Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
KERKDIENST VANDAAG: 20 DECEMBER 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 voorganger zijn:
• Ds. Maartje Wildeman en pastor Lieke Versluis.
Muziek en zang:
• Organist is Bertha Harkema
• Zangers zijn: Wybren de Boer, Johannes Hospes, Tedde Posthuma en Gerda Tiemersma.
KERKDIENSTEN MAAR DAN ANDERS.
Door de maatregelen die de regering heeft afgekondigd heeft de kerkenraad besloten die diensten die in de komende
periode plaats zouden vinden, niet te houden.
Tijdens de zondagen dat er dienst zou zijn in een dorp in de maand december (behalve op 31 december), is de kerk wel
geopend voor iedereen die een moment van bezinning of gebed of op een andere wijze even stil wil zijn in de kerk.
De kerk is warm en er is muziek via orgelspel of via de beamer. De eerder genoemde maatregelen zijn ook nu van
toepassing.
Op 1 januari en de zondagen tot en met 17 januari zijn er geen diensten.
Er is een uitzondering gemaakt voor 24 december, alleen op deze avond zijn
er in aangepaste vorm diensten.
De Haven
19.30 uur;
De Hoekstien
20.30 uur;
De Fontein
21.30 uur.
Op deze avond speelt onze organist Wim van der Wel voor het laatst in onze gemeente. Vanwege oogproblemen moet
hij ermee stoppen. Wim was en is een betrouwbare, creatieve organist die we zullen missen, maar die we ook zeer
dankbaar zijn voor zijn inzet!
De geldende maatregelen zijn van toepassing, dus mondkapje dragen/ de 1,5 meter afstand en niet zingen, maar
nu dus wel weer aanmelden. Wel is het zo dat er maar 30 personen bij een dienst aanwezig mogen/kunnen zijn.
Aanmelden( voor donderdag 24 dec. 16 uur) via mailadres: protestantsegemeenteONS@gmail.com
Uitzending Kerstavonddienst.
Tijdens de Kerstavond, 24 dec. zal Omroep Sùdwest een Kerstavonddienst rondom het thema
‘Engelen’ uitzenden’ De dienst is opgenomen op diverse locaties in de Zuidwesthoek(Koudum en Stavoren) en
Gaasterland (Balk, Harich en Oudemirdum). De voorgangers van de protestantse kerken daar
verlenen allen hun medewerking.
De zang wordt verzorgd door lokale stemmen:
Wiebe, Janneke en Froukje Geertsma, Ina Bruinsma, Sietske Strampel en Wiebren de Boer
Geeske Buma
Geeske Buma is organiste en Wouter van de Molen speelt cornet.
De Kerstavonddienst is op Omroep Sùdwest te zien om 20.00 uur en 22.00 uur (voor
Gaasterland; Ziggokanaal: 40 en KPN-kanaal 1343) of kan ook worden gevolgd via website van
Omroep Sùdwest: omroepsudwest.nl
UITZENDING KERKDIENST 25 DECEMBER VANUIT HARICH.
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, Balk en de Protestantse Gemeente
Oudega-Kolderwolde, Harich op eerste Kerstdag wordt uitgezonden vanuit Harich.

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 voorgangers zijn:
• ds. Maartje Wildeman, ds. Anke Oosting, pastor Lieke Versluis en ds. Stephan de Jong.
Muziek en zang:
• Organist is: Doekele Dijkstra;
• Zangers zijn:Auke van der Veen, Nel Kranenburg en 2 zangers uit Balk.
UITZENDING KERKDIENST ZONDAG 27 december 2020.
Op zondag 27 december is er vanaf 09.30 uur een dienst te zien op: http://kerkdienst.jcmusic.nl (zonderwww)
De voorgangers zijn:
• ds. Maartje Wildeman, ds. Anke Oosting, pastor Lieke Versluis en ds. Stephan de Jong.

Bloemengroet.
De bloemen gaan vandaag naar:
Jantje Koopman-Beuckens en
mw. M. Postma-Fijnia, Oudemirdum

en worden gebracht door:

fam. P.Rienstra-Keulen, Nijemirdum
mw. F. de Vries-Poortinga, Sondel

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

Geertje Haringsma en
Lucas en Hanneke Westra;
fam. A. Bekedam;
fam. Hospes-Smink.

Pastoraat,
Mevrouw Scharrenburg O’dum verblijft in Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward.
Huwelijksjubileum:
Zaterdag 12 december jl. waren de heer en mevrouw Rienstra-Keulen in Nijemirdum 40 jaar getrouwd.
Vrijdag 18 december jl. waren Jan en Klarie Boschma–Laanstra in Sondel 45 jaar getrouwd.
Dinsdag 22 december a.s. zijn de heer en mevrouw De Boer-Kurpershoek in Nijemirdum 40 jaar getrouwd.
Zaterdag 2 januari a.s. zijn de hee r en mevrouw Baas-Kortstra in 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
geplaatst!
Winterwerkactiviteiten:
Gaan voorlopig niet door, i.v.m. de dringende adviezen van regering en de landellijke Protestantse Kerk.
Zingend de Kerstdagen beginnen.
Vanwege de verscherpte maatregelen vanwege de corona is het niet
meer mogelijk u/jouw hiervoor op te geven.
Er hebben zich al een aantal mensen opgegeven de limiet is bereikt;
jammer maar zo is het nu eenmaal.
Wij hopen dat we volgend jaar weer met iedereen dit bijzondere
moment kunnen beleven.
Wij wensen u/jouw Gezegende Kerstdagen.
Tiertje Geeske en Siety

Van berenjacht naar engelennacht.
Doe mee en zet ook een engel voor je raam.
In het begin van dit jaar zaten ouders met kinderen thuis en hadden ze veel plezier in het speuren naar beren achter
ramen. Een aantal mensen is al begonnen om nu engelen achter het raam te zetten die ouders met kinderen dan kunnen
gaan zoeken.
Als je er een licht bij plaatst of de engel verlicht kan er ook aan het einde van de middag of in de avond gezocht worden.
Lichtpuntjes in het donker

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

