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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten

Kerkdiensten 20 juni 27 juni
Oudehorne 9:30 ds. Dingena Hasper

Overstapdienst.
9:30u ds J.A. Douma uit Leek

Jubbega 9:30 ds P. den Hollander 9:30 ds Piet Hulshof
Mildam 9:30 dhr Sietze de Jong uit Joure 9:30 ds P. den Hollander 

Op 20 juni is in Oudehorne de overstapdienst, het 
afscheid van de Kinderkring, dan zullen Astrid Veenstra, 
Ytzen Benedictus en Denise Klijnstra de sprong wagen! De 
Kinderkring neemt afscheid van hen en van twee leidsters, 
Mariska Klijnstra en Sindy Veenstra.  Voor deze dienst is 
aanmelden wél nodig omdat we veel mensen verwachten. 
U kunt zich tot vrijdagmiddag 17.00 uur melden bij Pieter 
Schaper, mailadres kerkdienst@pgderegenboog.nl of tel.nr.
06-19013258. Graag aangeven met hoeveel mensen u wilt 
komen. 

De bloemen van afgelopen zondag: In Jubbega zijn de bloemen gebracht bij Appie en
Elske Bergsma. In Oude/Nieuwehorne gingen bloemen naar mw Kuperus-Aikema. 

Omtinken: 
Katlijk; 
Anneke Hoekstra zal vrijdag tijdens een dagopname een operatie ondergaan, als alles goed gaat is ze ‘s 
avonds weer thuis. Sterkte, we denken aan jullie in gedachten en gebed!
Oude/Nieuwehorne;
Erica Schaper wordt vandaag geopereerd, ook voor haar geldt dat het een dagopname is en ze hopelijk 
voor het weekend weer thuis is. Sterkte Erica, we bidden jou en Pieter moed en Gods kracht toe. 
Lykele Zwanenburg herstelt maar langzaam van de herniaoperatie, hij heeft nog veel pijn en kan nog 
weinig. Sterkte Lykele, voor jullie beiden, we bidden dat jullie je gedragen voelen door de gemeente en 
door Gods kracht. 

De gemeente JSH heeft een uitnodiging gekregen voor het afscheid
van onze oud-predikant ds. Dirk Wams op zondag 4 juli om 9:30 in
de Poststraatkerk te Stadkanaal. Na de dienst is er een
broodmaaltijd. Als u daar graag bij wilt zijn dan is het in verband met
de coronamaatregelen nodig dat u zich van tevoren opgeeft. Dat
kunt u doen bij onze eigen scriba: Fenna Geertsma (E-mail:
fennasevensma@gmail.com / Tel. 0516-463062).

Zondag 4 juli is de Pastorietuindienst voor de drie
Oosthoekgemeenten samen in de tuin van de voormalige Hervormde pastorie in
Nieuwehorne, waar nu het Aardema logeerhuis is gevestigd. 
Thema is: Iedereen is nodig! Het wordt een dienst voor jong en oud, we hopen dat
ook de kinderen ons willen meehelpen bij een bijzonder project! 

Heel de Oosthoek bakt…. Na de dienst is er koffie/thee of limonade. We hopen 
dat u en jij eigengemaakte baksels, cake/koek mee willen nemen voor bij de koffie.
Aanmelden is niet nodig, u kunt de baksels voor de dienst op de daarvoor bedoelde
tafels kwijt. Wat over is krijgt een goede bestemming. 
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Kopij kerkbladen
De komende week kunt u tot en met zaterdag 26 juni kopij inleveren voor de zomernummers van Contact, 
de Regenboog en Open Kerkvenster. 

Jaarrekeningen JSH
Vanwege de coronamaatregelen is er dit seizoen geen financiële gemeenteavond geweest. We kunnen wel 
melden dat de boeken zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. De verkorte jaarrekeningen van de kerk
en van de diaconie komen op de website van de kerk te staan. Wilt u graag de uitgebreide jaarrekening 
zien, dan kunt u daarover contact opnemen met onze penningmeester Gerben Bouma (E-mail: 
famgabouma@kpnplanet.nl / Tel. 0516-461681)

Startweekend 18 en 19 september; Oude- en Nieuwehorne, Katlijk/Mildam
Zoals het er nu uitziet kunnen we in september weer een écht startweekend vieren. Na twee magere jaren 
willen we heel graag daar een mooi feest van maken. We zoeken nog mensen om het organisatieteam te 
versterken; hoe meer mensen meedoen, des te mooier kunnen we het startweekend maken. We willen 
deze maand gaan beginnen met concrete plannen maken dus meld je nu aan bij ds Dingena: 06-
44199474. 

Gebedsuurtje: De volgende bijeenkomst van de gebedsgroep is op 30 juni om 19.30 uur in de Vallei. We 
zijn blij dat steeds meer mensen mee gaan doen. Wil je ook een keer komen kijken? Wees welkom! Bid je 
liever niet hardop? Ook stille (mee)bidders zijn heel waardevol! En gebedspunten zijn ook welkom, die 
nemen we mee. 

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof
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