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Jaargang 10, week 39: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 27 sep.2020 GEEN DIENST 09.30 uur 11.00 uur 

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

Organist:  Mw. J. Bekedam Mw. J. Bekedam 

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 Nijemirdum. 
 
KERKDIENST NU VANUIT NIJEMIRDUM. 
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 voorgangers zijn: 

• Ds. Anke Oosting en ds. Maartje Wildeman. 
Muziek en zang: 

• Jeannet Bekedam (orgel); 

• Johannes Hospes, Wybren de Boer, Esther Koopman en Reinder Postma (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: 
mw. T. Ruiter-Schra en naar 
mw. Miedema-van Hyum, O’dum en worden gebracht door: Gerrit en Thea Schra en Lucia en Johan vd Wey; 
fam .D. Prins-Feenstra, Nijemirdum en worden gebracht door: mw. A. Rienstra; 
dhr. J. Boschma, Sondel  en worden gebracht door: mw. F. Brouwer. 
 
Pastoraat. 
Durk Postma (Nijemirdum) ligt in het Antoniusziekenhuis, Bolswarderbaan 1 k.30, 8601 ZK te Sneek. 
 

Huwelijksjubileum. 
Froukje en Douwe Prins-Feenstra waren 23 september jl. 25 jaar getrouwd. 
Yme en Tineke Wiersma-de Jong waren 26 september jl. 45 jaar getrouwd. 
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Winterwerk. 
Mocht u nog niet het formulier voor het winterwerk hebben ingeleverd, het kan nog komende zondag in de kerk in de 
daarvoor bestemde doos. In het winterwerkboekje staan ook adressen van mensen bij wie dat kan. Helaas werkt het 
daarin weergegeven e-mailadres niet meer. 
Het account  protestantsegemeenteONS@gmail.com  kan beter gebruikt worden. 
 
Deelname aan de diensten: houdt u aan de regels. 
Het coronavirus komt weer sterk op. Ook in Friesland (en Gaasterland) zijn er onlangs besmettingen gemeld. We moeten 
alert blijven. Vandaar dat we nogmaals het volgende benadrukken: houdt u zich alstublieft aan de richtlijnen en de 
aanwijzingen van de koster en de ambtsdragers. Aanmelden hoeft niet, maar vol is vol. Wees verantwoordelijk voor 
elkaar. 

• 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 27 september a.s. Nieuwe kansen voor straatmeisjes – Ghana. 
In Ghana leven ruim 60.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie AG Care* vangt 
straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak en stimuleert hen om indien mogelijk terug te 
keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen. 
In de hoofdstad Accra leven 25.000 kinderen op straat. In het opvangcentrum Lifeline in 
Accra kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere meisjes die dat willen, kunnen 
weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen. Een 
enthousiast en deskundig team van docenten en begeleiders houdt zich intensief met de 
meisjes bezig. Ze leren in tien maanden tijd kleding naaien, make-up, sieraden maken of 
het kappersvak. Ook krijgen de meisjes psychosociale zorg. De organisatie werkt ook aan 
preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. 
Wat kan Kerk in Actie doen met uw bijdrage? 
• Een meisje medisch onderzoeken kost 20 euro 
• Een meisje een maand lang voeden kost 40 euro  
• Materiaal voor een vaktraining kost 55 euro  
• Een meisje herenigen met familie kost 100 euro  
• Een meisje een jaar begeleiden na vertrek kost 70 euro 
 
AGENDA: 
Maandag 28 september:  Moderamen. 
 

 

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

Zondag 4 oktober 2020: De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoerstjinst 

De Haven: 

Tijd: 09.30 uur 10.30 uur  

Voorganger: Ds. Maartje Wildeman gastpredikant  

Organist: Jeanet Bekedam   

Collecte    

mailto:protestantsegemeenteONS@gmail.com
http://www.pkn-ons.nl/
http://www.facebook.com/pknONS
http://www.facebook.com/jeugdcl#ubONS

