9.30u Ds. Dingena Hasper – Heilig Avondmaal 

Katlijk/Mildam 

Dienst in Katlijk 
Gezamenlijke startdienst K/M en ONH 
Meer info in deze nieuwsbrief 

9.30u. Ds. E. van der Sluis uit Joure 

 

 

Voor 15 oktober 2022 ontvangt u het Herfstnummer van het kerkblad.  
Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met zaterdag 1 oktober 2022 vóór 17.00 uur.  

Per Email   
voor Oude- en Nieuwehorne: kerkblad@pgderegenboog.nl   
voor Katlijk/Mildam: kerkbladkatlijkmildam@outlook.com  

voor Jubbega: openkerkvenster@kerkjubbega.nl  
 

Let op: door omstandigheden komt het herfstnummer van ONH een kleine week later uit, ca. 20 oktober. 
De kopij voor dat blad kan daarom tot uiterlijk 8 oktober worden ingestuurd.  

Alles wat daarna binnenkomt wordt niet meegenomen. 
 
Bloemen 
Vanuit de Flaeijeltentdienst zijn verschillende bloemen weggebracht naar mensen in het dorp die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. De eerste positieve reacties zijn gehoord! ☺ 
Opbrengst Rode Kruis Flaeijeltentdienst: € 400,75. Een práchtig mooi bedrag!!! 
 
2 okt: Gezamenlijke startdienst K/M en ONH 
Op 2 oktober is de gezamenlijke Startdienst voor Katlijk, Mildam, Oude- en Nieuwehorne. De dienst is in de Vallei in 
Oudehorne, aanvang 9.30 uur. Het belooft een heel bijzondere startdienst te worden met veel zang en bijzondere 
verhalen. Het thema is: ”Bouwen aan Gods Huis”.  De dienst wordt georganiseerd en uitgevoerd door Taakgroep Vieren. 

Na de dienst gaan wij met elkaar koffie/thee drinken.  Wij willen de gemeenteleden van Katlijk-Mildam en 
Oude-/Nieuwehorne vragen om wat lekkers te bakken voor bij de koffie. 
Aan het eind van deze ochtend gaan we samen aan tafel en staan de soep en broodjes voor u klaar. 
Iedereen van harte welkom bij de start van het nieuwe kerkelijk seizoen! 

 

Lief&Leed 
Nieuw adres: 
Vanaf 10 september heb ik een nieuw adres, maar ik blijf wel verbonden met de gemeente in Oudehorne.  
Ook daar staat de koffie klaar!  
Met vriendelijke groet, Judy Tel - Kreeft 
 

6 oktober - Kofje oerke ekstra 
Donderdag 7 oktober gaan we bezig met servies stippen. Witte bordjes roepen om wat 
vrolijkheid dus met verf en stokjes gaan we stippen. De deuren van de Vallei zijn vanaf 
8.30 uur geopend en we starten om 9.30 uur - 10.30 uur. Trouwens, voor alle workshops 
of creatieve activiteiten van het Kofje oerke ekstra worden geen onkosten gevraagd. Dus 
kom gezellig langs en doe mee. 
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Vorm en toerusting: Excursie museum De Tiid in Bolsward 
Excursie met de bus naar museum de Tiid met rondleiding over Titus Brandsma. Met de bus kunt u zich tot vrijdag a.s. 
opgeven. Met eigen vervoer tot 8 oktober. 
Verdere bijzonderheden staan in de bijlage. Inlichtingen Pietsje v.d. Molen; tel; 06 25278905 
 
 
Van de diaconie JSH 
2 oktober is het ziekenzondag. Elk jaar verrassen we inwoners van Jubbega, Schurega en Hoornsterzwaag die een 
moeilijke tijd doormaken en wel een bemoediging kunnen gebruiken. Dit doen we door middel van het persoonlijk 
overhandigen van bloemen. Hierbij vragen we uw medewerking,  
Op vrijdag 30 september is er tussen 19 uur en 20 uur gelegenheid om bloemen te brengen naar de Beage ( bij de kerk) 
aan de K. Molweg.  Hebt u nog namen van inwoners die wel een bemoediging kunnen gebruiken, geef dit dan ook door, 
zodat we niemand vergeten. U doet toch ook mee? 
 
9 okt. Concert “Tijdloos” in Kerkje Schurega 
Op zondag 9 oktober a.s. zal Marjolein Meijers, samen met Walter Kuipers en Onno Kuipers een prachtig concert geven, 
genaamd "Tijdloos".  De tijd heeft even stil gestaan maar muziek is van alle tijden. Zij spelen de mooiste liedjes en 
deunen uit alle windstreken en ze beginnen in Nederland. Dicht bij huis waar ze zich een lang jaar hebben kunnen laven 
aan onze eigen cultuur. Liedjes die je bij de strot grijpen. Schoon van eenvoud. Hilarisch herkenbaar, maar zeker niet 
alleen lollig. Marjolein Meijers weet het publiek te raken met teksten over liefde, vriendschap en 
afscheid. Zonder zich te vertillen aan 'de zwaarte van het leven'. 
Tijdloos geeft een Rotterdamse twist aan oa Nederlandse folk, Ierse, Amerikaanse en zelfs Balkan 
en Zweedse muziek. 

Met Walter Kuipers en Onno Kuipers als muzikale rotsen in de branding! 
Aanvang:         14.30 u 
Toegangsprijs: € 10  (incl koffie en thee) 
Reserveren is gewenst - bij voorkeur via mail: kerkjeschurega3@ziggo.nl 
En anders via telefoonnummer: 06-11323733. 

Met vriendelijke groet, Johanna Wijnbeek (secretariaat)  
 
Verbouwing kerk Oudehorne, er wordt hard gewerkt!  zie bijlage voor de Update 

 
 

 
Agenda 

• 02 okt: Startzondag, de Vallei, Oudehorne 

• 09 okt: Concert Tijdloos, Kerkje Schurega 

• 15 okt: Excursie museum De Tiid 

 
 
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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Startzondag  2022   Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag 

Op zondag  18 sept. was de startzondag van het winterseizoen,met als thema  ‘aan tafel’. We waren 

te gast op de boederij van Sjoerd en Jannie Jongsma, op de skourreed en yn de golle stonden twee 

lange tafels waar we aan konden zitten. 

Vanaf halftien was de inloop,er werd begonnen met  koffie en thee met eigen gebakken cake 

,appeltaart door de deelnemers. 

Tien uur starte het progamma met zo’n 40 deelnemers. Onze dominee Piet heette ons van harte 

welkom deze morgen en nodigde ons uit om samen aan tafel te gaan, tijdens de dienst . 

We zongen als eerste lied: “Samen in de naam van Jezus”; Jantje begeleidde ons deze ochtend op de 

accordeon. 

Met de opwarmer “Sta eens even op” deden we de ochtend gymnastiek, handen klappen, rond 

draaien, springen en swingen. Iedereen goed wakker en de spieren lekker los. 

Abram en Sara kwamen ook langs en vertelden het verhaal van de aanzegging dat Sara op hoge 

leeftijd nog een kind zou krijgen. Abram had vertrouwen in de boodschap van God; Sara had haar 

bedenkingen. 

De deelnemers kregen de opdracht met elkaar in  gesprek te gaan over, wat ze zich het meest 

voelden, een Abram vol godsvertrouwen of de twijfelende, secptische Sara. 

Hierna zongen we “Aan tafel zitten wij”; een eigen gemaakt lied  op de wijs van “In holland staat een 

huis”, op een bijzondere wijze begeleid: Grietje speelde op het flessenorgel. 

Dominee vertelde over het gezamelijke aan tafel gaan  bij het avondmaal, het avondmaal waarbij we 

stilstaan dat Jezus onze zonden vergeeft en de verbintenis die we met elkaar hebben. Het verbonden 

zijn nodigt ons uit om samen aan tafel te gaan. Hierna volgde het lied: “Stel mijn vertrouwen op de 

heer, mijn God”. 

Silas en Paulus kwamen ons iets vertellen over de kracht van zingen. Zij waren uit de gevangenis 

bevrijd door de kracht van hun gezang. Er werd aan de deelnemers gevraagd wat voor hen krachtige 

aansprekende liederen zijn. Dominee heeft een aantal genoteerd en dezen zullen in de komende 

diensten terug komen deze winter. Vervolgens werd “Mijn Jezus ,ik hou van U” gezongen, met als 

solisten dominee Piet en Eileen zongen we in het Engels, in canon “Come let us sing”. Na het 

gebed,sloten we de dienst af met het lied “Vrede van God”. 

Vervolgens was er tijd voor een kop koffie of iets anders en voor de liefhebbers was er nog een stukje 

cake. 

Voor de gezamelijke maaltijd aan de lange tafels, werden de meegebrachte soep, salades en 

broodjes klaargezet. De Barbecue aangestoken voor de worstjes , hamburgers en 

frikandellen.Hiermee was het lopend buffet klaar. Om twee uur was iedereen verzadigd. Na het op 

ruimen kreeg fam. Jongsma en attentie voor de gastvijheid dat we hier de startzondag konden 

houden. 

Hierna ging iedereen voldaan naar huis

 



LAAT UW HART SPREKEN! 

GROTE INZAMELINGSACTIE VOOR OEKRAÏNE. 
De Raad van Kerken, Gorredijk en omstreken, organiseert een grootscheepse 
inzamelingsactie voor Oekraïne. Deze actie gaat nu van start en loopt tot en met 
zondag 16 oktober. Iedereen weet hoe hoog de nood is in dit land dat door oorlog 
wordt geteisterd. In Oekraïne begint de winter al in oktober, en de winters zijn daar 

altijd heel streng. Aan bijna alles is behoefte.  

Laat uw hart spreken en doe mee aan deze actie! 
• Dit kunt u aanleveren 

-Water (flessen) / houdbare (baby)melk 

-Houdbare producten.  
• Voedsel in blik (soep/ groente /vlees).  
• Pasta / rijst ed.  
• Koffie/ thee.  
• Suiker / chocolade / (ontbijt) koek.  
• Broodbeleg (chocopasta/ jam e.d.).  
• Crackers / beschuit / rijstwafels.   
• Vitamine pillen (vitamine D voor kinderen).  

-Dekens / slaapzakken / slaapmatjes.  
-Warme winterkleding.   
-Pampers (ook voor volwassenen) 
-Hygiëne / medische artikelen.  

• (Maand) verband / tampons / wc-papier.  
• Tandpasta / tandenborstel.  
• Vochtige desinfectie doekjes / desinfectie gel / jodium.  
• Handdoeken.  

Alles moet schoon zijn en van goede kwaliteit, aanleveren graag  in stevige 
dozen. Graag duidelijk op doos schrijven wat erin zit (vrouwenkleding / 
mannenkleding / dekens en slaapzakken etc / voedsel / hygiëne-artikelen). In de 
tweede helft van oktober of begin november zullen alle spullen per vrachtwagen naar 
het Oosten van Polen worden vervoerd. Daar wordt het opgepakt door een 
Oekraïense hulporganisatie. Deze draagt zorg voor transport richting het 
noordoosten van Oekraïne. 

Alle kerken die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken, Gorredijk e.o., doen mee. 
Er zijn maar liefst zeven inzamelpunten. Voor onze gemeenschap zijn dat: 

MFC De Kompenije, Ericalaan 24-A 8411 VK Jubbega 

De Vallei in Oudehorne (vanaf 3 oktober ivm de startzondag).           
Bij het Smokersbankje of in lokaal 1 als de Vallei open is.  

Voor Katlijk / Mildam wordt nog gezocht naar een geschikte 
inzamelplek.  



 

 

Update vordering van de verbouwing 2-10-2022 
Fundering laat prachtige ‘geheimen’ zien! 
 
In de nieuwsbrief van 7 september heeft u kunnen lezen dat er gestart is met het slopen. 
Vorige keer is gemeld dat u een kerkbank kon uitzoeken tegen een vrijwillige vergoeding. Hier is door 7 
gemeenteleden gebruik van gemaakt. De kerkeraadsbank in het Flaeijelboelgoed heeft het mooie bedrag 
van 160 euro opgeleverd voor de kerk. 
Mocht u nog steeds denken…”Ik had toch wel een kerkbank willen hebben”, bel dan even met Rommie 
Haarsma, telnr. 06 12 52 90 98. 
 
Ondertussen is het slopen al weer verder gevorderd. 
Lokaal 5 en de kerkeraadskamer zijn geheel gestript door Klaas, Hinke, Willem en Jelle. Vloer, wand en 
plafond zijn verwijderd.  
Mooi om te zien zijn de funderingen van hoe de kerk oorspronkelijk is gebouwd met een kleine consistorie. 
Ook de fundamenten van de oorspronkelijke preekstoel zijn in de kerk te zien. 
Al het sloopmateriaal moet natuurlijk ook worden afgevoerd. Hierbij heeft Jeroen enorm geholpen door de 
containers te laden. Door te scheiden kunnen de kosten worden gedrukt. Een hout container afvoeren  is 
voordeliger dan een gemengde container.  
 
De voorzetramen van de kerk zijn twee weken gelede opgehaald door Glashandel It Fean. Deze worden 
voorzien van dubbelglas, geschilderd en rond eind oktober weer teruggeplaatst en gekit. 
Voordat dit kan gebeuren moet het oude kit verwijderd worden. Hiervoor zoeken we nog één of meerdere 
vrijwilligers. 
 
Deze week is het vervolgoverleg over de vloer die in de kerk gaat komen. Daar hoort u de volgende keer 
meer over. 
Daarnaast zijn we ons aan het oriënteren op de inrichting van de kerkzaal voor de stoelen. Er is  kans dat er 
een flinke levertijd voor is. Het zou mooi zijn als deze geleverd kunnen worden als de kerk weer in gebruik 
wordt genomen. 
 
Volgende week is er een eerste overleg met een ontwerper voor de inrichting van de kerk, lokaal 5 en 
kerkeraadskamer. Ook hierover kunnen wij u  de volgende keer meer vertellen. 
 
In de kerk en Vallei zijn nog een aantal spullen die een plekje zoeken. Het gaat om de plafond lampen uit de 
kerk, de lampen uit de kerkeraadskamer en de witte tafels. Ook de vloerplanken van de kerk (tussen 2 en 5 
m lengte). Heeft u belangstelling geef dit dan z.s.m. door aan Rommie of kom even langs.  U kunt een zelf 
gekozen bijdrage in het geldbakje doen. 
 
Tegelijkertijd kunt u ook even in de kerk kijken hoe de sloop/verbouwing vordert. Naast dat we regelmatig 
hulp nodig hebben van vrijwilligers, is het ook vooral gezellig om elkaar op een andere manier te treffen. 
Het hoeft niet altijd zwaar werk te zijn; koffiezetters zijn ook hard nodig :). 
Mocht u wat willen betekenen tijdens de verbouwing, laat ons dit dan gerust weten. 
 
Namens het college kerkrentmeesters, 
Klaas Meekma 
 
 
 
 
 



UITNODIGING :  15 oktober 2022 Museum de Tiid, Bolsward 
Expositie en rondleiding:  

“In het voetspoor van Titus Brandsma” 
Aanvang : 8:50 uur bij PKN de Regenboog  . 

Kosten:  7,50  voor entreė 
Eindtijd: ca. 14:00/14:30 uur. 

  

 
Hierbij nodigen wij u uit voor de expositie:  “In het 
voetspoor van Titus Brandsma” 
  
Op 15 mei afgelopen jaar is Titus Brandsma, geboren 
als Anno Sjoerd Brandsma door Paus Fransiscus heilig 
verklaard. Dit leek ons van  “vorming en toerusting 
Oosthoek”  een mooie gelegenheid om de expositie 
hierover gezamenlijk te bezoeken. 
  
Wie is Titus Brandsma (23-02-1881/26-07-1942), een trotse Fries, katholiek, hoogleraar, 
verzetsheld, journalist, martelaar en mysticus. Bekend geworden door zijn bewogenheid 
voor de medemensen, zijn strijd tegen de Duitse bezetter, het Nationaal Socialisme en 
persvrijheid. Wist je dat hij mede oprichter is van;  
- Fryske Akedemy te Leeuwarden 
- It Fryske Gea de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân 
- De Bonifatiuskapel te Dokkum 
Tijdens de tentoonstelling wordt je meegenomen in het levensverhaal van de pater en 
worden er objecten getoond die in de loop der tijd zijn verzameld en ingebracht. 
  
Wij, PKN Olde – en Nijeberkoop sluiten graag aan bij het initiatief van “vorming en toerusting 
Oosthoek”   Ben jij ook nieuwsgierig geworden naar de expositie van Titus Brandsma?  
Ga dan met ons mee op zaterdag 15 oktober 2022   

 
8:50 uur verzamelen bij P.K.N. de Regenboog 
Schoterlandseweg 20 Oudehorne 
 

 
Waar we met de touringcar van Coulant vertrekken naar Bolsward 
waar we om zo 10:30 aankomen.  Onderweg bieden we koffie en 
thee met iets erbij aan. 
Hierna start de rondleiding die ongeveer een uur duurt. 
 
Daarna gaan we weer naar Oldeberkoop en sluiten af met een 
lekkere pannenkoek en een versnapering bij de Koppenjan.  
[eigen rekening] 

Eind van het gehele programma zal zo rond 14:00/14:30 zijn. 
Wil je mee? Geeft je dan vóór 30 september op bij Pietsje vd Molen 



06-25278905 of via e-mail vormingentoerustingoosthoek@gmail.com o.v.v. of u met de bus 

meegaat of op eigen gelegenheid en of u meegaat naar de Koppenjan. 

 
 
 

mailto:vormingentoerustingoosthoek@gmail.com

