Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 10, week 43:

Datum en tijd: 25 okt.2020
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
Afscheid en (her)intrede
ambtsdragers
09.30 uur
Ds. M. Wildeman en ds. S. de
Jong
Mw. T. Wiersma
Diaconie en Kerk

De Hoekstien:

De Haven:

GEEN DIENST
Gelover onder de open
hemel gaat niet door!

11.00 uur
Ds. S. de Jong
Mw. T. Wiersma
Diaconie en Kerk

Mededelingen.
Vandaag 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);
• De heer L. Westra (ouderling/voorzitter);
• mevrouw W. Hoogland-Feenstra (ouderling/scriba) zullen herbevestigd worden.
Kindernevendienst en oppas.
Vandaag is er kindernevendienst en kinderoppas in de Fontein en de Haven.
KERKDIENST NU VANUIT HARICH.
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, Balk,de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en
Harich-Ruigahuizen wordt uitgezonden a.s zondag vanuit Harich.
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:
• pastor Lieke Versluis en ds. Stephan de Jong.
Muziek en zang:
• Organist is: Pieter de Groot.
• Zangers zijn: Hendrikje Runia, Tiny Wildschut, Ina Bruinsma en Kristel Cnossen.
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:
mw. H.W. Tjalma en
dhr. Boy Schotanus, O’dum

en worden gebracht door:

fam. F.P. Deinum-Swart, N’dum
fam. Nadema–Graafsma, Sondel

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

Jappie & Botsje Stegenga en
Doede & José Hospes;
fam. P. Rienstra;
mw. Hinke de Vries.

Pastoraat.
mevr.N.Altena-Bruinsma ( Sondel) is opgenomen in het Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1 , 8561 ZK Sneek.
Mevr. H. Postma-Schilstra Nijemirdum is opgenomen en weer thuis gekomen uit het Antonius ziekenhuis
DRINGEND VERZOEK OM MONDKAPJES TE DRAGEN BIJ HET BETREDEN VAN DE KERK.
Deelname aan de diensten: laten we ons aan de regels houden.

Diaconiecollecte 25 oktober en 1 november Goed boeren in een lastig klimaat – Oeganda.
In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds
onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze
moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk
van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.
Bazaar praatje.
De aktie,,Stoofperenverkopen'' in onze 3 dorpen loopt goed!
De laatste peren zijn bijna verkocht!
Alleen hebben wij nog veel potjes met rode peertjes over, en deze moeten ook nog een goed plekje
krijgen, help U ook mee???
Denk en doe creatief,en verras iemand bij U in de buurt!!
De Bazaar commissie ONS
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.

Zondag 1 november 2020:

De Fontein:

Tijd:
Voorganger:
Organist:
Collecte
4 november a.s.: Dankstond
Tijd:
Voorganger:
Organist:

GEEN DIENST

De Hoekstien:
Fjoerstjinst
10.30 uur
Jan Peter Kruiger

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

19:30 uur
Ds. S. de Jong
Mw. T. Wiersma

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

