Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 10, week 47:

De Fontein:

Datum en tijd: 22 nov.2020
Voorganger:
Organist:
Collecte:

GEEN DIENST

De Hoekstien:
Herdenking
09.30 uur
Ds. M. Wildeman
Mw. T. Wiersma
Diaconie en Kerk

De Haven:
Herdenking
09.30 uur
Ds. S. de Jong
Mw. A. de Boer
Diaconie en Kerk

Mededelingen.
Vandaag is er een herdenkingsdienst in De Hoekstien en De Haven.
KERKDIENST NU VANUIT DE HOEKSTIEN.
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, Balk,de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en
Harich-Ruigahuizen wordt uitgezonden a.s zondag vanuit de Hoekstien in Nijemirdum.
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 Ds. Stephan de Jong.
Muziek en zang:
• Organist is Wim van de Wel;
• Zangers zijn Annet Draaisma, Nel Kranenburg, Jacob Minkema en Sietske Strampel.
Gedachtenisdiensten: beperkte ruimte.
Op 22 november willen we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden gedenken.
Vanwege het maximale toegestane aantal van 30 kerkgangers zult u begrijpen dat niet iedereen hierbij kan zijn. De
Kerkenraad heeft besloten dat in elk geval de familie van de overledenen worden uitgenodigd voor deze diensten. Zij
krijgen daar een brief over met meer informatie. De diensten zullen “live” worden uitgezonden. Wij roepen u op om deze
diensten via de computer bij te wonen, omdat er nu eenmaal geen plek meer is voor andere kerkgangers dan de
familie van de overledenen. http://kerkdienst.jcmusic.nl
Wij vinden het heel erg jammer dat het zo moet gaan en hopen en rekenen op uw begrip. Ook zal er in de
gedachtenisdiensten geen kindernevendienst worden gehouden. Dit omdat er naar alle waarschijnlijk geen of een zeer
beperkt aantal kinderen aanwezig zullen zijn. Er zal wel oppas zijn.
Bloemengroet.
De bloemen gaan vandaag naar:
mw. M. Bakker-Buma en
fam. Klein-vd Feer, Oudemirdum
fam. H. Gijzen-Boonstra, N’dum
mw. A. de Boer (organist), Sondel

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

Pastoraat.
Hiltsje Boersma-Schilstra, O’dum

verblijft na een ziekenhuisopname nu in Talma Hiem Balk, kamer 20.

Pyt en Aly Strikwerda en Murkje Breimer;
fam. J. Veldman;
mw. Fetje de Vries.

Huwelijksjubileurm:
Op 20 november a.s. zijn Hendrik en Ypie Gijzen-Boonstra, 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
website en Facebook: www.pkn-ons.nl of www.facebook.com/pknONS. Op woensdag wordt deze op You Tube
geplaatst!
Coronamaatregelen.
In onze dorpen en onze kerkelijke gemeente zijn verschillende mensen met het coronavirus besmet. Houdt u zich
alstublieft aan de richtlijnen en de aanwijzingen 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 de activiteiten van het
winterwerk uitgesteld.
De overige vergaderingen en bijeenkomsten zullen ook zoveel mogelijk online plaats vinden of niet doorgaan.
Ds. Maartje Wildeman heeft op 4 november jl. vernomen dat zij tot de nieuwe predikante is gekozen van de Protestantse
Gemeente Balk, en dat zij, mochten er deze week geen bezwaren tegen de gevolgde beroepingsprocedure ingediend
worden, zij op korte termijn een beroep kan verwachten.
Diaconiecollecte 29 november: Kerstvrouwen.
De inwoners en ondernemers van de gemeente Friese Meren worden via de pers, dorpskrantjes, kerkblaadjes,
schoolkranten, bladen van verenigingen en clubs, social media en posters opgeroepen om mensen aan te melden voor
een lichtje aan de hand van ons Aanmeld criteria en Aanmeldformulier op onze website www.kerst-vrouwen.nl.Daarbij
wordt er ook om ondersteuning gevraagd door middel van donatie en sponsoring van gelden, goederen en diensten.
De Kerst-vrouwen brengen een lichtje met de donkere dagen voor Kerst bij de
mensen die zijn aangemeld.
Het lichtje bestaat uit:
• Een kerstster (plant)
• Koffie of thee pakket met lekkers
• Bij overlijden een houten kerstster als symbool van de overledene
• En eventueel aangevuld met een gesponsorde waardebon
Het lichtje wordt mogelijk gemaakt door alle gesponsorde gelden, goederen en
diensten die wij hebben mogen ontvangen. Alle gesponsorde gelden en goederen worden ook weer in de eigen
omgeving uitgegeven. Op deze manier blijven alle giften in onze eigen gemeente en creëert het een win-win situatie voor
de stichting en alle sponsors en donateurs. De houten kerststerren worden op werk- en leerbedrijf houtwerkplaats de
Klamp (onderdeel van WIL / Alliade) gemaakt.
De lichtjes worden een aantal dagen voor Kerst door de Kerst-Vrouwen in de dorpen rondgebracht.
Zondag 29 november 2020:
Tijd:
Voorganger:
Organist:
Collecte

De Fontein:
11.00 uur
Ds. S. de Jong
Dhr. W. vd Wel
Diaconie en Kerk

De Hoekstien:
GEEN DIENST

De Haven:
09.30 uur
Ds. S. de Jong
Dhr. W. vd Wel
Diaconie en kerk

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

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je
hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.

