Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 10, week 30:
Datum en tijd: 26 juli 2020
Voorganger:
Organist:

De Fontein
GEEN DIENST

De Hoekstien:
GEEN DIENST

De Haven:
09:30 uur
Mw. Lieke Versluis
Mw. Tineke Wiersma

Mededelingen.
KERKDIENST NU VANUIT De Paadwizer, 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 is:
• Pastor Lieke Versluis.
Muziek en zang:
• Bertha Harkema (orgel);
• Nel en Johan Kranenburg, Auke van der Veen, Sijds Tichelaar en Jakob Minkema (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.
Diensten in juli en augustus.
Uit de peiling onder gemeenteleden bleek 63% voor het doorgaan met de digitale diensten te zijn en 37% voor hervatting
van de gewone diensten. Daarom gaan we beide doen.
We gaan in juli en augustus dus door met de digitale diensten. Daarnaast beginnen we weer voorzichtig met
kerkdiensten op zondagochtend. We respecteren de regels van de overheid en de landelijke kerk: niet zingen,
aanmelden verplicht, anderhalve meter afstand. In het kerkblad dat deze week verschijnt, vindt u alle informatie.
Op 2 augustus a.s. is er weer een dienst en dan is de voorganger ds. Stephan de Jong. U kunt zich opgeven voor
deze dienst per e-mail: protestantsegemeenteons@gmail.com Het kan ook per telefoon bij de coördinator voor die
zondag, Hetty Verkaik: 0514-582273, 06-25110518. U kunt zich aanmelden van maandag 27 juli tot vrijdag 31 juli.
Uw opgave dient uiterlijk vrijdag om 18.00 uur binnen te zijn! Het kan zijn dat u geen plek kunt krijgen. Dan bent u de
zondag daarop als eerste aan de beurt, mits u zich dan wel weer aanmeldt. We proberen dit zo eerlijk mogelijk aan te
pakken. We vragen hiervoor uw begrip.
Bloemengroet.
De bloemen gaan vandaag naar:
dhr. Geerling Visch en
naar mw. W. de Gast, O’dum
mw. G. Rienstra-Douma, N’dum
dhr. Jelle Bosma, Sondel
Pastoraat.
Dhr. Jappie Stegenga (De Ikebosker),
Mw. Geeske Hendriks, Oudemirdum
8601 ZK Sneek.

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

Murkje Breimer en Gadze en Tjalina Bokma;
mw. G.Bosma;
dhr. Theunis Kraak.

Oudemirdum is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis
is opgenomen in het Antoniusziekenhuis, Kamer 263, Bolswarderbaan 1,

Huwelijksaankondiging.
Op 5 augustus a.s. treden Edze Westra en Rianne Hettinga in het huwelijk. De inzegening van het huwelijk zal die dag
plaatsvinden in De Fontein. Dit, helaas, in besloten kring vanwege de beperkende maatregelen in verband met de
Corona-epidemie.

ONS BOEK.
U wordt uitgenodigd om mee te doen met het maken van een boek van en voor ONS-gemeente. ONS boek dus. Het
boek zal bestaan uit korte teksten en portretfoto’s van gemeenteleden.
Zo wordt het dus eigenlijk ook een ontmoetingsboek. De vraagt luidt:
Lever een tekst in van max.150 woorden over iets wat je aanspreekt,
een eigen tekst, een lied, gedicht, herinnering etc.
Dit kan ieder zelf doen, of als paar of gezin. Ook graag een foto van
u/jou of jullie zelf.
Het is de bedoeling dat ieder het boek op de startzondag (6
sept.a.s.)ontvangt.
Hoe meer mensen er mee doen, hoe waardevoller het boek wordt.
Mocht u het lastig vinden om zelf een tekst te vinden of te schrijven, we
helpen u graag.
Dat geldt ook voor het maken van een portretfoto. Neem dan contact
op met ds.Maartje Wildeman(tel; 593781) of ds.Stephan de
Jong(tel;593640).
U hebt tot 31 juli a.s. de gelegenheid om uw bijdrage in te sturen. Graag per mail naar:
protestantsegemeenteons@gmail.com
of in de bus bij ds Maartje Wildeman, Lyklamawei 13, N’dum of Ds. Stephan de Jong, De Flechtreed 43, Oudemirdum.

Nu er geen kerkdiensten gehouden kunnen worden, door het Corona-virus, verblijft het TSJERKE
PONKJE ook in quarantaine.
Maar u kunt helpen……uw gaven zijn welkom :voor de diaconie op:
NL55RABO 0305204424 tnv Collega van Diakenen PG ONS, ovv collectes.
en voor de kerkrentmeesters op:
NL23 RABO 0305035347, tnv Protestante gemeente ONS, ovv collectes.

Zondag 2 augustus 2020:
Tijd: 09.30 uur

Voorganger:
Collecte:

De Fontein:
GEEN DIENST

De Hoekstien:
Opgave gewenst voor
vrijdag 24 juli 18.00 uur
Zie elders op dit blad
Ds. S. de Jong
Dicaconie en ker

De Haven:

GEEN DIENST

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

