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Jaargang 10, week 28: De Fontein De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 12 juli 2020 09.30 uu GEEN DIENST GEEN DIENST 

Voorganger: Ds. S. de Jong   

Organist: Jeannet Bekedam   

 
Mededelingen. 
KERKDIENST NU VANUIT  De Kerk, Harich. 
 
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, en Balk, wordt uitgezonden a.s zondag vanuit De Kerk in Harich. 
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 is: 

• ds. Anke Oosting en ds. S. de Jong. 
Muziek en zang: 

• Pieter de Groot (orgel); 

• Johannes Hospes,Tiny Wildschut, Johan Kranenburg en Oppie Schram (zang). 
 
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. 
 
Diensten in juli en augustus. 
Uit de peiling onder gemeenteleden bleek 63% voor het doorgaan met de digitale diensten te zijn en 37% voor hervatting 
van de gewone diensten. Daarom gaan we beide doen. 
We gaan in juli en augustus dus door met de digitale diensten. Daarnaast beginnen we weer voorzichtig met 
kerkdiensten op zondagochtend. We respecteren de regels van de overheid en de landelijke kerk: niet zingen, 
aanmelden verplicht, anderhalve meter afstand. In het kerkblad dat deze week verschijnt, vindt u alle informatie. 
Op 19 juli a.s. is er weer een dienst en de voorganger is ds. Stehpan de Jong. U dient zich voor deelname aan te melden. 
U kunt zich opgeven voor het kerkbezoek per e-mail: 
protestantsegemeenteons@gmail.com. 
Het kan ook per telefoon bij de coördinator voor die zondag: 

• coördinator voor die zondag, Auke van der Veen 0514-571909 of 06-25118100. 
U kunt zich aanmelden van maandag 13 juli tot vrijdag 17 juli. Uw opgave dient uiterlijk vrijdag om 18.00 uur 
binnen te zijn! 
Het kan zijn dat u geen plek kunt krijgen. Dan bent u de zondag daarop als eerste aan de beurt, mits u zich dan wel weer 
aanmeldt. We proberen dit zo eerlijk mogelijk aan te pakken. We vragen hiervoor uw begrip 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
mw. Richtje Visser-Swart en Jasper en 
Reinouw Huisman-Westra, O’dum en worden gebracht door: Rinke&Joke Koopman en Jan&Ellie Douma; 
fam. Th. de Lange-Verbaan, N’dum en worden gebracht door: fam. A. Bekedam; 
mw. U. Eppinga–Haitsma, Sondel en worden gebracht door: mw. H. v.d. Werf. 
 
 
Pastoraat. 
De heer Geerling Visch (O’dum) is enkele dagen opgenomen geweest in het AMC, Amsterdam. 
 

Huwelijksaankondiging. 
Op 24 juli a.s. trouwen Johannes Geert de Vries en Irma Batteram, Nijemirdum  de huwelijks Inzegening is in “De 
Haven”, Sondel ,s’middags om 15.00 uur. 
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ONS BOEK. 
U wordt uitgenodigd om mee te doen met het maken van een boek van en voor ONS-gemeente. ONS boek dus. Het 
boek zal bestaan uit korte teksten en portretfoto’s van gemeenteleden. 
 
 
Nu er geen kerkdiensten gehouden kunnen worden, door het Corona-virus, verblijft het TSJERKE 
PONKJE ook in quarantaine. 
Maar u kunt helpen……uw gaven zijn welkom :voor de diaconie op: 
NL55RABO 0305204424 tnv Collega van Diakenen PG ONS,  ovv collectes.  
en voor de kerkrentmeesters op: 
NL23 RABO 0305035347, tnv Protestante gemeente ONS, ovv collectes. 
 
 
Diensten van en door de MWG in 2020. 
Door het Coronavirus zijn wij als MWG ONS genoodzaakt om de vijverdiensten voor dit jaar te laten vervallen. 
Dit omdat het nog steeds onzeker is, of wij de diensten kunnen organiseren en aan welke regels we zouden moeten 
voldoen. 
Ook is er inmiddels een afzegging van de zanggroep, welke haar medewerking had toegezegd voor de 2e vijverdienst op 
zondag 2 augustus a.s. Ook zij durfden het niet aan. 
Door al deze onzekerheden hebben wij daarom besloten dit jaar geen vijverdiensten te organiseren. 
Wij hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten bij de vijverdiensten. 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 19 juli 2020: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd:  GEEN DIENST GEEN DIENST Opgave gewenst voor 
vrijdag 17 juli 18.00 uur 
Zie elders op dit blad 

Voorganger:   Ds. S. de Jong 

Collecte:   Diaconie en kerk 
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