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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 
 

 

Gezamenlijke startdienst zondagmiddag 27 september (15.00 uur) 
Zondag is er ’s middags een gezamenlijke kerkdienst. ’s Morgens is er dus geen dienst! 
Op advies van de GGD gaan de bingo en de psalmenquiz niet door. 

De kerkdienst is in de sporthal van Nieuwehorne (Master van Dijkpaad 4). 
De inloop is vanaf 14.30 uur en rond 15.00 uur beginnen we met de dienst.  

We zitten in de sporthal op stoelen, die ver genoeg van elkaar afstaan. Mensen van  
eenzelfde huishouding mogen de stoelen dichter tegen elkaar aanzetten. 
 

De kosters zijn: Hinke Christoffers en leden van de startcommissie.  
Coördinatoren: Lieuwkje van Grunsven en leden van de startcommissie 

Oppas: Martine 
Collectedoel: Bouw de kerk in Syrië weer op (Kerk in actie) 
 

Het thema van deze speciale dienst is: Samen bouwen aan vertrouwen. De kinderen krijgen in de 
dienst een speciale taak en de liturgie kunt al vinden op www.pgderegenboog.nl en www.kerkjubbega.nl 

 
>> U en jij kunnen zich vandaag (vrijdag) nog aanmelden. 
Dat kan bij: ds Piet Hulshof, tel. 06-40938222, E-mail: piwihu@gmail.com 

ds Dingena Hasper, tel. 06-44199474, E-mail: dmhasper@ziggo.nl 
Jan Gorter, tel. 06-57433994, E-mail: jangorter@hetnet.nl 

 
Vervoer voor mensen uit Jubbega/Hoornsterzwaag: Als u vervoer nodig heeft voor de 
gezamenlijke startmiddag in Nieuwehorne dan kunt u dat onderling regelen of u neemt contact op met 
Piet Geertsma: E-mail: pietergeertsma2@gmail.com / Tel. 0516-463062 
 
 

 

KSG-dienst (Oudehorne) 
Deze was gepland op zondag 4 oktober, maar die kan helaas niet doorgaan. In plaats daarvan zal er aan 
de kinderen een ander programma worden aangeboden: Bijbelse helden in de kerk. 
 

  
 

Uitstel musical Vrolijke Frans 
Helaas is het niet haalbaar om in november a.s. de Musical Vrolijke Frans te laten plaatsvinden. Gezien 
de opleving van het Coronavirus en de geldende beperkende maatregelen, is de keuze om de musical uit 
te stellen snel genomen. Van uitstel komt echter geen afstel… 
 

De musical zou op 13, 14 en 15 november vier keer worden opgevoerd in De Vallei in Oudehorne. Een 
week voor de voorstellingen in maart dit jaar, kwam de persconferentie waarin alle evenementen 

werden stil gelegd in verband met Corona. Daarom werd de musical in eerste instantie verplaatst naar 
november 2020. Helaas is het nog steeds niet mogelijk om de repetities (zingen en toneelspelen) te 
hervatten en ook de voorstellingen kunnen niet in de kerk plaatsvinden.  

In april 2021 komt de organisatie echter opnieuw bij elkaar, om te kijken of een nieuwe datum kan 
worden vastgesteld. Dit zal dan waarschijnlijk in het jaar 2022 zijn. 

http://www.pgderegenboog.nl/
http://www.kerkjubbega.nl/
mailto:pietergeertsma2@gmail.com


Inleveren van gekochte tickets 
U kunt uw gekochte toegangskaarten bewaren en te zijner tijd omruilen zodra de nieuwe data bekend 

zijn. U kunt er ook voor kiezen om uw kaartjes nu in  te wisselen voor geld. 
Dit kan tijdens de volgende drie data (bewust gepland op verschillende  
tijdstippen en op verschillende locaties).  

 
De data zijn: 
Woensdag 28 oktober – Het Trefpunt in Mildam van 10.00 uur – 11.00 uur 

Vrijdag 30 oktober – De Vallei in Oudehorne van 19.00 uur – 20.00 uur 
Zaterdag 31 oktober – De Beage in Jubbega van 10.00 uur – 11.00 uur 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd mailen naar: musicalvrolijkefrans@yahoo.com  
 

 

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 vindt 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  
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 

mailto:musicalvrolijkefrans@yahoo.com
mailto:l.zwanenburg5@chello.nl

