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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 6 november 2022 13 november 2022 

Nieuwehorne 9.30u Ds. Dingena Hasper 

KSG-dienst: “Het is een Wonder!’ 
Collecte: Stichting LOS (zie kerkblad pag. 13) 

9.30u Ds. Piet Hulshof  

Doopdienst Jantine Hosper 

Jubbega 9.30u Themadienst ‘Bruggen’ door groep Forte uit 
Makkum 

9.30u Ds Marten Kooistra, Fryske tsjinst yn 
de tsjerke fan Skuorregea 

Katlijk/Mildam 

 
9.30u Ds. G Martens  Oogstdienst 

Dienst in Mildam - Na de dienst koffiedrinken in de Pastorie 
9.30u Dhr. S. de Jong uit Joure  
Dienst in Katlijk  

 

Voor 19 november 2022 ontvangt u het Advent- /Kerstnummer van het kerkblad.  

Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met zaterdag 5 november 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  

 
Bloemen 
K/M: De bloemen van afgelopen zondag zijn gegaan naar mevr. Jeb Janssen. 
ONH: Met een groet van de gemeente zijn de bloemen gegaan naar Fam. Van der Meulen en Anneke van der Tempel voor het 
verzorgen van de dienst. Daarnaast is een bos bloemen gebracht naar Fam. Vlag in Nieuwehorne 
JSH: De bloemen zijn gegaan naar dhr. Blaauw. 
 
KSG-dienst in Nieuwehorne 
Komende zondag is er in Nieuwehorne de Kerk-school-gezinsdienst, in samenwerking met de Wijbrandischool in Oudehorne. Het 
thema is: Het is een wonder!  Afgaande op de laatste KSG dienst in Oudehorne verwachten we dat het aantal bezoekers in de kerk 
zal kunnen, mocht dat niet zo zijn dan hopen we op uw begrip. Er zal een livestream zijn voor wie de dienst thuis wil meemaken of 
later terug wil zien.  
 

Themadienst in Jubbega 
Op zondag 6 november komt de groep Forte uit Makkum een thema dienst verzorgen 
in de PKN kerk te Jubbega. Het thema is bruggen. We hopen jullie allemaal te zien!  
 
 

Oogstdienst in Mildam  
Zondag a.s. is het oogstdienst. Het zou fijn zijn dat u weer de gebruikelijke houdbare levensmiddelen mee wilt 
nemen naar de kerk. Wij doneren die aan de voedselbank. 

 
Geboren! 

Op 27 oktober is Jilles Tieme Dijkstra geboren, zoon van Maaike en Redmer Dijkstra, broertje van Mette. Van harte 
gefeliciteerd heit en mem met dit prachtige wondertje! 

 
Doopdienst Jantine Hosper 
Volgende week zondag (13 november) zal er een doopdienst zijn in Nieuwehorne. Dan wordt Jantine gedoopt, 
dochter van Alex en Martine Hosper. Wij zien met hun uit naar een feestelijke doopdienst. 

 
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!  

 
Herhaalde 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.  
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V&T 
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: € 5,- 
Opgave: Pietsje v.d. Molen tel; 0625278905 of mailadres; vormingentoerustingoosthoek@gmail.com . 

 
Kerstengelen 
In de weken voor Kerst gaan de engelen weer vliegen! In de vier Adventsweken zullen zij mensen in de 
gemeente die wat extra aandacht kunnen gebruiken verrassen met een kleine attentie.  
Degenen die vorig jaar hebben meegedaan zullen worden aangeschreven, heeft u / heb jij nog niet eerder 
meegedaan maar lijkt het je leuk om mee te vliegen, meld je dan aan bij Ineke van der Water (tel 542787) of 
ds Dingena Hasper (06-44199474). Ook als je iemand wilt aanmelden als adres voor de engeltjes kun je je bij 
ons melden.  
 
ONH: Gemeenteavond 23 november 
Op woensdag 23 november is er weer Gemeenteavond in de Vallei te Oudehorne. Belangrijk onderwerp op de agenda: bijpraten 
over de verbouwing. Wees welkom! 
 
Nieuws buiten de gemeente 
‘Het kerstverhaal in kaart gebracht’ 

Dit is het thema van de kerstexpositie in de protestantse kerk van Noordwolde. 
Hoewel twee jaar geleden een punt is gezet achter het organiseren van de kerststallenexpositie, begon 
het onverwacht toch weer te borrelen. 
Er ontstonden nieuwe gedachten en ideeën die resulteerden in een totaal andere opzet van de 
expositie. 
Zoals uit de titel al is op te maken, worden deze keer religieuze kerstkaarten tentoongesteld. Deze 
komen uit de omvangrijke collectie van Jeltje Kramer. 
De expositie geeft een boeiend beeld van het kerstverhaal door tijden en culturen heen. 
De kerk is (onder voorbehoud) open op 3, 4, 17 en 18 december van 13.30-16.30 uur. 

Zondag 18 december wordt de expositie om 15.00 uur afgesloten met een bijzondere ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens. Het 
verhaal over Scrooge, prachtig op rijm gezet door Marianne Busser en Ron Schröder. 
De toegang is gratis. 
 

Agenda                                                                
• 07 en 21 nov Bijbelstudie Heilige Geest en gebedsgroep, 19.30u in de Soos (Vallei). Graag aanmelden per mail: 

domineedingena@gmail.com. Vanaf 20.30u is er gebedsbijeenkomst. 

• 11 november Sint Maarten, 17.00u in kerk Nieuwehorne 

• 15 november V&T: Ds. B. ten Tonder uit Aldeboarn over kerkganggroei in Afrika, Ontmoetingskerk in Gorredijk, 19.30u.  

• 18 november Benefietconcert in Langezwaag 

• 23 november ONH gemeenteavond in de Vallei, Oudehorne, 20.00u 

• 3, 4, 17 en 18 dec. Expositie Kerstverhaal in PKN kerk in Noordwolde 

• 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 
 

Diaconieën  
ONH 
Zondag 6 nov. collecteren we voor Stichting LOS, Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt. Zie kerkblad pag. 13 

 

K/M 
De 1e collecte is voor de zending (Kerk in actie) voor Zambia. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief 
goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten 
die zij, samen met hun Zambiaanse collega’s, opleiden leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding is ook aandacht 
voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering. 
 

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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