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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten 12 september 19 september 

Oudehorne 9.30u Ds. Piet Hulshof 9.30u Startdienst samen met K/M 

Jubbega 9.30u Afscheidsdienst Ds. D. Wams  
Koffie na de dienst 

10.00u Startdienst 
Vooraf ontbijt vanaf 8.30u 

Mildam 9.30u Ds. Dingena Hasper 9.30u Startdienst samen met ONH 
 

Bloemen 
Er zijn geen bloemen uitgedeeld i.v.m. de regiodienst in Gorredijk. 

Omtinken : Anneke van der Tempel gaat morgen (10 september) na een lange tijd wachten 
eindelijk onder het mes. De operatie is pittig, maar het uitzicht op een weg naar herstel 
geeft goede moed. We wensen jou en Klaas heel veel moed en sterkte en Gods zegen bij dit 
alles!  

Lykele Zwanenburg is onlangs geopereerd aan zijn rug, maar het herstel duurt langer dan 
verwacht. Van harte beterschap toegewenst! 

Diaconie ONH zondag 12 september 
De derde collecte is zondag voor Kerk in Aktie: Missionair werk, de kliederkerk. 
De Kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig ‘gekliederd’: op een 
creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en 
kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen 
dankzij Kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteunt de Kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde voor jong en 
oud. Een prachtig initiatief, we hopen dat u hiervoor geeft! 
 
Ziekte ouderling wijk 2 
Op 2 juni ben ik aan mijn rug geopereerd, het verwachtte herstel laat helaas nog even op zich wachten. 
De werkzaamheden in mijn wijk kan ik daardoor nog niet uitvoeren. 
Bij vragen of dringende zaken kunt u het beste contact opnemen met een andere wijkouderling of met da. 
Dingena Hasper. Vriendelijke groet, Lykele Zwanenburg 

Nieuwe ambtsdragers: Tijdens de startdienst op 19 september nemen we afscheid van Henk Haarsma als 
scriba en van kerkrentmeester Freerk Abma. Gelukkig mogen we ook drie nieuwe ambtsdragers 
bevestigen: als ouderling-kerkrentmeesters Klari Douma - de Vries en Geke de Jong - Hiemstra. Reinoud zal 
zijn pastorale wijk, wijk 5 overdragen aan een nieuwe pastorale ouderling: Thea Hofman - van der Bijl. Zelf 
zal hij het scribaat van Henk Haarsma overnemen. Hebt u vragen hierover dan kunt u contact opnemen 
met voorzitter Klaas van der Tempel of ds Dingena Hasper. 

Startweekend ONH en K/M 
Het startweekend van Katlijk/Mildam en Oude- en Nieuwehorne vindt plaats op 18 en 19 september. 
Voor jong en oud zijn er verschillende activiteiten zoals een kindermiddag, een 
puzzeltocht, bijbelquiz en barbecue. Op zondagmorgen starten we met een feestelijke 
dienst met het thema 'Van U is de toekomst!'  
Met zulke mooie woorden en een nog mooier vooruitzicht gaan we het kerkelijk jaar 
inluiden. Na de dienst zijn er soep en broodjes. Het gehele programma van het 
Startweekend vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 



U kunt zich nog opgeven om pannenkoeken te bakken, een lekkere cake of soep! 
Voor het startweekend zijn wij op zoek naar bakkers voor iets lekkers bij de koffie. Zowel voor de zaterdag 
tijdens de puzzeltochten, als voor de zondagse koffie.  Een cake, plaatkoek, taart of koekjes, maakt niet uit. 

Als u/jij er iets moois en lekkers van maakt, kunnen we met elkaar genieten van de 
diverse lekkernijen.  
Het startweekend willen we graag afsluiten met een lunch van soep en broodjes, 
zodat we voor de zondag op zoek zijn naar een aantal soepkokers. 
Als u gaat bakken of soepkoken, wilt u dit dan aan Rommie Haarsma (06 12 52 90 98) 
doorgeven?  

 
Op zaterdagmiddag 18 september vieren de kinderen van de KinderKring uit Oude- en 
Nieuwehorne (eo) de startmiddag van het kerkelijk seizoen. Met een spellencircuit door 
Mildam hebben we een gezellige middag en om 16.00 uur willen we dit afsluiten met 
stapels pannenkoeken! 
Wilt u of wil jij helpen bakken? Dik, dun, groot, klein, met of zonder rozijnen: alles is welkom. De 
KinderKringleiding is op zoek naar een aantal bakkers of baksters die rond 15.45 uur de pannenkoeken 
naar ‘t Trefpunt in Mildam willen brengen. Aanmelden kan bij Abeltje van Vliet 
- abeltjeroen@hotmail.com of via 0513 43 6601.  Onze dank is groot! 
 
Startweekend JHS 
Zaterdag en zondag 18 en 19 september vieren we in Jubbega startweekend bij de kerk, in de Beage. 
We beginnen zaterdag om 16.00u. Op het programma: een Braai (Zuid Afrikaanse BBQ) 
en salade bar. Er zijn spelletjes voor jong en oud en voor de jeugd hebben we een 
blacklight, glow in the dark disco. En er is een gezellige nazit.  
Zondag beginnen we vroeg, om 8.30, we serveren ontbijt en de dienst start om 10 uur. 
Dan hebben we nog koffie en koek na. 
We maken er een gezellig weekend van samen, en u bent van harte uitgenodigd. Graag 
aanmelden voor zowel zaterdag als zondag ivm de catering: Dat kan tot donderdag 16 
september bij Eileen op 06 13681303/ kommer@kerkjubbega.nl of bij Piet Hulshof op 06 40938222) 
 
Lezing over de Toekomst van de kerk: maandag 4 oktober in Trinitas Heerenveen, 19.30u. 
Heeft de kerk toekomst? En welke dan? Rikko Voorberg (theoloog, soms kunstenaar en als het niet anders 
activist), kent de vragen al vanaf zijn vroege studententijd. Hij studeerde in Kampen aan de Universiteit van 
de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en werd opgeleid tot klassiek dominee. Dat is hij allerminst 
geworden. In zijn visie ligt de toekomst van de kerk vooral buiten de kerk. Oftewel, je moet de kerk achter 
je laten om de kerk te vinden. In een latere nieuwsbrief wordt meer informatie gegeven. 
 
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! 
 
Kopijsluiting Kerkblad 
Kopijsluitingsdatum van het herfstnummer is zaterdag 2 oktober 2021. 
 
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 de donderdag 12.00u. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet worden 
meegenomen in de betreffende nieuwsbrief. 
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