Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel

Jaargang 8, week 34:
Datum en tijd 19 aug. 2018:
Voorganger:
Organist:
Schriftlezing:
lied voor de dienst:
Collecte:

De Fontein:
09.30 uur
Ds. S de Jong
Mw. J. Bekedam
Richteren 16,4-22
Lied 653: 1,4 en 7
Diaconie en Kerk

De Hoekstien:
zie andere kerken

www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
De Haven:
11.00 uur
Ds. S de Jong
Mw. J. Bekedam
Richteren 16,4-22
Lied 653: 1,4 en 7
Diaconie en Kerk

Mededelingen.
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.
Vandaag speelt dhr. Peter Deken mee op de trombone met Jeannet Bekedam die het orgel bespeelt.
Er is geen kindernevendienst en in de Haven ook geen kinderoppas. In de Fontein is wel kinderoppas.
Te zingen liederen in de Fontein en de Haven: Lied 653: 1,4 en 7 - Lied 221: 1 - Lied 221: 2,3 - Lied 315: 1,2 - Lied
130: 1,2 - Lied 130: 3,4 - Lied 825: 1,4
Bloemengroet.
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar:
Fam Oudman-Sinnema en
mw. G. Haringsma, Oudemirdum
en worden gebracht door:
Mw. F.Draaijer–Rienstra, Nijemirdum
en worden gebracht door:
Mw. Ypie de Vries, Sondel
en worden gebracht door:

fam. Wortman en fam. Bosma.
fam. A.Rozema.
Mw. J. Zandstra.

Pastoraat.
Klaas Rienstra Nijemirdum is opgenomen geweest en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis
Dhr. S. Bouma Oudemirdum, de Stinzen kamer 11. de Ielanen Harste 11, 8602 JX Sneek
Diaconiecollecte Zondag 26 augustus 2018.
Overleven met cyclonen en overstromingen in Bangladesh - Bangladesh
Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe
in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven.
Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom
werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale
partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden.
Kerk in Actie-partner CODEC werkt al jaren in deze kustprovincies: de organisatie ondersteunt boeren en boerinnen bij
klimaatbestendige landbouw en komt op voor de rechten van boerengezinnen.
Wat kunnen de Bengaalse organisaties met uw bijdrage doen?
• voor €23 krijgt een gezin zaden en landbouwgereedschap
• voor €902 krijgen boeren en boerinnen een landbouwtraining
• een rampenoefening met de Bengaalse organisaties kost €1170
Opening Hoekstien op 31 augustus a.s.
U wordt van harte uitgenodigd voor de opening van De Hoekstien op 31 augustus aanstaande.
Van 16.00 tot 16.30 uur is er een officieel programma.
Daarna is er tot 21.00 uur gelegenheid de kerk te bekijken.
Voor de kinderen is er een speurtocht.
Tevens is er een boekwerkje te koop waarin de geschiedenis
van de kerk en het kerkelijk leven in Nijemirdum wordt beschreven.
Zondag:
Datum en tijd 26 augustus:
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
11.00 uur
Ds. S. de Jong
Dhr. J. Eijkelenboom
Diaconie en kerk

De Hoekstien:
zie andere kerken

De Haven:
09.30 uur
Ds. S. de Jong
Dhr. J. Eijkelenboom
Diaconie en kerk

Op website en facebook staan weer nieuwe foto’s van verschillende aktiviteiten.
www.pkn-ons.nl

www.facebook.com/pkn/ONS

