18 augustus 2020

Pastorale nieuwsbrief van uw predikanten
Kerkdiensten
Zondag hebben we weer onze eigen diensten. Die beginnen alle drie om 9.30 uur.
Mildam: Dhr. U. Zwaga
Oudehorne: ds. A.J. Fraanje (Bij goed weer is de dienst buiten op het parkeerterrein bij de kerk)
Jubbega: ds. Piet Hulshof
Opname van de openluchtdienst
Van de dienst van afgelopen zondag (16 augustus) 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

De kerk is open
De kerk in Nieuwehorne is nog 2 zaterdagen open. Dat is op 22 en 29 augustus tussen 14.00
uur en 17.00 uur. Er zijn mooie schilderijen te zien van Oeke, Tetsje, Femmie, Annie, Jikke en
Ypkje. Iedereen is van harte welkom en er is koffie en thee.
Verhuisbericht
Wij zijn per 1 augustus verhuisd naar De Helling 53 in Gorredijk. Jelle is geboren en getogen in
Oudehorne en ik ben geboren in Oldeberkoop en getogen in Oudehorne. Wij hebben ons hele leven
met veel plezier in Oudehorne gewoond, maar het is nu tijd om een volgende stap in ons leven te
maken. Wij hebben veel meegemaakt in de kerk van Oudehorne, wij zijn er beide gedoopt, we
hebben samen belijdenis gedaan en we zijn in deze kerk getrouwd. Wij hebben er onze kinderen, Jan
en Judy, laten dopen, ook de herdenkingsdienst van onze vaders werd daar gehouden. Lief en leed is
daar met ons gedeeld, door u als gemeenteleden. We hebben met veel toewijding en plezier de
verschillende “vrijwilligerbaantjes” mogen doen, alhoewel de laatste jaren helaas wat minder actief
geweest. Wij wensen de Regenboog gemeente, en de buurgemeenten, alle goeds toe en dat het een
bloeiende en groeiende gemeente mag blijven onder God’s hoede.
De hartelijk groeten van Jelle en Martje Kuperus-Tel
Open Kerkvenster
De kopij voor het startnummer van het kerkblad van Jubbega en Hoornsterzwaag kun je
tot en met zaterdag 22 augustus inleveren (openkerkvenster@kerkjubbega.nl).
Gebedspunten: Bidt u mee?
 Voor de scholen, die deze week weer beginnen
 Voor de mensen die noodgedwongen thuis moeten werken en daardoor veel stress hebben
 Voor vrede en geduld onder de mensen, die het steeds lastiger vinden om zich te houden aan
alle maatregelen
Bijbeltekst

In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men
gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. (Galaten 5: 6)
Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof
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Hoi jongens en meisjes,

Ken je het verhaal van Jozef en zijn mooie jas? Een jas met heel veel kleuren. Daar is
ook een mooi liedje van met een leuk filmpje over Jozef:
https://youtu.be/_P5KcBocgkY
Daar kun je naar luisteren als je het werkje hieronder maakt. Doe je mee?
Werkbeschrijving knutsel:
Dit werkje bestaat uit een basisblad met daarop Jozef zonder zijn gekleurde jas en een
tweede blad met daarop twee helften van de gekleurde jas.
-Kleur de onderdelen in en knip de jasdelen op blad 2 uit.
-Vouw de twee plakvlakken aan de zijkant van de jas op de vouwlijnen naar achteren.
-Smeer lijm op de lijmstroken op het basisblad (zie de armen van Jozef)
-Doe alvast lijm op de twee plakvlakjes aan een jasdeel
-Druk vervolgens de mouw alvast op het basisblad en schuif de jas goed op z’n plek, druk ook de plakstrookjes van het
jasdeel goed op het onderblad. De jas komt open te staan.
-Doe dit ook met de andere helft van de jas en dan is het werkje klaar.

