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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 17 juli 2022 24 juli 2022 
Oudehorne 9.30u Ds. Piet Hulshof, dienst in Nieuwehorne 

In de zomerperiode zijn de diensten in NH 
9.30u Ds. D. Hasper, dienst in Nieuwehorne 
In de zomerperiode zijn de diensten in NH  

Jubbega 9.30u: Ds. Paul den Hollander 

vóór de dienst koffiedrinken 

9.30u: Ds. Wim Andel  

vóór de dienst koffiedrinken 
Mildam 9.30u: Ds. A. Oppewal uit Drachten 

Dienst in Kerkje Katlijk 

9.30u: Ds. A.J. Fraanje uit Drachten 

Dienst in Mildam 
  

 

Bloemen 
Met een groet van de gemeente zijn de bloemen van de gezamenlijke dienst van 10 juli gegaan naar 
Douwe van Etten en Christ de Jongh.  
 
Yn tinzen 

 
Berne 
Afgelopen zondag hebben we gedankt voor de geboorte van Jorrit bij Annie en Fokke. Na veel verdriet is er toch weer 
blijdschap en zijn Hielke en Jenny Krekt opnieuw pake en beppe wurden. Fan herte lokwinske! 
 
Nieuwe musical - Gabriella 
De afgelopen week hebben zich al een aantal mensen opgegeven voor de nieuwe 
musical: Gabriella.  In totaal 10 nieuwe medewerkers. Die komen erbij en dat is 
geweldig. Dat is heel mooi! En weet je, wat ook mooi is? Er kunnen nog meer bij! 
Koorleden, toneelspelers en muzikanten. Dus als je nog niet hebt opgegeven dan 
kan dat nog steeds.  
 
De repetities zijn op de vrijdagavonden en we beginnen vrijdag 30 september om 
20.00 uur in De Vallei. 
 

Tsjerkepaad Fryslân - 2 juli t/m 10 september 2022 
De kerk van Nijhoarne is elke zaterdagmiddag geopend van 13.30 uur t/m 17.00 uur. Gastvrouwen en -heren 
zullen u weer welkom heten met koffie of thee. Bijna elke zaterdag zijn er muzikale klanken te horen van 
organisten, trekharmonica spelers en de Aplepiepipers staan twee keer ingepland. Informatie kunt u vinden 
op onze site van de kerk. Op tjerkepaad.nl kunt u informatie vinden van het overzicht van de deelnemende 
kerken en de activiteiten van deze zomer in Fryslân. 

 

  



 
Berichten van de diaconieën 
 
ONH 
17 juli- Eerste zomerdienst  
Collecte tijdens de zomerdiensten is voor Actie Vakantietas 
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij 
achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kunnen wij hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de 
vakantie. Wij bestellen rugtassen en deze gaan we vullen met spullen die gekocht gaan worden met de opbrengst van de collecten.  
Wij bevelen deze actie Vakantietas van harte bij u aan en hopen dat we met de opbrengst een aantal vakantietassen kunnen 
bestellen en vullen! 
 
KM 
Dienst in Katljik - De 1e collecte is voor de stichting  De Hoop. 
Deze stichting beheert een aantal centra voor opvang en behandeling van verslaafden. Ook geeft stichting De Hoop hulp bij 
psychosociale problemen aansluitend op de behandeling en begeleiding bij zelfstandig wonen. Bij de stichting werken 180 
christenen afkomstig uit verschillende kerken. 
 

Agenda:  
Vrijdag 15 juli: BBQ Jubbega, vanaf 19.00u. Opgave bij Jantje, Ria of Eileen 
 
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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