Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 12, week 33:
Datum en tijd: 14 aug. 2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

Jaargang 12, week 34:
Datum en tijd: 21 aug. 2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
09.30 uur
Mw. A. Adema
Mw. T. Wiersma
Diaconie en Kerk
Er is oppas.
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons
De Fontein:
11.00 uur
Ds. T.T. Osinga
Dhr. J. Eijkelenboom
Diaconie en Kerk
Er is oppas

De Hoekstien:
11.00 uur
Mw. A. Adema
Mw. T. Wiersma
Diaconie en Kerk
Er is geen oppas

De Haven:
GEEN DIENST

De Hoekstien:
GEEN DIENST

De Haven:
9.30 uur
Ds. T.T. Osinga
Dhr. J. Eijkelenboom
Diaconie en Kerk
Er is geen oppas.
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons

Lied voor de dienst.
Elke maand zal dit meer of minder bekend lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het lied ZITTENDE
en dan zingen we STAANDE het ‘intochtslied’. Het lied voor de dienst van de maand juli is lied 719.
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag naar
Dhr. en mw. Eriks-Haarsma,
dhr en mw. K. de Graaf -Schotanus en
Catharinus en Jantsje Wierda-Koopman, O’dum

en worden gebracht door:

mw. G.Pietersma-van Dijk, Nijemirdum
dhr. G. Hoekstra, Sondel

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

Pastoraat.
dhr. J. Smink, Sondel
dhr. T. Zandstra, Sondel

Jildou vd Zee en Pyt en
Aly Strikwerda en de kerkenraad
fam. J. Luinenburg
fam. Boschma – Laanstra

verblijft nu in De Linde revalidatie, Thialfweg 44, 8441PW Heerenveen.
verblijft in de Flecke voor revalidatie, Midstraat 10, 8501JP Joure.

Diaconiecollecte 14 augustus a.s.: De kerk staat op tegen armoede in het dorp - Egypte
Op het platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en inwoners hebben nauwelijks
toekomstperspectief. BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de leefomstandigheden in
arme dorpen verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren.
De armste inwoners krijgen hulp om water en elektriciteit te kunnen betalen en dorpelingen kunnen een microkrediet
aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. Dankzij een eigen inkomen kunnen hun kinderen naar school en vertrekken
minder jongeren naar de stad of buitenland.
Mensen uit de kleine Koptisch-Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk zelf uit. En dat beperkt zich zeker niet tot
de eigen kerk: het hele dorp of de wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten. BLESS
maakt geen onderscheid in geloof. "We hopen dat de manier waarop we ons werk doen iets losmaakt bij mensen.”
Extra liederen dienst 14 augustus 2022 Oudemirdum ( 9.30uur) Nijemirdum ( 11.00uur ).
Lied 218: 1,2, en 5
1. Tank Hear, foar dizze nije moarntiid
tank Hear foar dizze nije dei,
tank Hear dat ik mei al myn soargen
by Jo komme mei.
2. Tank Hear, foar dize moaie ierde,
tank Hear, foar skaad in sinneblink
tank Hear, dat Jo ús hoedzje en liede,
krêft dy’t libben bringt.

5.

Tank Hear, foar alle moaie klanken
Tank Hear, foar wat ik sjoch en hear,
Tank Hear, o God ik wol Jo tankje
no en altyd wer.

Lied 423: 1,2,3 en 4( Ev. Lb) Mel: lied 751
1. De grote mensen durven niet,
heel Israel is bang,
voor Goliath, de grote reus,
die sterk is en heel lang.
2. Daar staat hij midden in het dal,
hij lacht hen uit en spot:
Waar blijft de man die vechten zal,
en waar is jullie God?
3. Maar David met zijn herdersstok
gaat helemaal alleen
de berg af naar die grote reus
en doodt hem met zijn steen.
4. Reus Goliath, reus Goliath,
't is uit met jouw geweld,
want David heeft op God vertrouwd,
en David is een held.
Lied Zomerpsalm uit Rakelings Nabij Mel: psalm 89
1. Ik zie in zomerlicht
de glimlach van de bron,
waaruit het leven stroomt,
als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang
het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier
gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit
bij sterven en bij leven
als mens die lied en licht
en zomer door wil geven.
2. U bent het kloppend hart
in al wat leeft en bloeit
In kleuren, duizendvoud,
als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door
de wolken en de winden
door vis en klein insect
en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan
hun woordeloos belijden.
U bent de zomerzon
en ook mijn oorsprong :beide.

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~

