25 maart 2021

Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten
Gezamenlijke kerkdienst Palmzondag 28 maart | Aanvang 9.30 uur
Livestream vanuit de kerk van Oudehorne. Voorganger: ds. Dingena Hasper
Thema: Ik ben er voor jou. (De liturgie staat zaterdag op de website)
De zevende en laatste aflevering van het avontuur van Tabitha en Bram van Harten,
over de werken van barmhartigheid staat online, met een interview met Geartsje Nolles.

Diensten rondom Pasen:

Witte Donderdag 1 april
Goede vrijdag 2 april
Stille Zaterdag 3 april
PAASMORGEN 4 april

19:30u livestream Samen Avondmaal vieren
Meditatie “Want God houdt van ons”
Meditatie “Stil”
9:30u livestream “Geloof jij het?”

ds Dingena Hasper
ds Piet Hulshof
ds Piet Hulshof
ds Dingena Hasper

Samen Avondmaal vieren op Witte Donderdag
De afgelopen week hebt u zich kunnen aanmelden voor het thuis meevieren
van het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag 1 april 2021.
Wij zijn blij verrast door het aantal personen wat hierop heeft gereageerd en
op afstand extra betrokken te willen zijn bij het gedenken van het lichaam
van Christus.
De gemeenteleden uit Oude- en Nieuwehorne die zich hebben geregistreerd
kunnen a.s. woensdag 31 maart tussen 16.00 en 17.00 uur het brood en de
wijn komen ophalen in De Vallei, Schoterlandseweg 20 te Oudehorne. In de
beide andere gemeentes wordt er contact met u opgenomen. Namens het College van Diakenen, Pieter
Schaper
Even contact… tijdens de dienst
Anders dan tijdens kerkbezoek heb je via de camera en het beeldscherm
niet direct contact met elkaar, terwijl we, en dat geldt zeker ook voor uw
predikant, dat juist zo waardevol vinden. Ik weet dat er gekeken en
meegeleefd wordt, maar hoor of merk daar niets van. Daardoor kan ik ook
niet op u of jou reageren.
Tijdens de komende diensten kun je op mijn o6 nummer (06-44199474)
een bericht sturen en een gebedspunt aanvragen. De ouderling zal dit
noteren en aan mij doorgeven zodat ik tijdens de gebeden hier op terug
kan komen. Bovendien kun je, als je ingelogd bent bij Youtube, even laten
weten dat je er bent, zoals je elkaar begroet tijdens een gewone dienst,
of vragen en opmerkingen achterlaten. Eventueel kan ik daar dan later op terug komen.
Probeer het eens, ik zou het heel fijn vinden van u en jou te horen! Ds Dingena Hasper
Paasroute
Nog een paar dagen en dan kunt u de Paasroute gaan beleven; van 28 maart tot 5 april
zijn de kunstwerken te zien. Bij deze Nieuwsbrief vindt u een routekaartje en
beschrijving. Graag deze zelf even uitprinten als u de route gaat volgen. Voor degenen
die die mogelijkheid niet hebben liggen er routebeschrijvingen bij het startpunt, de
ingang van de Vallei in Oudehorne, Schoterlandseweg 20.
Bij enkele kunstwerken vind je een QR code, als je die scant met de telefoon krijg je
bijvoorbeeld een lied te horen dat de kunstenaar inspireerde bij het werk.
Even proberen? De QR code hiernaast brengt je bij het lied van de kinderen over de 7 werken..
Maar ook zonder de codes kun je de route helemaal volgen en beleven!

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, 06-44199474.

Resultaat bloemenzaadactie erBIJ voor Rwanda
Zoals al een aantal malen op de nieuwsbrief en ook in het kerkblad heeft gestaan, zijn wij als College van
Diakenen/ZWO de afgelopen weken druk bezig geweest met de actie erBIJ voor Rwanda
Wij zijn verheugd u te kunnen vertellen dat wij met de verkoop van het bloemenzaad het mooie bedrag
van € 300,00 hebben weten bijeen te brengen.
De komende week (29 maart t/m 2 april) kunt u, als u een bestelling hebt gedaan, het zaad in uw
brievenbus verwachten.
Mocht u nu denken, hé daar wil ik alsnog aan meedoen! Er zijn wat extra zakjes bloemenzaad door ons
besteld, deze kunt u tegen betaling van € 2,50 per zakje afhalen bij ondergetekende.
Namens het College van Diakenen en het ZWO (EN NATUURLIJK DE MENSEN IN RWANDA) heel
hartelijk dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke bloemengroet,
Pieter Schaper: De Winkelman 17 te Nieuwehorne

Gedicht: Palmzondag
Loof en groen in onze handen
opgaan naar Jeruzalem.
Verwachting in ons hart
misschien zien we Hem.
We roepen mee of kijken uit
daar komt Jezus!
Hij lijkt moe.
Hosanna klinkt het luid
wachtend op respons.
Maar dat gezicht
is niet van een koning.
Meer een van ons!
Door Cor van Vliet.

7 werken van Barmhartigheid
Deze week sluiten we het project over de 7 werken af; 7 filmpjes staan online met sketches
waar wij veel plezier in hebben gehad, met een lied gezongen door de kinderen en 7 interviews
opgenomen en gemaakt door 14 jongeren uit onze gemeente. En bijzonder compliment en
hartelijke dank voor de interviewers en geïnterviewden!
Een muur van gebed…
Bidt u mee?
- Voor degenen die het vaccinatieprogramma aansturen en uitvoeren.
- Voor mensen met verdriet om het verlies kort of lang geleden van een geliefd mens.
- Voor jongeren, studenten, jonge mensen die worstelen met sombere gevoelens.

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof

