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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 29 augustus 5 september 

Oudehorne 11.00 ds. Wieger Baas 
(vooraf koffie vanaf 10.30u) 
Ook via streaming te volgen! 

 
 

Openlucht Regiodienst in Gorredijk 
9.30 ds. R. Lafeber en pastoor K. Tolboom Jubbega 9.30 ds. Piet Hulshof, Heilig Avondmaal 

(vooraf koffie) 

Mildam 9.30 ds. P.K. Pit 

 

JSH 
Zondag vieren wij de maaltijd van de verbinding. Het gedenken verbindt ons aan onze Heiland en aan 
elkaar. Fijn om de maaltijd weer te mogen en te kunnen vieren. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn afgelopen zondag gegaan naar mevr. A. van der Spoel in Nieuwehorne en 
H. en M. Ponne in Oudehorne. “de bos bloemen staan mooi te pronken in de kamer, hartelijk 
dank hiervoor” aldus M. Ponne. 
In Jubbega zijn de bloemen gebracht naar Akke Reitsma. 
 

Omtinken 
Na een periode van fysiek ongemak en familieomstandigheden, wacht 
familie Uilke en Thea de Jong een ingreep voor Uilke. Hij zal op 1 september 
voor een korte opname naar het ziekenhuis.  
We wensen hem een voorspoedige operatie en herstel toe en daarna betere 
tijden. Een kaartje is altijd goed.  

 
KM 
We zijn geraakt door het plotselinge overlijden van Jan Hofstra op dinsdag 24 augustus in de leeftijd van 77 
jaar. Morgen, vrijdag 27 augustus is er van 19:00 – 19:30u gelegenheid om de familie te condoleren in het 
huis van Jan en Aaltje aan de Schoterlandseweg te Mildam. U kunt dat adres ook gebruiken voor een kaart. 
De afscheidsdienst is zaterdag 28 augustus in de Tsjongertsjerke te Mildam. Deze dienst begint om 14:00u 
en zal in besloten kring gehouden worden. U kunt de dienst wel volgen via de livestream: stream.oscom.nl 
Ons meeleven gaat uit naar Aaltje, de kinderen en de (achter)kleinkinderen.  
 

Het Kofje oerke (ekstra) gaat weer van start! 
Vanaf 1 september bent u / ben jij iedere woensdagmorgen van 9.30-10.30 uur van harte welkom in de 
Vallei tijdens het kofje oerke. De deuren zijn vanaf 9.30 uur geopend waar Rommie, Geke of Tiny met 
koffie en thee u / jou graag verwelkomen. 
Donderdagochtend 2 september is er dan sinds lange tijd weer een 'kofje oerke ekstra'. Bloemen en 
servetten .... die twee elementen vormen samen iets moois! Vanaf 8.30 uur staat de koffie klaar tot 10.30 
uur. Iedereen is van harte welkom dus neem gerust iemand mee: koffie en lekkers genoeg!☺ 
 

  

http://stream.oscom.nl/


Kinderkring en Kindernevendienst 
We starten weer met de kindernevendiensten deze zondag, we hopen jullie allemaal 
weer gezond en wel te verwelkomen! Graag tot ziens, van de leiding. 
 
JSH  
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. 
 
ONH 
Diaconie: De collecte tijdens de dienst voor de diaconie is bestemd voor het diaconaal quotum. 
 
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! 
Heeft u het boek 'Het gevoel van Tsjerkepaad' al gezien? Het is een boekje vol verhalen, anekdotes en 
mooie foto's die het gevoel van Tsjerkepaad uitdrukken.  
Het boek werd tijdens de opening op 26 juni door voorzitter Gerrit Groeneveld aangeboden aan 
gedeputeerde Klaas Fokkinga van de provincie Fryslân en daarna geschonken aan alle vrijwilligers die zich 
voor Tsjerkepaad inzetten. Voor andere belangstellenden is het beschikbaar tegen een vrijwillige bijdrage. 
Er liggen exemplaren in alle kerken die meedoen met het Tsjerkepaad. Maar het kan zijn dat ze 'op' zijn. Er 
zijn echter nog wel boekjes verkrijgbaar! Mocht u dit boekje graag willen ontvangen, dan kunt het via 
www.tsjerkepaad.nl bestellen (5 euro voor de verzend- en verpakkingskosten)  
 
 
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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