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Jaargang 10, week 38: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 20 sep.2020 11.00 uur GEEN DIENST 09.30 uur 

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

Organist: Mw. A. de Boer  Mw. A. de Boer 

Collecte: Diaconie en Kerk  Diaconie en Kerk 

 
Mededelingen. 
Kindernevendienst en oppas beginnen weer!!! 
Naast dat we weer beginnen met onze vertrouwde rooster van twee kerkdiensten per zondag, gaat de kindernevendienst 
en oppas ook weer beginnen. 
Tot aan de herfstvakantie in één dienst per zondag, daarna hopelijk weer in beide diensten. 
Deze zondag is er kindernevendienst en oppas bij de dienst van 09.30 uur in Sondel. 
 
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. Stephan de Jong. 
Muziek en zang: 

• Pieter de Groot(orgel); 

• Sietske Strampel, Wiebe Geertsma, Annet Draaisma en Steven van der Sluis(zang). 
 
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! 
 
AANMELDEN VOOR DE KERKDIENSTEN is niet meer nodig. 
Vanaf 13 september jl. gaan we weer twee diensten houden per zondag, zoals we vroeger gewoon waren. 
Gezien het aantal kerkgangers  in juli en augustus is het niet meer nodig u van te voren aan te melden.  
De overheid legt ons trouwens die regel ook niet op. Dat lijkt ons een stuk prettiger voor de kerkgangers. 
Maar er is ook een andere kant: vol is vol. Dat zullen we dienen te accepteren. We houden ons aan de richtlijnen: 
ieder zal bij binnenkomst zijn of haar naam en telefoonnummer moeten geven, anderhalve 
Meter afstand en niet zingen. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
dhr. Hisse Zeldenrust en 
mw. Betsy de Jong, Oudemirdum en worden gebracht door: Fedde en Richtsje Visser en 

Evert en Antsje Hettinga; 
dhr. L. Aukema en 
fam. H. Wildschut, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. J. Postma en mw. J. Feenstra; 
mw. G. Smits-Boersma, Sondel  en worden gebracht door: mw. J. Veltman. 
 
Pastoraat. 
Mw. Ruiter-Schra is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 

Huwelijksjubileum. 
Fedde en Richtje Visser-Swart waren op 14 september jl. 60 jaar getrouwd. 
Jan en Elly Douma - Feenstra  waren op 16 september jl. 50 jaar getrouwd 
Froukje en Douwe Prins-Hoekstra zijn 23 september a.s. 25 jaar getrouwd 
De heer en mevrouw Wiersma-de Jong zijn 26 september a.s. 45 jaar getrouwd 

Overlijden. 
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Op 12 september jl. is overleden Pieter (Piet) Trinks. Hij is 76 jaar geworden. De dankdienst voor zijn leven was op 
17 september jl. in de Haven. De dienst werd gelivestreamd via www.hetafscheidvan.nl. Daarna was begrafenis op het 
kerkhof van de Fontein. 

 
In ons winterwerkprogrammaboekje staat dat mensen zich ook kunnen opgeven via het mailadres: 
ons.winterwerkprogramma@gmail.com. 
Helaas blijkt dit account niet goed meer te werken. 
Het account  protestantsegemeenteONS@gmail.com  kan beter gebruikt worden. 
 
Deelname aan de diensten: houdt u aan de regels. 
In sommige delen van ons land vlamt het coronavirus weer op. Gelukkig is Friesland hier nog van gevrijwaard en we 
hopen dat zo te houden. Daarvoor wordt ook uw medewerking gevraagd. Vandaar dat we nogmaals het volgende 
benadrukken:  

• Wacht buiten bij de kerkdeur (Fontein, Haven) of eventueel in de hal (Hoekstien) tot u naar binnen kunt. Houdt 
daarbij s.v.p. anderhalve meter afstand.  

• Bij de ingang worden uw naam en telefoonnummer opgeschreven.   

• 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.  

• U hoeft zich niet meer van tevoren aan te melden, maar als het maximale aantal kerkgangers is bereikt, kunt u 
niet meer naar binnen. In Oudemirdum is er plek voor 70 kerkgangers, in Nijemirdum deze zondag 40 (normaal 
50, maar vanwege het avondmaal wat minder), in Sondel gewoonlijk 40.  

• Houdt u zich alstublieft aan de richtlijnen en de aanwijzingen van de koster en de ambtsdragers. Kortom, wees 
verantwoordelijk voor elkaar. 

 
Diaconiecollecte 20 september Stay & Pray . 
"Ik (Bertineke) groeide op met de zorg voor mijn jongere zus Annelies. Zij heeft 
syndroom van down en een verstandelijke beperking. Hierdoor heb ik heel veel 
liefde voor deze doelgroep gekregen en hierdoor ook altijd gewerkt in de 
gehandicaptenzorg. Mijn ouders zagen dat de normen en waarden vanuit hun 
christelijke achtergrond niet voortgezet werden in zorginstellingen. Dit deed hen 
verdriet en was voor hen en mijzelf een zorg!  
Annelies kan door haar beperking niet voor zichzelf opkomen. Toch geeft geloof door haar opvoeding veiligheid en 
geborgenheid. Ik denk dat veel meer ouders ook een voortzetting zouden willen zien van hun christelijke input. In de 
grotere instellingen heb ik deze christelijk zorg niet kunnen vinden. 
Met het realiseren van woonzorg op Stay and Pray is mijn droom gerealiseerd! Namelijk een veilige woonplek voor mijn 
zus en nog zeven prachtige medebewoners in een kleinschalig christelijke setting." 
Het is ons verlangen om dit concept te vermenigvuldigen. Wanneer u voor uw zoon/dochter ook zo’n woon- plek wilt, 
horen wij graag van u. Bij meerdere aanmeldingen kunnen we met u een nieuw project  opstarten.     
 
Onder de open Hemel. 
Vorig seizoen hielden we Tsjerkekuiers:  wandelen met elkaar, ruimte voor gesprek, nadenken, mooie teksten. 
In dit seizoen ga we dit wat anders doen: bijeenkomen op een mooie plek in de natuur voor een moment 
van bezinning. “Geloven onder de open hemel”. De samenkomsten duren ongeveer een half uur. 
We beginnen met een proef van twee keer. Neem een klapstoeltje mee en evt. een paraplu. 
De eerste keer is deze zondag 20 september om 14.00u.  
Plaats bij de vijver in het Elfbergenbos. 
 
AGENDA: 
Maandag 22 september:  Ouderlingen. 
 

 

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

Zondag 27 september 2020: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: GEEN DIENST 09.30 uur 11.00 uur 

Voorganger:  Ds. T. Huttenga Ds. T. Huttenga 

Organist:  Mw. T. Wiersma Mw. T. Wiersma 

Collecte  Diaconie en Kerk Diaconie en Kerk 
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