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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 7 augustus 2022 14 augustus 2022 
Oudehorne  

9.30u Ds. P. Hulshof 
Gezamenlijke kerkdienst in Jubbega 
Voor de dienst koffiedrinken 

 

9.30u: Ds. P. Hulshof 
Gezamenlijke dienst in Mildam 

Jubbega 9.30u: Dhr. Ulbe Zwaga  

Voor de dienst koffiedrinken 
Mildam 9.30u: Ds. P. Hulshof 

Gezamenlijke dienst in Mildam 

 
  

Bloemen 
KM: De bloemen uit de kerk zijn afgelopen zondag naar mevr. Froukje de jong gegaan, als dank voor het 
vele werk als kerkrentmeester/administrateur van onze gemeente. 
JSH: Bloemen zijn als een bemoediging van de gemeente gegaan naar Hans Bergsma (Hoornsterzwaag). 

 
Kofje oerkes yn de simmer 
De zomervakantie is begonnen en juist dan is het wellicht gezellig voor de mensen die thuisblijven (of langsfietsende toeristen) om 
een kopje koffie op woensdagmorgen te komen drinken! De deuren van de Vallei in Oudehorne staan iedere woensdagmorgen van 
9.30-10.30 uur open en Rommie, Tiny en Geke verwelkomen jullie graag. 
Het Kofje oerke ekstra is er weer op donderdag 18 augustus. 

 
Tsjerkepaad Fryslân - 2 juli t/m 10 september 2022 

De kerk van Nijhoarne is elke zaterdagmiddag geopend van 13.30 uur t/m 17.00 uur. Gastvrouwen en -heren 
zullen u weer welkom heten met koffie of thee. Bijna elke zaterdag zijn er muzikale klanken te horen van 
organisten, trekharmonica spelers en de Aplepiepipers staan twee keer ingepland. Informatie kunt u vinden 
op onze site van de kerk. Op tjerkepaad.nl kunt u informatie vinden van het overzicht van de deelnemende 
kerken en de activiteiten van deze zomer in Fryslân. 

 
GeMEEnteLEVEN JSH 
Maandag 1 augustus is Janke de Jong-Mulder overleden in de leeftijd van 92 jaar. Ons medeleven gaat uit naar haar man, Roelof, 
met wie zij 71 jaar getrouwd is geweest, en naar haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zaterdag 6 augustus is er om 
14.30 uur een dankdienst voor haar leven in crematorium "Schoterhof". Daarna is er gelegenheid om de familie te condoleren.  
 
Dinsdag 2 augustus is Koop Koopstra overleden in de leeftijd van 85 jaar. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, Gooitske, en 
naar de hele familie. 
 

Bramen oogsten! 
Komend jaar zullen we extra aandacht besteden aan de Maaltijd van de Heer. In dat kader gaan we komende herfst 
wijn maken met de oudere jeugd. Geen druivenwijn maar bramenwijn, die is zoeter en eenvoudiger te maken. 
Maar daarvoor zijn natuurlijk veel bramen nodig. De komende weken is het bramentijd, daarom dit oproepje: als u, 
als jij bramen hebt geoogst doe dan een deel er van in de vriezer en bewaar ze voor ons. In oktober volgt er een 
oproepje om ze in te leveren; we hebben zeker een kilo of 10 nodig dus alle bijdragen helpen. Alvast bedankt! 

 
Hulp gevraagd.  
Yuliia uit Oekraïne, die met haar drie zonen in Hoornsterzwaag woont zou heel graag met iemand mee willen rijden naar het werk in 
Heerenveen. Ze werkt ma-vr van half 9 tot 17 uur en is momenteel 2 uur onderweg om van huis naar werk te komen en andersom. 
Ook als het 1 of enkele dagen kan zou dat al helpen. Ze kan naar O/N fietsen, maar omdat fietsen nog erg nieuw is, is Heerenveen te 
ver. Graag melden bij: ds Dingena Hasper, 064499474, ook voor info.  
 
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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