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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 9 januari 2022      16 januari 2022  
(onder voorbehoud, zie hieronder) 

Oudehorne Livestream 
9.30 u Gospelgroep Sinjael uit Donkerbroek  
Thema:  Deze dag is mogelijk gemaakt door 
God… m.m.v. ds. Dingena Hasper 
Diaconie ONH: Diaconaal quotum 

9.30u ds. Piet Hulshof 

Jubbega 9.30u ds. G. Martens 

Mildam 9.30u ds. E. van der Sluis, Joure 

 
 

Omtinken 
Jan Nuwolt is vlak voor Kerst geopereerd. Helaas wil het herstel niet zo vlot gaan en moet hij nog 
veel naar het ziekenhuis voor onderzoeken en behandelingen. Een hele drukke en ook zware tijd 
voor Jan en Annie, we wensen jullie heel veel sterkte toe en hopen met jullie op een voorspoedig 
herstel! 
Mw. Janke Oord-Bergsma heeft nog veel last van een val waardoor ze haar pols heeft gebroken. 

Woensdag moest ze daar aan worden geopereerd. We wensen u veel sterkte toe en hopen dat u zich snel weer goed 
en zonder pijn kunt redden! 

 
Gospelgroep Sinjael 
Gospelgroep Sinjael komt met het programma:  

Deze dag is mogelijk gemaakt door God.  
Een programma met veel muziek, een vrolijk geluid in dit begin van het 
nieuwe jaar!  
Te volgen via de livestream in Oudehorne (Oosthoekgemeenten) , of via 
de link op de pagina van PG de Regenboog en van PG Jubbega. 
 
Kerkdiensten in januari 
Op 14 januari verwachten we weer een persconferentie en hopelijk een 
afbouw van de maatregelen. Dan zouden de diensten vanaf 16 januari weer in de eigen kerkgebouwen 
gehouden kunnen worden. Dan zijn de diensten en de voorgangers zoals hierboven is aangegeven.  
Als dat niet kan is er op de 16e een digitale dienst vanuit Oudehorne.  
Op 23 januari is de Regiozondag in het kader van de Week voor gebed van de Eenheid. Op die zondag zal er indien 
mogelijk in Mildam een dienst zijn onder leiding van onder anderen ds. Lafeber uit Gorredijk. In Gorredijk zal 
dezelfde liturgie worden gevolgd o.l.v. onder anderen ds. Hasper. Deze dienst wordt via livestream uitgezonden 
worden.  
Als we nog niet mogen samenkomen dan zal er alleen in Gorredijk een dienst zijn, die live wordt gestreamd.  
 
Houd de nieuwsbrief van komende week daarom  goed in de gaten! 
Een hartelijke groet van het crisisteam (gezamenlijke moderamina van de drie gemeentes).  
 
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 woensdag 19.00 uur. Alles wat daarna binnenkomt, 
kan helaas niet worden meegenomen in de betreffende nieuwsbrief. 
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