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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 3 april 2022   5e zondag 40-dgn tijd 10 april    PalmPasen! 

Oudehorne 9.30u Ds. Piet Hulshof 
Collecte: Algemene diaconale doeleinden 
Koffie drinken na de dienst 

9.30u Ds. Dingena Hasper 

Jubbega 9.30u Dhr. Ulbe Zwaga 
Mogelijkheid tot koffiedrinken na de dienst 

9.30u Ds. Piet Hulshof 

Mildam 9.30u Ds. D. Hasper 9.30u Dhr. S. de Jong, Joure 
 

Bloemen  
Zondag zijn de bloemen met een groet van de gemeente ONH gegaan naar Pietsje Jonkman in 
Oudehorne. Vanuit JSH is een bloemengroet gebracht naar Geert en Boukje Bergsma aan de Jelle van 
Damweg. 

Omtinken 
Erica Schaper zal maandag een dag in het ziekenhuis moeten doorbrengen voor een operatie, een 
dagopname als alles goed gaat. Sterkte gewenst en we hopen dat je je gauw weer beter voelt!  

 
Hartelijk bedankt! 
Iedereen die aan ons gedacht heeft bij ons 60 jarig huwelijk: “Heel hartelijk dank!”  
Marijke en Arie Vink 
 

Nieuws van de Kinderkring 
Palmpasen is bijna in aantocht!  Tijd om de (kale) Palmpasenstokken van zolder te halen! Aanstaande zondag 
beginnen we met het aanbrengen van de eerste versierselen. Een week later volgt de rest en zullen we natuurlijk aan 
de hele gemeente laten zien wat er gemaakt is! 
Dus, zondag zien we jullie graag in de kerk en bij de Kinderkring. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! 
 
V&T 12 april: Stilstaan bij de Kruisweg 
De kruisweg is een voorbereiding op het Paasfeest. Het is een nabootsing in de vorm van schilderijen of 
beeldhouwwerken van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Pontius Pilatus) tot 
en met de begrafenis van Christus. Een kruisweg stelt in staat stil te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen van 
Jezus’ lijdensweg aan de hand van 14 kruiswegstaties (Latijn: statio, dat halteplaats betekent). Het idee van een 
kruisweg is dat de gelovige zo in gebed de Via Dolorosa (Lijdensweg) kan doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn 
geweest. 
Tijdens de V&T avond worden de achtergronden van de staties belicht. En wat kunnen we de Kruisweg ook vertalen 
naar onze tijd, in het hier en nu? Kunnen we onze eigen problemen ergens in herkennen? 
Dinsdag 12 april, 19.30u in Parochiezaal Katholieke kerk (Compagnonsstrjitte 102a in Gorredijk) 
Graag opgeven bij P. v/d Molen of Marleen te Broekhorst (resp. 06-252 78 905 of 06-402 04 093) of via 
vormingentoerustingoosthoek@gmail.com. (Graag naam, woonplaats en tel.nr. vermelden). Bijdrage €3,- 
 
Kofje oerke ekstra 7 april: Schilderen met was en strijkijzers! 
Donderdag 7 april is er weer een Kofje oerke ekstra waar we gaan schilderen met was en strijkijzers. In 
februari hebben we dit ook al een keer gedaan en de resultaten waren unaniem prachtig!  
Wil(t) u/jij dit eens meemaken? Kom dan zeker langs (Schoterlandseweg 20 in Oudehorne). We starten om 
9.30 uur en koffie/thee staan al klaar vanaf 8.30 uur. 
Deze mooie waskaarten zullen worden gebruikt voor de bloemetjesactie met Palmpasen op 10 april. We 
willen dan een bloemetje uitdelen aan alle 75+ gemeenteleden van Pg de Regenboog. Daar is uw hulp bij nodig, 
want met elkaar worden we “bezorgers van een stukje vrolijkheid”. Daarover in de volgende nieuwsbrief meer…☺ 
 
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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Oorlog in Oekraïne   V  

    

Hulp uit de   

Oosthoekgemeentes  

De stand van zaken op 31 maart  

Na een aanvankelijk rustige start is het steeds drukker in de Hoekstra hallen, waar de eerste 

algemene opvang van Oekraïense vluchtelingen in Friesland plaatsvindt. Na registratie en de 

eerste zorg gaan de meesten van hen naar de locaties voor grootschalige opvang elders in 

Friesland; op dit moment is er nog niet zo’n plek in onze gemeente.  

Oekraïners mogen zich vrij door Europa bewegen en mogen zelf bepalen waar ze willen blijven, 

mits daar ruimte voor hen gevonden kan worden. Mensen met bekenden of familie in onze regio 

die hier graag willen blijven zijn nu nog afhankelijk van particuliere initiatieven.  

Voor deze mensen wordt eerst huisvesting gezocht. Zij gaan daarna naar Heerenveen om zich te 
laten registreren.   
  

In onze zeven dorpen wordt hard gewerkt aan geschikte opvangplekken, met name zelfstandige 

woonruimtes. Vluchtelingen hebben vaak veel behoefte aan privacy, ze hebben zorgen over 

achterblijvers en tijd nodig om te verwerken wat ze hebben meegemaakt.  

Het Trefpunt in Mildam is inmiddels klaar gemaakt voor de opvang van een groep van ongeveer 8 

mensen uit één familie; er is één slaapzaal. Op drie adressen in Oudehorne en Jubbega worden 

voorbereidingen getroffen voor kleinschaliger opvang: 2 tot 3 personen, waarvan 1 of 2 kinderen.  

Ook voor de Vallei zijn inmiddels plannen gemaakt en een aantal mensen met een chalet of huisje 

op het erf denken nog na over mogelijkheden.  

UDIROS en de Plaatselijke Belangen doen en denken inmiddels mee om zoveel mogelijk mensen in 

de dorpen te bereiken.  

Hebt u een chalet of huisje of (sta)caravan, een bruikbare verwarmbare plek met sanitair en 

kookgelegenheid die minimaal een half jaar gemist kan worden? Hebt u een tip over een 

leegstaand huis of gebouw dat kan worden aangepast? Ook voor nadere informatie kunt u bellen 

met 06-44199474.  

 

Met het gezin in Jubbega gaat het goed. De kinderen gaan al naar school en zij voelen zich heel 

welkom. Vrijdagavond is er in Oldeberkoop om half 8 een bijeenkomst in de kerk voor Oekraïners 

die een plekje in deze omgeving hebben gevonden, voor gebed en ontmoeting. Binnenkort gaan 

we ook in onze dorpen zo’n bijeenkomst organiseren.  

 

Dit blijft nog even staan: 

Wilt u helpen met boodschappen doen, administratie, organiseren van spullen die zij nodig 

hebben, tolken, mogelijkheden voor scholing van de kinderen, ontspanning, etcetera? Meldt u dan 

aan. U krijgt dan een speciale Nieuwsbrief voor vrijwilligers met namen en mailadressen, zodat we 

onderling elkaar om hulp kunnen vragen.   

Dat kan bij ds Dingena Hasper (06-44199474), ds Piet Hulshof  (06-40938222) of bij de diakenen 

Berend Kramer (06-16229985 O/N), Berend Jongsma (06-55536728 JSH), Auke Koehoorn (06-

50440378 K/M).   




