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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 
Kerkdiensten 31 december 2022   

Oudejaarsavond    
1 januari 2023   
Nieuwjaarsdag   

8 januari 2023   
Nieuwjaarswensen   

Nieuwehorne 19.30u ds. Dingena Hasper, 
Gezamenlijke dienst met 
K/M in Mildam 

 

 
 

Geen diensten 

 
9.30u Ds. Piet Hulshof 
Gezamenlijke dienst met JSH 

Jubbega 19.30u ds Piet Hulshof 9.30u Ds. Piet Hulshof 
Gezamenlijke dienst met ONH 

Katlijk/Mildam 

 

19.30u ds. Dingena Hasper, 
Gezamenlijke dienst met 
ONH in Mildam 

9.30u Ds. E. vd Sluis uit Joure 

Dienst in Katlijk 

 
 

Voor 15 januari 2023 ontvangt u het Nieuwjaarsnummer van het kerkblad. 
Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met maandag 2 januari 2023 vóór 17.00 uur. 

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

 

Bloemen 
JSH: De bloemen van de kerstnachtdienst zijn gegaan naar Hilda de Jager. Zij zou meezingen met 't Sjong-
folk tijdens de kerstnachtdienst maar kreeg net daarvoor een verkeerde uitslag. 
De bloemen van de 1e Kerstdag zijn als een bemoediging gegaan naar Janke van der Hoek. 
ONH: De bloemen van de kerstnachtdienst zijn met een warme groet gegaan naar Gert en Jane Mol. 
 
Bij de diensten 
De dienst op zondag 1 januari komt te vervallen. Als u die zondag toch één van onze predikanten wilt horen, dan kunt 
van 8:00 - 9:00 luisteren naar het radioprogramma Prelude (Omrop Fryslân). De meditatie is dit keer van ds. Piet Huls-
hof. 
Zondag 8 januari zou Ulbe Zwaga voorgaan in Jubbega. Maar omdat hij erg ziek is, moest hij die dienst teruggeven. Toen 
heeft de preekvoorziener Ineke Baron bereid gevonden om te komen. Maar door een zwaar auto-ongeluk moest ook zij 
afzeggen. Daarom is er die zondag GEEN kerkdienst in Jubbega maar is er een gezamenlijke dienst in de kerk van Nieu-
wehorne. Van harte welkom! 
 
t Kofje Oerke ekstra in het nieuwe jaar! 
5 januari is er weer een Kofje Oerke ekstra in de Vallei in Oudehorne. De koffie/thee en nieuw-
jaarsrolletjes staan al klaar vanaf 8.30 uur. Rond 9.30 uur starten we met de knutselactiviteit, we 
gaan namelijk servetringen maken. Iedereen is van harte welkom; neem gerust ook eens iemand 
mee, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 
V&T  
19 jan: Kerk zijn in Afrika; 19.30u, Ontmoetingskerk Schansburg 3 8401RX Gorredijk door ds B. ten Tonder uit 
Aldeboarn. Vroeger gingen er zendelingen naar Afrika. Zijn er nu zendelingen nodig voor Nederland uit Afrika? 
 - 25 jan: De Paradijs Straat door pastor M. Tiesinga in de RK Parochie Compagnonsstraat 102a Gorredijk 
Voor meer info, zie bijlage 
 
Nieuwjaarsborrel 2023  
Op vrijdag 6 januari wordt er door De Soos te Oudehorne een nieuwjaarsborrel georganiseerd, iedereen is welkom vanaf 20:00 uur. 
De champagne en oliebollen staan klaar zodat we met elkaar kunnen proosten op het nieuwe jaar! Alvast fijne kerstdagen gewenst 
vanuit het Soos bestuur en hopelijk tot 6 januari! 
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Agenda 
3 jan: Voorbereiding gemeenteavond JSH (20:00 in de Beage) 
6 jan: Nieuwjaarsborrel De Soos in Oudehorne, vanaf 20.00u 
9 jan: Kerkenraad JSH (19.45 uur in de Beage) 
16 jan: Moderamen JSH (16.30 uur in de Beage) 
16 jan: GemeenteGroeiGroep (20:00 in de Vallei) 
17 jan: Voorbereiding kerkdienst door wijk 5 ONH (20:00 in de Vallei / zie het kerkblad) 
19 jan: V&T: Kerk zijn in Afrika, 19 januari 2023, Ontmoetingskerk 
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 

 
Vakantie ds. Hasper.  Vanaf 1 januari is ds Hasper op reis naar Australië. Zij wordt vervangen door ds Hulshof. 
 
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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De verbinding van Kerst 

Tweede Kerstdag genoten circa 30 Oekraïense gasten van een heerlijk kerstdiner in het Trefpunt. 

Voorafgaand gingen zij naar de kerkdienst in Nieuwehorne. Samen aan tafel, elkaar spreken in hun 

eigen taal, de kinderen die direct met elkaar gingen spelen, lekker eten en genieten…..  

We wilden onze gasten een gezellige avond bezorgen en dat is gelukt. Hieronder ziet u enkele foto’s. 

Dank aan…. 

Tijdens de voorbereidingen waren er naast eten en drinken ook dingen nodig zoals tafelkleden (véél 

tafelkleden). Via Peter’s Partyservice uit Heerenveen konden we ophalen wat we nodig hadden. Dank 

voor deze enthousiaste hulp!  

Coop Brouwer heeft een geweldige service geleverd door mee te denken welke catering er nodig 

was. Wat over was, mocht retour en deze flexibiliteit scheel enorm. 

In de vorige update kwamen veel namen voorbij, en ditmaal is het de beurt om de helpers van het 

diner te noemen. Zij bedienden, ruimden op, wasten af en zorgden ervoor dat alles vlekkeloos 

verliep. Dank aan Klaas, Anneke en Witte van der Tempel, Pietsje van der Molen, Liesbeth ter Haar, 

Aly Claus en Abeltje van Vliet. Tenslotte dank aan alle contactpersonen rondom de Oekrainers (wat 

doen jullie ongelooflijk goed werk), uitleners van de gourmetstellen, de stille krachten die hand en 

spandiensten verleenden en iedereen die deze kerkdienst en het kerstdiner mogelijk maakten!  

De verbinding tussen en mét de Oekrainers was voelbaar, evenals de verbinding in onze kerkelijke 

gemeenten! 

 
 

 

Kerst voor onze Oekraïense gasten 





 
 

  Vorming en toerusting op 25 januari 
 
 
 De Paradijs Straat door pastor Marie Tiesinga 

 
In mijn boekenkast staat het boek: De Paradijs Straat. Ik werd ooit getroffen door de titel: ergens 
ter wereld bestaat een Paradijs Straat! Het boek gaat over een jongeman zonder werk en met 
liefdesverdriet. Hij zit in het Tulpenpark in het centrum van Teheran en weet niet wat te doen, 
totdat hem een dichtregel van de Oude Dichter wordt gegeven:  
Dit moet je weten over het begin. Het verstand is het beste wat God je heeft gegeven. 
Het maakt je vrolijk, maar ook bedroefd; gebruik je ogen, je oren en je tong. (Ferdosi*) 
Zo gaat de jongeman op pad, loopt de Paradijs Straat in en beleeft daar bijzondere dingen…… 

 
Paradijs komt van het oud Perzische woord: paridayda en het staat voor een ommuurde tuin, een 
lusthof waar alles is: water, fruitbomen... maar het is ook een droom een symbool voor liefde en 
genot, een vredig leven in en met de natuur, met dieren en planten. Een droomtuin. Paradijs, die 
omsloten tuin van het begin, de hof van Eden uit het Boek der Wording, Genesis.  
 
Een donkere avond in november in die prachtige oertuin…. waarover Jesaja al schreef: ‘Ja, de 
Eeuwige zal Tsion troosten, al haar puinhopen troosten en haar woestijn maken als een Eden’.   
 
* Abu ʾl-Qasim Ferdowsi Tusi  (c. 940–1020)  ofwel Ferdosi is een van de bekendste Perzische dichters, hij schreef: De Shahnameh, het Boek der 
Koningen 
 

Datum:  Woensdag 25 januari 19,30 

Plaats/tijd: Rk Parochie .Compagnonsstraat 102a Gorredijk 

Bijdrage: € 5,-- 
Contactpersoon/opgave: Pietsje v.d. Molen 0625278905  of 
e-mail: vormingentoerustingoosthoek@gmail.com  
(Opgave verplicht o.v.v. e-mailadres en telefoonnummer!) 
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