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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

 

Kerkdiensten zondag 19 juli: 
 Mildam: Aanvang 9.30 uur. Voorganger: ds. A. v.d. Wiel  
 Oudehorne: Aanvang 9.30 uur. Voorganger: Pastor B. van Brug 
 Jubbega: Aanvang 9.30 uur. Voorganger: ds. Piet Hulshof. Thema: Nehemia, een inspirerend 

leider (Nehemia 2: 11-20). Bij mooi weer gaan we na de dienst buiten een lied zingen en drinken 
we samen een bakje koffie. De liturgie staat op de website: www.kerkjubbega.nl 

 

Opnamen van de diensten met geluid en beeld! 
In het verleden werden alleen de geluidsopnamen van de kerkdiensten op de website geplaatst. 
Tegenwoordig wordt er een filmpje van gemaakt met geluid en daarbij de beelden van de 
beamerpresentatie. Zo staat nu de dienst van zondag 12 juli over Nehemia op de website van Oude- en 
Nieuwehorne: www.pgderegenboog.nl 
En op de site va Jubbega zijn de diensten van zondag 12 juli (dhr. T. Dorrepaal) en de dankdienst voor 
het leven van Jeltje Uithoff-Broers als filmpjes geplaatst: www.kerkjubbega.nl 
 
Oproep voor hulpkosters in Oude- en Nieuwehorne 
Nu we weer naar de kerk mogen, is er op zondag ook weer een hulpkoster nodig. Er zijn nog 4 
hulpkosters waarvan ik er momenteel maar 2 hulpkosters in kan plannen. 
Daarom een dringende oproep: wie wil in de komende maanden 1 of twee keer op zondag hulpkoster 
zijn. U/jij krijgt van de koster instructie over de taken en deze staan ook op papier. In het kort: Vanaf 
8.30 uur kan de kerk open, u/jij ontvangt de kerkgangers en heet ze welkom en u/jij zorgt voor het 
geluid tijdens de dienst. Na afloop rond 10.30 uur sluit u/jij weer de deuren. De sleutel wordt van 
tevoren gebracht en na afloop levert u deze weer in bij de koster. Interesse? Neem dan contact op met 
de koster, 541578/0612529098. Hertlike groetnis, Rommie Haarsma 
 
OPROEP 
In verband met de aanvraag van mevrouw Van der Wier-Koning om voor de zondagse kerkdienst in 
Jubbega opgehaald te worden ben ik vervoer aan het regelen. Het doel is om met minimaal 10 
chauffeurs een schema op te stellen. Voor aanmelding/ deelname kun je me bellen op mijn mobiel 
nummer: 0652341282. Een mailtje sturen kan ook. Mijn mail-adres is: pietergeertsma2@gmail.com 
Mvg, Piet Geertsma 
 
Open Kerk Nieuwehorne van zaterdag 11 juli t/m 29 augustus 
Geen Tsjerkepaed dit jaar, maar wel gaan we in Nieuwehorne de kerk openstellen op de 
zaterdagmiddag voor bezoekers die toevallig langskomen of voor belangstellenden uit eigen dorp die 
gezellig een kopje koffie of thee halen. Bijzonder content zijn we met de expositie van 
amateurschilderwerken van enkele mensen uit de regio. 
Welkom in de Open Kerk van 13.30 tot 17.00 uur op de zaterdagmiddag.  
Tiny Nijzing (0513 542073) en Geartsje Nolles (0513 541935) 
 
 
Spreuk 
 

Praten met God is veel belangrijker dan praten over God. 
 

 
 

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof 
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