13 juni 2020

Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten
Deze week komt er niet van te voren een filmpje op Youtube, in plaats daarvan wordt de
dienst die in Nieuwehorne gehouden wordt gefilmd en op Youtube geplaatst. Dat zal dus
iets later zijn dan u gewend bent. Alle eerder opgenomen filmpjes, inclusief de David-verhalen
zijn altijd te bekijken op ons Youtube kanaal. Zo open je het kanaal: Ga naar YouTube.
Bovenaan zie je een zoekbalk. Tik daarin het woord Oosthoekgemeenten en druk op enter.
Je komt er ook via deze link: https://www.youtube.com/channel/UCW0260hYAfe1xyiW6q8gKRg
Kerkdiensten
Op 14 juni zijn er diensten in Mildam en in Nieuwehorne. In Jubbega gaan de diensten per 28
juni weer beginnen, ds Hulshof gaat dan voor. In juni zal ds Hasper voorgaan in de diensten in
Mildam en Nieuwehorne. De diensten zullen in juni korter zijn dan normaal, 30-40 minuten.
In Nieuwehorne beginnen de diensten om half 10, in Mildam vanaf kwart over 10. Voor alle
diensten geldt: vooraf aanmelden is nodig, voor Mildam bij Atty Stevens: 0513-682558 en voor
Nieuwehorne per mail kerkdienst@pgderegenboog.nl of telefonisch bij Pieter Schaper: 0619013258
Vakantie! Ds Piet Hulshof heeft vakantie tot 23 juni. Ds Dingena Hasper neemt voor
hem waar, u kunt haar bereiken op tel. nr: 06-44199474 of via dmhasper@ziggo.nl.
Oproep! 28 juni zal er ‘s middags een overstapdienst worden georganiseerd voor Jarno
Veenstra en Janine Boerstra, die volgend jaar naar het vervolgonderwijs gaan en afscheid
nemen van de kinderkring. Bij de vorige Nieuwsbrief is een verzoek meegestuurd aan u allen
om voor hen op een A4 een goede wens te schrijven, een gedicht, een herinnering of wat u ook
maar aan hen wilt meegeven. Op die manier willen we hen laten merken dat ze niet alleen
afscheid nemen van de kinderkring maar ook welkom geheten worden in de hele gemeente.
Ook als u hen niet persoonlijk goed kent kunnen we hen dit als familie in Christus meegeven!
Graag in de bus doen bij Winkelman 17 in NH of Oldeberkoperweg 5 in OH. Opsturen kan ook:
M. Klijnstra, Oldeberkoperweg 5, 8413 NG Oudehorne.
Van de diaconieën.
Sommigen van u gaan misschien naar de kerk toe en kunnen daar de
gift in het schaaltje of ponkje doen. Blijft u zondag nog even thuis? Dan kunt u toch meedoen!
U kunt uw gift overmaken naar de volgende banknummers:
Regenbooggemeente NL02 RABO 0143 8816 71
ovv Stichting Ambulancewens
Diaconie J/S/H
NL96 RABO 0330 9595 14
ovv Corona Noodhulp KiA
Diaconie Katlijk/Mildam
NL41RABO 033.16.02.741 ovv
Dorpskerkenbeweging
Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof

Beste jongens en meisjes!
Deze zondag gaat de kerk weer open in Nieuwehorne. Dat is fijn nieuws!
Omdat er eerst maar een klein groepje mensen bij elkaar mag komen,
starten we eerst de Kinderkring en oppas nog niet op. We hopen na de
zomervakantie weer los te kunnen! Als je wel met je ouders of familie
naar de kerk komt, dan vind je achterin de kerk een mand met
kleurplaten en puzzels, pennen en kleurpotloden. Neem gerust iets mee
naar je plekje in de kerk!
Op deze nieuwsbrief voor jullie nu een puzzel en een kleurplaat. Veel
plezier ermee!
Groetjes,
Leiding van de Kinderkring

