
27 mei 2021

Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten

Kerkdiensten 30 mei: Zondag van de drie-eenheid 6 juni
Oudehorne 9:30 dhr. Alex de Jong

Collecten: 1e KIA (Samen in actie tegen 
corona) / 2e Kerk

9:30 ds. Dingena Hasper
Collecten: 1e Diaconale doeleinden / 2e Kerk

Jubbega 9:30 ds. Dingena Hasper
Collecten: 1e Jeugdwerk / 2e Kerk

9:30 Mw. Ineke Baron 
Collecten: 1e KIA (Kwetsbare vrouwen en 
kinderen in Oeganda) / 2e Kerk

Mildam 9:30 dhr. Ulbe Zwaga
Collecten: 1e JOP / 2e Kerk

9:30 mw. Oppewal
Collecten: 1e Aanloophuis Heerenveen / 2e Kerk

In alle drie de kerken zijn er diensten met maximaal 30 mensen. Alleen voor Oudehorne is het nodig om 
u van tevoren aan te melden. 

De bloemen van afgelopen zondag: In Jubbega zijn er drie boeketten uitgedeeld aan de
nieuwe ambtsdragers: Eileen van Blerk, Jantje Jonkman en Rennie van der Ploeg. In
Oude/Nieuwehorne gingen bloemen naar Anneke van der Bijl en Ids Klompmaker. 

Opname: De geluidsopname van de Pinkster- en bevestigingsdienst in Jubbega staat op de website van 
de kerk. Bij de opname zijn de dia’s van de beamerpresentatie te bekijken: www.kerkjubbega.nl

Gebedsuurtje: Woensdagavond, 2 juni om 19.30 uur in de Vallei. Wil je eens een keer komen kijken? 
Wees welkom! Bid je liever niet hardop? Ook stille (mee)bidders zijn heel waardevol!

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof

Kinderspeurtocht 22 mei
Op de Facebookpagina van PG de 
Regenboog staat een mooi verslag en 
een aantal foto’s van de speurtocht 
naar geloof, hoop en liefde! Een groot 
succes, complimenten voor de leiding 
van de kinderkring en dank aan 
iedereen die heeft meegewerkt!

Vouwwerkje Drie-eenheid

 Print de tekening en de tekst uit
 Knip de driehoek en de tekst uit
 Schrijf de namen van de Vader, de Zoon     

en de heilige Geest bij de juiste plaatjes.
 Vouw de zijkanten van de piramide naar 

binnen en vouw de uitstekende puntjes 
voorzichtig over elkaar heen zodat de 
piramide blijft staan

 Plak de tekstkaart aan de onderzijde

http://www.kerkjubbega.nl/

