Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
De Fontein:
Jaargang 12, week 7:
Datum en tijd: 13 feb.2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

Jaargang 12, week 8:
Datum en tijd: 20 feb.2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

11.00 uur
Ds. S. de Jong
Mw.T. Wiersma
Diaconie en kerk
Er is \KND en Oppas

De Fontein:
09.30 uur
Ds. S. de Jong
Mw. J. Bekedam
Diaconie en kerk
Er is KND en Oppas.
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

De Hoekstien:
Fjoerstjinst
09.30 uur
Ds. S. de Jong
Mw.T. Wiersma
Diaconie en kerk
Er is KND en Oppas.
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

De Haven:

De Hoekstien:
GEEN DIENST

De Haven:
11.00 uur
Ds. S. de Jong
Mw. J. Bekedam
Diaconie en kerk
Er is KND en Oppas.

GEEN DIENST

Op zondag 20 februari a.s. is er weer koffiedrinken in De Fontein na de dienst van 09.30 uur. (Tenzij de regels weer
veranderen).
Liederen en schriftlezing.
Lied 162: 1,4,5 - Lied 25a: 1, 2 - Lied 871: 1,4 - Lied 531: 1,3 - Lied 912: 1,2,5,6 - Lied 978: 1,4.
Schriftlezing: Marcus 1,14-20.
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag naar:
dhr. G. Visch en naar
mw. A. de Jager-Halma, O’dum

en worden gebracht door:

mw. H.Rienstra-Eliveld, N’dum
dhr. M. Pruiksma, Sondel

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

Pastoraat.
Siny Kuiper,O’dum
Pier Akkerman, Sondel
Nynke Koelstra

Douwe Jan en Geeske Wortman en
Lucas en Hanneke Westra;
mw. J. Feenstra;
mw. F. Brouwer.

heeft een operatie ondergaan in het MCL, Afd. T kamer 6, Henri Dunantweg 2,
8934 AD Leeuwarden.
moet voor therapie regelmatig kort in het ziekenhuis worden opgenomen.
is ontslagen uit Beatrixoord en is nu opgenomen in het Antoniusziekenhuis
te Sneek.

Lied voor de dienst.
Door de onregelmatige en andersoortige diensten tijdens de coronatijd is het ‘lied voor
de dienst’ verdwenen. De kerkenraad heeft besloten dit lied voorafgaand aan de dienst
weer in te voeren. Elke maand zal dit meer of minder bekend lied gezongen worden,
soms ook in het Fries. We zingen het lied zittend, voorafgaand aan de bemoediging en
de groet. Bij de bemoediging en groet gaan we staan. Vervolgens zingen we ook
staande het ‘intochtslied’. Het lied voor de dienst van februari is Lied 162.
Hier even een mededeling namens Edgar Groeneveld onze
kerkelijk werker:
Het mailadres dat wij eerder op de website en in de nieuwsbrief hebben vermeld
(kerkelijkwerker@pkn-ons.nl) kan nog niet worden gebruikt.
Daarom gebruikt hij voorlopig het mailadres: e-groeneveld@hetnet.nl.

Diaconiecollecte 13 februari a.s.: Een stabiel thuis voor kinderenNederland.
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uithuisgeplaatst. Ze maakten in
hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden
van Nederland, vinden ruim 120 uithuisgeplaatste, getraumatiseerde kinderen
een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder
heel gewone dorp. De Rudolphstichting steunt in het Jeugddorp alle
voorzieningen die bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling en het welzijn
van gezinshuiskinderen.

Diaconiecollecte 20 februari a.s.: Een beter inkomen voor Javaanse
boeren – Indonesië.
Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral
het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen,
die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en
Gilangharjo zijn mensen erg arm. In Sumberejo leeft de helft van de 1.613
gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te overleven. In Gilanghargo
treft 16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot.

Agenda:
Dinsdag
dinsdag

15 februari:
15 februari:

Ouderen-contactmiddag 14.30 uur in dorpshuis “It Klif”
Kerkenraad

Mailadres scriba.
Het adres van de scriba is aangepast. Voor uw mail kunt u het volgende mailadres gebruiken: pkn.ons.8@gmail.com
De bekende Coronamaatregelen zijn er nog steeds:
Neem uw verantwoordelijkheid, denk aan uzelf maar ook aan de ander.
Informatie.
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente kijken op onze website: www.pkn-ons.nl.

Kijkt u ook op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pknONS en
www.facebook.com/jeugdclubONS~
Het geheim van mooie dingen
zit 'm niet in naald of draad
noch in de knoopjes, noch in de maat,
niet in het hout, papier of katoen,
maar in de mensen die het maken
en er stiekem hart en ziel in doen.

