
Fietsroute zaterdag 11 juni 2022 

Als voorbereiding op de Openlucht Kerkdienst op zondag 12 juni organiseren wij een fietsroute rond 

het Tjeukemeer. Tijdens deze fietsroute, worden de volgende kerken bezocht: 

- Joure, Hobbe van Beardtkerk 

- Scharsterbrug 

- Langweer 

- Idskenhuizen 

- Lemmer, de voormalige Hervormde Kerk 

- Echtenerbrug, Kruiskerk 

- Delfstrahuizen 

- Sint Johannesga 

- Oudehaske. 

Met behulp van een kruispunten route komen we langs deze kerken. In de kerken is de route 

verkrijgbaar. Het staat een ieder vrij daar te beginnen waar het u/ jullie het beste uitkomt.  

Deze kerken zijn geopend van 10.00u ’s ochtends tot 16.00u ’s middags. Er is daar gelegenheid om 

een kopje koffie / thee /  limonade te drinken. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden. Verder 

kunnen de kerken worden bezichtigd. 

 

Wij kijken uit naar een gezellige fietstocht. 

 

 

Openlucht Kerkdienst zondag 12 juni 2022 

Na 4 jaren en 2 pseudo openlucht kerkdiensten, mogen we op zondag 12 juni 2022 elkaar weer in de 

openlucht begroeten. De dienst begint op 10.00u op de Ulesprong bij Sint Nicolaasga. De 

predikanten Christien Ferrari, Gerda Keijzer en Melania Hadnagy gaan voor. De muzikale begeleiding 

wordt verzorgd door Muziekkorps Crescendo uit Lemmer onder leiding van Andries Kramer. 

 

Er zijn minimaal drie mogelijkheden om naar de Ulesprong te komen: op de fiets, met de bus ( er 

rijden bussen vanuit de diverse plaatsen) en de auto. Voor de laatste wordt geadviseerd te carpoolen 

omdat er beperkte parkeerruimte is. Busroutes zijn beschikbaar via de plaatselijke kerkelijke 

gemeente. Na afloop wordt u met de bus teruggebracht. 

 

Voor zitplaatsen is gezorgd, houten banken, het meenemen van een kussentje is geen overbodige 

luxe. Als je een eigen stoel prefereert, mag dat ook. 

 

Voor de kinderen is er een programma. 

 

Na afloop is er gezamenlijk koffie / thee  / limonade drinken. Als  iedereen een thermoskan (met 

vermelding van de naam) meeneemt, kunnen we na afloop, delen. 

 

Mocht de weersverwachting dermate slecht zijn, dan wordt er uitgeweken naar Camping De Lytse 

Brekken, de Lytse Brekken, Follega. Volg hiervoor de informatie op de website van de plaatselijke 

kerkelijke gemeente. 

 

Wij verheugen ons op een feestelijke kerkdienst. 


