
 

 

 
www.pkn-ons.nl 

nieuwsbriefons@gmail.com 
 

Jaargang 10, week 44: De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoerstjinst 

De Haven: 

Datum en tijd: 1 nov.2020 GEEN DIENST 10.30 uur 09:30 uur 

Voorganger:  Jan Peter Kruiger Ds. S. de Jong 

Organist:   Dhr. W. vd Wel 

Collecte:  Diaconie en Kerk Diaconie en Kerk 

4 november a.s.: 
Dankstond voor gewas 
en arbeid 

   

Tijd  19.30 uur  

Voorganger:  Ds. S. de Jong  

Organist:  Mw. T. Wiersma  

 
Mededelingen. 
Volgens het rooster zou er vandaag avondmaal worden gevierd in De Haven. Na overleg is besloten om hiervan af te 
zien. De ruimte is te krap om goed afstand van elkaar te kunnen houden. 
 
Kindernevendienst en oppas. 
Vandaag is er kindernevendienst in de Fontein en kinderoppas in de de Haven. 
 
KERKDIENST NU VANUIT DE HOEKSTIEN. 
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, Balk,de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en 
Harich-Ruigahuizen wordt uitgezonden a.s zondag vanuit de Hoekstien in Nijemirdum. 
Om te horen en te zien kunt u de dienst volgen of naderhand meemaken door te gaan naar: 
http://kerkdienst.jcmusic.nl/ (zonder www) Deze link zal ook op de website en facebook te zien zijn, door erop te klikken 
kunt u de dienst volgen. De dienst is te zien vanaf 09.30 uur. 
De voorganger zijn: 

• ds. Maartje Wildeman. 
Muziek en zang: 

• Organist is:  Wim van der Wel; 

• Zangers zijn: Geeske Wortman, Esther Koopman, Evelien en Berend Okma. 
 
Informatie. 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente te rade gaan op onze website: www.pkn-ons.nl of de 
facebookpagina van onze gemeente  
 
Inspiratie en bemoediging (“Digitale kansel”). 
Ds. Maartje Wildeman en ds. Stephan de Jong maken eenmaal per week een inspirerend filmpje. U kunt deze zien via de 
website en Facebook: www.pkn-ons.nl  of www.facebook.com/pknONS. Op woensdag wordt deze op You Tube 
geplaatst! 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
Hotze Piersma en 
mw. A. Anepool-Weerstra, O’dum en worden gebracht door: Okje Stegenga en Douwe Jan 

en Geeske Wortman; 
mw. H. Postma-Schilstra, N’dum en worden gebracht door: fam. Th. Stoker; 
mw. F. Brouwer-Klijnsma, Sondel en worden gebracht door: mw. C. Brouwer 
 
Pastoraat. 
Mw. Hiltsje Boersma-Schilstra, O’dum is opgenomen in het Antonius Ziekenhuis. 
Dhr. P. Klompmaker, O’dum is opgenomen in het Antonius Ziekenhuis. 
Mw. Akke Rienstra, O’dum is opgenomen in het Antonius Ziekenhuis. 
Mw.N.Altena-Bruinsma, Sondel is voor revalidatie opgenomen op Covid-19 afdeling in Heerenveen. 
Mw. Tjalina Bokma O’dum gaat komende week naar het ziekenhuis. 
 
Coronamaatregelen. 
In onze dorpen en onze kerkelijke gemeente zijn verschillende mensen met het coronavirus besmet. Houdt u zich 
alstublieft aan de richtlijnen en de aanwijzingen van de koster en de ambtsdragers. Laat u leiden door uw gezond 
verstand en uw verantwoordelijkheidsgevoel. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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DRINGEND VERZOEK OM MONDKAPJES TE DRAGEN BIJ HET BETREDEN VAN DE KERK. 

 
Diaconiecollecte 4 november Noodhulp en werken aan vrede – Nigeria. 
Mala moest toekijken bij executies. Fatima’s kinderen zijn vermoord. Pastor Marks dorp werd in brand gestoken door de 
terroristen van Boko Haram. Zo zijn velen getraumatiseerd in Noordoost-Nigeria, waar in tien jaar tijd 20.000 mensen zijn 
vermoord en 4.000 ontvoerd. Totaal zijn ruim 2 miljoen door het conflict op de vlucht geslagen. Kerk in Actie biedt 
noodhulp om hongersnood te voorkomen en helpt christenen en moslims om hun leven samen te verbeteren.  
Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op de vlucht in eigen land. In officiële 
vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000 mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in 
dorpen van mensen, die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en hygiëne. Via 
Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp, water en sanitair en hulp voor 1200 volwassenen en 
600 kinderen om trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden 
van elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme.  
 
Diaconiecollecte 8 november Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen – Moldavië. 

Wanneer je te horen krijgt dat je ongeneeslijk 
ziek bent, dan gebeurt er ineens heel veel in je 
leven. Zekerheden vallen weg, 
toekomstplannen worden ruw verstoord en 
allerlei emoties komen op. Ook is er zorg 
nodig. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel 
en spiritueel. In Moldavië is er vaak geen zorg 
voor handen. Gelukkig zijn er organisaties 
zoals Home Care, die zich al lange tijd inzet 
voor thuiszorg.  
Home Care geeft zorg aan sociaal kwetsbare 
mensen en komt op voor hun rechten, door 
middel van het verstrekken van thuiszorg voor 
ongeneeslijk zieke mensen en het 
ondersteunen van mantelzorgers. Ook zorgen 
ze voor medische hulpmiddelen zoals krukken 
of rolstoelen. Hoofddoel is het tegengaan van 
pijn en lijden en het verhogen van de 

levenskwaliteit van patiënten met een chronische ziekte en hulp aan hun familie, vrienden of vrijwilligers. Mensen worden 
ondersteund op fysiek gebied, maar ook op emotioneel, spiritueel en sociaal vlak. 

 
Bazaar praatje. 
De aktie,,Stoofperenverkopen'' in onze 3 dorpen loopt goed! 
De laatste peren zijn bijna verkocht! 
Alleen hebben wij nog veel potjes met rode peertjes over, en deze moeten ook nog een goed plekje 
krijgen, help U ook mee??? 
Denk en doe creatief,en verras iemand bij U in de buurt!! 
 
De Bazaar commissie ONS 
 
 
Winterwerkactiviteiten gaan voorlopig niet door. 
In verband met de dringende adviezen van de regering en de landelijke Protestantse Kerk worden de activiteiten van het 
winterwerk uitgesteld. 
 
De overige vergaderingen en bijeenkomsten zullen ook zoveel mogelijk online plaats vinden of niet doorgaan. 
 
 

 

Kijkt u ook op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pknONS en 
www.facebook.com/jeugdclubONS 

 

Zondag 8 november 2020: De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoerstjinst 

De Haven: 

Tijd: 11.00 uur 09.30 uur GEEN DIENST 

Voorganger: Ds. S. de Jong Ds. S. de Jong  

Organist: Mw. J. Bekedam Mw. J. Bekedam  

Collecte Diaconie en Kerk Diaconie en Kerk  
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