23 juni 2020

Pastorale nieuwsbrief van uw predikanten
Kerkdiensten
Komende zondag (28 juni) zal er voor het eerst dienst zijn in Nieuwehorne, Mildam én Jubbega gaat
per 28 juni van start. De dienst van Nieuwehorne van 21 juni is opgenomen en geplaatst op het
Youtubekanaal ‘Oosthoekgemeentes’,
https://studio.youtube.com/channel/UCW0260hYAfe1xyiW6q8gKRg
We merken dat mensen nog wat terughoudend zijn om zich aan te melden, Dat hoeft niet, er is
voldoende plaats op dit moment. We zullen nog wel een poosje te maken hebben met het verbod op
zingen en de anderhalve meter afstand, dus laat u daardoor ook niet afschrikken. Alleen samen
kunnen we deze diensten op hun eigen manier speciaal maken. En 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.
Aanmelden voor Jubbega bij:
Overstapdienst 28 juni: Helaas kunt u zich niet aanmelden voor de overstapdienst omdat daar al
aan het maximale aantal zitten. Wel kunt u betrokkenheid met de jeugd laten zien door het inleveren
van het A4tje voor Jarno en Jantine. Graag in de bus (laten) doen bij Winkelman 17 in NH of
Oldeberkoperweg 5 in OH.
Reserveer 5 juli vast in uw agenda. Vanaf die zondag mogen we weer met grotere aantallen
mensen samen komen. In Oudehorne wordt er momenteel hard gewerkt aan een bijzondere viering:
een Avondmaalsviering buiten! Nadere berichten volgen…
Bloemengroet!
Deze week is de bloemengroet uit Nieuwehorne gegaan naar mw. Oosting ui de
Finne in Nieuwehorne
Kerkbladen. Door privéomstandigheden binnen de redactie is de inleverdatum én de
verschijningsdatum van het Regenboog-kerkblad twee weken verschoven. Inleveren kan nu nog tot
zaterdag 4 juli, het blad wordt verspreid vóór 19 juli.

Inspiratie uit de Bijbel. Vergeving.
Psalm 103: 11 God doet onze schuld ver weg,
zo ver als het westen is van het oosten.
Steeds opnieuw merken hoe lastig vergeving is en hoeveel schade daarvan
kan ontstaan. Je kunt van nooit van iemand eisen dat hij vergeeft. Maar je
gunt het iedereen. Vergeving bevrijdt de ziel, van degene die vergeven
wordt maar vooral van degene die vergeeft. Desmond Tutu, de ZuidAfrikaanse bisschop die vanuit zijn eigen ervaring spreekt zegt: vergeving is
niet gemakkelijk maar wel noodzakelijk.
“Het begint bij het vertellen van het verhaal en het benoemen van de pijn.
Vergeven is niet het wegpoetsen van wat er is gebeurd. Het is: afstand
doen van je recht om de dader met gelijke munt terug te betalen…. “
Gebedspunten: Bidt u mee?
 Voor Jarno en Janine, dat ze een mooie tijd tegemoet gaan, ook in ons midden!
 Voor mensen die nog steeds lijden onder de naweeën van Corona.
 Voor mooie en inspirerende diensten ondanks de beperkingen.

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof
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Een goede herder…. Wat is dat eigenlijk? David is een hele bekende herder uit de Bijbel. Een goede,
want hij liet de wilde dieren niet in de buurt komen, met hulp van zijn slinger.

