10 juli 2020

Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten
Kerkdiensten zondag 12 juli:
 Mildam: Aanvang 9.30 uur. Voorganger: ds. Dingena Hasper (viering HA)
 Oudehorne: Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: ds. Piet Hulshof. Thema: Nehemia, een
inspirerend leider (Nehemia 2: 11-20). De liturgie staat op de website: www.pgderegenboog.nl
 Jubbega: Aanvang 9.30 uur. Voorganger: dhr. T. Dorrepaal. De liturgie staat op de website:
www.kerkjubbega.nl
Overlijden
Op dinsdag 7 juli is in vol vertrouwen op haar Heer en Heiland Jeltje Uithoff overleden. Zij is hier 86 jaar
geworden. Vrijdagavond, 10 juli, is er gelegenheid om Pieter en de familie te condoleren. Dat is bij hun
thuis van 19.00-20.00 uur aan de Schoterlandseweg 36, 8412 TA Hoornsterzwaag. De begrafenis zal
zaterdag 11 juli in besloten kring plaatsvinden.
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: 0652341282.
Een mailtje sturen kan natuur ook. Mijn mail-adres is: pietergeertsma2@gmail.com
Mvg, Piet Geertsma
Open Kerk Nieuwehorne van zaterdag 11 juli t/m 29 augustus
Geen Tsjerkepaed dit jaar, maar wel gaan we in Nieuwehorne de kerk openstellen op de
zaterdagmiddag voor bezoekers die toevallig langskomen of voor belangstellenden uit eigen dorp die
gezellig een kopje koffie of thee halen. Bijzonder content zijn we met de expositie van
amateurschilderwerken van enkele mensen uit de regio.
Welkom in de Open Kerk van 13.30 tot 17.00 uur op de zaterdagmiddag.
Tiny Nijzing (0513 542073) en Geartsje Nolles (0513 541935)
Gebed/lied
“Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U
welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.”
Dit lied is de letterlijke tekst van Psalm 19: 15 uit de NBG-vertaling van
1951. Ben je benieuwd, hoe dat klinkt? Klik dan op deze link: Mogen de
woorden van mijn mond

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof

