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

Jaargang 11, week 25:
Datum en tijd: 20 juni 2021
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
9.30 uur
Ds. S. Bakker
Mw. T. Wiersma
Diaconie en kerk
In deze dienst oppas en KND
deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

De Hoekstien:
11.00 uur
Ds. S. Bakker
Mw. T. Wiersma
Diaconie en kerk

De Haven:
GEEN DIENST

Koffiedrinken.
Vandaag 20 juni is er koffiedrinken na de dienst in de kerk de Fontein te Oudemirdum
De laatste dagmail.
Aan het begin van de coronacrisis, toen de kerkdiensten abrupt moesten ophouden, zijn we begonnen u elke dag een
mail te sturen. Daarin vond u een dagtekst en regelmatig ook actuele informatie. Zo probeerden we als kerk met u
contact te houden. Gelukkig kunnen de coronamaatregelen steeds verder worden versoepeld. We kunnen weer 's
zondags naar de kerk, nu met maximaal zestig mensen. Het is ook veiliger geworden nu zovelen al zijn gevaccineerd.
Vandaar dat we ons gaan beperken tot een wekelijkse mail, op zaterdagochtend. Hierin vindt u een mooie of prikkelende
tekst en informatie over de kerkdiensten. Ook zal de digitale kansel stoppen. In de laatste vier kon u kennismaken met de
twee met Pinksteren aftredende en twee aantredende ambtsdragers. In de komende tijd hopen we u weer te ontmoeten
rond de fysieke kansel in de kerk.
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag naar:
fam. de Graaf-Schotanus en
fam. Lohuizen-Peppelman, O’dum
dhr.J.Groenhof, Nijemirdum
fam. Talsma–Vd.d. Wensch, Sondel

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

Pastoraat:
Dhr. Douwe Kuipers

is opgenomen in het UMCG, Hanzeplein 1, 9713GZ Groningen.

Lucia en Johan vd Weij en fam. van Ommen;
fam. A.Bekedam;
fam. J. van der Goot.

Overlijden.
Op dinsdag 15 juni 2021 is overleden de heer Hisse Zeldenrust, in de leeftijd van 87 jaar.
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 19 juni in de Fonteinkerk en aansluitend de begrafenis op het
kerkhof van Oudemirdum.
Huwelijksjubileum.
Op vrijdag 25 juni a.s. zijn de heer en mevrouw D. en D. Rienstra- Geertsma Nijemirdum 45 jaar getrouwd.
Gemeenteavond 30 juni 2021.
Deze gemeenteavond wordt gehouden op 30 juni 2021 in De Hoekstien te Nijemirdum.
Vanaf 19.30 bent u van harte welkom en we hopen te starten om 20.00 uur. De regels
betreffende Corona moeten nog steeds worden nageleefd.
Registratie en het gebruik van een mondkapje tijdens de beweegmomenten zal nog nodig
zijn.
Natuurlijk is ook de 1½ meter nog van toepassing. Wilt u niet fysiek aanwezig zijn dan kunt u
de vergadering ook thuis volgen. Rechtstreeks kan de vergadering gevolgd worden via
https://kerkonline.frl/
ONS-blad contributie.
In het kerkblad staat standaard vermeldt dat u geacht wordt in april uw contributie voor het kerkblad
voor het lopende jaar over te maken. Velen hebben dit reeds gedaan, maar……….velen ook nog niet.
Degene die dit nog niet hebben gedaan zouden we willen verzoeken dit z.s.m. te doen.
Overmaken (€ 12,50) kan op rek.nr. NL23 RABO 0305 0353 47 t.n.v. Prot.Gem Oudem.- Nijem.Sondel o.v.v. “kerkblad + Naam en adres”.
Bij voorbaat dank!

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.
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 zestig 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.
Jaargang 11, week 26:
Datum en tijd: 27 juni 2021
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
11.00 uur
Ds. A. Bouman
Mw. J. Bekedam

De Hoekstien:
GEEN DIENST

De Haven:
9.30 uur
Ds. H. Gilliam
Mw. J. Bekedam
In deze dienst oppas en KND

deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

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

