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Pinksteren! Alle zekerheid van de jaren die ze met Jezus hadden 
doorgebracht was verdwenen, eigenlijk wisten de leerlingen niet goed 
wat ze zouden gaan doen. Hoe ziet de toekomst er uit? Die 
onzekerheid maken wij in onze tijd ook mee. Alles is anders geworden.
Maar hoe precies? En hoe nu verder? En dan gaat de Geest waaien. 
Niet hun eigen geest, niet hun eigen beleidsplannen en 
organogrammen, maar de Geest van Jezus, de Geest van God. En 
ineens begrijpen ze wat Gods plan is, wat Gods plan altijd al was. 
Pinksteren is het feest van de hoop, meer nog dan Kerst het feest 
van de geboorte. De geboorte van de Kerk. 

Kerkdiensten op 23 mei, Pinksterzondag
Oudehorne 9:30 u Ds Dingena Hasper Orgel: Jelger Goudsmit

Zang: Anna Siet en Elske Algra
Collecten: 
1e Filadelfiazending 
2e Kerk

Jubbega 9:30 u Ds Piet Hulshof Bevestigingsdienst 
Jantje Jonkman, Rennie van der Ploeg 
en Eileen van Blerk

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

Mildam 11:00 u Ds Dingena Hasper Orgel: André Mook
Zang: Atty en Nienke Stevens

Collecten: 
1e JOP / 2e Kerk

Bevestigingsdienst in Jubbega. Jantje Jonkman, Rennie van der Ploeg en Eileen van Blerk worden 
(her)bevestigd op 1e Pinksterdag. 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. Een feestelijke dag, we wensen de hele 
gemeente toe dat ook door deze drie de Geest mag gaan waaien!

Vakantie koster: Rommie Haarsma is met vakantie van 21-30 mei. 
Anny Bakker neemt voor haar waar, Telnr: 542238 

Bloemen: de bloemen vanuit Jubbega zijn afgelopen zondag gegaan naar dhr. R. van Tweel,
vanuit Oudehorne gingen bloemen naar Jan Bakker. 

Kerkdiensten op 30 mei, zondag van de Drie-Eenheid
Let op: dienst in Jubbega NIET om 11 uur. 
Oudehorne 9:30u Alex de Jong

Jubbega 9:30u Ds Dingena Hasper

Mildam 9:30u Ds Ulbe Zwaga, Mantgum

Woensdagavond is de gebedsgroep van start gegaan, de eerste keer waren we met 5 personen, over 
twee weken sluiten er nog 3 personen aan. Mooi en hoopvol om zo samen onze gemeentes, onze 
dankbaarheid en onze zorgen bij God te brengen. Wil je meedoen? Dat kan altijd. Meld je dan aan bij één
van de dominees, ook voor informatie zijn wij bereikbaar. Volgende bijeenkomst: wo 2 juni 19:30u in de 
Vallei. Is er een gebedspunt dat je aan ons wilt meegeven voor de volgende bijeenkomst dan kan dat ook!

Uw predikanten Piet Hulshof en Dingena Hasper


