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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 
Kerkdiensten 11 juli 18 juli 

Oudehorne 9:30 ds. Dingena Hasper 9:30 ds. Piet Hulshof 

Jubbega 9:30 ds. Piet Hulshof (Overstapdienst | Vooraf koffie) 9:30 dhr. Ulbe Zwaga 

Mildam 9:30 ds. A. v.d. Honing 9:30 ds. Dingena Hasper (met 
Avondmaalsviering) 

 
Nieuwsbrief 
Goed nieuws! Liesbeth ter Haar-Kramer uit Nieuwehorne heeft laten weten, dat zij de gezamenlijke 
nieuwsbrief wel wil maken. Zij zal die taak binnenkort overnemen van ons als predikanten. We zijn daar 
heel erg blij mee. Fijn dat je dat wilt doen! 
 
De bloemen van de pastorietuindienst zijn gegaan naar Jelly Boelens en Ellie Jongsma 
 
JSH 
Vanaf a.s. zondag is er iedere zondag koffiedrinken vóór de dienst. 
Zondag worden alle kinderen in het zonnetje gezet. Één gaat van de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs en een ander heeft haar diploma gehaald. En alle kinderen hebben een apart schooljaar 
afgerond. Daar wordt in de “Overstapdienst” aandacht aan gegeven. 
Berend Jongsma is bij het snoeien van de trap gevallen en heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken. 
Inmiddels is hij daaraan geopereerd en moet hij nu 6 weken rust houden. Sterkte, Berend, en een goed 
herstel toegewenst! 
 
ONH 
Fakânsje koster: Fan 14 juli oant 1 augustus hawwe wy fakânsje. Myn ferfanger is Anny Bakker, 0513 
542238.  Wy winskje elts in goeie fakânsjetiid ta. Hertlike groetnis, Rommie en Henk. 
 
KM 
Janneke Jongsma ligt nog steeds in het ziekenhuis in Zwolle om op krachten te komen voor de volgende 
operatie. Zij ligt in het Isala-ziekenhuis, maar kaartjes kunnen het beste via haar moeder, Ellie Jongsma 
worden gestuurd.  
 
Vorming en Toerusting  In het afgelopen jaar zijn alle activiteiten van V&T (beter bekend als het gele 
boekje) afgeblazen. In het najaar hopen we weer met een programma te komen, in twee delen: 
herfst/winter 2021 en rond Kerst voorjaar 2022. Of alles lukt hangt uiteraard af van de Corona-
ontwikkelingen.  



 

Schoolvakanties! Vandaag was voor veel kinderen de laatste 
schooldag voor de zomervakantie. Een hele fijne vakantie gewenst 
voor iedereen! En als je op reis gaat: kom weer veilig huis! 
 
Agenda: 
Woensdag 14 juli:  Gebedsuurtje (19:30 in de Vallei) Het 
gebedsuurtje gaat in de zomermaanden gewoon door.  
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! 
 

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof 
 

 


