15 mei 2020

Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten
Elke week wordt er een nieuw filmpje met een overdenking op ons YouTube-kanaal gezet. Dit is de link:
https://www.youtube.com/channel/UCW0260hYAfe1xyiW6q8gKRg
Bloemengroet
Afgelopen zaterdag zijn er namens de Regenbooggemeente bloemen gebracht naar
Japke Hartkamp en fam. Hoekstra.
De kerken zijn weer open
Op woensdagmiddag van 14.30 – 15.30 uur in Mildam en Nieuwehorne.
Op woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur in Nieuwehorne.
Op donderdagmiddag van 14.30 – 15.30 uur in Jubbega
Van de diaconie
U heeft al een tijdje niets van ons gehoord of gezien. Door de ‘lockdown’ in maart zijn er geen
kerkdiensten meer en heeft de diaconie tevens besloten de geplande vergaderingen op te schorten.
We hadden gehoopt op een korte onderbreking van onze kerkdiensten en vergaderingen, maar deze
duurt nu te lang om niets van ons te laten horen. Doordat er geen kerkdiensten zijn missen we ook de
collecte-opbrengsten. Graag willen we bij u onder de aandacht brengen dat een bijdrage ook op het
rekeningnummer van de diaconie kan worden gestort, hierdoor kunnen we, net als voor de crisis, geld
geven aan stichtingen en instanties die zich inzetten voor de minder bedeelden in de samenleving.
We hebben gehoord de afgelopen tijd dat er een groter beroep wordt gedaan op de voedselbanken in
Nederland. Het lijkt ons een goed idee dat we geld inzamelen voor dit doel. Wilt u hiervoor nog een
bijdrage leveren dan kunt u uw bijdrage deze week nog tot en met zondag storten op het hieronder
vermelde nummer onder vermelding van “voedselbank”.
Rekeningnummer van de diaconie is: NL02 RABO 0143 8816 71. Wij hopen op een spoedig weerzien!
Lieve gemeente
Heel hartelijk dank voor alle medeleving
Reacties ,geschenken ,bezoekjes
Die we tijdens mij opname en ziek zijn
Van Pieter voor en na zijn rug operatie
Maar ook met ons 25 jarige huwelijk
Door alle aandacht en reacties
Hebben we ondanks de carona een mooie dag gehad
Heel hartelijk dank
Pieter en Erica schaper
Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten
Op de site van de landelijke PKN is de afgelopen week een protocol gezet voor het organiseren van
kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocolkerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten
De kerkenraden van de Oosthoekgemeenten zullen hier binnenkort over vergaderen om te kijken naar
de mogelijkheden. In de maand juni is het mogelijk om kerkdiensten te organiseren met maximaal 30
mensen. Vanaf 1 juli zijn er kerkdiensten met 100 mensen toegestaan. In het protocol kunt u lezen, hoe
dat in de praktijk opgepakt kan worden. Een andere hobbel is het zingen. Het besmettingsgevaar is dan
extra groot. Daarom worden er ook alternatieven aangereikt voor de gemeentezang:
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/vieren-zonder-gemeentezang

Video-challenge!
Hoi jongens en meisjes, hebben jullie het
filmpje al gezien met het liedje:
Van a tot z?
Die is echt heel erg leuk geworden.
Je kunt die vinden op het YouTube-kanaal
en ook op de website van de kerk.

David
Bijbelverhalen met Playmobilpoppetjes. Hoe lijkt jou
dat? Op ons YouTube-kanaal kun je dat zien. Speciaal
voor jou worden de verhalen van David verteld met
prachtige Playmobilpoppetjes. Het eerste verhaal gaat
over David en Samuël. Kijk er maar eens naar.

Werkje
Bij het verhaal van David kun je een
werkje maken. Dat vind je in de andere
bijlage van de mail met deze
nieuwsbrief.
Je kunt David uitknippen en hem kleren doen. Je kunt van hem een herder maken.
Maar je kunt ook een koning van hem maken. Probeer het maar.
Veel plezier en maak er iets moois van!

