8 april 2021

Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten
Gezamenlijke kerkdienst zondag 11 april | Aanvang 9.30 uur
Livestream vanuit de kerk van Oudehorne. Voorganger: ds. I. van der Beukel uit Haulerwijk.
Organist: Jelger Goudberg. Koster: Freerk Abma. Ouderling van dienst: Ineke van de Water.
Zondag 18 april: livestream-dienst vanuit Oudehorne. Aanvang 9:30u.
Voorganger: ds P. Hulshof
Met ingang van 25 april hopen we de diensten weer te openen voor maximaal 30 bezoekers. Er
zal dan ook weer een dienst zijn in alle drie kerken, in Mildam, Jubbega en Oudehorne.
Voor de dienst in Oudehorne zullen we u vragen om zich voor de dienst aan te melden. Op de volgende
Nieuwsbrief meer. 14 april zal er, n.a.v. de persco van 13 april een definitief besluit worden genomen.
Prijsvraag Paaspuzzel is gewonnen door Ate Westra.
Op Paasmorgen is er namens taakgroep Vieren bij fam. Westra
een uitgebreid ontbijt bezorgd.
Van harte gefeliciteerd!

Een bijzonder compliment voor de leden van Taakgroep
Vieren, voor de organisatie van de Paasroute en alles wat er
aan extra inspanning is geleverd om deze Pasen ondanks de
beperkingen tot een bijzonder feest te maken!
Bedankt!
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de aandacht die wij hebben gekregen in
de vorm van bloemen kaarten telefoontjes appjes en een mooie kaart van de kinderkring
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Hartverwarmend!!! Je voelt de
verbondenheid met onze gemeente.
Hemme en Wil Berg
Omtinken.
Mw Annie Bakker (Buitenweg 14, Oudehorne) heeft net voor Pasen een operatie aan haar
speekselklier ondergaan. Gelukkig kon ze met Pasen alweer thuis zijn. Het gaat heel goed, al zal
het herstel nog wat tijd vragen. Heel veel sterkte en beterschap gewenst!
Vakantie: Ds. Piet Hulshof is van vrijdag 19 maart tot en met vrijdag 16 april met vakantie.
Ds. Dingena Hasper heeft vakantie van vrijdag 9 tot zondag 18 april. Tot en met dinsdag 13 april is zij voor
noodgevallen bereikbaar, tussen 13 en 16 april is ds Hulshof voor noodgevallen bereikbaar.
U kunt altijd contact opnemen met uw wijkouderling.

Een muur van gebed…
Bidt u mee?
- Voor de mannen en vrouwen die namens ons allemaal ons land besturen.
- Voor onze gemeentes, om moed, trouw en boven alles: liefde.
Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof

