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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 6 februari 2022 13 februari 2022 

Oudehorne 9.30u Mw. Douma – v/d Molen, Leek 9.30u ds. Piet Hulshof 

Jubbega 9.30u Ds. Piet Hulshof 
Maaltijd van Verbinding 

9.30u ds. M.J. Kooistra 

Mildam 9.30u Ds. Dingena Hasper HA in Katlijk 
Thema: ‘Liefde maakt van water wijn’ 

Na de dienst koffiedrinken  

9.30u ds. G. Martens, Bontebok 

 
 

Bloemen ONH en JHS 
De bloemen zijn afgelopen zondag gegaan naar Sjouke Duin in Nieuwehorne en 
fam. Van Ommen in Oudehorne. In Jubbega zijn de bloemen gegaan naar het gezin 
van Elske Schaaf en Gerhard Jan Holkema als een blijk van meeleven bij het 
overlijden van de broer van Elske, Gerlof Schaaf. 
Ons meeleven gaat ook uit naar het gezin van Okke en Reina van der Wielen. De 
broer van Okke, Klaas, is vorige week vrijdag overleden. We denken ook aan de 
ouders en aan Peter. Heel veel sterkte!  
 
Omtinken ONH 
Een heel mooi bericht! De niertransplantatie van Henk Nijzing is goed gegaan, de nier werkt prima! Zowel Henk als 
Tiny (die donor was) hebben de operatie goed doorstaan. Tiny hoopt vrijdag (morgen) thuis te komen en Henk eind 
volgende week. Ze zijn in het UMCG Groningen. We wensen jullie een voorspoedig herstel toe en zijn dankbaar dat 
het zo goed is gegaan! 
 

JHS: Vrijdag 4 febr. Start Club  
Vrijdag 4 februari gaan we weer van start met Club. Tieners van 12-16 jaar zijn van harte welkom! We 
beginnen om 20.00u en rond 21.30 ronden we af. We hopen je daar te zien.  
 

 
Voor de drie gemeenten: GGG  
Maandag 14 februari gaat de Gemeente Groeigroep weer van start. Het kan gelukkig weer. U 
en jij zijn dan om 20.00 uur van harte welkom. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer 
over. Maar noteer het alvast in uw agenda! 
 
JHS: Lied van de maand: Februari: 
Eens per maand zingen we een verzoeknummer van een gemeentelid. Deze zondag is dat de favoriet van Ria 
Bergsma, 'Heer, uw licht en uw liefde schijnen (Kom Jezus kom)'. 
Is er een lied waar u bijzonder veel van houdt die u graag samen wilt zingen in de kerk? Laat het weten!  
Eileen van Blerk. kommer@kerkjubbega.nl 

 
40-dagentijd kalender 
Komende week hopen we de 40-dagentijdkalender van dit jaar af te maken, zodat die mee kan met het volgende 
kerkblad. U kunt nog tot eind volgende week uw verhalen insturen. We hebben al een paar hele mooie verhalen 
maar jouw verhaal kan er nog zeker bij! 
Wat heeft u, wat heeft jou door een donkere tijd heen geholpen? Welk lied zorgt er voor dat de zon weer gaat 
schijnen? Of dat gedicht, dat iemand stuurde en dat je nog steeds goed bewaart omdat het dierbaar is geworden.  
Als u zoiets heeft, deel het dan met ons, dan kunt u via de kalender anderen daarmee steunen, een beetje moed 
geven of de zon laten doorbreken.  
Graag sturen naar: dmhasper@ziggo.nl of piwihu@gmail.com of bel op: 0644199474.  
Een briefje in de bus bij één van de dominees kan ook. Alvast bedankt! 
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Vorming en toerusting: Filmavond 15 februari 19.30 uur in PKN kerk Langezwaag (Adres: It Hou 9) 
De film “About Schmidt” (2002) met in de hoofdrol Jack Nicholson, vertelt 
over een man die met pensioen gaat. De man heeft altijd in een vast ritme 
geleefd waarin niets onverwachts gebeurde. De saaiheid en de grijsheid 
van zijn leven wordt meesterlijk verbeeld. 
Nu Schmidt met pensioen is weet hij niet wat hij met zichzelf en met zijn 
leven aan moet. Dan gebeuren er een paar grote veranderingen die voor 
ontreddering zorgen. Schmidt moet wel meebewegen, hij kan niet 
dezelfde man blijven. Hij gaat op reis met een camper.  
We mogen getuige van zijn ‘in de war zijn’, van zijn besef hoe hij altijd 
heeft geleefd en dat hij dat zó niet langer wil. We gaan zien hoe hij 
verandert en ‘open’ gaat. Het contact met zijn dochter wordt minder 
afstandelijk. Hij leert steeds beter luisteren. Je zou kunnen zeggen: 
Schmidt is niet langer dezelfde, hij is bezig zichzelf te worden. 
Een toegankelijke film die uitnodigt voor nagesprek. 
Bijdrage €3,- 
Opgave verplicht bij M. Te Boekhorst; tel: 06-40204093 of via vormingentoerustingoosthoek@gmail.com 
Wij vragen Qr code en handhaven de 1,5 meter. Tot aan zitplaats mondkapje op. 

 
 

Berichten van de diaconieën: 
ONH 
1e collecte tijdens de dienst is voor algemene diaconale doeleinden. 
3e collecte is voor de Protestantse Kerk, Missionair Werk:  
Kerk in, van en voor het dorp. In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als 
geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de 
Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, 
ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp 
te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door 
samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn. 
 Deze collecte bevelen wij van harte bij u aan! 
 

Katlijk/Mildam 
De 1e collecte is voor het Werelddiaconaat. (Kerk in Actie)  
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én 
overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De 
Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. 
Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met 
droogtebestendige zaden en hout besparende ovens, door bomen te planten en oogst 
goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis 
weer door aan anderen. 
 

 
JHS: avondmaal collecte voor Stichting Overweeghuis  
Het Overweeghuis vangt tijdelijk vrouwen op die in de prostitutie vastlopen. Het 
biedt een plek om tot rust te komen en ondersteuning bij het vinden van een (nieuw) 
toekomstperspectief Samantha van der Meulen is bezig om een Overweeghuis in 
Friesland te starten. Daarin willen we haar ook financieel steunen.  
De diaconie beveelt deze collecte daarom van harte bij u aan. 
 
 
 
Iets insturen?   
Als u iets heeft wat op de nieuwbrief 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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