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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 1 augustus 8 augustus 

Nieuwehorne 9:30 ds. Dingena Hasper (met Avondmaalsviering) 10:00 ds. Dingena Hasper Gorredijk 

Omrop Fryslân (zie hieronder) 

Jubbega 9:30 ds J.H. van der Mark (vooraf koffie) 9:30 ds. Piet Hulshof (vooraf koffie) 

Mildam 9:30 ds. Piet Hulshof  

 
Avondmaal in Nieuwehorne 
Komende zondag is er een Avondmaalsviering in Nieuwehorne.  
Bent u niet in de gelegenheid om daarbij aanwezig te zijn, maar wilt u wel graag brood en wijn ontvangen, 
geef dit dan aan bij ds Hasper, per mail (dmhasper@ziggo.nl) of telefoon/app (06-44199474). Dan kom ik 
na de dienst naar u toe.  
 
Tsjerketsjinst Omrop Fryslân 

In augustus worden de dienst van Omrop Fryslân uitgezonden vanuit de 
Ontmoetingskerk in Gorredijk. Elke zondag is er een andere voorganger en ook een 
andere gemeente verantwoordelijk voor de dienst.  
Op 8 augustus gaat ds Dingena Hasper voor en op 15 augustus ds Piet Hulshof. 
Gemeenteleden uit de “eigen gemeente” hebben voorrang bij het reserveren van een 
plaats in de kerk.  
Kerkgangers kunnen reserveren voor een plekje in de kerk. 
Max. 30 personen   (30 van “eigen gemeente” ) 
Reserveren gaat via de mail: opgave@ontmoetingskerkgorredijk.nl 
Reserveren kan tot de vrijdagmiddag vóór de betreffende dienst, 18.00uur. 

 

De bloemen 
Afgelopen zondag zijn de bloemen van de doopdienst gegaan naar de doopouders Alex en 
Martine Hosper en naar de muzikanten Luuk Wink en Nynke Bijstra.  
 
Omtinken 
Janneke Jongsma ligt opnieuw in het ziekenhuis in Zwolle. Er zijn weer onderzoeken gaande en de 
chemokuur is nog niet begonnen.  
Ze is heel blij en dankbaar voor alle meeleven en gebed. Ook de komende tijd zal ze dat nog hard nodig 
hebben. Sterkte Janneke, we staan om jou en je familie heen.  
 

Mw. A. van der Spoel – Nieuwland heeft al enkele weken ernstige rugpijn, waardoor 
ze zich nauwelijks kan bewegen. Dat valt beslist niet mee, we wensen u heel veel sterkte 
toe en hopen dat de oorzaak gauw gevonden en opgelost kan worden! 
 

ONH 
Vakantie koster: koster Rommie Haarsma heeft vakantie van 14 juli tot 1 augustus. 
Haar vervangster is Anny Bakker, 0513 542238.   
 
Bericht van de diaconie: de hele zomervakantie wordt er gecollecteerd voor actie 
Vakantietas, georganiseerd door Kerk In Actie; speciaal voor kinderen die niet op 
vakantie kunnen, voor kinderen uit kwetsbare gezinnen worden tassen samengesteld 
met daarin allerlei verrassingen voor in de vakantie.  
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K/M   
Enquêtes. Deze zomer komen leden van de kerkenraad bij alle gemeenteleden langs met een enquête 
over de toekomst van onze gemeente. We hopen dat u de tijd wilt nemen om dit in te vullen. We komen 
langs om de enquête weer op te halen of u krijgt door waar u hem in kunt leveren. Alvast bedankt! 
 
JSH 
Zondag 1 augustus gaat ds. Van der Mark voor. In het kerkblad staat dat het een Friestalige dienst zou 
zijn, maar het wordt een Nederlandstalige dienst. 
 
 
Nieuwe redactie nieuwsbrief 
Tijdens de zomervakantie wordt Liesbeth ingewerkt om de nieuwsbrief vorm te gaan geven. Hiermee heeft 
de redactie van de nieuwsbrief een nieuw emailadres gekregen.  
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. 
 
 
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!  
 
  
Het thema van ‘Tsjerkepaad’ dit jaar is: “Kerk in verleden, heden en toekomst”. 
 
Op zaterdag 26 juni was in de Grote Kerk in Harlingen de 
opening van Tsjerkepaad seizoen 2021. Hierbij vertelde de 
verhalenverteller Frank Belt het verhaal van “De 
martelaren van Harlingen”. Dit is nog steeds te beluisteren 
op de website: https://tsjerkepaad.nl/nieuws/Opening-
Tsjerkepaad  
De officiële afsluiting van Tsjerkepaad in Fryslân is op 18 
september 2021 met een livestreamprogramma vanuit de 
RK Kerk in Heerenveen, 13.30 uur. 
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