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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 8 mei 2022 15 mei 2022 
Oudehorne 9.30u Ds. Piet Hulshof 9.30u Ds. D. Hasper 
Jubbega 9.30u Dhr. Ulbe Zwaga 9.30u Ds. Piet Hulshof 
Mildam 9.30u Ds. Grietje Martens uit Bontebok 9.30u Dhr. Ulbe Zwaga 
  

 
Voor 28 mei 2022 ontvangt u het Pinksternummer van het kerkblad.  

Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met zaterdag 14 mei 2022 vóór 17.00 uur.  
Per Email   

voor Oude- en Nieuwehorne: kerkblad@pgderegenboog.nl   
voor Katlijk/Mildam: kerkbladkatlijkmildam@outlook.com  

voor Jubbega: openkerkvenster@kerkjubbega.nl  
 
 
Bloemen  
Bloemen van zondag 1 mei zijn als een groet van de gemeente gegaan naar Janke van der Hoek uit Jubbega, die na 
een ziekenhuisopname is thuis gekomen. Ook heeft Trijnie Sloothaak in Nieuwehorne een bloemengroet 
ontvangen. 
 
ONH: Gemeenteavond woe 11 mei 
Voor wie dat wil zal het financieel verslag een week voor de gemeenteavond ter inzage liggen in de Vallei. 
 
ONH: Vrijwilligersavond woe 18 mei 
Op woe 18 mei nodigt het college van kerkrentmeesters alle vrijwilligers met partner uit voor een buffet. 
Waar: In de “Vallei” te Oudehorne 
Tijd:  Start om 18.30u met een drankje en om 19.00u met het buffet. 
Opgave: Voor do 12 mei bij: Rommie Haarsma (541578) Ineke vd Water (542787) Anny Bakker (542238) 
 
12 mei – 2e avond Inspirerend Leren 
Donderdagavond 12 mei vindt de 2e avond van de drie bijeenkomsten “Inspirerend Leren” plaats. Mocht u / jij de eerste avond 
over Geloof hebben gemist, dan is dat geen enkel probleem. Anneke v/d Tempel vertelt deze avond meer over de bijbelse 
betekenis van Hoop. 
 
Vaak brengen we hoop in verband met de toekomst (bijvoorbeeld na ons sterven). 
Echter, Bijbelse HOOP verlangt niet alleen iets goeds voor de toekomst. Ze verwacht 
en vertrouwt op God en zijn Woord wanneer het leven je glimlachend tegemoet 
komt, maar OOK wanneer het leven niet vlekkeloos verloopt. Dus nu, terwijl wij onze 
levens leven. De avond is van 19.30-21.30 uur in de Vallei in Oudehorne. Het belooft 
weer leerzaam en inspirerend te worden. Iedereen, vanuit alle 3 kerkgemeenten, is 
van harte welkom! 
 
Boottocht: woensdag 8 juni 2022 
De boottocht voor senioren, gemeenteleden en anderen die graag meewillen of er nodig eens uit moeten. U wordt ontvangen 
met koffie of thee met cake, om ongeveer 12.30 uur wordt er een driegangenmenu geserveerd en ’s middags is er weer koffie of 
thee. Een eventueel drankje (borreltje) is voor eigen rekening. De kosten voor deze dag zijn € 35,00 pp. Mensen die mee willen 
kunnen zich opgeven bij Anne Bergsma tel 06 41795387. Opgave voor 27 mei  
 
Kuiertocht vanuit kerkje Schurega 
Onder begeleiding van Herman van der Meulen en Roel Visser wordt u meegenomen in de historie, het landschap en de natuur 
van het gebied rond het kerkje. Zij zullen onderweg vertellen over het kerkje, het ontstaan van het gebied, het doen en laten van 
de inwoners door de eeuwen heen en over cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden die nog volop aanwezig 
zijn. Geschatte lengte van 8 km. Mensen die aan deze wandeling deel willen nemen kunnen zich vanaf nu aanmelden via mail: 
kerkjeschurega3@ziggo.nl of telefoon: 06 11 323 733. 
Het evenement start met een inloop vanaf 9.30 uur met een kopje koffie of thee en afsluitend , zo rond 13.00 uur, is er soep. 
De kosten zijn € 7,50. Vanaf 10.00 uur start de kuiertocht. 
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Berichten van de diaconieën: 
 
JSH 
Friese rijders voor Oekraïne 
Vrijdag 13 mei vertrekken Okke van der Wielen en Steve van Blerk vanuit Jubbega/Hoornsterzwaag naar Polen. Het doel van hun 
reis is: a. het brengen van goederen naar de opvangplekken, maar vooral ook materialen die verder vervoert worden naar het 
oorlogsgebied. Denk aan medicatie, drukverbanden en eerste levensbehoeften. En b. het vervoeren van Oekraïense 
vluchtelingen naar Nederland. Deze ritten worden georganiseerd door Unite in Christ. Afgelopen zondag hebben we voor de reis 
van Steve en Okke gecollecteerd. Giften zijn van harte welkom. Die kun je storten op de rekening van de diaconie (NL96 RABO 
0330 9595 14) o.v.v. "Friese rijders voor Oekraïne". We wensen jullie een goede reis toe. 
Dat wensen we ook Dirk en Annie Hoekstra toe. Als alles volgens plan is verlopen, dan zijn zij donderdag 5 mei vanuit 
Oudehorne vertrokken naar Polen om familieleden van de Oekraïners, die nu in het Trefpunt te Mildam zitten, op te halen. Fijn 
dat het zo kan. Dat zijn bijzondere initiatieven. 
 
ONH 
Beste broeders en zusters van NH/OH 
11 mei zullen wij weer met elkaar van gedachten wisselen op onze gemeenteavond. De kerkenraad zal het voorgenomen besluit 
omtrent onze gebouwen aan u presenteren en u informeren over andere lopende onderwerpen. Belangrijk op de agenda is 
bijvoorbeeld Oekraïne. Het zal u niet ontgaan zijn dat onze broeders en zusters in K/M, vluchtelingen opvangen in het Trefpunt. 
Ook wij willen vluchtelingen opvangen naast de Vallei. 
Meer hierover zullen we u vertellen op de gemeenteavond. 
Van harte welkom 11 mei aanstaande, aanvang van de vergadering om 20:00u in de Vallei. 
Met hartelijke groet, 
Reinoud ter Haar, scriba 
 
Collecte 8 mei- collecte tijdens de dienst is voor algemene diaconale doeleinden 
Derde collecte is voor Kerk in Aktie: noodhulp in Nigeria 
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor  geweld in eigen land. Een deel van hen 
wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de  meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al 
nauwelijks rond kunnen  komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne.  Nigeriaanse 
kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke  terugkeer en het verwerken van trauma's.   
Wat betekent dit project voor Mawa? 
“Toen mannen mijn dorp aanvielen, ben ik met drie van mijn kinderen gevlucht”, vertelt Mawa. “Meer dan drie uur hebben we 
’s nachts gelopen naar een dorp in de buurt. De volgende dag zijn we verdergegaan. Ik hoop en bid dat ik mijn man en mijn 
andere twee kinderen terug zal zien. Het leven in dit dorp waar ik nu verblijf is erg moeilijk. We hebben geen schoon drinkwater. 
Mijn baby en ik hebben cholera gehad. Ik hoop dat God iemand stuurt om schoon drinkwater naar ons te brengen. Dan worden 
mijn kinderen niet meer ziek.” 
Op 5 mei vierden wij bevrijdingsdag. Wij gunnen anderen onze vrijheid ook. Daarom collecteren we voor slachtoffers van geweld 
in Nigeria. 
 
KM 
Collecte 8 mei | De 1e collecte in deze dienst is voor noodhulp in Nigeria van Kerk in Actie 
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor  geweld in eigen land. Een deel van hen 
wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de  meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al 
nauwelijks rond kunnen  komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse 
kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's. 
 
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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