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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 23 januari 2022      30 januari 

Oudehorne Livestream 
9.30 u Regionale gebedszondag 

“Licht in het duister” 

9.30u Ds. Dingena Hasper, HA (zie bijlage diaconie) 

Jubbega 9.30u Ds. Piet Hulshof 

Mildam 9.30u Ds. A.J. Fraanje, Drachten 
 

 

Regiodienst, 9.30 uur in de Ontmoetingskerk Gorredijk  (dus helaas nog niet fysiek in Mildam!) 
Thema: Licht in het duister! 
Wat kan ik doen om de eenheid te bevorderen? Uw antwoord op deze vraag kunt u nog insturen tot zaterdag, dan 
wordt het meegenomen in de dienst! Samen verspreiden we licht in het duister.  
Voor de dienst in Gorredijk geldt: 

- tot een maximum van 50 mensen kunnen de kerkdienst bijwonen 
- er moet van te voren gereserveerd worden 
- dat kan via  opgave@ontmoetingskerkgorredijk.nl 

Er zullen ramen openstaan voor ventilatie, iedereen wordt aangeraden de jas aan te houden. 
De dienst in Gorredijk is live te volgen via Kerkomroep of het YouTube kanaal van de Ontmoetingskerk : 
https://www.youtube.com/channel/UCk0zXeVKW7fFwYhMb5nLPaw  
 

Bloemen 
De bloemen zijn afgelopen week met de groet van de gemeente, gegaan naar Janke Oord in 
Nieuwehorne. 
 

We mogen weer open! 
De laatste berichten vanuit het CIO, het interkerkelijk overleg tussen kerken en overheid, en de daarop aansluitende 
adviezen vanuit de kerk en de provincie, zijn hoopvol. We mogen weer met max 50 mensen mits op 1,5 meter in de 
kerk samen komen.  
Zingen mag, met mate. Wel mondkapjes op bij binnenkomst maar als u eenmaal zit mogen ze af.  
Goede, fijne berichten!  
Vanaf 30 januari zijn alle kerken weer open. In Oudehorne vieren we dan samen de Maaltijd van de Heer in 
Oudehorne.  
Mocht u toch nog wat aarzeling voelen, nog even willen wachten of om andere redenen liever via de livestream mee 
wilt doen, dan heeft de diaconie voor u een pakketje klaar met wijn en brood. U kunt zich hiervoor opgeven bij 
Pieter Schaper of bij uw predikant (zie bijlage van diaconie ONH) 
Als u niet kunt afhalen kunnen we het ook bij u thuis brengen.  
 
Herhaalde oproep!  
"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 

 



 
 
JHS: Kaarten maken, vrijdag 28 januari, 9.30-11.00u in de Beage  

Verjaardagskaarten, beterschapskaarten, huwelijksjubilea, met-pensioen-
kaarten, geboortekaarten, verhuiskaarten, geslaagd kaarten, enz….. We 
gaan van start met kaarten maken. U bent van harte uitgenodigd om aan te 
schuiven, al dan niet met uw eigen materiaal. Er is sowieso veel knutselspul 
aanwezig. Onder het genot van koffie en koek, maken we er samen een 
gezellige ochtend van. Tot ziens in de Beage, bij de kerk in Jubbega. De 
kommer, Eileen van Blerk. PS. Kunt u niet komen, maar wilt u wel materialen 

of kaarten doneren? Heel graag! 06-3861303. 
  
 
Actie Kerkbalans: 15 t/m 29 jan  
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! 
 
 
Iets insturen?   
Als u iets heeft wat op de nieuwbrief 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. 

 



Heilig Avondmaal op zondag 30 januari 2022 

 

Volgende week zondag 30 januari vieren we het Heilig Avondmaal. We mogen weer samen komen in 

de kerk, maar met een beperkt aantal mensen. Nog niet iedereen zal het misschien aandurven om te 

komen, of misschien zijn er andere redenen waarom u liever vanuit huis mee viert?  

Om u de gelegenheid te bieden het Heilig Avondmaal toch mee te vieren gaat de diaconie het 

mogelijk maken de benodigdheden (brood en wijn) op te halen. Op deze manier kunt u het thuis mee 

vieren. Als u niet zelf kunt afhalen, dan brengen we het bij u thuis. Geef dat dan aan bij de opgave! 

Opgave kan vanaf aanstaande maandag bij Pieter Schaper.  

Telefoonnummer:  06 19013258 

Mailen kan ook: pieterschaper@msn.com 

Van maandag 24 jan. tot en met vrijdag de 28 jan. kunt u zich 

opgeven per mail of per telefoon, een appje sturen kan ook. U 

kunt aangeven voor hoeveel personen u de benodigdheden 

wilt. 

 

Zaterdag 29 januari kunt u de benodigdheden ophalen bij de Vallei.  

De Vallei is open van 16.00 uur tot 17.00 uur.  

 

Hartelijke groet van de diaconie. 


