
 
 
7 april 2022 

 
  

 

 

Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 10 april    PalmPasen! 17 april 2022   Eerste Paasdag 

Oudehorne 9.30u Ds. Dingena Hasper 9.30u Ds. Dingena Hasper 
Vooraf paasontbijt in de Vallei - opgave 
voor 10 april 

Jubbega 9.30u Ds. Piet Hulshof 9.30u Ds. Piet Hulshof 

Vooraf paasontbijt 

Mildam 9.30u Dhr. S. de Jong, Joure 9.30u Gezamenlijke dienst in OH 
Vooraf paasontbijt in de Vallei – opgave 
voor 10 april 

  

Bloemen  
De bloemen uit de kerk van Mildam zijn gegaan naar Boele de Jong en Jan Gorter voor 
hun werkzaamheden in het Trefpunt voor de gevluchte Oekraïners. Met een groet van 
de gemeente zijn de bloemen uit de kerk van Jubbega gegaan naar mevrouw Meinardi. 
Vanuit ONH zijn de bloemen naar Ane Visser van De Winkelman uit Nieuwehorne 
gegaan. 

 
Overleden. Vorige week, 31 maart is overleden Piet Anne Kramer, op de leeftijd van 93 jaar. Hij was net verhuisd 

naar de Oldeberkoperweg met zijn dochter en schoonzoon. Al na enkele dagen daar hoorde hij dat hij keelkanker 
had. Het is allemaal erg snel gegaan. Dinsdagmiddag 5 april is zijn leven herdacht in de kerk van Nieuwehorne, 
waarna hij onder klokgelui naar de begraafplaats van Oudehorne is gebracht. We wensen zijn kinderen en 
pakesizzers en allen die hem missen heel veel sterkte toe.  
 
O/N Nieuws van de Kinderkring 
Zondag is het Palmpasen. De kinderen hebben al een start gemaakt met het versieren van de Palmpasenstok en deze 
zondag zullen we de laatste symbolen toevoegen. En daarna gaan we in optocht door de kerk zodat iedereen de 
versierde Palmpasenstokken kan bewonderen! 
Zondag staan ook de bloemetjes klaar om verspreid te worden onder de gemeenteleden van 70 jaar en ouder. 
Brengt u ook een bloemetje langs, eventueel gecombineerd met een bezoekje? Alvast hartelijk bedankt! 
 
Diensten in de stille week ONH en KM 
Witte Donderdag 14 april om 19.30 uur: ds. Dingena Hasper (viering HA) in 
Oudehorne 
Aansluitend staat in de Vallei een scherm klaar om samen naar The Passion te 
kijken! Welkom jong&oud! 
Goede Vrijdag 15 april om 19.30 uur: ds. Piet Hulshof in Nieuwehorne en dhr. 
Brouwer in Katlijk 
Stille Zaterdag 16 april om 20.30 uur: ds. Piet Hulshof in Nieuwehorne.  
 
GGG 
De GemeenteGroeiGroep komt maandag 11 april weer bij elkaar. We praten verder door over de droom in Ezechiël 
37: 1-14. Van harte welkom! 
Aanvang: 20.00 uur Locatie: De Vallei in Oudehorne 
 
V&T 12 april: Stilstaan bij de Kruisweg 
De kruisweg is een voorbereiding op het Paasfeest. Het is een nabootsing in de vorm van schilderijen of 
beeldhouwwerken van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Pontius Pilatus) tot 
en met de begrafenis van Christus. Een kruisweg stelt in staat stil te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen van 
Jezus’ lijdensweg aan de hand van 14 kruiswegstaties (Latijn: statio, dat halteplaats betekent). Het idee van een 
kruisweg is dat de gelovige zo in gebed de Via Dolorosa (Lijdensweg) kan doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn 
geweest. Tijdens de V&T avond worden de achtergronden van de staties belicht. En wat kunnen we de Kruisweg ook 
vertalen naar onze tijd, in het hier en nu? Kunnen we onze eigen problemen ergens in herkennen? 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Begrafenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Statio
https://nl.wikipedia.org/wiki/Via_Dolorosa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem


Dinsdag 12 april, 19.30u in Parochiezaal Katholieke kerk (Compagnonsstrjitte 102a in Gorredijk) door Pastoor K. 
Tolboom. U kunt zich nog tot en met zondagavond aanmelden bij P. v/d Molen of Marleen te Broekhorst (resp. 06-
252 78 905 of 06-402 04 093) of via vormingentoerustingoosthoek@gmail.com. (Graag naam, woonplaats en tel.nr. 
vermelden). Bijdrage €3,- 
 
JSH 
Palmpasen! 
Deze zondag vieren wij Palmpasen, het wordt een feestelijke dienst! Alle kinderen mogen hun Palmpasenkruis meenemen naar 
de dienst. 
 

Diensten in de stille week JSH 
Witte Donderdag 14 april om 19.30 uur: ds. Piet Hulshof (viering HA) 
Goede Vrijdag 15 april om 19.30 uur: ds. Dingena Hasper  
Stille Zaterdag 16 april om 20.30: ds. Dingena Hasper  
 
Ontbijten met Pasen 
De jongeren van de jeugdClub verzorgen op Paasochtend een heerlijk ontbijt, compleet met 
mooie aankleding van de tafels. We gaan om 8.30u aan tafel in de Beage. U bent van harte 
uitgenodigd. Opgeven is niet noodzakelijk, we zorgen dat er genoeg is voor iedereen. 
Aansluitend, om half tien start de dienst met Ds. Hulshof.  

Berichten van de diaconieën: 

ONH 
Collecte 10 april- Palmpasen- collecte tijdens de dienst is voor Werelddiaconaat, kansen voor jongeren in achterstandswijk 
Libanon 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, 
criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere 
toekomst.  
Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, 
psychosociale hulp en vaktrainingen voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer 
ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of air hockey. 
Hamdan (17) woont na zijn vlucht uit Syrië in buurland Libanon. In Bourj Hammoud is het leven moeilijk, maar hij laat zich niet 
ontmoedigen. Doordat hij een paar jaar niet naar school kon, zit hij nu in de klas met kinderen die veel jonger zijn dan hij. Maar 
hij werkt hard en maakt goede vorderingen. In jongerencentrum Manara krijgt hij bijles en doet hij mee aan de fitnessworkshop 
van jongerenwerker Fouad. Hierdoor voelt hij zich veel gezonder en fitter. Met Fouad kan hij goede gesprekken voeren: over het 
leven, geloof en alles wat hem bezighoudt.  
Wij kunnen dit werk steunen door een collecte te houden voor Kerk in Aktie, hartelijk aanbevolen! 
 
Helpt u mee om a.s. zondag bloemetjes te bezorgen? 
Aanstaande zondag, met Palmpasen, willen we graag alle 75+ gemeenteleden van Pg de Regenboog traditiegetrouw een 
bloemetje bezorgen in de week voor Pasen. Voorheen overhandigden we dit vaak snel en ging de bezorger weer door, maar dit 
jaar wilden we het iets extra aankleden d.m.v. een echt bezoekje. U bepaalt zelf of u dit wilt en hoe lang en uiteraard in overleg 
met de ontvanger. We denken dat we daarmee het bloemetje net wat vrolijker kunnen bezorgen (het is een vraag, u bent 
natuurlijk niets verplicht). Vele handen maken licht werk…. 
 

KM 
De eerste collecte in Mildam op 10 april is voor JOP : 
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de Paas-Challenge. Met dit spel, dat gemaakt is 
door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal 
kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag 
gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de Paas-Challenge als ontdekkend en 
verrijkend. 
 
Oekraïne: Veel mensen zijn hard aan het werk om opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne mogelijk te maken. Daarvoor worden 
door de vrijwilligers vrij veel kosten gemaakt, die nu voor het grootste deel door hen zelf worden betaald. Vanaf volgende week 
is er een bankrekeningnummer beschikbaar waarop u geld kunt storten om ons te helpen deze mensen te voorzien van wat zij 
nodig hebben. Van harte aanbevolen! 
 
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. 
  

mailto:vormingentoerustingoosthoek@gmail.com
mailto:nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com


Oorlog in Oekraïne   VI   

      

Hulp uit de    

Oosthoekgemeentes   

De stand van zaken op 7 april   
Inmiddels zijn er 2 gezinnen uit Oekraïne die toevlucht gevonden hebben in onze gemeentes. Naast het gezin in 
Jubbega is er afgelopen dinsdagavond een familie in Mildam, in het Trefpunt komen wonen. Het gaat om een vader 
en moeder (Volodimir en Galina), hun 15-jarige tweeling Olga en Anton en 10-jarige zoon Gordey. Ook maakt 
Alexander, de wat oudere zwager deel uit van dit gezin; zijn vrouw is overleden, hij is weduwnaar. Ze komen uit 
Cherson en hebben een heftige tijd achter de rug. Gelukkig zijn ze nu hier en veilig.  
Er is nog een 23-jarige dochter, Marina, die nog onderweg is met man en baby, ze proberen vanuit Lviv naar Polen te 
komen. Hopelijk kunnen zij binnen afzienbare tijd ook hierheen komen.  
 
De start gaat met hobbels, waar we ook weer veel van leren. Corona, kiespijn, als de problemen zich voordoen 
zoeken we samen met een team naar oplossingen. Morgenavond gaan we overleggen met degenen die bij dit gezin 
betrokken zijn om te kijken wat er nodig is en wie wat doet. Terwijl ik dit schrijf komt er weer een vraag binnen. Een 
gezin met 4 kinderen. Helaas, daar hebben we nu nog geen plek voor. Maar we blijven zoeken en hopen dat u 
meedenkt.  
   

De plannen voor de Vallei gaan door, er is gekeken naar wat er nodig is om de Vallei aan te passen voor bewoning. 
Voor de zomer kan het wel, maar als het kouder wordt zal er iets meer nodig zijn.  
Steeds mee mensen zijn betrokken, en dat is geweldig om te merken. Om elk gezin staat een team van mensen die 
helpen kunnen. Er is veel betrokkenheid en liefde in onze dorpen. En de gezinnen die er al zijn merken dat en het 
doet hen heel erg goed.  
Samen met de Plaatselijke Belangen, UDIROS en steeds meer mensen uit de dorpen bouwen we aan goede en veilige 
plekken voor deze mensen die veel hebben meegemaakt.  
Huisvesting blijft nodig. Dus: 
Hebt u een chalet of huisje of (sta)caravan, een bruikbare verwarmbare plek met sanitair en kookgelegenheid die 
minimaal een half jaar gemist kan worden? Hebt u een tip over een leegstaand huis of gebouw dat kan worden 
aangepast? Ook voor nadere informatie kunt u bellen met 06-44199474.   
Intussen is er een bankrekening geopend die volgende week in gebruik genomen wordt. Zo hopen we geld in te 
zamelen om de kosten beperkt te houden. Vanuit de gemeente Heerenveen wordt heel hard gewerkt om leefgeld en 
woonvergoedingen in orde te krijgen. De eerste vluchtelingen beschikken daar al over.  
 

Wilt u helpen? Meldt u dan aan. U krijgt dan een speciale Nieuwsbrief voor vrijwilligers met namen en mailadressen, 
zodat we onderling elkaar om hulp kunnen vragen.   Via deze mailgroep gaan vragen naar spullen rond, kleding, 
fietsen, maar ook praktische zaken als vervoer naar de tandarts.  
Aanmelden kan bij ds. Dingena Hasper (06-44199474), ds. Piet Hulshof  (06-40938222), 

Henriette Kuiper (06-34772871) of bij de diakenen Berend Kramer (06-16229985 O/N), 

Berend Jongsma (06-55536728 JSH), Auke Koehoorn (0650440378 K/M). 


