18 maart 2021

Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten
Gezamenlijke kerkdienst zondag 21 maart | Aanvang 9.30 uur
Livestream vanuit de kerk van Oudehorne. Voorganger: ds. Dingena Hasper
Thema: Broodnodig. (De liturgie staat op de website)
Gezamenlijke kerkdienst zondag 28 maart | Aanvang 9.30 uur Palmzondag
Livestream vanuit de kerk van Oudehorne. Voorganger: ds. Dingena Hasper.
Samen Avondmaal vieren op Witte Donderdag
Op 4 april is het alweer Pasen. De kerk zal dan helaas nog niet open zijn voor
kerkgangers. We proberen op andere manieren toch de verbinding te zoeken,
bijvoorbeeld door het U Zij De Glorie fotoproject. Alle vier dagen zal er een digitale
dienst zijn.
Op Witte Donderdag, 1 april vieren we Avondmaal. De diaconie maakt voor deze
bijzondere maaltijd pakketjes met brood en wijn, die op woensdag 31 maart gratis
kunnen worden afgehaald.
Wilt u zo’n pakketje? Bel of app naar: 06-19013258 (Pieter Schaper) of mail
naar cvd@pgderegenboog.nl en vermeldt er bij het aantal personen en waar u het
wilt afhalen; in Jubbega, Oudehorne of Mildam. Iedereen kan meedoen. Opgeven kan
van 17-24 maart. U krijgt bericht terug over het afhalen.
Paasroute
Er is en wordt hard aan gewerkt en het begint vorm te krijgen, de eerste kunstwerken zijn klaar en aan
de route wordt de laatste hand gelegd. En het wordt erg mooi!
Van 28 maart tot en met 2e Paasdag kunt u in de voetstappen van Jezus de route meebeleven vanaf het
Laatste Avondmaal tot het graf. Elk kunstwerk is weer anders, schilderijen, tekeningen, beelden, steeds
met uitleg van de kunstenaar over wat hem of haar heeft geïnspireerd.
De route zal beginnen en eindigen bij de Vallei. Aan het einde van de route kunt u een berichtje
achterlaten!
Volgende week zal er bij de Nieuwsbrief een routebeschrijving worden gevoegd, die ook te downloaden
zal zijn op de website.
Overleden.
Op 12 maart is Geeske van der Hoek – van den Bergs overleden, weduwe van Lútsen, moeder van Klaas,
Gonnie en Janny, beppe en oerbeppe. Zij werd 95 jaar. Vandaag, 18 maart om 13:30u was de dankdienst
voor haar leven, terug te zien op: https://kerkonline.frl/vanderhoek/ . Een teken van meeleven wordt
zeer op prijs gesteld, het correspondentie adres is: fam. Neelis, Weversbuurt 2, 8455 JA Ketlik.
Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag

De kerkenraad heeft de begroting voor de kerk 2021 onlangs goedgekeurd.
Leden die een exemplaar willen in zien kunnen hem in per mail opvragen
via FAMGABOUMA@kpnplanet.nl of hem inzien op afspraak 0516-461681.
De kerkrentmeesters van JSH
Vakantie: Ds. Piet Hulshof is van vrijdag 19 maart tot en met vrijdag 16 april met vakantie. Als het nodig
is kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met ds. Dingena Hasper.
Gebed gevraagd voor
- de voorbereidingen voor een nieuwe regering
- de zieken en rouwenden in onze gemeentes

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof

