Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 12, week 29:
Datum en tijd: 17 juli 2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

Jaargang 12, week 30:
Datum en tijd: 24 juli 2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
Heilig Avondmaal
09.30 uur
Ds. M. Jans
Dhr. J. Eijkelenboom
Diaconie en Kerk
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons
Er is geen KND/wel oppas
De Fontein:
11.00 uur
Evang. J. de Vries
Mw. J. Bekedam
Diaconie en kerk
Er is oppas

De Hoekstien:

De Haven:
Heilig Avondmaal
11.00 uur
Ds. M. Jans
Dhr. J. Eijkelenboom
Diaconie en Kerk
Er is geen KND/wel oppas

GEEN DIENST

De Hoekstien:
09.30 uur
Evang. J. de Vries
Mw. J. Bekedam
Diaconie en kerk
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons
Er is geen oppas

De Haven:
GEEN DIENST

Koffiedrinken de Fontein.
Vandaag is er weer koffiedrinken in de Fontein na de dienst.
Lied voor de dienst.
Elke maand zal dit meer of minder bekend lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het lied staande en
dan zingen we ook staande het ‘intochtslied’. Het lied voor de dienst van de maand juli is lied 975.
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag naar
mw. R. de Vries, O’dum
fam. J. Veldman-Muizelaar, N ’dum
mw. U. Eppinga–Haitsma, Sondel

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

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

verblijft nu in de Flecke, Midstraat 10, 8501JP Joure.
verblijft in de Flecke voor revalidatie, Midstraat 10, 8501JP Joure.

Okje Stegenga;
mw. F. Draaijer;
mw. H. Trinks.

Huwelijksjubileum.
Op vrijdag 15 juli jl. waren Jan en Maeijke Veldman-Muizelaar, Ny America 40 jaar getrouwd.
U komt toch ook?
A.s. woensdag 20 juli a.s. is het zover de eerste koffie ochtend in Oudemirdum.
Ik heb er al overgeschreven in het kerkblad.
De ochtend is van 10.00 tot 12.00 uur in de Fontein. Wij staan voor u klaar om u te
ontvangen.
U laat ons toch niet met lege handen staan?
Tot woensdag Edgar Groeneveld

Avondmaalscollecte 17 juli a.s.: Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen - Moldavië
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen én
kinderen blijven alleen en eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. Ze gaan
daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Vele
ouderen hebben een klein pensioen waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. Hierdoor raken veel ouderen
ondervoed en kunnen hun gas- en lichtrekening niet betalen. De christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van
Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen
hulp bij hun huiswerk, een maaltijd, en de mogelijkheid voor psychosociale hulp.

Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil
Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar
dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een
warme maaltijd.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Bethania in Moldavië. Van harte aanbevolen!

Verlofperiode ds. De Jong.
Helaas is ds. De Jong getroffen door een hartinfarct. Hij is daarvoor behandeld en is met ziekteverlof. Daardoor zal hij de
komende periode geen werkzaamheden kunnen verrichten voor onze gemeente. Wij vragen aan u om hem en zijn vrouw
de tijd te gunnen die nodig is voor een spoedig herstel.
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~

