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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten

Kerkdiensten 12 december 2021       3e Advent 19 december 2021     4e Advent
Oudehorne 9.30u ds. D. Hasper 9.30u  H. de Jong uit Drachten
Jubbega 9.30u  ds. G. Martens 9.30u ds. Piet Hulshof
Mildam 9.30u dhr. Brouwer 9.30u ds. Riemersma uit Heerenveen

Bloemen
Met een groet van de gemeente zijn de bloemen gegaan naar Riemer van der Lei (NH) en naar Hendrik en 
Limkje Aukema (JSH) 
Vanuit Mildam zijn er bloemen gegaan naar dhr. Folkert Sterkenburgh.

Omtinken
Vandaag, 9 dec. is dhr. Herman Bredewout 84 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd!
Dinsdag 14 dec. hopen dhr. en mevr. Hidding-Schaberg hun 45 jarig huwelijksjubileum te vieren. Ook van harte
gefeliciteerd en nog vele jaren in goede gezondheid samen toegewenst! 
Hemme Berg is met succes aan staar geopereerd deze week. Hij mocht gelukkig na een paar uur alweer naar huis. 
We wensen u een voorspoedig herstel toe!

Uitnodiging jaarlijkse Adventsconcert Chr. Brassband Advendo Oudeschoot: zondag 12 december
In deze decembermaand willen we een fijn concert voor u ten
gehore brengen.
Waar: Trinitas Heerenveen. Aanvang:  14:30 uur
M.m.v : Ds Dorette van Houten die een kerstverhaal zal vertellen.
Bij de ingang wordt u QR code gescand. 
Gratis toegang (collecte bij de uitgang). Hopelijk tot dan!

Kinderkring: Voel jij dat ook?
Bijbel: Lucas 1: 39 - 56
Maria gaat op bezoek bij haar tante Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoort, maakt haar kind een sprongetje in haar 
buik. Maria zingt een lied over ‘de wereld andersom’: God maakt kleine mensen groot en grote mensen klein.

JSH - Handgemaakte kerstkaarten
Er staan heel wat kerstkaarten voor u klaar in de kaarten carrousel, in de Beage. Neem gratis mee en verblijdt uw vrienden en 
familie met deze zelfgemaakte kaarten van gemeenteleden.

Diaconie K/M
De 1e collecte in is voor het binnenlands diaconaat die in dit geval het Jeugddorp De Glind ondersteund, waar 120 
getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst.

Kerst drive thru op 19 december  
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen kan het kinderkerstfeest van de
Kinderkring helaas niet doorgaan op 24 december. Maar…… we hebben een prachtig alternatief
met een kerst drive thru door Oude- en Nieuwehorne, Katlijk en Jubbega. Dus kinderen (en
ouders) wees van harte welkom op zondag 19 december tussen 15.00 uur – 17.00 uur.  

De route kan met de auto afgelegd worden en zal starten bij de kerk in Oudehorne. Hier krijg je
een routekaartje met 4 tussenstops uitgedeeld en overal gebeurt wel iets.
Je komt bijvoorbeeld een herder met zijn schapen tegen en ook zul je meelopen met de Wijzen. Zowel de herder als de Wijzen 
zijn op weg…. op zoek naar het Koningskind. Zul jij die ook gaan vinden? Aan het eind van de route staat er iets lekkers voor je 
klaar en mag je een aandenken aan deze kerst drive thru 2021 uitzoeken. De route kan in circa 60 minuten worden afgelegd, 
maar we willen dit coronaproof leiden zodat ieder gezin zijn/haar eigen tijd en ruimte heeft. Opgeven is daarom wel verstandig 
zodat we een globale planning met starttijden kunnen maken. 

Opgeven kan tot en met zaterdag 18 december via email of telefoon naar Nynke v/d Meer – nynkevdkooi@gmail.com of telnr. 
06 14131124. 

  



Kerst en Oud&Nieuw 2021 in de drie Oosthoekgemeentes.
De avonddiensten zijn al uitgesloten. En een Kerstochtenddienst met een zeer beperkt aantal mensen, die ook nog bijna niet 
kunnen zingen, geen koor of muziekgroepen… Het was aanleiding voor het crisisteam van de drie kerkenraden om de hoofden 
weer eens digitaal bij elkaar te steken. 
Er is besloten om dit jaar géén diensten te organiseren rond Kerst en Oud en Nieuw. De vier Adventsdiensten gaan gewoon 
door, zolang dat is toegestaan. Na 4e Advent, 19 december, zal de eerste dienst weer zijn (naar we hopen) op 2 januari. 
In plaats hiervan zal er een digitaal alternatief komen: 
– een feestelijke Kerst film/dienst/ medley, waarbij we graag zoveel mogelijk mensen willen betrekken.
– met Oudjaar een haardvuurmeditatie van de twee dominees.
Hoe één en ander er precies uit zal zien blijft nog even een verrassing. Wel willen we graag nu alvast
beginnen met de eerste voorbereidingen. Daarom deze vraag:
– Vindt u, vind je het leuk om met het eigen gezin of met een klein groepje een Kerstlied op te nemen? Het
gaat er om dat de liedjes door jou/u zelf gezongen worden. Van alle bekende Kerstliedjes hopen we
opnames te verzamelen en die te gebruiken in de Kerstuitzending. Zo kunnen we toch met elkaar zingen,
met bekende gezichten in plaats van de opnames van Nederland Zingt…
Heel graag aanmelden bij één van de predikanten, dan overleggen we meteen over welk lied het wordt. Heb je hulp nodig bij 
het opnemen dan kan daarvoor worden gezorgd. 19 december hopen we alles bij elkaar te hebben zodat we de film kunnen 
gaan maken. 

Zandtovenaar 
Op zondagavond 12 december brengt KRO-NCRV Heerenveen in kerstsferen tijdens Kerst
met de zandtovenaar. Vanaf de Crackstate in Heerenveen wordt door zandtovenaar Gert
van der Vijver het bijzondere verhaal van de geboorte van Jezus tot leven gewekt in zijn
prachtige zandtekeningen. 
Diverse Nederlandse artiesten zingen tijdens dit muzikale familiespektakel bekende en
nieuwe kerstliedjes. Zo wordt dit eeuwenoude verhaal op een eigentijdse wijze voor jong
en oud aantrekkelijk gemaakt. 

Binnen de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus en de thans geldende
maatregelen m.b.t. een openbaar toegankelijk evenement is een plein vol publiek helaas
niet mogelijk. 
Deze opnamen met de Zandtovenaar zijn terug te kijken op de televisie op:
 Zaterdag 18 december om 19:20 op NPO 3
 Herhaling op woensdag 22 december om 17:20 op NPO 3
 Zaterdag 25 december om 12:15 op NPO 1 (direct na de kersttoespraak van de koning) en om 19:30 nog een keer op NPO 3

Tijdelijk geen Kofje oerkes (ekstra)
Door de aangescherpte coronamaatregelen heeft de kerkenraad besloten om de koffieochtenden, en dus ook het Kofje oerke 
ekstra op 16 december, niet door te laten gaan als activiteit.
Hopelijk kan het in 2022 weer! Via de nieuwsbrief houden we u zeker op de hoogte.

Oproepje: kerstversierders en opruimers gezocht! 
Op zaterdag 11 december gaan we de kerk in kerstsfeer brengen, een leuke en gezellige klus waarbij 
vele handen licht werk maken. Wie komt ons helpen? 
Voor kopje koffie en wat lekkers om 10.00u wordt gezorgd. 
Op maandag 3 januari om 10.00 uur hebben we handen nodig voor het opruimen. Wie lijkt het gezellig
om hierbij te helpen?
Graag je hulp doorgeven aan Nynke van der Meer (06-14131124). DANK!

JHS - Kerstpakkettenactie
Vanwege de privacywetgeving kan dit jaar de kerstpakkettenactie helaas niet doorgaan. We proberen voor volgend jaar een 
oplossing te vinden. ZWO van JSH

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.



12 december- Derde advent- collecte tijdens de
dienst is voor algemene diaconale doeleinden.

De 3e collecte is voor de kledingbus: Sinds juli 2017 is de kledingbus actief in Súdwest Fryslân.

De doelstelling van de mobiele kledingbus is drieledig: 

Ten eerste wil de kledingbus een bijdrage leveren aan de ontmoetingsmogelijkheden en 
gemeenschapszin in de wijken en plaatsen waar de bus komt. Mensen die kleding brengen of
halen kunnen elkaar bij de koffietafel achter in de bus ontmoeten.

Ten tweede biedt de kledingbus gratis kwalitatief goede kleding aan. Ook kunnen boeken of 
speelgoed geleend of geruild worden. Daarnaast neemt de bus kleding in die niet meer 
gedragen wordt.

Ten derde  is de kledingbus een mooie plek voor mensen die weer eens wat werkervaring en 
werkstructuur willen opdoen. Ook mensen die wat rustiger aan willen doen wat werk betreft,
vinden bij de kledingbus een alternatieve werkplek.

Zonder donaties en sponsoring kan de kledingbus niet bestaan. Er wordt niet verdiend aan de kleding
en de koffie. Mensen mogen een vrijwillige bijdrage in een collectebus doen. Deze vrijwillige 
bijdragen dekken niet de kosten voor brandstof, verzekeringen, eigen risico bij schade, reparaties en 
horecabenodigdheden. Hiervoor is tien- tot vijftienduizend euro extra nodig.

Er zijn gelukkig al particulieren en bedrijven die de kledingbus financieel steunen. Laten wij als 
gemeente dit ook doen met een gift.

Van harte bij u aanbevolen!

Nog een paar weetjes omtrent de voedselbank:

Het aantal aangemelde huishoudens dat voor een pakket in 
aanmerking kwam nam in 2021 toe van ongeveer 195 naar 
ongeveer 225. Verdeeld over de uitgiftepunten: Akkrum 
groeide van ongeveer 10 naar ongeveer 15, Jubbega bleef 
constant; ongeveer 20 en Heerenveen
groeide van ongeveer 165 naar ongeveer
190.

Goederen zijn dus erg welkom! Aanstaande
zondag is de derde zondag op rij dat u iets kunt inleveren, tijdens de dienst en
doordeweeks in de box op de voedselbank buiten bij de Vallei.


