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Kerkdiensten 16 januari 2022 23 januari 2022      

Oudehorne Livestream  
9.30 u ds. Piet Hulshof 

Livestream 
9.30 u Regionale gebedszondag 
 

Jubbega 

Mildam 
 

Kerkdienst 16 januari  
16 januari is er een livestreamdienst vanuit Oudehorne, o.l.v. ds Piet Hulshof. Helaas geven de cijfers en de geluiden 
die we momenteel horen niet het vertrouwen dat we verwachten dat komende vrijdag de lockdown opgeheven 
wordt. Uiteraard hopen we dat wel. In dat geval zal op 23 januari in Mildam een dienst zijn in het kader van de week 
van Gebed voor de eenheid. Tegelijkertijd is er in Gorredijk een dienst met dezelfde liturgie. Die dienst zal live 
worden uitgezonden. Als de lockdown blijft zal alleen in Gorredijk een liverstreamdienst zijn.  
In de volgende Nieuwsbrief hoort u meer van ons.  
 
Intussen nodigen we u uit voor dit bijzondere initiatief van de samenwerkende kerken in Nederland en de EO.  
 
Nationaal gebed voor vrede en verbinding 
Op zaterdagavond 15 januari organiseren de EO, de Protestantse 
Kerk, MissieNederland, Raad van Kerken, Samen Kerk in Nederland 
en NietAlleen een nationaal gebed. Tijdens het programma rondom 
dit gebed willen christenen zich verootmoedigen tegenover God en 
elkaar.  
Ook in de kerken en de Christelijke wereld heeft de Coronacrisis 
voor polarisatie gezorgd. Terwijl  juist Christenen zo nadrukkelijk de 
Boodschap meekrijgen elkaar vast te houden en een eenheid te 
vormen.  
 
In een programma van 20.00 - 21.30 uur spreken christelijke vertegenwoordigers een gebed uit. Persoonlijke 
verhalen maken duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Tijdens de gebedsmomenten kunnen mensen thuis 
meedoen: persoonlijk, in groepjes of (afhankelijk van de maatregelen) met de geloofsgemeenschap.  
Doet u ook mee?  
De livestream van het ‘Nationaal Gebed’ is zaterdag 15 januari vanaf 20.00 uur te zien op www.nationaalgebed.nl 
Ook is er op deze website een gebedsmuur waar iedereen gebeden kan achterlaten.  
 
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 
Toen heb ik jou gedragen..."  
De laatste regels van het beroemde gedicht: Voetstappen in het zand.  
Het gaat over terugkijken op je leven, in het bijzonder op de moeilijke momenten. Lang niet altijd besef je in zo’n 
donkere tijd hoe God er is, bij je is. Maar als je terugkijkt, dan zie je het.  
Hebt u, heb jij een donkere periode in je leven meegemaakt? Wat heeft je er doorheen gesleept?  
We zoeken naar korte verhalen, gedichten, liederen, herinneringen die we in de 40-dagentijd kalender willen 
bundelen. Zo kan uw verhaal, jouw lied of gedicht misschien iemand anders helpen die het nu moeilijk heeft. Ook 
jonge mensen willen we vragen om te reageren, want voor veel van jouw leeftijdgenoten is dit een lastige tijd. 
Misschien kan jouw verhaal of lied hen steunen…  
We horen graag van u en van jou: per mail of telefoon.  
Ds Piet Hulshof   06 – 40938222  piwihu@gmail.com 
Ds Dingena Hasper 06 – 44199474   dmhasper@ziggo.nl 
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Bloemen 
De bloemen van afgelopen zondag zijn met een groet van de gemeente gegaan naar 
Berend Kramer (Oudehorne) en naar Jan Nuwold (Nieuwehorne). 
 
 
 
 

 
JHS 
Actie Kerkbalans 
Van 15 tot 29 januari wordt weer de jaarlijkse actie kerkbalans gehouden. 
In de komende weken ontvangt u daarvoor een verzoek voor een toezegging voor een bijdrage aan het werk in uw 
eigen kerkelijke gemeente. Eind januari wordt de antwoordenveloppe door één van de kerkbalanslopers weer bij u 
opgehaald. 
De kerkrentmeesters  bevelen  deze actie van harte bij u aan 
 
KM 
Actie Kerkbalans 2022  Katlijk/ Mildam 
Ook dit jaar kunt u ons weer aan de deur verwachten voor de jaarlijkse Kerkbalans. 
datum: van 15 t/m 29 januari. - Tot ziens 
 
1e collecte voor de Rudolphstichting 
De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt 
om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. 
 
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. 
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