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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 11 september 2022 18 september 2022 
Nieuwehorne  

 

9.30u Regionale openluchtdienst in Gorredijk 

9.30u: Da. A. Fraanje 

 
Jubbega 9.30u: Startzondag bij Sjoerd en Jannie Jongsma 

Inloop vanaf 9.30 
Mildam 9.30u: Ds. A.J. vd. Wiel 

Dienst in Katlijk 
 

 
Bloemen 
JSH: Bloemen zijn gegaan naar Betty en Douwe, de dochter en de schoonzoon van Roel de Jong. 
ONH: De bloemengroet van 4 september is gegaan naar mevrouw Kuperus-Aikema uit Oudehorne 

 
Verhuisd 
Roel de Jong is verhuisd naar Lindestede in Wolvega en Griet Sikkema naar Rikkingahof in Oosterwolde. In de vorige nieuwsbrief 
stond de postcode van dhr. Ulbe Zwaga verkeerd in de nieuwsbrief.. 

 
Vorm en toerusting 
Wat inspireert Ds Jouke Droogsma, predikant in Oldeberkoop,Oldeholtpade, Nijeholtpade en ter Idzard. Postmoderne tijd, 
ontwikkelingen in kerk en maatschappij. Wat zijn zijn bevindingen? Nadere informatie stond in het vorige kerkblad 
Datum; 15 september 19.30 
Plaats; Hoofdweg 162  8474CL Oldeholtpade. Kerkelijk Centrum naast de kerk achter restaurant de Rustende Jager. 
Bijdrage €3,- Opgave vormingentoerustingoosthoek@gmail.com of bij Pietsje v. d. Molen. tel; 0625278905 
We kunnen u dan bereiken als er onvoorziene zaken zijn. Vertrek; 19 uur vanaf de kerk van Oudehorne 

 
Musical 
De voorbereidingen voor de musical “Gabriëlla” zijn in volle gang. We kunnen bijna los. Maar …. we hebben wel nog wat versterking 
nodig!!! Vooral mannen zijn nodig: mannenstemmen voor het koor en ook nog een paar mannelijke toneelspelers. Dus als er 
mannen zijn of je kent iemand die daar graag aan mee wil werken, geef dat dan even door aan Piet Hulshof (06-40938222). Ook zou 
het geweldig zijn als er nog een paar muzikanten bijkomen. We zien verlangend uit naar jouw hulp. 

 
It Kofje oerke ekstra - 15 september 
Donderdag 15 september is er weer het kofje oerke ekstra met een prachtig schilderij van Atty Stevens uit 
Mildam. Het schilderij gaat over de Heilige Geest uit en daar praten we graag over door. De koffie staat klaar 
om 8.30 uur en we starten rond 9.30 uur. Neem gerust iemand mee; hoe meer zielen hoe meer vreugde! 

 
 
 
 

Flaeijel-tentdienst 
Eindelijk kunnen we weer volop feest vieren; twee jaar bleef het stil op het nieuwe feestterrein en nu gaat 
het eindelijk weer gebeuren! En uiteraard zal er op zondagmorgen een feestelijke dienst zijn in de grote 
tent! Ook dat krijgt een nieuw jasje; niet langer een regiodienst met Gorredijk maar een dienst 
georganiseerd door Oude- en Nieuwehornsters, van verschillende kerken. 
Bloemen. We adopteren een prachtige traditie van onze broeders en zusters uit Katlijk/Mildam: de bloemen 
gaan deze zondag naar mensen buiten de kerk die wel een bloemetje kunnen gebruiken. U kunt namen 
doorgeven tot 15 september aan Jappie en Berber de Groot, 541823. Voor iedereen die wordt doorgegeven 
zal er een bloemetje klaar staan. Hou er wel rekening mee dat bloemen van de kerk welkom moeten zijn bij degenen die u opgeeft! 
Het thema dit jaar: Een nieuwe start! Op een nieuwe plek, met een nieuwe organisatie. Een nieuwe start hoort écht bij geloven, de 
Zaaier blijft zaaien, ook als het zaad niet altijd daar terecht komt waar het goed kan groeien. Het wordt een dienst waarin voor jong 
en oud muziek is en van alles te beleven. 
Iedereen is van harte welkom, er is koffie en limonade na de dienst. 
En kom gerust in je Flaeijelkleding!  

 
 
 
Update vordering van de verbouwing 



Slopen, tapijt trekken en opruimen…. 
 
Twee weken geleden heeft u kunnen lezen over de start van de verbouwing. Het plafond van de kerk is al van bovenaf geïsoleerd. 
Deze week is begonnen met het eruit halen van de banken en demonteren van de verwarmingsbuizen.  
De kerkbanken en verwarmingsbuizen zijn uit de kerk. Een aantal gemeenteleden heeft een mooie bank thuis staan als herinnering 
aan het jaren achtereen zitten op dezelfde bank, misschien nostalgie of gewoon omdat het wel leuk staat onder de overkapping in 
de tuin of in de grote keuken! De andere banken zijn overgenomen door Rudolf de Jong en ook in het flaeijelboelgoed zult u nog 
een kerkenraadsbank met voorschot aantreffen. Voor een mooi bod heeft u nog de kans om een bijzondere bank te bemachtigen! 
De opbrengst gaat naar de kerk. 
Mocht u achteraf toch denken…”Ik had toch wel een kerkbank willen hebben”, bel dan even met Rommie Haarsma, telnr. 06 12 52 
90 98. 
 
De slopers werken ondertussen stevig door.  Lokaal 2 en de Kerkenraadskamer zijn leeg geruimd. De twee archiefkasten en de 
liturgische kledenkast zijn verplaatst naar lokaal 1. De vaste kasten, waar onder andere de spullen van de Kinderkring en de 
bloemschikcommissie in zaten, zijn leeggeruimd, opgeruimd en de inhoud heeft een ander plekje gevonden. Dank nogmaals aan alle 
vrijwilligers die hieraan mee hebben geholpen. 
Toch zijn er nog wat spullen die een andere eigenaar zoeken. Het gaat om diverse stoelen, tafels, een paar mooie lampen, een 
geluidsinstallatie van de kerk en andere losse meubeltjes. Als vergoeding voor de meubeltjes kunt u een vrijwillige, zelf gekozen 
bijdrage in het geldbakje doen. Echter, er liggen ook nog wat lees-, lied-, kinder- en bijbelboeken. Deze mag u gratis meenemen! 
 
Kom zaterdagochtend 10 september van 10.00-12.00 uur langs om te kijken of er nog een nostalgische herinnering voor u ligt. 
Tegelijkertijd kunt u ook even in de kerk kijken hoe de sloop / verbouwing vordert. Naast dat we regelmatig hulp nodig hebben van 
vrijwilligers, is het ook vooral gezellig om elkaar op een andere manier te treffen. Het hoeft niet altijd zwaar werk te zijn; 
koffiezetters zijn ook hard nodig :). Mocht u wat willen betekenen tijdens de verbouwing, laat ons dit dan gerust weten. 

 
Namens het college kerkrentmeesters, 
Klaas Meekma 

 
Agenda 

• t/m 10 sep: Tsjerkepaad Fryslan Nijhoarne, iedere zaterdag van 13.30 t/m 17.00 uur (www.tjserkepaad.nl ) 

• t/m 10 sept: Tjerkepaad Kerkje Schurega met een foto-expositie van 14.00 t/m 17.00 uur 

• 12 sept: Kerkenraad JSH om 19.45 uur in de Beage 

• 15 sept: Vorming &amp; toerusting in Oldeholtpade 

• 18 sept: Startzondag JSH 

• 02 okt: Startzondag, de Vallei, Oudehorne 

 
Berichten van de diaconieën 
JSH 
Zondag 18 september: Startzondag JSH 
Aan tafel. Dat is dit jaar het thema van de landelijke kerk. Daar gaan we zondag 18 september mee aan de slag. Wat gaan we doen? 
We komen bij elkaar op de boerderij van Sjoerd en Jannie Jongsma aan de Schoterlandseweg 38 te Jubbega-Schurega. Je bent daar 
vanaf 9.30 uur welkom en om 10 uur beginnen we met een actieve dienst. Tijdens de dienst gaan we namelijk een stuk lopen en 
onderweg is er van alles te doen, dat allemaal te maken heeft met het thema. Voor de mensen die niet mee kunnen lopen is er een 
aangepast programma.  
Na deze dienst is er koffie met wat lekkers. En daarna gaan we echt aan tafel en gaan we samen eten. Voor het lekkers bij de koffie 
en voor het eten hebben we jouw hulp nodig. We zoeken dus bakkers en mensen, die soep, salades, koude pastaschotels, gevulde 
eitjes, enz., enz. willen maken. Dat kun je aan een van ons doorgeven. Als we allemaal iets meenemen, dan is er meer dan genoeg. 
Wij zorgen voor drinken en vlees. We maken er samen een groot feest van! 
Eileen, Jantje, Maairinus en Piet 
 
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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