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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 10 oktober 17 oktober 

Oudehorne 9.30u Ds. Hasper 
Maaltijd van de Heer 

9.30u Anton en Wiesje van der Meulen 

Jubbega 9.30u Ds. P. Hulshof 
Ziekenzondag 

9.30u  Dhr. T. Dorrepaal 
 

Mildam 9.30u Ds. Eize van der Sluis 9.30u Ds. Hasper, Jubbega  
Avondmaaldienst 

 
Bloemen 
Mevrouw Taetske Oosterbos uit Jubbega heeft deze week bloemen ontvangen. Ook heeft 
Familie Ram uit Nieuwehorne een bloemengroet ontvangen. 
 

JHS 
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. 
 
Club 
De eerste clubavond was heel geslaagd. Goede opkomst en een mooie combi van lekker gek doen en serieus bezig 
zijn. We kijken uit naar de volgende avond. Die is vrijdag 15 oktober om 20.00 in de Beage. Welkom! 
 
Kofje oerke ekstra: impressie 
Vanochtend hebben we prachtige bloempotjes versierd. We hebben leuke stekjes kunnen ruilen met elkaar en 
kregen van Cathelijne (Plantenbieb Jubbega) allemaal bijzondere stekjes om ook privé uit te zoeken. Dank daarvoor! 
De resultaten ziet u binnenkort vast eens in de Vallei voorbij komen op tafel: samen groeien we! 
 

                                                                                       

                                                                          
 
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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