19 mei 2020

Pastorale nieuwsbrief van uw predikanten
Deze nieuwsbrief is een initiatief van uw predikanten om de band met elkaar vast te blijven houden en
om u en jou te bemoedigen in deze tijd.
YouTube-kanaal
Elke week worden er nieuwe filmpjes op ons kanaal gezet. Zo vind je het kanaal: Open YouTube.
Bovenaan zie de zoekbalk. Tik daarin: Oosthoekgemeenten
Je komt er ook met de link: https://www.youtube.com/channel/UCW0260hYAfe1xyiW6q8gKRg
Kerken open
Omdat het donderdag hemelvaart is, zijn de kerken alleen op woensdag open. Mildam van 14.30 –
15.30 uur. En Nieuwehorne van 14.30 – 15.30 uur en van 19.00 – 20.00 uur.

Enquête
Denkt u en denk jij aan de enquête? Die kan uiterlijk donderdag 21 mei nog
worden ingeleverd.

Ds. Dingena Hasper
Deze week heeft ds. Dingena Hasper vakantie. Nou ja … vakantie … er zal in het huis geklust worden.
Dat is in ieder geval wel heel ander werk. We wensen jullie veel klusplezier en een mooie week.
Hemelvaart
Donderdag 21 mei vieren we het feest van Jezus’ hemelvaart. Maar waarom gaat Hij nou in hemelsnaam
weg? Waarom gaat Hij naar de hemel? In de volgende videoboodschap luisteren we naar, wat Jezus
daar zelf over zegt.
Op hemelvaartsdag gaat ds. Piet Hulshof ’s morgens om 9.30 uur voor in een kerkdienst in Oosterwolde.
Deze dienst wordt live gestreamd en is ook daarna nog te bekijken op de website van de PKNOosterwolde: https://pkn-oosterwolde.nl/kerk-tv/
Gebedspunten: Bidt u mee?
 Voor de kerkenraden
 Voor uw predikanten
 Voor de onderlinge band in de gemeente
 Voor het werk van en de inspiratie door de Geest in deze tijd
Ik kijk omhoog naar de hoge bergen (Psalm 121)
Ik kijk omhoog naar de hoge bergen:
Waar komt mijn hulp vandaan?
Mij helpt de HEER, die aarde en hemel,
die alles heeft gemaakt.

Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken.
Hij is niet ingedut!
Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap
die Israël bewaart.

Uw predikanten,
Dingena Hasper en Piet Hulshof

Voor de kinderen: Hemelvaart
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