6 juni 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
Kerkdiensten
Vanaf morgen, 7 juni zijn er weer diensten in Mildam, vanaf 14 juni ook in Nieuwehorne en Jubbega
heeft besloten de diensten per 28 juni weer op te starten; de vakantie van ds Hulshof is dan voorbij en
hij zal zelf voorgaan in die dienst. In juni zal ds Hasper voorgaan in de diensten in Mildam en
Nieuwehorne. De diensten zullen in juni korter zijn dan normaal, 30-40 minuten.
In Nieuwehorne beginnen de diensten om half 10, in Mildam vanaf kwart over 10. Voor alle diensten
geldt: meld u van te voren aan, u krijgt een protocol toegestuurd met daarin ook de contactgegevens.
Het zal wennen zijn aan de nieuwe situatie, maar we zijn heel erg blij dat we weer van start mogen!
Met ingang van deze week zijn de openingstijden op woensdag en donderdag vervallen.
Vakantie! Ds Piet Hulshof heeft vakantie van 1 juni tot 22 juni. Ds Dingena Hasper neemt voor
hem waar, u kunt haar bereiken op tel. nr: 06-44199474 of via dmhasper@ziggo.nl.
Omtinken
Bij een akelig ongeluk bij het maaien heeft de kleine Theun de Jong (2 jaar), kleinzoon van Boele en
Froukje de Jong zijn voet ernstig beschadigd. Hij ligt in Groningen in het ziekenhuis waar hij vrijdag de
tweede grote operatie heeft ondergaan, stukje bij beetje doen artsen hun best de wond te dichten en
het voetje zo goed mogelijk te herstellen. Veel hangt af van hoe zijn lijfje het oppakt. Een grote zorg
voor heit en mem en de hele familie. We willen in gebed om hen heen staan! Een kaartje is ook heel
welkom: Fam. J.B. de Jong -Janse, Oudesingel 1, 8413 NT Oudehorne.
Dankbaar kunnen we u melden dat de operatie van Willem Porte goed is gegaan. We hopen en bidden
dat hij voorspoedig herstelt en weer gauw naar huis mag.
Van de diaconieën.
Regenbooggemeente
Diaconie J/S/H
Diaconie Katlijk/Mildam

U kunt uw gift overmaken naar de volgende banknummers:
NL02 RABO 0143 8816 71
NL96 RABO 0330 9595 14
NL41RABO 033.16.02.741

Psalm 139 vers 1

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

ovv Artsen zonder grenzen.
ovv Corona Noodhulp KiA
ovv zondag 7 juni

Matteüs 28:16-20

Ga de wereld in en doop iedereen
Na Pasen had Jezus zijn elf overgebleven leerlingen de opdracht gegeven om naar Galilea te gaan. Daar kwamen ze vandaan.
Daar was het allemaal begonnen. Nu Jezus verrezen was, moesten ze daar weer naar terug gaan.
Ze gingen de berg op die Jezus hun aangewezen had.
Daar zagen ze Hem opnieuw. Ze knielden voor Hem neer. Sommigen deden
dat heel aarzelend. Ze keken eerst eens om zich heen. Ze durfden het bijna
niet. Want niet iedereen kon zomaar zijn eigen ogen geloven. Het was
allemaal ook zo wonderlijk.
Jezus kwam dichterbij zodat ze Hem goed konden verstaan. Hij zei: ”God
heeft Mij de macht gegeven over de hemel en de aarde. Daarom geeft Ik
jullie de opdracht: ‘Ga de wereld over en maak alle mensen tot mijn
leerlingen. Je moet iedereen dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en
de heilige Geest.
Leer de mensen alles wat je van Mij geleerd hebt.
Ik beloof jullie, Ik ben altijd bij jullie tot zolang als je maar kunt denken.”

