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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 

Kerkdiensten 16 mei 23 mei (Pinksteren) 

Oudehorne 9:30 Ds. Piet Hulshof 

Collecten: 1e Diaconie / 2e Kerk 

9:30 Ds. Dingena Hasper  

Collecten: 1e Filadelfiazending / 2e Kerk 

Jubbega 9:30 Commissie Nieuwe Diensten 

Collecten: 1e Orgelfonds / 2e Kerk 

9:30 Ds. Piet Hulshof (bevestigingsdienst) 

Collecten: 1e KIA (Bijbels in Egypte) / 2e Kerk 

Mildam 9:30 dhr. B. van Brug 

Collecten: 1e Heifer / 2e Kerk 

11:00 Ds. Dingena Hasper 

 
Zondag 16 mei zijn er in alle drie de kerken weer diensten met maximaal 30 mensen.  
Alleen voor Oudehorne is het nodig om van tevoren u aan te melden, in de bijlage staat precies beschreven 
wat de bedoeling is. U kunt zich aanmelden tot de vrijdag van te voren 17:00u op 
kerkdienst@pgderegenboog.nl of door te bellen of appen naar 06-19013258  (Pieter Schaper).   
In Mildam en in Jubbega wordt ter plekke een lijst van aanwezigen gemaakt vanwege evt. bron- en 
contactonderzoek in opdracht van de GGD.  
Commissie Nieuwe Diensten organiseert zondag 16 mei een dienst, De wensbubbel, in de Beage te 
Jubbega om 9.30 uur. We kunnen weer samen koffiedrinken en in gesprek gaan. Neem wat lekkers mee voor bij 
de koffie. Komt u of jij ook? We houden ons aan de covid-regels en vol is vol. 
 
Bloemen: de bloemen vanuit Jubbega zijn afgelopen zondag gegaan naar Anneke Hes, vanuit  
 Oudehorne gingen bloemen naar Lykele Zwanenburg.  
 
Omtinken: Mw. Jongsma – Demmink is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, zij kan met hulp van 
de kinderen en de thuiszorg verder thuis revalideren. Fijn dat u weer thuis bent, een voorspoedig herstel 
gewenst! 
 
Bevestiging 
Op de eerste Pinksterdag, zondag 23 mei, worden in Jubbega Jantje Jonkman, Rennie van der Ploeg en Eileen 
van Blerk (her)bevestigd. Jantje is nu nog diaken, maar zij wordt ouderling. En Rennie is op dit moment nog 
jeugdouderling en hij wordt diaken. Eileen wordt ouderling met een bijzondere opdracht. Zij zal als kerkelijk 
opbouw-medewerker gaat werken in de gemeente. Dat is binnen de gemeente een nieuwe functie. Daarom 
volgt hier een korte taakomschrijving. De taken van de kerkelijk opbouw-medewerker zijn: 

- Aandacht voor de werkers in de gemeenten (ambtsdragers, pastorale bezoekers) 

- Gemeenteleden bezoeken om a.) te horen, waar behoefte aan is, en om b.) de mensen te helpen en te 
stimuleren zich in te zetten voor de kerk 

- Het inventariseren en het opzetten van activiteiten voor verschillende doelgroepen (ouderen, jongeren, 
ouders, kinderen, etc.) 

De kerkenraad is blij en dankbaar dat Jantje, Eileen en Rennie deze taken op zich willen nemen en hoopt van 
harte dat de gemeente deelt in die blijdschap en dankbaarheid. 
 

OPROEPJE: Sinds het begin van de Coronatijd hebben uw predikanten de 
Nieuwsbrieven gemaakt, graag zouden wij deze taak binnenkort willen overdragen 
aan iemand uit één van de drie gemeenten.  
Wat is de bedoeling? Eén keer per week wordt er op donderdag een Nieuwsbrief 
verstuurd naar de drie contactpersonen van de drie gemeentes, die de algemene 
Nieuwsbrief doorsturen, aangevuld met informatie die speciaal voor de eigen achterban is (bijv. collectedoelen).  
De informatie voor de Nieuwsbrief wordt tijdig (in overleg) aangeleverd, we zoeken iemand die daar een mooi 
geheel van kan maken, eigen inbreng wordt gewaardeerd!  
Ben jij of ken jij iemand die dat zou kunnen en willen doen, of wil je meer weten? Neem dan contact op met één 
van ons: 06-44199474 (ds. Dingena Hasper) of 06-40938222 (ds. Piet Hulshof).  
 

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof 
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