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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 5 september 12 september 

Oudehorne  
Openlucht Regiodienst in Gorredijk 

9.30 ds. R. Lafeber en pastoor K. Tolboom 

Ds. Piet Hulshof 

Jubbega Ds. D. Wams 

Mildam Ds. Dingena Hasper 

 

Zondag 5 september - Openluchtdienst om 9.30 uur 
De Raad van Kerken Gorredijk e.o. organiseert 5 september weer een Openluchtdienst. Traditiegetrouw bij 
mooi weer op het schoolplein van PCBS De Librije (Adres: Wabbe Wissesstrjitte 15, 8401 RE Gorredijk).  
Wilt u zelf een stoel meenemen? 
Bij onverhoopt slecht weer vindt de dienst plaats in de Ontmoetingskerk. 
Thema: ‘Gooi de deuren open!’ 
Medewerking wordt verleend door muziekgezelschap Samoosara. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn zondag met een groet van de gemeente gegaan naar het Thomashuis in Nieuwehorne. 
In Jubbega zijn de bloemen gebracht naar Ina Blaauw als dank voor de vele jaren dat zij zich heeft ingezet 
voor de nieuwsbrief. 
 
Omtinken 
Op vrijdag 10 september DV zijn Dhr. L. Paulus en mevr. G. Paulus-Veenstra,  
50 jaar getrouwd! Van harte gefeliciteerd! 
 
JSH 
Wij leven mee met Maairinus en Taetske Oosterbos, hun kinderen en hun familie. Afgelopen zondag 
overleed de moeder van Taetske. Dat is heel snel gegaan. We omringen jullie met onze gebeden en bidden 
jullie in het gemis en verdriet heel veel kracht en troost toe.  
  
OPROEP n.a.v. afscheidsdienst 12 september van Ds. Dirk Wams 

Hebben jullie nog foto’s, anekdotes, herinneringen of leuke verhalen van Dirk Wams van 
de periode dat hij in Jubbega predikant was? Graag op A5-formaat, vóór 3 september 
sturen naar of brengen bij : Fenna Geertsma fennasevensma@gmail.com  
We willen daar een boekje van maken en aanbieden na de dienst van 12 september.  
Ook hoor ik graag wie het woord wil voeren na de dienst. 
Dirk en Joke hebben aangegeven dat ze na de dienst graag met ons als gemeente nog 

even samen willen zijn om zo zijn emeritaat te “vieren” met koffie en gebak. 
 

Vakantie ds. Dingena Hasper 
Deze maand genieten Christ en Dingena van hun welverdiende vakantie (9 aug - 5 sept). Bij bijzonderheden 
kunt u contact opnemen met uw wijkouderling/pastorale bezoeker of met ds. Piet Hulshof. 
 
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! 
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Startweekend 
Noteer 18 en 19 september alvast in uw en jouw agenda want wat gaat er gebeuren..... 

 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Oproep voor Bakkers en soepkokers voor het startweekend 

Na de zeer succesvolle oproep  in juli ‘ Heel de Oosthoek bakt’ voor de tuindienst, willen 
we nu opnieuw een beroep doen op uw culinaire creativiteit. Voor het startweekend zijn 
wij op zoek naar bakkers voor iets lekkers bij de koffie. Zowel voor de zaterdag tijdens de 
puzzeltochten, als voor de zondagse koffie.  Een cake, plaatkoek, taart of koekjes, maakt 
niet uit. Als u/jij er iets moois en lekkers van maakt, kunnen we 
met elkaar genieten van de diverse lekkernijen.  

Het startweekend willen we graag afsluiten met een lunch van soep en broodjes, 
zodat we voor de zondag op zoek zijn naar een aantal soepkokers. 
Als u gaat bakken of soepkoken, wilt u dit dan aan mij doorgeven?  
Namens de startweekendcommissie hoop ik dat er zeer veel inspiratie bij u naar 
boven borrelt. Hartelijk groetend, Rommie Haarsma, 06 12 52 90 98 
 
KM: Heel Mildam bakt pannenkoeken! 
Op zaterdagmiddag 18 september vieren de kinderen van de KinderKring uit Oude- en Nieuwehorne (en 
hopelijk veel gastkinderen uit de omliggende dorpen), de startmiddag van het kerkelijk seizoen. Met een 
spellencircuit door Mildam hebben we een gezellige middag en om 16.00 uur willen we dit afsluiten met 
stapels pannenkoeken! 
Wilt u of wil jij helpen bakken? Dik, dun, groot, klein, met of zonder rozijnen: alles is welkom. De 
KinderKringleiding is op zoek naar een aantal bakkers of baksters die rond 15.45 uur de pannenkoeken 
naar ‘t Trefpunt in Mildam willen brengen. Aanmelden kan bij Abeltje van Vliet 
- abeltjeroen@hotmail.com of via 0513 43 6601. 
Onze dank is groot! 
 

Kopijsluiting Kerkblad 
Kopijsluitingsdatum van het herfstnummer is zaterdag 2 oktober 2021. 
 
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 de donderdag 12.00u. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet worden 
meegenomen in de betreffende nieuwsbrief. 
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