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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

9 mei 
O/N en K/M Gezamenlijke kerkdienst 9:30 u, livestream vanuit de kerk van Oudehorne. 
Voorganger: ds. H. de Jong uit Drachten.  Organist: Anton van der Meulen. Koster: Ane Visser. 
Ouderling van dienst: Klaas van der Tempel. Zang door Henk Haarsma 
Jubbega 9:30 u, Kerkdienst met 30 mensen. Voorganger: ds. D. Hasper. Organist: 
Luuk Wink 

 

13 mei Hemelvaartsdag  9:30 u Livestream vanuit Oudehorne.  

     Voorganger Ds Piet Hulshof. 

 

16 mei 
In alle drie gemeentes zijn er weer diensten met max. 30 mensen.  
Oudehorne 9:30 u Ds Piet Hulshof (met livestream) 
Mildam  9:30 u dhr. B. van Brug, Heerenveen 
Jubbega  9:30 u Commissie Nieuwe diensten 

 

Alleen voor Oudehorne is het nodig om van te voren u aan te melden, in de bijlage staat precies 
beschreven wat de bedoeling is. U kunt zich aanmelden tot de vrijdag van te voren 17:00u op 
kerkdienst@pgderegenboog.nl of door te bellen of appen naar 06-19013258  (Pieter Schaper).   
In Mildam en in Jubbega wordt ter plekke een lijst van aanwezigen gemaakt vanwege evt. 
bron- en contactonderzoek in opdracht van de GGD.  

 

 Bloemen; de bloemen vanuit Oudehorne zijn afgelopen zondag gegaan naar  

  dhr. W. Davidse, vanuit Jubbega zijn ze naar Hielke van Houten gebracht.  

 

 

Livestream Oudehorne; geluid sterk verbeterd. 
In de afgelopen maanden gebeurde het nogal eens dat (delen van) de 
dienst slecht te verstaan waren of bijvoorbeeld het orgel te luid klonk zodat 
het zingen nauwelijks te horen was.  Het Streamteam heeft hard gewerkt 
aan verbetering en sinds 2 mei is er een flinke stap vooruit gemaakt. 
Bedankt voor alle reacties tot nog toe, ga vooral weer eens kijken en 
luisteren, we hopen dat u blijft meedenken en reageren! 

 
Overlijden 
Op zaterdag 1 mei is in Neibertilla Pieter Uithoff overleden op de leeftijd van 92 jaar. Vorig jaar is 
op 7 juli zijn vrouw Jeltje overleden. Dat pakte Pieter goed op. Maar aan het einde van dat jaar 
kwamen er lichamelijke gebreken. Daarna ging hij lichamelijk en geestelijk helaas snel achteruit. 
In vol vertrouwen op zijn Heer en Heiland is hij zaterdagavond ontslapen. In onze gebeden 
denken wij aan de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 
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Bevestiging 
Op de eerste Pinksterdag, zondag 23 mei, worden in Jubbega Jantje Jonkman, Rennie van der 
Ploeg en Eileen van Blerk (her)bevestigd. Jantje is nu nog diaken, maar zij wordt ouderling. En 
Rennie is op dit moment nog jeugdouderling en hij wordt diaken. Eileen wordt ouderling met een 
bijzondere opdracht. Zij zal als kerkelijk opbouw-medewerker gaat werken in de gemeente. Dat is 
binnen de gemeente een nieuwe functie. Daarom volgt hier een korte taakomschrijving. De taken 
van de kerkelijk opbouw-medewerker zijn: 

- Aandacht voor de werkers in de gemeenten (ambtsdragers, pastorale bezoekers) 
- Gemeenteleden bezoeken om a.) te horen, waar behoefte aan is, en om b.) de mensen te 

helpen en te stimuleren zich in te zetten voor de kerk 
- Het inventariseren en het opzetten van activiteiten voor verschillende doelgroepen 

(ouderen, jongeren, ouders, kinderen, etc.) 
De kerkenraad is blij en dankbaar dat Jantje, Eileen en Rennie deze taken op zich willen nemen en 
hoopt van harte dat de gemeente deelt in die blijdschap en dankbaarheid. 
 

OPROEPJE 
Sinds het begin van de Coronatijd hebben uw predikanten de Nieuwsbrieven gemaakt, graag 
zouden wij deze taak binnenkort willen overdragen aan iemand 
uit één van de drie gemeentes.  
Wat is de bedoeling? 
Eén keer per week wordt er op donderdag een Nieuwsbrief 
verstuurd naar de drie contactpersonen van de drie gemeentes, 
die de algemene Nieuwsbrief doorsturen, aangevuld met 
informatie die speciaal voor de eigen achterban is (bijv. collectedoelen).  
De informatie voor de Nieuwsbrief wordt tijdig (in overleg) aangeleverd, we zoeken iemand die 
daar een mooi geheel van kan maken, eigen inbreng wordt gewaardeerd!  
Ben jij of ken jij iemand die dat zou kunnen en willen doen, of wil je meer weten? Neem dan 
contact op met één van ons: 06-44199474 (ds Dingena Hasper) of 06-40938222 (ds Piet Hulshof).  
 

Voor een muur van gebed hebben we iedereen nodig…  
Bidt u mee? 

- Voor de diensten, dat alles goed mag verlopen nu we weer met kleine groepjes samen 
mogen komen. 

- Dank, voor onze vrijheid, dat we nooit vergeten hoe kostbaar dat is.  
- Voor onze moeders.  

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof 


