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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 18 juli 25 juli 

Nieuwehorne 9:30 ds. Piet Hulshof 9:30 ds. Piet Hulshof 

Gezamenlijke (buiten)dienst t.h.v.  
familie Hosper met doop van Silke. 
Zie bericht hieronder 

Jubbega 9:30 dhr. Ulbe Zwaga 

Mildam 9:30 ds. Dingena Hasper (met Avondmaalsviering) 

 
Zondag 25 juli: Gezamenlijke openlucht- en doopdienst 
Zondag 25 juli is er een gezamenlijke dienst van de drie Oosthoekgemeenten. Deze dienst is bij mooi weer 
buiten en begint om 9.30 uur. Dat is achter op het erf van Franke en Marijke Hosper (dezelfde plek als 
vorig jaar). Hun adres is: Schoterlandseweg 61 te Oudehorne. Graag zelf stoelen meenemen. In deze 
dienst zal Silke, de dochter van Alex en Martine Hosper, gedoopt worden. Dat is voor de familie op een 
bijzondere plek. Mooi dat het nu eindelijk kan. We zien uit naar een feestelijke viering in de open lucht. Na 
afloop is er koffie. 
 
Kerkdiensten in de zomer.  
Niet elke zondag is er in elke kerk een dienst; soms zijn er gezamenlijke diensten of vinden ze op een 
andere locatie plaats. In augustus zijn de diensten van Omrop Fryslân vanuit Gorredijk, op 8 augustus gaat 
dan ds Hasper voor en op 15 augustus ds Hulshof. Beide zondagen zal er geen dienst vanuit Oude- of 
Nieuwehorne zijn, op 15 augustus is ook Jubbega gesloten. Wel is er een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar voor onze gemeenteleden in Gorredijk, aanmelden is nodig.  
Taakgroep Vieren is nog volop bezig met zoeken naar aanvullende mogelijkheden! 
Als er wél dienst is in juli of augustus is de dienst in de kerk van Nieuwehorne.  
 
De bloemen;  uit Nieuwehorne zijn de bloemen gegaan naar familie Erents, met 
felicitaties voor de geboorte van hun dochtertje Danique. De bloemen van Jubbega zijn 
naar Berend Jongsma gegaan. En er zijn deze week namens de gemeente bloemen 
gebracht bij Roel en Janke de Jong-Mulder i.v.m. hun 70-jarig huwelijk. 
 
ONH 
Vakantie koster: koster Rommie Haarsma heeft vakantie van 14 juli tot 1 augustus. Haar 
vervangster is Anny Bakker, 0513 542238.   
Bericht van de diaconie: de hele zomervakantie wordt er gecollecteerd voor actie Vakantietas, 
georganiseerd door Kerk In Actie; speciaal voor kinderen die niet op vakantie kunnen, voor kinderen uit 
kwetsbare gezinnen worden tassen samengesteld met daarin allerlei verrassingen voor in de vakantie.  
 
KM 
Janneke Jongsma is weer thuisgekomen in Nieuwehorne. Moai dasto wer thús bist Janneke! In goed 
herstel tawinske! 
 
JSH 
Tijdens de overstapdienst van afgelopen zondag is bekend gemaakt dat Maairinus Oosterbos de nieuwe 
jeugdouderling is. Hij was al ouderling van een wijk, maar vanaf nu zal hij zich meer richten op de jeugd. 
Daar zijn we heel erg blij mee en dat hebben we ook onderstreept met een applaus. Maairinus kon in de 
overstapdienst gelijk aan het werk. Hij stelde vragen aan de jeugd van de middelbare school en hij heeft 
Djuna in het zonnetje gezet, omdat zij geslaagd is. Dat was erg leuk. We wensen Maairinus veel zegen toe 
bij zijn nieuwe taak. 
 
Tsjerkepaad. Van 3 juli tot en met 11 september zijn op zaterdagmiddag de kerken van Nieuwehorne en 
Katlijk elke week geopend. Ga gerust eens kijken, de koffie staat klaar! 
 

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof 


