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Pastorale nieuwsbrief van uw predikanten 
 
Gezamenlijke kerkdienst  
Komende zondag (16 augustus) is er in Oudehorne een gezamenlijke dienst van de drie gemeenten. 
De dienst zal net als afgelopen zondag buiten plaatsvinden ‘op ‘t hiem’ van familie Hosper, 
Schoterlandseweg 61, Oudehorne. Als het buiten niet kan, dan kunnen we daar ook in de schuur 
terecht. De voorganger is ds. Piet Hulshof en de dienst begint om 9.30 uur. 
 
Opname van de openluchtdienst  
Van de dienst van afgelopen zondag is een video-opname gemaakt. Die staat op ons YouTube-kanaal 
“Oosthoekgemeenten” en het filmpje kunt ook vinden via de websites: www.pgderegenboog.nl en 
www.kerkjubbega.nl Via Facebook en via het YouTube-kanaal komen er reacties als “Wát een bijzonder 

indrukwekkende dienst. Fijn om mee te mogen beleven op afstand❣️🙋” en “zonet deze video beluisterd en 
bekeken; we vinden het erg creatief. De boodschap kwam over!”. Dat is echt bemoedigend. 
 
  
 
 
 
 
“Leger des heils” 
De foto hieronder en het stukje ernaast heeft vorige week in het Nederlands Dagblad gestaan. Deze 
zomer fietsen journalisten van dit blad door Nederland en doen dan verslag van hun belevenissen in 
de rubriek “Aan de ketting”. Vorige week fietste Hilbert Meijer van Heerenveen naar Assen. In 
Oudehorne stopt hij bij de kerk en raakt in gesprek met Rommie Haarsma. Het hele artikel staat op de 
2de bladzijde en het stukje over Oudehorne hebben we voor u en jou vergroot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebedspunten: Bidt u mee? 

 Voor de slachtoffers, de nood en de politieke situatie in Beirut  
 Voor de leerkrachten, die zich voorbereiden op het nieuwe schooljaar 
 Voor de kerk(en) als lichtbaken(s) in deze wereld 

       
Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof  

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



kidspagina 
Hoi jongens en meisjes, 
Zondag gaat het over het verhaal van 10 meisjes die wachten op de bruidegom. Ze 
hebben daarom allemaal een olielampje meegenomen om de bruidegom feestelijk 
binnen te halen. Alleen wat blijkt nou. Vijf meisjes hebben wel olie meegenomen en de 
andere vijf niet. Dat was niet zo slim, want een olielamp heeft olie nodig om te 
kunnen branden. 
 
Een olielamp maken 
Weet je dat je eigen olielamp kunt maken van een sinaasappelschil en 
zonnebloemolie? Probeer het maar eens en vraag je ouders, of ze je willen helpen: 
Je snijdt met een mesje in de schil van de sinaasappel tussen de beide pitten en je gaat 
helemaal rond. Dan pel je voorzichtig een halve schil eraf. Zorg ervoor dat de schil heel 
blijft en dat je het steeltje in het midden van de schil hebt. Dat is de “lont”. 
Vul de halve schil met zonnebloemolie of met olijfolie. Giet de olie goed over de lont 
en laat de olie er even intrekken. Daarna steek je de “lont” (het steeltje) aan. En klaar 
is je eigengemaakte olielamp. 
 
Je kunt het ook bekijken op dit filmpje: https://youtu.be/VCGjiN4DdJo 
 
De tekening hieronder kun je kleuren ….. en o ja ….. wil je zondag je eigengemaakte 
olielamp meenemen? Niet vergeten, hè! Dan neem ik olie mee en een aansteker en 
dan laten we al jullie olielampjes branden. Tot zondag! 

dominee Piet 

https://youtu.be/VCGjiN4DdJo

