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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten zondag 2 augustus: 
 Mildam: Aanvang 9.30 uur. Voorganger: ds. F. de Jong. Collecte voor Lilianefonds. 
 Oudehorne: Aanvang 9.30 uur. Voorganger: ds. Dingena Hasper. Thema: Hulp van boven 

(Matteüs 14: 13-21). Je hebt van die momenten dat alles tegelijk misgaat. Jezus heeft het 
moeilijk, hij wil eigenlijk even rust. Zelfs dat wordt Hem niet gegund. Het wordt tijd voor een 
teken uit de hemel. Hulpkoster: Ate Westra. Coördinator: Gea Klein. 

 Jubbega: Aanvang 9.30 uur. Voorganger: ds. Piet Hulshof. Thema: Nehemia, een diaconaal 
leider (Nehemia 5: 1-13). De liturgie staat op de website: www.kerkjubbega.nl 

 
Andere locatie van de gezamenlijke kerkdiensten!! 
Op de zondagen 9 en 16 augustus zijn er gezamenlijke kerkdiensten 
van de drie Oosthoekgemeenten. In deze feestelijke diensten is er 
aandacht voor jong en oud. Hopelijk kunnen we buiten zitten, want dan 
kan er ook gezongen worden. Maar let op: De locatie is gewijzigd!! We 
zijn beide zondagen welkom bij Franke en Marijke Hosper. Daar is 
zowel buiten als binnen (bij regenachtig weer) genoeg ruimte. Hun 
adres is: Schoterlandseweg 61, 8413 NK Oudehorne. Graag uw 
eigen tuinstoelen, koffie, drinken, bekers en tekenspullen voor de 
kinderen meenemen. 

Koffiedrinken Jubbega 
Naar aanleiding van het koffiedrinken na de dienst 19 juli j.l. is de vraag aan de kerkenraad gesteld of 
dit wel verantwoord is. Na de kerkenraadsleden via de mail te hebben gehoord hebben we als 
moderamen besloten om zolang de corona maatregelen van kracht zijn dit niet meer te doen.  
Jammer maar het blijkt dat het corona virus nog zeker aanwezig is daarom lijkt ons dit het verstandigst. 
We hopen dat u hier begrip voor heeft en dat het in de nabije toekomst weer mogelijk is. 
Namens de kerkenraad, Sjoerd Jongsma. 
 
Vakantie ds. Dingena Hasper 
Van 7 t/m 31 augustus heeft ds. Dingena Hasper vakantie. Als het nodig is kunt u contact opnemen met 
uw wijkouderling of met ds. Piet Hulshof (06-40938222). We wensen Dingena en Christ een goede 
vakantie toe. Geniet ervan. 
 
Oproep 
In verband met de aanvraag van mevrouw Van der Wier-Koning om voor de zondagse kerkdienst in 
Jubbega opgehaald te worden ben ik vervoer aan het regelen. Het doel is om met minimaal 10 
chauffeurs een schema op te stellen. Voor aanmelding/ deelname kun je me bellen op mijn mobiel 
nummer: 06-52341282. Een mailtje sturen kan ook. Mijn mail-adres is: pietergeertsma2@gmail.com 
Mvg, Piet Geertsma 
 
 
Spreuk: 
 
 

Vertrouw op god, maar doe wel je fiets op slot 
 
 
 

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof 

http://www.kerkjubbega.nl/
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