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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 29 mei 2022 5 juni 2022     Pinksteren 
Oudehorne 9.30u Ds. J. Finnema 9.30u Ds. Dingena Hasper (gez met K/M) 
Jubbega 9.30u Ds. Piet Hulshof 9.30u Ds. Piet Hulshof 

Koffiedrinken na de dienst 

Mildam 9.30u Dhr. B. van Brug, Heerenveen 9:30u Ds. Dingena Hasper in Oudehorne 
  

 
Bloemen  
De bloemen zijn met de groet van de gemeente JSH gegaan naar mevr. De Jong aan de Bremsingel in Jubbega. 
In ONH zijn de bloemen gebracht naar de fam. Van Vliet in Oudehorne. De bloemen van K/M zijn met een groet 
gebracht bij mw. Libbenga in Mildam.  
 
Oproep chauffeurs kerkauto Regenbooggemeente 

Vanuit de Taakgroep Pastoraat willen we gemeenteleden die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen 
maar  toch graag op zondagmorgen de dienst willen bijwonen, aanbieden dat ze  weer met de zogenaamde 
“kerkauto” opgehaald en thuisgebracht kunnen worden (deze zg. kerkauto is gewoon uw eigen auto) 
Hierbij hebben we hulp nodig van gemeenteleden die bij toerbeurt een zondagmorgen chauffeur willen zijn. 
Lijkt het u/jou wat om bij toerbeurt andere gemeenteleden te helpen om een kerkdienst te bezoeken?  
Geef je dan op bij: Thea Hofman 0516-451329 of e-mail:  joh.hofman@planet.nl  

 
JSH: Afscheid ds. Wim Andel 
Zondag 12 juni neemt ds. Wim Andel afscheid van de gemeenten Exmorra-Allingawier, Parrega-Hieslum en Tjerkwerd-Dedgum in 
verband met zijn emeritaat (pensioen). 
Dat gebeurt in een kerkdienst die om 13.30 uur begint in de Johannes de Doperkerk in Exmorra. Ds. Andel heeft ook de gemeente 
van Hoornsterzwaag en Jubbega gediend. Als er mensen zijn, die het afscheid graag bij willen wonen, dan kunnen zij dat doorgeven 
aan Sjoerd Jongsma (0516-462408). 
 
Oproep: Flaeijeltentdienst? 

De Flaeijeltentdienst wordt ieder jaar georganiseerd door de tentdienstcommissie. Door het vertrek 
van enkele leden, is de commissie hard op zoek naar mensen die het leuk lijkt om ook eens een 
tentdienst voor te bereiden of mee te helpen deze vorm te geven.  
Zonder mensen kunnen we geen dienst organiseren. 

Hierbij nogmaals een dringende oproep: vind je het belangrijk dat de tentdiensten blijven bestaan en lijkt het je leuk om hieraan je 
steentje bij te dragen of heb je leuke ideeën hiervoor: meld je aan bij Liesbeth ter Haar (06-25470950/ bethlies@hotmail.com) 

 
Agenda: 
Vrijdag 27 mei – Kaarten maken, 9.30-11.00 in De Beage, Jubbega 
Woensdag 8 juni – Boottocht  
Donderdag 23 juni – Inspirerend Leren: Liefde, 19.30u in De Vallei, Oudehorne 
 
Donderdag 2 juni - Kofje oerke ekstra 
We gaan donderdagochtend aan de slag met plantjes en stekjes. Cathelijne van de Plantenbieb uit Jubbega is weer aanwezig met 
mooie plantjes. Mocht u thuis ook wat stekjes over hebben, dan mag u deze meenemen om te ruilen! 
De koffie staat klaar vanaf 8.30 uur in de Vallei, Oudehorne. 

 
Berichten van de diaconieën 
ONH: 29 mei- collecte tijdens de dienst is voor Algemene Diaconale Doeleinden 
3e collecte is voor Kerk in Aktie; Jong Protestant 2022-Diaconaat: ook voor jongeren. 
Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen 
ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn positief. Jongeren 
ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de 
mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt.  
 
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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Aantal Omschrijving Aanwezig
4 1-persoons dekbed
2 2-persoons dekbed
2 Afwasteil
0 Beslagkom
0 Blikopener
0 Broodplank
1 Deodorant man
1 Deodorant vrouw
8 Dessertschaaltjes
4 Dweil
2 Eethoekstoelen

12 Eierdopjes
4 Emmer
1 Flesopener
1 Garde
2 Groentelepel
1 Grote kookpannen (4-5 personen)
1 Juslepel
1 Kaasschaaf
2 Keukenhanddoeken
3 Koekepan
1 Kurkentrekker

16 Kussenslopen
1 Litermaat
0 Maatbeker

12 Onderlakens
4 Onderzetters voor pannen
2 Opscheplepel
1 Prullenbakje
8 Schoteltjes
4 Shampoo
1 Slabestek
1 Slakom
4 Spons
1 Stoffer & Blik
1 Stofzuiger
0 Suikerpot
4 Theedoeken
4 Theelepels
2 Thermoskan
4 Vaatdoeken
1 Vergiet
2 Vleesschaal
1 Vleesvork
1 WC-borstel
1 WC-papier

Aanmelden van spullen kan via e-mail pieterschaper@msn.com
of via Whatsapp tel.nr. 06-19013258

Lijst aanvulling huisvesting vluchtelingen 
Oekraine per 25-5-2022


