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

Jaargang 11, week 20:
Datum en tijd: 16 mei 2021
Voorganger:

De Fontein:
11.00 uur
Ds. S. de Jong

Organist:
Collecte:

Mw. J. Bekedam
Diaconie en Kerk

De Hoekstien:
09.30 uur
Ds. G.M.E. Wildeman
Deze dienst wordt uitgezonden
via https://kerkonline.frl/ons/
Mw. J. Bekedam
Diaconie en Kerk

De Haven:
GEEN DIENST

UITZENDING KERKDIENST ZONDAG 16 mei a.s. VANUIT de HOEKSTIEN in Nijemirdum.
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, Balk en de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en
Harich-Ruigahuizen wordt uitgezonden a.s. zondag vanuit de Hoekstien in Nijemirdum.
Ga voor het volgen van de dienst 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. Maartje Wildeman.
Muziek en zang:
• Organiste is:
Jeannet Bekedam.
• De zangers zijn:
Johannes Hospes en Annet Draaisma.
Afscheid en herbevestiging ambtsdragers.
Op Pinksterzondag 23 mei 2021 is er een dienst in De Hoekstien, waarin afscheid genomen gaat worden
van de heren:
J. Douma (ouderling) en
W. Hoekstra (diaken).
Als ouderling zal worden bevestigd:
mevrouw J. Koopman;
als diaken de heer:
J. Strampel.
Herbevestiging zal zijn voor:
mevrouw T. Bokma-Pruiksma (diaken) en
de heer K. Bergsma (ouderling - kerkrentmeester).
In deze dienst mogen helaas niet meer dan dertig kerkgangers komen.
We gunnen het de nieuwe en de oude ambtsdragers graag dat er een aantal familieleden en/of vrienden aanwezig is.
Daarom vragen we u om zo mogelijk de dienst digitaal te volgen. Anders is de kans groot dat we mensen niet kunnen
toelaten als het maximum aantal wordt overtreden. Dat zou heel jammer zijn.
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag naar:
Fam. vd Veen en
fam .Koopman-Dijkstra, Oudemirdum

en worden gebracht door:

fam. H. Hielkema, Nijemirdum
dhr. J. Eppinga, Sondel

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

Pastoraat:
Mw. Rinnie Hoekstra-de Vries, N’dum

Tjeerd en Joke Bosma en
Anne en Wiepkje Hoogland;
mw. T Veen;
mw. R. Pietersma.

verblijft in Bloemkamp, Afdeling Goudsbloem, K.21,
Floridus Campuslaan 1, 8701 AK BOLSLWARD

Geboren:
Op 6 mei jl. is geboren Milan Rense Sjoerd Veltman, zoon van Leon Veltman en Lisette Bokma.
Zij wonen op de Jan Schotanuswei 54, Oudemirdum.
EINDEXAMEN…..een oproep aan jullie allemaal !
Wil iedereen opletten en om zich heen de oren en ogen openhouden of er iemand in de buurt dit voorjaar examen doet
voor de middelbare school, het gaat om de potentiële geslaagden (de jeugd die dus examen gaan doen voor hun 1e
middelbare schooldiploma).
Het kan je zoon of dochter, buurmeisje, buurjongen of je neef of nichtje zijn. De enige voorwaarde is dat hij of zij in één
van onze drie dorpen woont, dus ook de kinderen die niet aangesloten zijn bij onze kerk.
Op deze manier willen we de ‘examenstress’ voor ons als jeugdouderlingen minimaliseren. Natuurlijk weten We niet of
ieder daadwerkelijk dan ook slaagt, maar daar komen we t.z.t. snel genoeg achter, we kijken bv altijd eerst of er een vlag
hangt.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Je kan ons mailen of appen met de namen (liefst het adres erbij).
Tiertje: tel 06-55595589/ mail: tiertjehospes@gmail.com
Hinke: tel 06-40924863/ mail: hinke1967@gmail.com
Recyclen.
Voor Stichting Kinderhulp Oeganda gaat de Diaconie inzamelen:
• Inkt-cartridges;
• Toners en
• oude mobieltjes.
Zodra de kerken weer open gaan staat bij elke van de 3 kerken een inzamelbak. Maar zolang gaan we natuurlijk niet
wachten.
Vanaf heden staan de inzamelbakken, tot de kerken weer open gaan, in en bij:
Oudemirdum.
Geeske Hendriks-Boukes 06-1046 8179
Kerkstraat 11
Nijemirdum.
Wiebren Hoekstra 06-1885 4056
Hoitebuorren 18a
Sondel.
Christiaan Kruiger 06-3391 9819
Jac. Boomsmastraat 52
Eerst bellen mag maar is niet nodig!
Digitale kansel.
De digitale kansel: iedere week een inspirerend filmpje U kunt deze zien via de website en Facebook:
www.pkn-ons.nl of www.facebook.com/pknONS/.
De digitale kerkdienst worden ook voortgezet!
Informatie:
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente te rade gaan op onze website, en ook maakt onze predikant 1 x
per week een inspirerend filmpje. www.pkn-ons.nl of de facebookpagina van onze gemeente.
Jaargang 11, week 21:
Pinksteren
Datum en tijd: 23 mei 2021
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:

De Hoekstien:

De Haven:

GEEN DIENST

09.30 uur
Ds. S. de Jong
Mw. A. de Boer
Dicaconie en Kerk
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

GEEN DIENST

Weer naar de kerk - blijf voorzichtig.
De coronacijfers zijn nog hoog, maar er lijken wat verbeteringen op te treden. Toch zijn er ook in onze dorpen steeds
weer besmettingen. Wees bij de kerkgang daarom voorzichtig, zowel in het belang van de anderen als uzelf. U weet het
inmiddels wel: maximaal dertig kerkgangers (vol is vol), registratie bij binnenkomst, anderhalve meter afstand (bij
binnenkomst van de kerk en in de kerk; let op de aangegeven zitplaatsen), niet zingen en mondkapjes op bij binnenkomst
en vertrek..

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

