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

Jaargang 11, week 39:
Datum en tijd: 16 sep. 2021
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
09.30 uur
Ds. M. Jans
Mw. A. de Boer
Diaconie en kerk

De Hoekstien:
GEEN DIENST

De Haven:
11.00 uur
Ds. M. Jans
Mw. A. de Boer
Diaconie en kerk

De Hoekstien:
Fjoerstjinst
10.30 uur
Gastpredikant

De Haven:

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

Jaargang 11, week 40:

De Fontein:

Datum en tijd: 3 okt. 2021
Voorganger:
Organist:
Collecte:

GEEN DIENST

09.30 uur
Ds. S. de Jong
Mw. J,. Bekedam
Diaconie en kerk

Diaconie en kerk
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

Vandaag is er weer koffiedrinken in de Fontein. Na de dienst van 09.30 uur
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag naar:
fam. Strampel en
Douwe en Antsje Schotanus, Oudemirdum

en worden gebracht door;

dhr.H. Postma en
mw. F. Eppinga, Nijemirdum
en worden gebracht door:
fam. de Vries–Westra, (Brekkenpolder) Sondel en worden gebracht door:
Pastoraat.
Siebe Postma Nijemirdum
Mw G. Pietersma-van Dijk, N’dum

Ruurdje Bovee en
Sjouke en Anneke vd Veen;
mw. A.Rienstra en mw. F.Draaijer;
mw. T. Hogeterp.

is opgenomen in het Antonius ziekenhuis Postbus 20000 8600 BA Sneek;
is weer thuis gekomen.

Winterwerk.
• Op woensdagmiddag 29 september a.s. start de Bijbelgespreksgoep weer.
Plaats: MFC ’t Klif.
Tijd: 13.30 – 15.00 uur.
• Op donderdagavond 30 september a.s. is er een avond met als thema “Een kleine geschiedenis van het wonder”.
Plaats: De Hoekstien.
Aanvang: 20.00 uur.
Diaconiecollecte 3 oktober a.s.: Noodhulp na aardbeving in Haiti – Haïti.
De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een zware
aardbeving. Er zijn inmiddels meer dan 2200 doden en ruim 12.000 gewonden
geteld. De verwoesting is enorm: 53.000 huizen vernietigd en 77.000 huizen en
260 scholen beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het
internationale kerkelijk netwerk. Uw steun voor Haïti is hard nodig!
Het epicentrum van de aardbeving (7,2 M) lag 125 kilometer ten oosten van de
hoofdstad Port-au-Prince. Vooral het zuidwestelijk schiereiland werd getroffen.
Hier hebben mensen geen toegang tot water, voedsel communicatie, vervoer
en elektriciteit. Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de plek van
bestemming doordat wegen zwaar beschadigd zijn.

Diaconie collecte 10 oktober a.s.: De Bijbel voor iedereen! - China
De kerk in China groeit, sinds 1987 met 10% per jaar! Kerk in Actie ondersteunt
deze groeiende kerk, via het NBG, met alfabetiseringprogramma's voor
laaggeletterden, bijbels voor jeugd, toerusting voor jeugdleiders en ouders en
met bijbelstudieboeken voor arme voorgangers.
Alfabetisering
Het merendeel van de Chinese christenen woont op het platteland. Een groot
deel van hen is on- of laaggeletterd, vooral vrouwen tussen de 60 en 80 jaar.
Toen zij jong waren, waren ze vaak te arm om onderwijs te volgen. Kerk in Actie
ondersteunt kerken bij het opzetten van alfabetiseringsklassen voor ouderen. Dit helpt hen het christelijk geloof beter te
begrijpen, maar leidt ook tot verbetering van hun kwaliteit van leven: ouderen hebben in bepaalde situaties recht op
financiële ondersteuning, maar weten dat vaak niet. De leraren van de alfabetiseringsklassen vertellen hen daarover.
Dankzij de lessen horen ze hoe ze zich daarvoor kunnen aanmelden en kunnen ze zelf hun handtekening zetten.
Bijbels voor jeugd
Door nieuwe regels in China is het moeilijk geworden om rechtstreeks kinderen en jongeren te bereiken. Zo mogen
jongeren onder de 18 jaar niet naar de kerk. In de steden hebben ouders het erg druk met hun werk en staan onder grote
financiële druk. Op het platteland worden veel kinderen door hun grootouders opgevoed, omdat hun ouders in de steden
werken. Ze zien hun ouders maar heel soms. In beide situaties hebben ouders vaak niet het vermogen om goed met hun
kinderen te communiceren. Ook voor gelovige ouders is dit een van hun grootste uitdagingen. Zelfs voorgangers hebben
cursussen in bijbels ouderschap nodig. Kerk in Actie ondersteunt de Raad Van Kerken in China om materiaal en
cursussen hierover te bieden aan jeugdleiders en ouders, en om Bijbels en bijbelstudiemateriaal te verspreiden onder de
jeugd.
Bijbelstudieboeken voor voorgangers
De kerk in China kent een tekort aan getrainde voorgangers en leiders. Dat is een grote uitdaging, omdat het aantal
christenen nog elk jaar toeneemt. Om arme theologiestudenten, voorgangers en leraren van bijbelscholen te
ondersteunen voorziet Kerk in Actie hen (via het NBG) van studieboeken bij de Bijbel. De meeste studenten zijn relatief
jong (18-30 jaar) en komen uit arme boerengezinnen. Ze kunnen maar nauwelijks hun schoolkosten betalen, laat staan
goede boeken voor hun studie en voorbereiding van hun preken.
Kom nu met zang.
In het winterwerkboekje kunt u lezen dat op 5 oktober 2021 en 14 maart 2022 “Kom nu
met zang” in de agenda staat. Dit wordt geleid door Yme en Tineke Wiersma. Op het
aanmeldformulier staat deze activiteit niet vermeld. Toch zou het handig zijn als u zich
hiervoor van te voren aanmeldt (niet verplicht overigens).
U kunt zich aanmelden door het op het aanmeldingsformulier erbij te schrijven, of door
een mailtje te sturen naar: ymetinekew@hotmail.com of door Yme en Tineke te bellen:
0514-571557.
Bij voorbaat dank.

AGENDA:
Maandag
Woensdag
Donderdag

27 sept.:
29 sept.:
30 sept.:

Moderamen
Start Bijbelgespreksgroep
Een kleine geschiedenis van het wonder

Zoals inmiddels wel bekend zal zijn worden de maatregels omtrent corona weer aangepast. Op advies van zowel de
landelijke PKN en de provinciale classis willen we graag daaraan meewerken. Met ingang van zondag 26 september a.s.
willen we duidelijk naar voren brengen wat de nieuwe punten zijn.
Kort opgesomd:
• Geef elkaar de ruimte
• Gebruik desinfectiemiddel voor de handen en nog steeds geen handen schudden
• Vermijden van extra beweegmomenten, m.a.w. blijf op uw plaats
• Zingen mag weer, maar helaas nog steeds niet uit volle borst
• Collecteren is nog zoals we gewend zijn, bij de uitgang
Bij mogelijke klachten thuisblijven
De registratieplicht is niet meer van toepassing.
Informatie.
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente kijken op onze website: www.pkn-ons.nl.

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

