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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 5 juni 2022     Pinksteren 12 juni 2022 
Oudehorne 9.30u Ds. Dingena Hasper (gez met K/M) 9.30u W. Baas 
Jubbega 9.30u Ds. Piet Hulshof 

Koffiedrinken na de dienst 
9.30u ds. Dirk Wams 

Mildam 9.30u Ds. Dingena Hasper in Oudehorne 9.30u Dingena Hasper 
  

 
Bloemen  
De bloemen zijn met de groet van de gemeente ONH gegaan naar Nadya en Kate, onze Oekraïense gasten.  
 
 
 

Boekenmarkt Kerkje Schurega 
Graag nodigen we u uit om ons kerkje te bezoeken tijdens onze Boekenmarkt en ook expositie op 4 juni a.s. Naast de Boekenmarkt 
verzorgen Ingrid Brattinga uit Zurich en Wietske Rypkema uit Gorredijk tijdens deze zaterdag een prachtige expositie. Het 
tentoongestelde werk is een overzicht van wat zij de afgelopen jaren hebben gemaakt en zeer de moeite waard om te bekijken! 
Wanneer: 4 juni 2022 
Tijd: tussen 11.00 - 16.00 uur 
Entree gratis. 
 
Tentdiensten 
Vanwege de dorpsfeesten zijn er zondag 19 juni maar liefst twee tentdiensten;  in Hoornsterzwaag met als voorgangers Ineke 
Baron en Piet Hulshof. Muzikale medewerking wordt verleend door United in Christ uit Noordwolde. Deze bijzondere dienst begint 
om 10.00 uur in de tent bij het dorpshuis It Pipegaeltsje. In Katlijk is de tentdienst van de Zomerfeesten, een feestelijke viering met 
als thema: de Alleskinner, o.lv. ds Dingena Hasper en met medewerking van de Vrije Fries, ook om 10 uur. Vooraf staat de koffie 
klaar.  
 
JSH: Verslag kerkdienst 29 mei 
Toen ik zondag 29 mei de kerk in kwam en vriendelijk werd begroet door de koster, was ik blij verrast door het pianospel van onze 
dominee Piet Hulshof. Er was geen organist beschikbaar en dan neemt Piet dit zelf voor zijn rekening. De opkomst was redelijk en 
ook waren er kinderen, die na een onderlegje met de dominee en het kinderlied... Je hoeft niet bang te zijn...na hun eigen ruimte 
vertrokken. Er werd gelezen uit Psalm 44 24t/m 27 "Word wakker Heer"  
Er werd gesproken over provoceren tegen God, waarom laat U dit toe! Kan dit en mag dit? In opstand komen is niet de rug toe 
keren of God verlaten, maar juist het met Hem te delen. Eén en ander geeft wel een ander licht op de zaak. Na verkondiging 
geluisterd naar het mooie lied Stil en is de geloofsbelijdenis uitgesproken. De kinderen kwamen terug in de kerk en de zegen werd 
meegegeven. Toen ik naar huis ging dacht ik dit had ik toch niet willen missen. 
 
JSH: Afscheid ds. Wim Andel 
Zondag 12 juni neemt ds. Wim Andel afscheid van de gemeenten Exmorra-Allingawier, Parrega-Hieslum en Tjerkwerd-Dedgum in 
verband met zijn emeritaat (pensioen). 
Dat gebeurt in een kerkdienst die om 13.30 uur begint in de Johannes de Doperkerk in Exmorra. Ds. Andel heeft ook de gemeente 
van Hoornsterzwaag en Jubbega gediend. Als er mensen zijn, die het afscheid graag bij willen wonen, dan kunnen zij dat doorgeven 
aan Sjoerd Jongsma (0516-462408). 
 
Oproep: Flaeijeltentdienst? 

De Flaeijeltentdienst wordt ieder jaar georganiseerd door de tentdienstcommissie. Door het vertrek 
van enkele leden, is de commissie hard op zoek naar mensen die het leuk lijkt om ook eens een 
tentdienst voor te bereiden of mee te helpen deze vorm te geven.  
Zonder mensen kunnen we geen dienst organiseren. 

Hierbij nogmaals een dringende oproep: vind je het belangrijk dat de tentdiensten blijven bestaan en lijkt het je leuk om hieraan je 
steentje bij te dragen of heb je leuke ideeën hiervoor: meld je aan bij Liesbeth ter Haar (06-25470950/ bethlies@hotmail.com) 

 
 
Agenda: 
Woensdag 8 juni – Boottocht  en ’s avonds: de laatste kerkenraad van het seizoen van ON in de Vallei.  
Woensdag 22 juni: Financiële gemeenteavond JSH 
Donderdag 23 juni – Inspirerend Leren: Liefde, 19.30u in De Vallei, Oudehorne 
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Berichten van de diaconieën 
 
ONH 
5 juni- Pinksterzondag- gezamenlijke dienst met Katlijk/Mildam- collecte tijdens de dienst is voor het hospice Julia Jan Wouters in 
Heerenveen 
Als de zorg elders niet meer mogelijk is en de levensverwachting is minder dan drie maanden dan kan een verblijf in het hospice 
uitkomst bieden. In het hospice vindt u nét dat beetje meer: een warme plek waar alle aandacht is voor de gast en hun naasten. 
Dankzij de kleinschaligheid is er sprake van een gemoedelijke, huiselijke sfeer. Het hospice, dat op subsidie en giften draait, heeft als 
voornaamste doel om de laatste levensfase van terminale patiënten zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Het is een 
alternatief thuis om veilig en in alle rust te kunnen sterven als dat in het eigen huis niet kan. Voor de naasten is het fijn om hun rol 
als verzorger te kunnen loslaten, om gewoon als kind of echtgenoot op bezoek te komen. De gastenkamers zijn persoonlijk en 
warm. In overleg is veel mogelijk. Wil iemand graag een schilderij van thuis meenemen of ter plekke een maaltijd laten koken door 
de familie, dan kan dat. Bij het Julia Jan Wouters Hospice zijn - naast een vast team van verpleegkundigen - zo’n 55 vrijwilligers 
betrokken die een of meer dagdelen aanwezig zijn. Daarnaast bieden nog eens 20 vrijwilligers van de Stichting VPTZ Julia Jan 
Wouters ondersteuning in thuissituaties. Gedreven mensen, stuk voor stuk. Ze bieden een luisterend oor en geven hulp bij de 
dagelijkse verzorging. Er simpelweg zijn is soms al voldoende.  
Het hospice, zoals beschreven, draait op subsidies en giften, uw giften aan deze collecte is dus zeer welkom! 
 
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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