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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 
 

Kerkdiensten zondag 13 september 
 
Mildam (11.00 uur!!)  Voorganger: ds. Piet Hulshof 

 
Oudehorne (9.30 uur): Deze zondag zal de voorzitter Johan Hofman het stokje doorgeven aan Klaas van der 
Tempel, die bevestigd zal worden in het ambt. Mocht er iemand zijn die gegronde bezwaren heeft tegen deze 
bevestiging dan wordt u verzocht zich per omgaande te melden bij de kerkenraad. 

Voorganger:  ds. Dingena Hasper  
Koster:   Ane Visser  

Kinderkring:  Nynke en Erica   
Oppas:   Loïs 

 
Jubbega (9.30 uur in de Beage): Deze zondag vieren wij de gedachtenismaaltijd aan onze Heer. Dat doen we 
in de Beage, waar groepjes tafels klaarstaan met op iedere tafel brood en wijn. Voorganger: ds. Piet Hulshof 
 

Wisseling van de wacht in de sporthal 
Jubbega: Zondag 20 september wordt er afscheid genomen van Anneke Bouma (ouderling), Franke Hosper 
(ouderling-kerkrentmeester) en Elske Schaaf (scriba). In deze dienst worden Fenna Geertsma en Gerben Bouma 
bevestigd in het ambt van ouderling-scriba en van ouderling-kerkrentmeester. In deze dienst wordt er ook afscheid 
genomen van vier kinderen van de bernetsjerke: Renee, Allana, Marlena en Max. Deze dienst vindt plaats in de 
sporthal van MFC de Kompenije. Via de hoofdingang komt u binnen en via een zijuitgang gaat u eruit. Daar kunnen 
we met meer mensen samenkomen en …. jawel …. daar kunnen we zingen . 
 

Gezamenlijke startzondag! 
Het wordt een bijzondere start. Wat dacht je van een 
Bingo of een Psalmenquiz? Een kerkdienst waarin we 
weer kunnen zingen? In een sporthal kan dat.  
Natuurlijk houden we rekening met alle maatregelen. 
De consumpties lopen via de sporthal. Iedereen krijgt 
een paar consumptiebonnen. Wil je meer, dan is dat 
voor eigen rekening. 
 
Wanneer: Zondag 27 september vanaf 13.30 uur  
Waar:  In de sporthal van Nieuwehorne (Master     

van Dijkpaad 4) 
Aanmelden: Dat is verplicht. Er liggen inschrijflijsten 

in de kerk en het kan ook bij één van 
de predikanten 

 

Vorming & Toerusting: Wat inspireert onze voorgangers: Ds. Hasper. 

Hoewel geloof en kerk in mijn jonge jaren iets vanzelfsprekends was, heb ik er nooit over na gedacht om predikant 
te worden. Maar er was wel een vraag die mij al jong bezighield: als er maar één God is, en één ware religie, 
namelijk het Christendom, hoe komt het dan dat het zo oneerlijk verdeeld is in de wereld? Waar je in gelooft hangt 

tenslotte voor een heel groot deel af van waar je wiegje heeft gestaan. Het voelde zo oneerlijk.  
Die nieuwsgierigheid bracht mij tenslotte bij de theologie, de vergelijkende 
godsdienstwetenschappen werd mijn onderwerp. We maakten kennis met 

schriftloze volken, natuurgodsdiensten, de Antieke godsdiensten van de Grieken 
en de Romeinen, de Islam uiteraard, maar vooral de Indische godsdiensten 
interesseerden mij. Ik herkende er veel in van wat in het Christendom ook 

belangrijk is en tegelijk zijn de verschillen levensgroot, met reïncarnatie en een 
enorm leger aan goden in plaats van de Ene.  
Ik studeerde niet om dominee te worden, maar om mijn vragen beantwoord te 

krijgen. En toch bracht juist deze weg mij op het pad van het predikantschap, 
op de weg van wat ik als mijn roeping ben gaan leren herkennen. Juist in 

andere religies, vooral in het Boeddhisme kwam ik antwoorden op het spoor. 



Antwoorden die voor mij nog regelmatig een bron van inspiratie zijn voor het werk wat ik mag doen. Op 8 oktober 
vertel ik u daar graag meer over.  
Een hartelijke groet, Dingena Hasper 

 
Datum: Donderdag 8 Oktober 2020 

Plaats: Het Trefpunt, Schoterlandseweg 74, 8454 KG Mildam 
Tijd: 20.00 uur 
Leiding: Ds. D. Hasper 

Bijdrage: € 3,-- 
Contactpersoon:  Mw. T. Nijzing 
Opgave: tinynijzing@hotmail.com (tel. 0513 - 542073)  

 

Het GemeenteGroeiGroep seizoen gaat weer van start…..en hoe! 
Menig kerklid heeft vast wel eens gehoord van de gemeentegroeigroepen. Ze bestaan, in ieder geval in Oude- en 
Nieuwehorne al ruim 30 jaar. De basis is nog steeds hetzelfde; (bijbel)studie met elkaar onderzoeken en bespreken 
waardoor we samen groeien in geloof. Voor de een betekent dit regelmatig bijeen komen en met elkaar bijpraten 
over geloofszaken: “hoe zie jij het, hoe vind jij dat we met bepaalde ontwikkelingen moeten omgaan?”  
Er zijn ook mensen die zoeken naar verdieping door middel van huiswerk (of bijbelstudie) waardoor individuele 
groei en een groei als levende gemeente wordt gerealiseerd. De basis van alle gesprekken is vertrouwen. In een 
groep worden vertrouwelijke woorden gesproken waardoor je met elkaars inbreng, mening, inzicht en luisterend 
oor, samen verder komt mét en ín Gods Woord. 
 

Met het komende seizoen in aantocht willen we alle deelnemers geven wat zij zoeken en nodig hebben. Gezien de 
coronamaatregelen zijn we tevens genoodzaakt om de grote groep (inmiddels komen er circa 30 mensen) iets te 
verdelen waardoor we alle veiligheid kunnen garanderen en de regels in acht kunnen nemen. Daarom is voor de 

volgende opzet gekozen: Voor de maandagavond Groeigroep is het karakter de vertrouwde ongedwongen 
gezelligheid, maar ook de mogelijkheid om meer met elkaar te discussiëren/overleggen en af en toe iets praktisch 
te doen. De donderdagavond Groeigroep is zeer geschikt voor mensen die houden van meer verdieping en 

bijbelstudie. Zo is er voor iedereen een passende keuze. Anneke van der Tempel is bereid gevonden om de 
avonden met verdieping te leiden op donderdagavond. Dominees Piet Hulshof en Dingena Hasper willen 
afwisselend op de maandagavond de inleidingen verzorgen. Daarna wordt de grote groep in circa 4 groepen 

verdeeld waarin een scheiding is aangebracht tussen napraten/filosoferen/gezelligheid en de groep die gaat voor 
meer discussie. Alle gespreksleiders worden toegerust in de voorbereiding door de dominees en Anneke van der 
Tempel. 

 
De data ziet u onderaan deze pagina. Het seizoen loopt van oktober tot en met maart waarna er een leuke 
afsluiting in april zal volgen. De data voor t/m december 2020 staan hieronder. Alle groepen zullen deze 3 

maanden gaan werken met het boekje van Tim Keller ‘De Vrijgevige God’. Het boekje kost € 13,50 en u kunt dit 
voor 1 oktober bestellen door een mail te sturen naar l.zwanenburg5@chello.nl Het boekje is iets duurder dan 

normaal maar alle avonden, inclusief koffie/thee en wat lekker zijn gratis 😉. Het boek zal ook na het seizoen een 

aanwinst in uw boekenkast zijn. In 2021 zullen we de avonden gaan invullen met een thema wat aan zal sluiten op 
‘De Vrijgevige God’ via de site herschepping.nl.  

 
Data (locaties worden op de nieuwsbrief en in het kerkblad definitief aangekondigd): 
maandag 5 en 19 oktober   - 20.00 uur in ’t Trefpunt Mildam 

donderdag 22 oktober    - 19.30 uur in de Vallei Oudehorne 
 
maandag 2 en 16 en 30 november  - 20.00 uur in ’t Trefpunt Mildam 

donderdag 5 en 19 november   - 19.30 uur in de Vallei Oudehorne 
 

donderdag 3 en 17 december   - 19.30 uur in ’t Trefpunt Mildam 
maandag 14 december    - 20.00 uur in de Vallei Oudehorne 
 

 
Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof 
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