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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 3 juli 2022      10 juli 2022 
Oudehorne  

9.30u Ds. Dingena Hasper en Ds. Piet Hulshof 
Gezamenlijke Tuindienst  

in de pastorietuin te Nieuwehorne 
mmv De Vrije Fries 

9.30u Ds. Piet Hulshof, dienst in Nieuwehorne 
In de zomerperiode zijn de diensten in NH !!! 

Jubbega 9.30u: Ds. Paul den Hollander;  

vóór de dienst koffiedrinken 
Mildam 9.30u: Ds. A. Oppewal uit Drachten 

Dienst in Kerkje Katlijk 
  

Bloemen 
KM: De bloemen uit de kerk zijn afgelopen zondag gegaan naar Emmy van Boven (Klepelslag) 
ONH: De bloemengroet is met een hartelijke groet van de gemeente gegaan naar Judy Tel.  
JSH: Met de groet van de gemeente, zijn de bloemen gebracht naar Janny Koopmans 
 
Lief en Leed  
Mevr. Tel uit Nieuwehorne, is afgelopen zondag opgenomen in revalidatiecentrum Bloemkamp in 
Bolsward. Zij had na een val, van enige weken terug, pijn die vorige week alleen maar verergerde. Zij zal hier enige 
weken moeten verblijven om te revalideren. 
 
Pastorietuindienst 10 juli; De toekomst is van God, maar wat kan het lang duren tot het zover is! Stil maar, wacht maar, 
alles wordt nieuw, zegt het bekende kinderlied. Kunnen wij dan niets doen, behalve afwachten? Tijdens deze feestelijke 
viering gaan we met de kinderen alvast bouwen aan de toekomst. Er is oppas, iedereen is van harte welkom! 
 
10 juli – Bakken (en gebak eten) voor Oekraïne  
Aanstaande zondag is de openluchtdienst in de Pastorietuin in Nieuwehorne en na afloop is er koffie/theedrinken. Om 
extra geld in te zamelen voor de gemeenschappelijke rekening voor de Oekraïense vluchtelingen in onze dorpen, willen 
we een taartje eten bij de koffie – als zijnde “verkopen”. De koffie/thee worden u dus aangeboden, maar voor de 
heerlijke gebakjes vragen wij u een vrijwillige bijdrage. Zo willen we het nuttige met het aangename verenigen. Komt u 
ook? 
 
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 Applepie pipers 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. 

 
Nieuwe musical 
De rillingen liepen afgelopen vrijdag over ons lijf, toen de nieuwe dirigent Akke Bosma het lied liet horen, dat in de 
nieuwe musical een bijzondere plek heeft. Dat lied, dat is wel zo mooi: 
‘Gabriella’s song’. 
Dat wordt dus de nieuwe musical: Gabriella. Een heel bijzonder verhaal, 
gebaseerd op de film: As it is in heaven. Die kun je vinden op YouTube. 
Uulke Hoekstra heeft als regisseur het verhaal in grote lijnen verteld. Er werd 
aandachtig geluisterd en één van de aanwezigen zei daarna heel 
treffend: “Deze musical heeft echt een goed verhaal. Ik ben weer enthousiast”. 
Dat werd gelijk beaamd door alle andere mensen, die er 1 juli bij waren. 
Iedereen was blij met deze keuze en dat is natuurlijk heel mooi. 
Misschien was jij er die avond niet bij, maar we hopen natuurlijk wel dat jij hier ook enthousiast van wordt en er voor 
wilt gaan. Want we kunnen nog wel wat spelers, muzikanten en koorleden gebruiken. 
Je kunt je opgeven bij ds. Piet Hulshof (Tel: 06-40938222 / E-mail: piwihu@gmail.com) en ook spelers, muzikanten en 
koorleden van buiten de kerk zijn van harte welkom! 
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BBQ zwembad Jubbega (Adres: Zwembad, Leidijk 18, 8411 ZM Jubbega)  
Vrijdag 15 juli vanaf 19.00u bent u van harte welkom bij de BBQ in het Jubbega zwembad. Degenen die nog even willen 
zwemmen kunnen vanaf 18.00u terecht. 
* Opgeven: bij Jantje, Ria of Eileen (of via de mail op: kroes108@outlook.com of bellen met: 06 4179 5387 
* Kosten: 7,50 pp, kinderen (0-12 jaar) zijn gratis, u kunt op de avond zelf contant betalen 
* Meenemen: Bord, bestek, en uw eigen drankje (met glas) 
* Maken: Salade, wanneer iemand salade wil maken, heel graag! (dan graag ook opscheplepels meebrengen☺ 
Wij hopen u daar te zien, voor een gezellige avond! 
 

 
 
 

KinderKring bij de Geele Bosch: een terugblik 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief (ONH) ziet u even een indruk van afgelopen zondag; de afsluiting van het jaar van de 
KinderKring bij de Geele Bosch. 
Het was zeer geslaagd en gezellig! Nadat ieder kind een dierenpuzzel had gemaakt, moesten deze bijbel-dieren worden 
gezocht op de boerderij. Eenmaal het dier gevonden, moest er een bijbelverhaal worden genoemd waar het dier een rol 
in speelde. Wat wisten de kinderen veel! De slang, ezel, bokje, lammetje, duif, raaf, vis, sprinkhaan en koe konden we 
allemaal benoemen. Alleen de leeuw hebben we niet kunnen vinden; die hangt vast nog ergens ☺.  
Om 10.30 uur kwamen er zo'n 20 gemeenteleden gezellig met ons koffiedrinken. Het was een fijne ochtend zo met 
elkaar! In de bijlage een impressie van deze prachtige ochtend.  
 

 
Berichten van de diaconieën 
 
10 juli- Gezamenlijke Pastorietuindienst; Collecte voor de voedselbank 
Een voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in 
staat zijn om in hun levensonderhoud voorzien en ter voorkoming van verspilling van voedsel. Aanbod van nog goed consumeerbaar 
voedsel (dat op het punt staat om vernietigd te worden) en vraag (gezinnen die het voedsel nodig hebben) worden op deze manier 
bij elkaar gebracht.  
De missie van Voedselbanken Nederland is het gratis verstrekken van verkregen voedsel aan de armste mensen in Nederland met 
uitsluitend vrijwilligers. 
De afgelopen tijd zijn de voedselbanken regelmatig in het nieuws geweest; door een hoge inflatie waardoor mensen minder goed 
rond kunnen komen zijn er veel nieuwe aanmeldingen bij de voedselbanken. Door minder aanvoer en hogere kosten is er meer geld 
nodig om ook vers voedsel te kunnen kopen voor de klanten van de voedselbanken.  
Een gift is dus van harte welkom, deze collecte bevelen wij van harte aan. 
 
 

Agenda:  
Zaterdag 9 juli: Tsjerkepaad, 13.30-17 uur Open kerk in Nieuwehorne met muziek van de Applepie pipers 
Maandag 11 juli: 19.45u Kerkenraad JSH met een gezellige afsluiting van het seizoen. 
Vrijdag 15 juli: BBQ Jubbega, vanaf 19.00u. Opgave bij Jantje, Ria of Eileen 
 
 
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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