22 mei 2020

Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten
Elke week wordt er een nieuw filmpje met een overdenking op ons YouTube-kanaal Oosthoekgemeenten
gezet. Zo open je het kanaal: Ga naar YouTube. Bovenaan zie je een zoekbalk. Tik daarin het woord
Oosthoekgemeenten en druk op enter.
Je komt er ook via deze link: https://www.youtube.com/channel/UCW0260hYAfe1xyiW6q8gKRg
Lukt het niet, dan kun je altijd een mailtje sturen naar ds. Piet Hulshof (Email:
predikant@kerkjubbega.nl). Dan krijg je in je mail een link, waarop je kunt klikken.
De kerken zijn open
Op woensdagmiddag van 14.30 – 15.30 uur in Mildam en Nieuwehorne.
Op woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur in Nieuwehorne.
Op donderdagmiddag van 14.30 – 15.30 uur in Jubbega
Enquête
Wilt u en wil jij daar dit weekend nog even naar kijken? Deze kan nog tot en met a.s. maandag worden
ingeleverd. Voor de zekerheid wordt die als bijlage bij deze nieuwsbrief meegestuurd. Daarin staat ook
waar u de ingevulde enquête naar toe kunt sturen of brengen.
Van de diaconie van de Regenbooggemeente
Nog steeds is het onzeker hoe het zal gaan de komende tijd. Er zijn versoepelingen van de
maatregelen aangekondigd maar ook dat is spannend. Hoe zal het gaan na de versoepeling,
zullen er juist meer besmettingen komen? We hebben over de komende collecten gesproken
binnen de diaconie. Hoe het precies zal gaan de komende weken met de kerkdiensten weten
we op dit moment als ik dit schrijf nog niet. We hebben een aantal weken geld ingezameld
voor de voedselbank. Om het overzichtelijk te houden hebben we besloten dat we de
komende 3 weken de opbrengst van de collecten bestemmen voor Artsen zonder Grenzen.
Van 18 mei tot en met zondag 7 juni kunt u uw gift voor Artsen zonder Grenzen storten op het
banknummer van de diaconie NL02 RABO 0143 8816 71 onder vermelding van Artsen zonder Grenzen.
Van de diaconie van JSH
De gevolgen van de coronacrisis treffen ons allemaal, al voelt de een ze meer dan de ander. Wie deze
crisis zéker voelen, zijn mensen in landen als Moldavië, Colombia en Rwanda. Door de verplichte
lockdowns kunnen zij niet werken. En geen werk betekent geen geld en dus geen eten. De verhalen uit
deze landen zijn hartverscheurend. Mensen komen om van de honger. Ongekend wat hier gebeurt!
Kerk in Actie zet zich in om deze nog onbekende, stille coronaramp te voorkomen. We ondersteunen
kerken over de hele wereld die opstaan om mensen te helpen. De komende maanden hebben we 1,2
miljoen euro nodig voor voedsel- en hygiënepakketten, medische zorg en financiële steun voor de meest
kwetsbare mensen. Een enorm bedrag, dat we alleen samen met u kunnen realiseren.
Voor meer informatie en een filmpje over dit project kunt u terecht op de site van Kerk in Actie:
https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona
U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de diaconie NL96 RABO 0330 9595 14 onder
vermelding van: Noodhulp corona.
Bijbeltekst: Johannes 16: 7
Maar geloof Mij: het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want als Ik niet wegga, kan de Trooster niet naar
jullie toe komen. Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar jullie toe sturen.

Werkje
Bid om Gods kracht en
Vertrouw en verwacht!
Hoi jongens en meisjes,
Op de foto’s zie je het werkje,
dat we gaan maken.
Bij deze nieuwsbrief hoort een
bijlage met twee bladzijden.
Die moet je even uitprinten en
dan kun die kleuren, uitknippen
en aan elkaar plakken.
Dus pak je kleurpotloden, je
stiften, je schaar en je lijm er
maar bij en maak er iets moois
van!
Veel plezier!

