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Kerkdiensten 3 oktober 10 oktober 

Oudehorne 9.30u Ds. Hasper 
m.m.v. korps De Vrije Fries 
Thema: Zachte Kracht 

9.30u Ds. Hasper 
Maaltijd van de Heer 
 

Jubbega 9.30u Ds. P. Hulshof  
Heilig avondmaal en koffiedrinken 

9.30u Ds. P. Hulshof 
Ziekenzondag 

Mildam 9.30u Ds. S de Jong uit Joure 9.30u Ds. C. Nicolai 

 
 
7 oktober – Kofje oerke ekstra 
We gaan donderdagochtend 7 oktober bloempotten pimpen én vullen. Dus heeft u/heb 
je nog een oude bloempot (of een stekje van een mooie/oude of te grote plant), neem 
deze dan zeker mee! Wanneer u zelf niets heeft dan is dat geen probleem, want er zijn 
ook nog extra potjes die versierd kunnen worden.  
De koffie staat vanaf 8.30 uur klaar en de ochtend duurt tot 10.30 uur. Loop gerust eens 
binnen; u bent meer dan welkom! 
Locatie: de Vallei, Schoterlandseweg 20 in Oudehorne. 
 
Bedankt! 
Na mijn operatie en korte opname in het ziekenhuis mochten wij veel bezoekjes, 
kaarten, telefoontjes ontvangen. Het geeft blijk van veel ’omtinken’ vanuit de gemeente! 
Allen heel hartelijk dank hiervoor, ook namens Thea. 
Uilke de Jong 

 
 
Graag willen wij iedereen bedanken voor de mooie kaarten en bloemen, die wij 
mochten ontvangen, bij de geboorte van onze kleindochter en bij ons 40 jarig 
huwelijksjubileum, 
Vriendelijke groeten 
Henk en Marijke Kramer-Andringa 
 

 
Omtinken 
Mw. G. Wittermans-Feenstra is woensdag in Groningen geopereerd. Ze loopt al een hele tijd met nekklachten, we 
hopen dat ze nu eindelijk met haar herstel kan beginnen en gauw weer haar bewegingsvrijheid terug krijgt. Sterkte 
gewenst, kracht en zegen voor uw beiden! 
 
GeMEEnteLEVEN 
Mevr. Overeem verblijft nog in het ziekenhuis De Tjongerschans (Afdeling Revalidatie - Rood, kamer 10). Het gaat 
gelukkig iets beter met haar. 

 
 
 
Bloemen 
Zondag 26 september is een bloemengroet gebracht aan mevrouw Risselade uit 
Nieuwehorne. Ook mevrouw Aukema uit Jubbega heeft bloemen ontvangen.   



Avondmaalscollecte zondag 3 oktober 
Emely is een mevrouw uit zeeland. In 2014 heeft ze een 
school opgericht in Kenia welke nu is uitgegroeid tot een 
school met 300 leerlingen.  
De school staat in een kansarme buurt en de leerlingen 
krijgen er eten, drinken, kleding en christelijk onderwijs. 
Als diaconie hebben we een kindje geadopteerd op deze 
school.  
 
 

Voor meer informatie gaat u naar de site van Emyland, via menu en sponsors kunt u 
zien hoe u zelf ook een kindje kunt adopteren of een bedrag kunt overmaken. 
De avondmaalscollecte van 3 oktober is voor Emyland. 
 
JHS  
Club voor de jeugd 12 -16 jaar 
Vrijdag 1 oktober gaan we starten met club! Van harte welkom om 8 uur 's avonds in de kerk in Jubbega. Daarna is 
er iedere twee weken club. 
Club is de plek waar je jezelf kan zijn en andere tieners kunt ontmoeten, met activiteiten zoals: kampvuur houden, 
muziek luisteren, spellen doen, met elkaar in gesprek over verhalen in de bijbel, en veel meer. Wij rekenen op een 
grote opkomst! Hartelijke groeten, het Club-team: Maairinus, Eileen en Piet H. 
 
10 oktober 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 8 oktober 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? Alfêst tige tank! Diaconie: Jubbega, Schurega en Hoornsterzwaag. 
 
Lied van de maand 
Iedere kerkdienst op eerste zondag van de maand spelen en zingen wij een favoriet van een gemeentelid. Deze 1ste 
zondag van oktober is dat : Heer ik hoor van rijke zegen, uit Johannes de Heer. Een favoriet van Janke van der Hoek. 
Heeft u of heb jij ook een favoriet lied, laat dat dan even weten aan Eileen of Piet en dan wordt het op de lijst van de 
verzoeknummers gezet. Geniet ervan! Hartelijke groeten, de Kommer, Eileen van Blerk 
 
ONH/KM 
Vorming en toerusting 

 
Donderdag 7 oktober om 19.30 uur starten we weer met vorming en toerusting 
in de Vallei (Schoterlandseweg 20 te Oudehorne). 
Dingena Hasper gaat ons vertellen wat haar inspireert als voorganger. 
Opgave is verplicht en kan door te mailen naar 
vormingentoerustingoosthoek@gmail.com of bellen naar Pietsje v.d. Molen  
tel; 0513-541937 
Bijdrage: €3 
 
 
 

 
Kopijsluiting Kerkblad:  
Rond 17 oktober 2021 ontvangt u het Herfstnummer van het kerkblad.  
Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met zaterdag 2 oktober 2021 vóór 17.00 uur.  
Per Email : 

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

• voor Katlijk/Mildam: kerkbladkatlijkmildam@outlook.com  

• voor Jubbega: openkerkvenster@kerkjubbega.nl 
 
  

mailto:openkerkvenster@kerkjubbega.nl


Vrijwilligerswerk bij de Hoeve in Beesterzwaag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor vragen of inlichtingen:  Anneke Bouma:   0516 461681 of Famgabouma@kpnplanet.nl 
                                                    Fenna Geertsma: 0516 463062 of fennasevensma@gmail.com  
 
 
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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