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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 26 juni 2022      3 juli 2022 
Oudehorne 9.30u Ds. Dingena Hasper, Heilig Avondmaal 

Collecte: Stichting Kinderen van de Voedselbank 
9.30u Ds. A. Fraanje     Kinderkring bij de Geele 
Bosch!zie hieronder.  

Jubbega 9.30u Commissie Nieuwe Diensten:  
Gezinsdienst (zie bijlage) 

9.30u Ds. Piet Hulshof, Heilig Avondmaal 
Collecte: Stichting Guela Bomah (zie bijlage) 

Mildam 9.30u Ds. D. van Houten  9.30u Ds. Dingena Hasper, Heilig Avondmaal 

kerkje Katlijk, Koffiedrinken na de dienst 
  

 
Voor 9 juli 2022 ontvangt u het Zomernummer van het kerkblad.  

Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met zaterdag 25 juni 2022 vóór 17.00 uur.  

Per Email   

voor Oude- en Nieuwehorne: kerkblad@pgderegenboog.nl   

voor Katlijk/Mildam: kerkbladkatlijkmildam@outlook.com  

voor Jubbega: openkerkvenster@kerkjubbega.nl  
 
 
Bloemen  
JSH: De bloemen zijn als een bemoediging gegaan naar Marten de Boer, Hoornsterzwaag. 
In K/M zijn 8 bloemetjes gebracht naar verschillende mensen in het dorp als bemoediging en/of groet vanuit de kerk! 
 
Lief en leed 
JSH: Roel en Janke de Jong (Stekker) hebben allebei corona. Roel is daarom opgenomen in het ziekenhuis en Janke zit nu in 
quarantaine. We bidden jullie beterschap en kracht toe. 
 
Kaarten maken - vrijdag 24 juni (voorlopig laatste keer!) 
Verjaardagskaarten, beterschapskaarten, huwelijksjubilea, met-pensioen-kaarten, geboortekaarten, verhuiskaarten, geslaagd 
kaarten, enz…..We gaan vrijdag van 9.30u - 11.00u weer kaarten maken in de Beage in Jubbega.  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. 
Voorlopig de laatste keer deze vrijdag, wanneer de carrousel weer leeg raakt, gaan we weer opstarten. Middels deze weg wil ik de 
kaartenmaaksters graag hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Ook bedankt allen die materiaaldonaties hebben gedaan: Toppers! 
Hartelijke groeten, Eileen van Blerk de Kommer. 

 
Nieuwe Musical - Informatieavond over de nieuwe musical. 1 juli om 20:00u in De Vallei. 
Na het afblazen van de musical "Vrolijke Frans" is het lange tijd stil geweest. Maar dat betekent niet dat het bestuur stil gezeten 
heeft. Achter de schermen is veel besproken en daar is weer iets moois uit voortgekomen. We willen graag doorgaan! Maar de 
vraag was wel: Gaan we door met de bestaande musical of gaan we voor een compleet nieuwe musical. Dat is gepolst bij alle 
medewerkers van de musical Vrolijke Frans en daar is uitgekomen dat een ruime meerderheid van 96% kiest voor een nieuwe 
musical. We denken dat we een hele mooie hebben gevonden en daar willen graag iets meer over vertellen. Dat doen we op vrijdag 
1 juli. Dan ben je om 20.00 uur van harte welkom in De Vallei te Oudehorne. Dus ook als je niet mee hebt gedaan met de musical 
"Vrolijke Frans" ben je welkom om je te laten informeren over de nieuwe musical, waar we in het najaar mee aan de slag willen 
gaan om het in het voorjaar van 2023 uit te voeren.  
 
3 juli – Kinderkring bij de Geele Bosch + na de dienst koffie en gebak voor iedereen aldaar! 
Dit jaar sluiten we het Kinderkringjaar af met een gezellige ochtend op 3 juli bij de Geele Bosch. We vertrekken met auto’s rond 9.30 
uur bij de Vallei vandaan. Alle kinderen in de leeftijd van de basisschool zijn van harte welkom dus neem je vriendjes en 
vriendinnetjes gerust mee! De ouders kunnen hun kinderen onder het genot van een kopje koffie na de dienst weer ophalen. 
MAAR… alle kerkleden worden 3 juli ook van harte uitgenodigd om koffie met gebak te nuttigen bij de Geele Bosch. Zien we u/jou 
na de dienst? Er staan auto’s bij de Vallei klaar voor wie die geen vervoer heeft. U wordt uiteraard na afloop weer teruggebracht.  
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ONH - 10 juli – Tuindienst + Gebak eten voor Oekraïne 
Op zondagmorgen 10 juli is er een openluchtdienst in de Pastorietuin in Nieuwehorne, geleid door dominee 
Hasper en dominee Hulshof voor alle drie Oosthoekgemeenten. Na afloop is er gelegenheid tot 
koffiedrinken.  
Om extra geld in te zamelen voor de gemeenschappelijke rekening voor de Oekraïense vluchtelingen in 
onze dorpen, willen we een taartje eten bij de koffie – als zijnde “verkopen”. De koffie/thee worden u dus 
aangeboden, maar voor de heerlijke gebakjes vragen wij u een vrijwillige bijdrage in de ‘melkbus’. U bepaalt 
zelf wat u wilt geven en we hopen natuurlijk dat u alle taarten even komt 
proeven. Mocht u zich willen aanmelden als bakker of bakster, dan kan dat via email bij Gea Klein: geertjegeaklein@hotmail.com  
 
 

Berichten van de diaconieën 
 
ONH:  
De Avondmaalscollecte van 26 juni is bestemd voor stichting Kinderen van de Voedselbank 
Wist u…  

• Dat er kinderen zijn die al in geen jaren hun verjaardag hebben kunnen vieren? 

• Dat er kinderen zijn die niet elke avond warm eten krijgen? 

• Dat er kinderen zijn die altijd in oude kleren of afdankertjes van andere lopen? 

• Dat er kinderen zijn die vrijwel nooit een leuk cadeautje krijgen? 

• Wist u dat er kinderen zijn die hierdoor bijna dagelijks worden gepest op school en in de buurt. 

• Wist u dat deze kinderen gewoon in Nederland wonen !!? 
Voor al deze kinderen is de stichting opgericht, een stichting die zich inzet tegen de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland. 
Daarom collecteren wij deze zondag voor deze kinderen! 

 
J/S/H  

De opbrengst van de collecte van 3 juli gaat naar de Stichting Guela Bomah. De stichting Guela Bomah is 

in 2011 opgericht door de Lemsters Pieta Kronemeijer (voormalig lerares Fan ‘e Wiken) en haar man 

Akim Traore. De doelstelling van de stichting is het ondersteunen van de bevolking van het dorp Guela 

en de regio, op het gebied van onderwijs, voorlichting en medische hulp. Dit vooral gericht  op vrouwen 

en kinderen, omdat zij de basis vormen van de gemeenschap. De projecten die zij daar uitvoeren zijn o.a. bouwen van een 

medische post, schoolgebouw, hulp bij Ebola e.d. 

Voor meer informatie kunt u kijken op https://guelabomah.wordpress.com/welkom/ 

Wilt u een gift geven:  NL06INGB 0005 8316 49 

 
Agenda:  
Vrijdag 24 juni: Kaarten maken in Jubbega, 9.30-11.00u 
Zondag 26 juni: Midzomerviering, 19.30u Piterskerk in Lippenhuizen 
Vrijdag 1 juli: Informatieavond voor iedereen over de nieuwe musical, De Vallei, 20.00u 
Zondag 3 juli: Afsluiting Kinderkring Oude- en Nieuwehorne, De Geele Bosch, vertrek om 9:30 vanuit de Vallei.  
 
Fakânsje fan de koster ONH 
Fan 15 juni - 10 juli binne wy op fakânsje. Foar fragen oer de Vallei en de tsjerken yn Âld- en Nijhoarne  kinne jimme by Anny Bakker 
teloane. Til. 0513 542238. Wy winskje in elts in goeie fakânsjetiid ta. Rommie Haarsma (0612529098) 
 
 
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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