Stille Week 2021

Gezamenlijke nieuwsbrief
Oosthoekgemeenten
Gezamenlijke kerkdienst Witte Donderdag 1 april | Aanvang 19.30 uur
We vieren de Maaltijd van de Heer.
Livestream vanuit de kerk van Oudehorne. Voorganger: ds. Dingena Hasper
Organist: Geartsje Nolles. Zang: Liesbeth en Reinoud ter Haar – Kramer.
(De liturgie staat op de website)
Goede Vrijdag 2 april | Meditatie “Want God houdt van ons”
Stille Zaterdag 3 april |Meditatie “Stil”
Uitgesproken door ds Piet Hulshof
te beluisteren via de website of rechtstreeks via YouTube
(zie ook de bijlage)
Gezamenlijke kerkdienst PAASMORGEN 4 april | Aanvang 9:30u
Livestream vanuit de kerk van Oudehorne. Voorganger: ds. Dingena Hasper
In deze dienst worden de Paaskaarsen van de drie gemeentes aangestoken
Thema: “Geloof jij het?”
Organist: Anton van der Meulen. Zang: Wiesje en Otto van der Meulen.
Slotlied: “U zij de Glorie” met ruim 100 foto’s van mensen uit de drie
gemeentes!
Even contact… tijdens de dienst
Wat was dat fijn om bij de Palmzondag dienst berichtjes te ontvangen van mensen die de dienst hebben
meegemaakt! Bedankt daarvoor!
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. Ook na de
dienst kun je natuurlijk nog een berichtje sturen.
In de bijlage vind je de informatie over de mogelijkheden en hoe het werkt.
Probeer het eens, ik zou het heel fijn vinden van u en jou te horen! Ds Dingena Hasper
Paasroute
De Paasroute is van start gegaan en met het mooie weer zijn er ook al heel wat mensen de route van 5 km
gaan wandelen en fietsen. U kunt dit nog tot 5 april, Tweede Paasdag doen. De route is met de vorige
Nieuwsbrief rond gegaan, voor degenen die die mogelijkheid niet hebben liggen er routebeschrijvingen bij
het startpunt, de ingang van de Vallei in Oudehorne, Schoterlandseweg 20. Na de wandeling kunt u die als
dat lukt weer terug in de doos doen, dan kunnen anderen hem weer gebruiken. Zo beschermen we ons milieu
een beetje.
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.
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.

Een muur van gebed…
Bidt u mee?
- Voor alle zorgmedewerkers die vechten tegen de derde golf van besmettingen, opnieuw moeten ze
weer alles op alles zetten, we bidden voor hen om moed en kracht om het vol te houden.
- Voor onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer.
- Dank, voor het bijzondere nieuws van Pasen, voor hoop en licht voor de tijd die voor ons ligt.
Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof

