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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 2 januari 2022 9 januari 2022      

Oudehorne Livestream  
9.30 u ds. Piet Hulshof 

Livestream 
9.30 u Gospelgroep Sinjael uit Donkerbroek  
Het thema is: Stilte… m.m.v. ds Dingena Hasper 

Jubbega 

Mildam 
 

Voor 15 januari 2022 ontvangt u het Nieuwjaarsnummer van het kerkblad.  
Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met maandag 3 januari 2022 vóór 17.00 uur.  
Dit is de uiterste inlevertermijn die i.v.m. de feestdagen al iets is opgerekt (normaliter op zaterdag) om inzenders 
wat meer tijd te geven. Alles wat later binnenkomt kan niet worden geplaatst! 
Per Email   

• voor Oude- en Nieuwehorne: kerkblad@pgderegenboog.nl   

• voor Katlijk/Mildam: kerkbladkatlijkmildam@outlook.com  

• Jubbega heeft ervoor gekozen om geen nieuwjaarsnummer uit te brengen. 
 

Oud & Nieuw 2021 in de drie Oosthoekgemeentes  
In plaats van een kerkdienst op oudjaarsavond is er een video gemaakt, waarin de beide 
predikanten terugblikken op het afgelopen jaar. De video kunt u vrijdagavond vanaf 19:00 
bekijken op ons YouTubekanaal Oosthoekgemeenten of via de website van de kerk van 
Jubbega (www.kerkjubbega.nl). 

 
 
Diaconie ONH 
2 januari 2022- collecte tijdens de dienst is voor de Zonnebloem 
Als je lichamelijk beperkt bent, is het moeilijk om mee te gaan met de snelheid van de wereld om je heen. Je fysieke 
beperking zit je in de weg. Je bent beperkt in je bewegingsvrijheid en afhankelijk van anderen. Je maakt minder 
plannen en ziet meer tegen dingen op. Je bent vaker alleen. 
 
De Zonnebloem zet zich in voor alle mensen die door hun lichamelijke beperking in een sociaal isolement dreigen te 
komen. Namens de Zonnebloem zijn duizenden vrijwilligers iedere dag actief om sociale en recreatieve activiteiten 
te organiseren en begeleiden. We zoeken contact en hebben tijd en aandacht voor mensen. Wij organiseren 
uitstapjes, maken vakanties mogelijk en regelen goede zorg onderweg. Zodat mensen kunnen uitkijken naar iets 
leuks. Wij weten dat het belangrijk is om mensen te ontmoeten en nieuwe indrukken op te doen. 
 
De toenemende vergrijzing en een steeds verder terugtredende overheid zet de sociale en recreatieve zorg en 
aandacht onder zware druk. Het belang van ons werk neemt toe. Dat zien wij ook in de toegankelijkheid van de 
samenleving. Die is er nog niet op gericht om gelijke omstandigheden te bieden voor mensen met een lichamelijke 
beperking. Ook daar werken wij aan. Want wij zijn ervan overtuigd dat een lichamelijke beperking geen belemmering 
hoeft te zijn om te kunnen genieten van het leven. Er kan zoveel meer dan je denkt. 
Laten we ervoor zorgen dat de Zonnebloem door kan gaan met dit mooie werk.  
 
Iets insturen?   
Als u iets heeft wat op de nieuwbrief moet/kan worden vermeld, kunt u dit in het 
vervolg 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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