Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 11, week 15: zondag 11 april 2021.

KERKDIENST ZONDAG 11 april a.s. VANUIT de PAADWIZER.
De gemeenschappelijke dienst van van onze gemeente, Balk en de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en
Harich-Ruigahuizen wordt uitgezonden vanuit De Paadwizer in BALK.
Ga voor het volgen van de dienst 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 is:
• ds. Stephan de Jong.
Muziek en zang:
• Organist is: Bert van der Lijn.
• De zangers zijn: Tine Haantjes en Reinder Jan Postma.
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag naar:
fam. Steigstra-de Boer en
mw. Meyers-Kamphuis, O’dum

en worden gebracht door:

dhr. Gerrit Jaap Runia, N’dum
dhr. Jappy Hoekstra, Sondel

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

Pastoraat:
Dhr. Gerrit Jaap Runia, N’dum
Mw. Altena-Bruinsma, Sondel
Mw. Rinnie Hoekstra-de Vries, N’dum

Gadze en Tjalina Bokma en
Pyt en Aly Strikwerda;
fam. P. Rienstra;
mw. H. de Vries.

is opgenomen en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.
verblijft tijdelijk in de Flecke, Midstraat 10, 8501 AP Joure.
verblijft in Bloemkamp, Afdeling Goudsbloem, K.21,
Floridus Campuslaan 1, 8701 AK BOLSLWARD

Paaskaarsen 2020:
De Paaskaarsen zijn gegaan naar familie P. Klompmaker-Schakel en de heer K.Bosma en familie Bosma-Jorritsma.
Overlijden.
In de vroege ochtend van 7 april jl. is Johannes Rienstra overleden. Hij was al enige tijd ziek. Johannes werd 71 jaar
en laat zijn vrouw Annelies, drie kinderen en hun partners en tien kleinkinderen na. Johannes was een praktische man
die veel voor de gemeenschap heeft gedaan, onder meer bij de vernieuwing van De Hoekstien kortgeleden. De
begrafenis zal a.s. maandag plaatsvinden in besloten kring.
Recyclen.
Voor Stichting Kinderhulp Oeganda gaat de Diaconie inzamelen:
• Inkt-cartridges;
• Toners en
• oude mobieltjes.
Zodra de kerken weer open gaan staat bij elke van de 3 kerken een inzamelbak. Maar zolang gaan we natuurlijk niet
wachten.
Vanaf heden staan de inzamelbakken, tot de kerken weer open gaan, in en bij:
Oudemirdum.
Geeske Hendriks-Boukes 06-1046 8179
Kerkstraat 11
Nijemirdum.
Wiebren Hoekstra 06-1885 4056
Hoitebuorren 18a
Sondel.
Christiaan Kruiger 06-3391 9819
Jac. Boomsmastraat 52
Eerst bellen mag maar is niet nodig!
Digitale kansel.
De digitale kansel: iedere week een inspirerend filmpje U kunt deze zien via de website en Facebook:
www.pkn-ons.nl of www.facebook.com/pknONS/.

Informatie:
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente te rade gaan op onze website, en ook maakt onze predikant 1 x
per week een inspirerend filmpje. www.pkn-ons.nl of de facebookpagina van onze gemeente.

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

Zaai en vertrouw het resultaat aan God toe.
Soms groeit er iets moois op een plaats die jij niet kent.

