
3 juni 2021

Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten

Kerkdiensten 6 juni 13 juni
Oudehorne 9:30 ds. Dingena Hasper

Collecten: 1e Diaconale doeleinden / 2e Kerk
11:00 uur ds. W Baas

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

9:30 dhr J. Dorrepaal

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

9:30 ds Dingena Hasper

Er zijn nieuwe versoepelingen! Met ingang van 6 juni mogen er weer meer mensen in de kerk. U hoeft 
zich voor Oudehorne niet meer van te voren aan te melden, tenzij anders gemeld. Ook zal er in Jubbega en
in Oudehorne weer een beetje gezongen worden; alleen het laatste lied en niet te uitbundig… 
Op 20 juni is 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. In de volgende 
nieuwsbrief volgen nadere berichten. 

De bloemen van afgelopen zondag: In Jubbega zijn de bloemen gebracht bij Albert
van Houten. In Oude/Nieuwehorne gingen bloemen naar mw Brandsma – Heidemans. 

Omtinken: 
Lykele Zwanenburg is dinsdag jl. geopereerd aan een dubbele hernia. De operatie is goed verlopen, 
maar het herstel zal heel veel tijd en moed kosten! We zijn dankbaar dat het zo goed is gegaan en wensen
Lykele en Romkje beiden heel veel sterkte voor de
komende tijd. 
Anneke van der Tempel heeft opnieuw, alweer
voor de vijfde keer een ziekenhuisopname achter de
rug door complicaties na haar knieoperatie. We
bidden voor jullie en hopen dat er snel antwoorden
komen op belangrijke vragen, zodat de pijn bij de
kern kan worden bestreden. 

Berichtje uit de regio: in augustus zullen de
diensten van Omrop Fryslân uitgezonden worden
vanuit Gorredijk, ook uw beide predikanten zullen in
augustus een dienst voor hun rekening nemen. We
houden u op de hoogte!

Gebedsuurtje: De volgende bijeenkomst van de
gebedsgroep is op 16 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! En gebedspunten zijn ook welkom, die 
nemen we mee. 

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof


