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Jaargang 10, week 46: De Fontein: 
Herdenking 

De Hoekstien: De Haven: 
Fryske tsjinst 

Datum en tijd: 15 nov.2020 09.30 uur GEEN DIENST 09.30 uur 

Voorganger: Ds. S. de Jong  Ds. L. Durksz 

Organist: Dhr. W. vd Wel  Mw. A. de Boer 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en Kerk 

 
Mededelingen. 
Vandaag is er een herdenkingsdienst in de Fontein en een fryske tsjint in De Haven. 
Volgende week zijn er herdenkingen in De Hoekstien en De Haven. 
 
KERKDIENST NU VANUIT HARICH. 
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, Balk,de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en 
Harich-Ruigahuizen 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 zijn: 

• ds. Stephan de Jong. 
Muziek en zang: 

• Organist is Pieter de Groot; 

• Zangers zijn Tiny Wildschut, Auke van der Veen, Tedde Posthuma en Steven van der Sluis. 
 
Gedachtenisdiensten: beperkte ruimte. 
Op 15 en 22 november willen we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden gedenken. Op 
15 november a.s. is dat in De Fontein en op 22 november a.s. in De Hoeksteen en De Haven. 
Vanwege  het maximale toegestane aantal van 30 kerkgangers zult u begrijpen dat niet iedereen hierbij kan zijn. De 
Kerkenraad heeft besloten dat in elk geval de familie van de overledenen worden uitgenodigd voor deze diensten. Zij 
krijgen daar een brief over met meer informatie. De diensten zullen “live” worden uitgezonden. Wij roepen u op om deze 
diensten via de computer bij te wonen, omdat er nu eenmaal geen plek meer is  voor andere kerkgangers dan de 
familie van de overledenen. http://kerkdienst.jcmusic.nl 
Wij vinden het heel erg jammer dat het zo moet gaan en hopen en rekenen op uw begrip.  Ook zal er in de 
gedachtenisdiensten geen kindernevendienst worden gehouden. Dit omdat er naar alle waarschijnlijk geen of een zeer 
beperkt aantal kinderen aanwezig zullen zijn. Er zal wel oppas zijn. 
Op 15 november a.s. is er in De Haven (09.30 uur) gewoon kindernevendienst en natuurlijk oppas. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
Dhr. Piet Klompmaker, Oudemirdum  en worden gebracht door: Jan en Ellie Douma; 
Fam. R.van Dalen-Zeldenrust, N’dum  en worden gebracht door: fam. R.v.d.Veen; 
dhr. J. v.d. Molen, Sondel   en worden gebracht door: fam. Smink–Runia. 
 
Pastoraat. 
Hiltsje Boersma-Schilstra, O’dum verblijft na een ziekenhuisopname nu in Talma Hiem Balk, kamer 20. 
 

Geboren. 
Op 10 november jl. is geboren Bo Lieke, dochter van Idzard Pruiksma en Idskje Stegenga Oudemirdum. 

 

Huwelijksjubileurm: 
Op 20 november a.s. zijn Hendrik en Ypie Gijzen-Boonstra, Nijemirdum 40 jaar getrouwd. 

 
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. Op woensdag wordt deze op You Tube 
geplaatst! 
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Coronamaatregelen. 
In onze dorpen en onze kerkelijke gemeente zijn verschillende mensen met het coronavirus besmet. Houdt u zich 
alstublieft aan de richtlijnen en de aanwijzingen van de koster en de ambtsdragers. Laat u leiden door uw gezond 
verstand en uw verantwoordelijkheidsgevoel. 
 
Winterwerkactiviteiten gaan voorlopig niet door. 
In verband met de dringende adviezen van de regering en de landelijke Protestantse Kerk worden de activiteiten van het 
winterwerk uitgesteld.   
De overige vergaderingen en bijeenkomsten zullen ook zoveel mogelijk online plaats vinden of niet doorgaan. 
 
Diaconiecollecte 22 november a.s. Kerstactie voor kwetsbare kinderen en ouderen. 
Dat er in Nederland, zo ver weg, mensen zijn die aan ons denken, dat doet me goed”, zei een oudere Surinaamse dame 
vorig jaar bij de kerstviering van de EBG voor ouderen en diaconie-cliënten. En daarmee raakte ze precies de kern van 
de ZZg-kerstactie: verbinding tussen mensen daar en mensen hier. Het delen van kerstvreugde maakt aan beide zijden 
van de oceaan iemand blij, of je nu de gever bent die een goed gevoel krijgt, of de ontvanger die een fijne kerstviering en 
een zeer welkom levensmiddelenpakket ontvangt. Kwetsbare ouderen, alleenstaande moeders met hun kinderen, 
kinderen die in kinderhuizen opgroeien, u kunt ze blij maken met een levensmiddelenpakket en een fijne kerstviering.  
Crisis. 
De economische crisis in Suriname duurt nog altijd voort.  
Blijdschap. 
Een feestelijk verpakt teiltje met bijvoorbeeld melk, koekjes, kerstbrood, vruchtensap, jam, bruine bonen, kaars, 
fruityoghurt, thee en kalender; de mensen zijn er echt blij mee. Een mooie kerstviering, samen zingen, de blijde 
kerstboodschap – het haalt mensen even uit de zorgen van alledag. 
 

 

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

 
 
 

Zondag 22 november 2020: De Fontein: De Hoekstien: 
Herdenking 

De Haven: 
Herdenking 

Tijd: GEEN DIENST 09.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  Ds. M. Wildeman Ds. S. de Jong 

Organist:  mw. T. Wiersma Mw. A. de Boer 

Collecte  Diaconie en Kerk Diaconie en kerk 
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