9 juni 2020

Pastorale nieuwsbrief van uw predikanten
Zo lang de Corona-crisis duurt komen er per week twee Nieuwsbrieven uit die meerdere pagina’s
lang kunnen zijn, één op dinsdag en één op vrijdag of zaterdag.
Komende zondag (14 juni) zal er dienst zijn in Nieuwehorne en Mildam. Jubbega gaat per 28 juni van
start. De dienst van Nieuwehorne wordt opgenomen en geplaatst op het Youtubekanaal
‘Oosthoekgemeentes’, https://studio.youtube.com/channel/UCW0260hYAfe1xyiW6q8gKRg
Aanmelden kerkdiensten nodig: Voor gemeenteleden uit Oude- en Nieuwehorne is bij deze
Nieuwsbrief een speciale brief gevoegd met uitleg over het van start gaan van de diensten vanaf
komende week.
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
Omtinken.
Willem Porte mag deze week gelukkig weer naar huis, het gaat goed maar hij kan uiteraard
voorlopig nog geen bezoek hebben. We zijn dankbaar voor dit mooie bericht en wensen hem een goed
en voorspoedig herstel!
Bloemengroet!
Deze week is de bloemengroet gegaan naar fam. Wiebenga.
Vorige week zijn er bloemen gebracht bij dhr Rijstenbil en mw Oosting

Inspiratie uit de Bijbel.
Vertrouw Mij. Laat de dingen gewoon gebeuren, zonder te proberen ze te
voorspellen of onder controle te houden. Ontspan je en kom op adem in het licht
van mijn eeuwige liefde. Mijn liefdeslicht verzwakt nooit.
Vertrouw op de Heer en doe wat goed is. Wees
trouw aan de Heer, dan zul je altijd veilig in het
land wonen. Blijf altijd dicht bij de Heer en geniet
van Hem. Dan zal Hij je geven wat je van Hem
vraagt. Vertrouw je hele leven aan Hem toe. Dan
zal Hij in alles voor je zorgen. Hij zal altijd voor je
opkomen. Dat is net zo zeker als dat het ’s
morgens weer licht wordt en de zon hoog aan de
hemel zal komen te staan. Psalm 37:3-6 (Uit:
Dicht bij Jezus)
Gebedspunten: Bidt u mee?
 Om zegen voor alle kerkdiensten die weer van start gaan
 Voor de kinderen die nu de laatste weken voor de vakantie nog even naar school kunnen.
 Voor al die mensen die hun bedrijf of baan zijn verloren in deze crisis of al eerder.

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof

Voor de jeugd.
David beleeft een heleboel avonturen voordat hij eindelijk Saul kan opvolgen en
echt koning wordt. Eén verhaal uit die tijd gaat over Abigaïl, een hele verstandige
vrouw met een domme man. Een verhaal met een bijzonder einde!
Het vierde en laatste filmpje in de Davidserie staat online:
https://www.youtube.com/watch?v=YkR4K-zu-UE
In de Bijbel vind je dit verhaal in 1 Samuël 25
Als je het filmpje hebt bekeken dan weet je welke woorden bij wie horen…
Trek een lijntje van het woord naar degene die daar bij hoort!
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