16 juni 2020

Pastorale nieuwsbrief van uw predikanten
Kerkdiensten (zie ook de jeugdpagina!)
Komende zondag (21 juni) zal er dienst zijn in Nieuwehorne en Mildam. Jubbega gaat per 28 juni van
start. De dienst van Nieuwehorne van 14 juni is opgenomen en geplaatst op het Youtubekanaal
‘Oosthoekgemeentes’, https://studio.youtube.com/channel/UCW0260hYAfe1xyiW6q8gKRg
Voorzichtig starten we de diensten weer op, één voor één. Het gaat anders dan vroeger maar de
nieuwe situatie biedt ook kansen en mogelijkheden. Het is vooral fijn om weer samen te zijn!
Als u zelf geen last hebt van griep of verkoudheidsverschijnselen kunt u veilig deze bijzondere diensten
bijwonen, er is veel aandacht en zorg besteed aan de veiligheid.
Wie deel wil nemen aan de dienst in Mildam kan zich aanmelden bij Atty Stevens: 0513-682558.
Aanmelden voor Nieuwehorne kan per mail kerkdienst@pgderegenboog.nl of telefonisch bij Pieter
Schaper: 06-19013258 bij voorkeur vóór vrijdagmiddag 17 uur.
Omtinken.
De 2-jarige Theun de Jong (Oudesingel 1, 8413 NT Oudehorne) is maandag 15 juni opnieuw
geopereerd. Zijn voetje zit nu in prachtig blauw loopgips. Heit en mem mogen hem, zoals het er nu
naar uitziet in de loop van de week weer mee naar huis nemen, maar het revalideren zal erg intensief
worden en ook lang gaan duren! Fijn dat het nu zover is, maar we blijven met jullie mee bidden dat
alles de goede kant uit mag blijven gaan. Moed, liefde en geduld gewenst, Gods zegen voor jullie
allemaal!
Bloemengroet!
Deze week is de bloemengroet uit Nieuwehorne gegaan naar fam.
Porte in Oudehorne .
Kerkbladen. 20 juni is de sluitingsdatum voor de kopij van het Regenboogblad en van het Open
Kerkvenster. Uw bijdragen worden zeer op prijs gesteld, juist in deze rustige tijden waarin vanuit de
kerken niet zoveel te melden valt. Dan maken we er samen weer iets moois van. Warm aanbevolen!

Inspiratie uit de Bijbel. Bij Psalm 84

ds Dingena Hasper

God, Uw huis,
ik zie het overal
Niet alleen in de kerk of de tempel
bent U er.
U bent thuis in de grootste landhuizen
en in de kleine arbeidershuisjes.
De goudkusten en de sloppenwijken.
Zelfs het nest van een mus
en het hol van de leeuw
zijn voor U vertrouwd.

Wees welkom God,
in onze huizen
in onze harten
in onze levens.
Wij zijn thuis
voor U.

Gebedspunten: Bidt u mee?
 Voor de jonge mensen op de drempel, voor de keuzes die ze moeten maken over de toekomst.
 Voor mensen die al heel lang wachten op behandelingen, die uitgesteld zijn vanwege Corona.
 Voor mensen die de pijn van discriminatie en racisme ervaren. .

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof

Voor de jeugd.
Kijk eens naar de vogels! Die zijn er heel veel in deze tijd. Ze maken nestjes, zoeken
eten, vliegen uit. En van al die vogeltjes is er niet één die niet door God is gezien.
God houdt van alle vogels, en Hij houdt zelfs nog meer van jou en mij!

Knutsel een vogel (en zie hem zondag terug op Youtube...)
In het Bijbelverhaal van zondag vertelt Jezus over die vogels. Er kunnen nog niet zoveel
mensen naar de kerk komen. Maar de kerkdienst wordt wel gefilmd en op Youtube
geplaatst.
Wat zou het mooi zijn als er in de kerk dan allemaal vogels te zien zijn die jullie hebben
gemaakt! Hierbij vind je wat ideetjes. Maar het mag zeker ook heel wat anders zijn.
Knip, kleur, knutsel een vogel en lever die in bij
ds Dingena Hasper, Schoterlandseweg 70 in Jubbega of bij
Liesbeth ter Haar – Kramer, Stelle 21 in Nieuwehorne

