26 juni 2020

Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten
Elke week wordt er een nieuw filmpje met een overdenking, een kerkdienst of iets anders 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
Prelude
Dit is een radioprogramma van Omrop Fryslân dat iedere zondagmorgen van
8:00 - 9:00 wordt uitgezonden. Het is een programma met prachtige liederen
en met een korte overdenking (meestal vlak voor het eind). Aankomende
zondag (28 juni) is ds. Piet Hulshof ervoor met een mediatie over Job.
Kerkdiensten
Komende zondag (28 juni) zijn er vieringen in:

Nieuwehorne, aanvang: 9.30 uur
Mildam, aanvang 10.15 uur
Jubbega, aanvang 9.30 uur
Wie deel wil nemen aan de dienst in Mildam kan zich aanmelden bij Atty Stevens: 0513-682558.
Aanmelden voor Nieuwehorne kan per mail kerkdienst@pgderegenboog.nl of telefonisch bij Pieter
Schaper: 06-19013258 (bij voorkeur vóór vrijdagmiddag 17 uur). Op 28 juni is Ate Westra koster en de
coördinator is Gea Klein
Jubbega heeft geen aanmeldingsprocedure.
‘s Middags is er in Nieuwehorne een dienst voor de kinderkerk. Aanvang: 14 uur. Deze viering zit al vol.
Liturgie
De liturgie van de kerkdienst van Jubbega staat op de website van de kerk: www.kerkjubbega.nl
Het is feest, omdat we weer naar de kerk kunnen gaan. Daarom is de kerk zondag versierd en zal het
gaan over Psalm 122: Ik was blij toen ik hoorde: We gaan naar het huis van de Heer. In de dienst kijken
we naar het filmpje van de kinderen die het lied “Van a tot z” zingen en zullen Eileen en Piet samen
twee liederen zingen: “We shall overcome” en “Give me that old time religion”.
Spreuk
Als God de nacht in een dag kan veranderen, kan Hij ook van je last een zegen maken.
Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof

