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Jaargang 10, week 42: De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoerstjinst 

De Haven: 

Datum en tijd: 18 okt.2020 GEEN DIENST 11.00 uur 09.30 uur 

Voorganger:  Ds. S. de Jong Ds. S. de Jong 

Organist:  Jeannet Bekedam Jeannet Bekedam 

Collecte:  Diaconie en Kerk Diaconie en Kerk 

 
Mededelingen. 
Kindernevendienst en oppas. 
Naast dat we weer begonnen zijn met onze vertrouwde rooster van twee kerkdiensten per zondag, is de 
kindernevendienst en oppas ook weer begonnen. 
Vandaag is er kindernevendienst en kinderoppas in de Hoeksteen en de Haven. 
 
KERKDIENST NU VANUIT BALK. 
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, Balk,de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en 
Harich-Ruigahuizen wordt uitgezonden a.s zondag vanuit “de Paadwizer” in BALK. 
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 voorgangers zijn: 

• Ds. Anke Oosting en ds. Stephan de Jong. 
Muziek en zang: 

• Organist is: Bertha Harkema; 

• Zangers zijn:Auke v.d.Veen, Oppie Schram,Wiebe Geertsma en Tedde Posthuma. 
 
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! 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
dhr.J.de Jong, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam.P.Salverda; 
mw.G.Pietersma-van Dijk, N’dum en worden gebracht door: fam.A.Rozema; 
dhr.J.Smits, Sondel   en worden gebracht door: fam.P.Akkerman. 
 
Pastoraat. 
dhr.D. Postma (Nijemirdum) is deze week thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

mevr.N.Altena-Bruinsma ( Sondel) is opgenomen in het Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1 , 8561 ZK Sneek. 
 

Overlijden. 
Op 13 oktober is overleden, de heer Willem Eppinga uit Sondel, in de leeftijd van 77 jaar. 
De afscheidsdienst, in besloten kring, is op maandag 19 oktober om 13.00 uur. De begrafenis is daarna op het kerkhof 
van Sondel. 

 
Afscheid en (her)intrede ambtsdragers. 
Op zondag 25 oktober is er in De Fontein een dienst van afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers. 
Mevrouw R. Draaijer-Stellingwerf zal de gelofte van geheimhouding afleggen voor haar functie van pastorale werker. 
Mevrouw T. Groenhof-Faber en mevrouw S. Strampel - Smink en mevrouw S. de Jong nemen afscheid. 
Mevrouw I. Tiemersma-Eriks en de heer J. Veldman zullen bevestigd worden als ouderling. 
Mevrouw C. Bokma-Pietersma zal bevestigd worden als diaken. 
De heer H. Eppinga (kerkrentmeester), de heer C. Kruiger (diaken) en de heer L. Westra (ouderling - voorzitter) en 
mevrouw W. Hoogland-Feenstra (ouderling - scriba) zullen herbevestigd worden. 
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Diaconiecollecte 18 oktober : Nieuwe kansen voor straatkinderen – Oeganda. 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en krijgen 
dagelijks te maken met geweld, verschillende partners van Kerk in Actie hebben de handen ineen geslagen en werken 
samen met de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken contact met hun familie, helpen kinderen aan een dak 
boven hun hoofd en begeleiden kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en 
het kind stabiliteit en toekomst bieden. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te 
voorkomen. 
Draag bij aan een nieuw leven voor straatkinderen in Kampala: 

• contact leggen in Kampala en overleg met familie kost € 130,00 per kind; 

• opvang in Kampala en voorbereiding op terugkeer naar Karamoja kost € 225,00 per kind; 

• het opsporen van familie in Karamoja en voorbereiding op de terugkomst kost € 40,00 euro per kind; 

• een begeleide reis van Kampala naar Karamoja kost € 80,00 per gezin. 
 
DRINGEND VERZOEK OM MONDKAPJES TE DRAGEN BIJ HET BETREDEN VAN DE KERK. 
 
Deelname aan de diensten: laten we ons aan de regels houden.  
Zoals u uit de media hebt kunnen vernemen: de coronabesmettingen nemen zorgwekkend toe, ook in Friesland. 
Inmiddels zijn er in Gaasterland diverse berichten van besmettingen.   
Het moderamen van de kerkenraad is van mening dat we ons zoveel mogelijk aan de dringende adviezen van het kabinet 
en de landelijke PKN moeten houden. Dat betekent voorlopig dat er maximaal dertig mensen in de dienst aanwezig 
kunnen zijn (buiten de koster, organist, ambtsdragers en kinderen beneden de 12 jaar!) en dat we u vragen om 
mondkapjes op te doen bij het betreden en verlaten van de kerk.  
Wanneer u bent gaan zitten, kan het af. Mocht u het mondkapje hebben vergeten, bij ingang van de kerk kunt u er een 
krijgen.  
Verder zullen er buiten de kerk vakken worden aangegeven om gemakkelijker de anderhalve meter afstand te kunnen 
bewaren voor het betreden van de kerk.  
We herhalen de regels:  

• Bij de ingang worden uw naam en telefoonnummer opgeschreven. Dit dient elke keer dat u komt te gebeuren, ook al 
bent u bekend.  

• Een van de ambtsdragers zal u een plaats wijzen in de kerk. In de regel is dat zover mogelijk van de ingang, zodat 
latere kerkgangers u zo weinig mogelijk hoeven te passeren.  

• We moeten accepteren dat we niet altijd kunnen zitten waar we gewend waren te zitten.  

• Jassen graag meenemen de kerk in. Vanwege de anderhalve meter afstand is er genoeg plaats deze naast u neer te 
leggen.  

• Bij het verlaten van de kerk graag degenen bij de ingang als eersten laten gaan, daarna de mensen die verder van de 
deur zitten. Zo voorkomen we kruisend verkeer.  

 
Houdt u zich alstublieft aan de richtlijnen en aanwijzigingen 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 een aantal activiteiten 
van het winterwerk uitgesteld. Het gaat om de volgende activiteiten die in de komende week op de agenda stonden: 
Woensdag 21 oktober: Bijbelgespreksgroep( zowel ’s ochtends als ’s avonds); 
Donderdag 22 oktober: Tsjerkebios; 
Zondag  25 oktober: Geloven onder de open Hemel. 
 
Agenda: 
Maandag 19 oktober: Kerkenraad en kerkberaad de Fontein, de Hoekstien en de Haven. 
 

 

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

Zondag 25 oktober 2020: De Fontein: 
Afscheid en 
(her)intrede  
ambtsdragers 

De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: 09.30 uur 14.00 uur Geloven onder 11.00 uur 

Voorganger: Ds. M. Wildeman De open Hemel Ds. M. Wildeman 

Organist: Mw. T. Wiersma GAAT NIET DOOR Mw. T. Wiersma 

Collecte Diaconie en Kerk  Diaconie en Kerk 

http://www.pkn-ons.nl/
http://www.facebook.com/pknONS
http://www.facebook.com/jeugdcl#ubONS

