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Pastorale nieuwsbrief van uw predikanten

Kerkdiensten: Komende zondag (2 juli) zijn er diensten zijn in Mildam, Jubbega en voor het eerst in
Oudehorne. U hoeft zich voor de kerkdiensten niet meer van tevoren op te geven. In Oudehorne
hopen we een feestelijke Avondmaalsdienst te vieren buiten, op de parkeerplaats achter de Vallei.
De diensten van afgelopen zondag in Jubbega en in Nieuwehorne zijn opgenomen en op het
YouTubekanaal ‘Oosthoekgemeenten’ geplaatst:
https://studio.youtube.com/channel/UCW0260hYAfe1xyiW6q8gKRg
Daar vindt u ook de mooie overstapdienst van Jarno Veenstra en Janine Boersma, georganiseerd door
de Kinderkring; dank aan allen die A4tjes hebben ingeleverd!
Bloemengroet!
ONh: Deze week zijn er bloemen gegaan naar mw. Wiebenga uit de Finne in
Nieuwehorne
JSH: Annie Jonker is verhuisd naar WenWearde in Jubbega. Daarom kreeg zij de
bloemen van afgelopen zondag.
Kerkblad: Denkt u nog even aan de kopijdatum voor het Regenboogblad? Inleveren kan nu nog tot
zaterdag 4 juli, het blad wordt verspreid vóór 19 juli.

Inspiratie uit de Bijbel. (Lukas 9: 1-6)
Jezus stuurt zijn leerlingen de wereld in om te doen wat Hij doet, om voor anderen Christus te zijn, Zijn
bericht van liefde door te geven. In de Evangelische liedbundel 374 staat daarover dit mooie lied:
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
Gebedspunten: Bidt u mee?
 Voor ouders en kinderen, die
uitkijken naar de vakantie na een
heel intensieve periode thuis, dat de vakantietijd een fijne en ontspannen tijd mag worden.
 Voor ouderen die opzien tegen de komende weken, die misschien nog wel stiller zijn dan de
maanden die achter ons liggen.
 Dank, voor al die mensen die kaarten sturen, omzien naar elkaar, dat God ons mag inspireren
om voor elkaar als Christus te zijn.
Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof

kidspagina
Salomo was de zoon van David en Bathseba. Na David werd Salomo koning. Hij besefte heel goed dat
dat een zware taak was en vroeg God om hulp. In een droom zei God tegen Salomo: Vraag maar wat je
hebben wil, je mag één wens doen. Rijkdom, een lang leven, wat je maar wilt.
Toen zei Salomo tegen God: Geef mij wijsheid, zodat ik een verstandige koning kan zijn.
Dat is een goede keuze, zei God. Dat zal Ik je geven.
Salomo werd een koning die bekend stond om zijn wijsheid. Hij schreef ook hele wijze dingen, zoals in
het Bijbelboek Prediker: Er is een tijd voor alle dingen! Nu eerst de tijd van vakantie, ontspannen,
uitslapen en mooie dingen beleven. Zodat jullie straks weer uitgerust kunnen beginnen aan de tijd van
school en leren…

