Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com

Jaargang 11, week 46:

De Fontein:

De Hoekstien:

Datum en tijd: 14 nov. 2021
Voorganger:
Organist:
Collecte:

GEEN DIENST

09.30 uur
Ds. A. Bouman
Mw. A. de Boer
Diaconie en Kerk
Kinderoppas en KND

Jaargang 11, week 47:

De Fontein:
HERDENKING
11.00 uur
Ds. S. de Jong
Mw. J. Bekedam
Diaconie en Kerk
Kinderoppas en KND

De Hoekstien:
HERDENKING
09.30 uur
DS. S. de Jong
Mw. T. Wiersma
Diaconie en Kerk
Kinderoppas en KND
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

Datum en tijd: 21 nov. 2021
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Haven:
HERDENKING
09.30 uur
Ds. S. de Jong
Mw. T. Wiersma
Diaconie en Kerk
Kinderoppas en KND
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

De Haven:

Liederen en Schriftlezing van de gedachtenisdienst in De Haven:
Lied 92: 1,2,7 - Lied 727: 1,2,10 - Lied 737: 1,2,3,4,5 - Lied 753: 1,3,4,6 - Lied 730: 1,2,3 - Lied 769: 1,3,6
Schriftlezing: Openb. 21: 1-5a
Herdenkingsdienst Sondel.
Op dit moment zijn er nog geen strengere maatregelen nodig dan al staat aangegeven bij de Coronamaatregelen
onderaan de deze nieuwsbrief. De herdenkingsdienst in Sondel kan dan ook doorgang vinden. Wel heeft de kerkenraad
ervoor gekozen om de gemeenteleden geen gelegenheid te geven om zelf een lichtje aan te steken voor hen die zij
moeten missen. De ouderling van dienst zal symbolisch een licht ontsteken.
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag naar:
mw. Bouma-Stegenga en
mw. Bakker-Buma, Oudemirdum

en worden gebracht door:

fam. J.Buma-Postma, Nijemirdum
dhr. W. de Vries, Sondel

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

Doede en Jose Hospes en
door Geertje Haringsma;
mw. T. Veen;
fam. Batteram.

Pastoraat.
Nynke Koelstra, Oudemirdum
is opgenomen in het Antoniusziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 Sneek.
Jan Kuiper, O’dum
opgenomen in Haren voor revalidatie voor tenminste 3 maand.
Adres:
Jan Kuiper
UMCG Revalidatiecentrum Beatrixoord afd BO kamer 38
Postbus 30.002
9759RA Haren.
Huwelijksjubilea.
Op zaterdag 20 november a.s. zijn Beerd en Hannie vd Berg-Haring, Oudemirdum, 25 jaar getrouwd..

Op zondag 28 november a.s. zullen in de dienst in De Haven te Sondel de volgende kinderen gedoopt worden :
- Rominke Johanna Hospes, dochter van Marten Hendrik en Marrit Alies Hospes - Postma
- Aaron Simon Maarten Kruiger, zoon van Christiaan en Anthonia Kruiger – Eppinga
- Pieter Christiaan, zoon van Hendrik-Jan en Jeltje Eppinga - Draaijer

Winterwerk.
Tsjerkebios: De beentjes van Sint Hildegard. Een film door en met Herman Finkers.
Op donderdag 18 november, 19.30 uur in De Hoekstien.
Diaconiecollecte 14 november a.s: Kerk voor de samenleving in
Oekraïne.
Door de economische crisis en het conflict in Oost-Oekraïne hebben veel
inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Kerken in
Oekraïne schieten te hulp en kunnen zo een verschil maken in de
samenleving. Kerken genieten een hoog vertrouwen in de Oekraïense
samenleving, in tegenstelling tot de overheid die wordt gekenmerkt door
bureaucratie en corruptie. Partnerorganisatie LEF (Lviv Education
Foundation) versterkt lokale kerken in het ontwikkelen van sociale
initiatieven voor de ontwikkeling van lokale gemeenschappen.
Goede buur
In Oekraïne is nog steeds veel werk te verrichten in de orthodoxe kerken als het gaat om hun bewustzijn van de
diaconale roeping. En als zij wel sociale initiatieven ontplooien, is er nog steeds grote behoefte aan kennis en
vaardigheden op verschillende gebieden zoals organisatie, management van vrijwilligers, werken met de lokale
gemeenschap en fondsenwerving.
Met haar werk onder de lokale kerken wil LEF de kwaliteit van de sociale dienstverlening van de kerkelijke gemeenten
zorgen voor zichtbaarheid van de kerken in de samenleving, samenwerking met lokale autoriteiten en het bedrijfsleven en
mensen enthousiast maken voor het belang van de ontwikkeling van hun stad of dorp.
Versterken kwetsbare groepen
Om dit te realiseren, selecteert LEF 8 kerken (6 per jaar) en traint hen om kleine sociale projecten te starten. In elk dorp
gaat dit om de voorganger en 15 kerkleden. LEF geeft een bedrag van € 2.500 als startkapitaal en begeleidt de
implementatie van het project. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met lokale overheden, zakenmensen en worden
eigen middelen ingezet. LEF vindt het belangrijk dat de programma´s bijdragen aan het versterken van kwetsbare
groepen en individuen en het opbouwen van sociale cohesie in de gemeenschappen.
Diaconiecollecte 21 november a.s.: Samen in actie tegen corona-India.
De coronaramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien, en maakt schokkend duidelijk dat sneller
vaccineren van levensbelang is. Samen met kerken wereldwijd en samen met u staat Kerk in Actie al langer op tegen
corona. Nu slaan we ook vanaf 12 mei 2021 als samenwerkende hulporganisaties de handen ineen met de Giro555-actie
‘Samen in actie tegen corona’. Allereerst voor India maar ook voor omringende landen. Er zijn grote zorgen over Nepal.
Doe mee en kom met ons in actie! Laten we er samen voor zorgen dat iedereen, op tijd beschermd is tegen corona, ook
mensen in kwetsbare landen.

AGENDA:
Maandag:
Dinsdag:
Donderdag:

15 november
16 november
18 november

Diaconie
Doegroep/Jeugd
Tsjerkebios: De beentjes van Sint Hildegard

Coronamaatregelen aangescherpt op advies van de landelijke PKN en Classis Fryslan per 6 november 2021:
• Draag een mondkapje zodra u het gebouw binnen gaat.
• Gebruik de aanwezige handgel bij binnenkomst
• Zodra u op uw plaats bent mag het mondkapje afgezet worden, anders bij alle beweegmomenten een mondkapje
dragen
• Geef elkaar de ruimte en denk aan de anderhalve meter
• Gebruik alleen die plaatsen die aangegeven zijn met de kaartjes
• Zingen mag weer, maar niet uit volle borst
• Collecteren is nog zoals we gewend zijn bij de uitgang
• Bij mogelijke klachten thuisblijven
•
Neem uw verantwoordelijkheid ten opzichte van uzelf en uw medemens.
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~

