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Kerkdienst zondag 16 augustus 
Zondag zijn we opnieuw welkom bij Franke en Marijke Hosper. Daar is zowel buiten als binnen (als dat 
nodig is) genoeg ruimte. Hun adres is: Schoterlandseweg 61, 8413 NK Oudehorne.  
Zondag staat gaat het over de olie in de olielampjes (Matteüs 25: 1-13). Het liederenblad staat op de 
volgende websites: www.pgderegenboog.nl en www.kerkjubbega.nl 
De dienst begint om 9.30 uur. De koster en de coördinator zijn: Rommie en Henk Haarsma. De muziek 
is in handen van Anton van der Meulen (keyboard) en Jantje Jonkman (accordeon). En het geluid wordt 
verzorgd door Anne de Jong. 
 
>>>  Dan volgen hier een aantal spelregels: 

 Parkeren: Aan de linkerkant van huize Hosper is een weggetje. Deze wordt aangeven met een 
bordje. Ga daarin en dan kunt u de auto vlak bij de plek, waar we zitten, parkeren. Met klem 
vragen we u om uw auto niet aan kant van de Schoterlandseweg te parkeren. 

 Stoelen: Graag zelf meenemen. Als dat moeilijk voor u is: Er zijn daar ook stoelen! 
 Afstand: Ook buiten geldt de afstand van 1,5 meter. Gezinnen mogen wel bij elkaar zitten. 
 Kinderen: Zij kunnen daar met stoepkrijt mooie tekeningen op de grond te maken. Neem ook je 

eigengemaakte olielampje mee! We vragen de ouders om op de kinderen te letten. Er staan daar 
trekkers en caravans en andere spullen van anderen. Dat moet natuurlijk wel heel blijven. 

 Drinken: Neem uw eigen koffie en ander drinken mee. Heeft u geen koffie bij u? Wij zorgen 
voor extra kannen koffie en papieren bekertjes. Houd bij het koffiedrinken wel voldoende 
afstand! 

 
Vakantie ds. Dingena Hasper 
Van 7 t/m 31 augustus heeft ds. Dingena Hasper vakantie. Als het nodig is kunt u contact opnemen met 
uw wijkouderling of met ds. Piet Hulshof (06-40938222).  
 
Zelfgemaakte olielampjes 
Even een herinnering voor de kinderen en hun ouders: Nemen jullie zondag 
jullie olielampjes mee? Het staat allemaal in de pastorale nieuwsbrief van 
afgelopen dinsdag. We gaan zondag jullie lampjes aansteken! 
 
Gezamenlijke collecte voor Beirut 
Ruim een week na de explosie in de haven van Beiroet wordt langzaamaan duidelijk wat de impact van 
de schade is. In één klap zijn er ongeveer 200 doden gevallen, meer dan 6000 mensen gewond geraakt 
en meer dan 300.000 mensen dakloos geworden. Zeker de helft van de gebouwen in de miljoenenstad 
is beschadigd. Nu de eerste schok voorbij is, begint het tot de getroffen mensen door te dringen, dat ze 
alles kwijt zijn. Kinderen en volwassenen zijn getraumatiseerd door wat ze hebben meegemaakt. 
Kerk in Actie vraagt de kerken om daar aanstaande zondag aandacht aan te geven in het gebed en om 
daarvoor te collecteren. In een mail aan alle kerken schrijft Kerk in Actie het volgende: Met de 
Samenwerkende Hulporganisaties zijn we in actie voor de slachtoffers in Beiroet. We helpen met eerste 
levensbehoeften, zoals voedsel, water, kleding en hygiënematerialen. Helpt u ook mee? 
De diaconieën van de Oosthoekgemeenten bevelen deze diaconale collecte van harte bij u aan. 
 
De deadlines voor de kopij van de kerkbladen 

 Voor het kerkblad “De Regenboog” (ONh): Zaterdag 15 augustus (dat is dus morgen!). 
 Voor het “Open Kerkvenster” (JSH): Zaterdag 22 augustus.  
 Voor “Contact” (KM): Donderdag 10 september. 

 
 

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof 

http://www.pgderegenboog.nl/
http://www.kerkjubbega.nl/

