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

Jaargang 11, week 48:

De Fontein:

De Hoekstien:

Datum en tijd: 28 nov. 2021
Voorganger:
Organist:
Collecte:

09.30 uur
Ds. S. de Jong
Mw. J. Bekedam
Diaconie en Kerk
Kinderoppas en KND

GEEN DIENST

Jaargang 11, week 49:

De Fontein:

Datum en tijd: 5 dec. 2021
Voorganger:
Organist:
Collecte:

GEEN DIENST

De Hoekstien:
Fjoerstjinst
10.30 uur
Gastpredikant
Diaconie en Kerk
Kinderoppas en KND
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

De Haven:
DOOPDIENST
11.00 uur
Ds. S. de Jong
Mw. J. Bekedam
Diaconie en Kerk
Kinderoppas
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

De Haven:
9.30 uur
Ds. S. de Jong
Mw. T. Wiersma
Diaconie en Kerk
Kinderoppas
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

Liederen De Fontein

09.30 uur:

Lied 72: 1,4,7 - Lied 442: 1,2 – Lied 440: 1,3.

Liederen De Haven

11.00 uur:

Lied 413: 1,2,3 (dia 4) – ‘Laat de kind’ren tot mij komen’ vss.1,2 – Lied 442: 1,2
Liet 416: 1,2,3,4 (Frysk)
Lucas 2 : 1-5

Schriftlezing in beide diensten:

Vandaag zullen in de dienst in De haven te Sondel de volgende kinderen gedoopt worden:
- Rominke Johanna Hospes, dochter van Marten Hendrik en Marrit Alies Hospes–
Postma;
- Aaron Simon Maarten Kruiger, zoon van Christiaan en Anthonia Kruiger–Eppinga;
- Pieter Christiaan, zoon van Hendrik-Jan en Jeltje Eppinga-Draaijer.
Aan deze dienst zal ook ds. Jan-Peter Kruiger zijn medewerking verlenen.
Ook deze keer vragen we aan de gemeenteleden die de mogelijkheid hebben om de dienst
in De Haven digitaal te volgen, zoveel mogelijk hiervan gebruik te maken. De familieleden
kunnen dan de dienst fysiek bijwonen. Tijdens deze dienst is er kinderoppas en een
aangepast programma v.w.b. de kindernevendienst.
Deze dienst zal gestreamd worden, zie https://kerkonline.frl/ons

Een muzikaal gouden randje.
In de dienst in De Fontein zullen Sietske Tiemersma en Elly van de Meulen voor een muzikaal gouden randje
zorgen met gitaar en zang.
Er is vandaag géén koffiedrinken na de dienst in de Fontein!
Bloemengroet:
fam. van Ommen en
mw..T. Ruiter-Schra, Oudemirdum
fam. S.Postma-Schilstra, Nijemirdum
fam. Hospes-Kruiswijk, Sondel

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

Jildou vd Zee en Rinke en Joke Koopmans;
fam. Y. Wiersma;
mw. Heidi van der Werf.

Pastoraat.
Nynke Koelstra, Oudemirdum
Jan Kuiper, O’dum

verblijft de komende weken in UMCG Revalidatiecentrum, Beatrixoord,
Postbus 30.002, 9759 RA Haren;
opgenomen in Haren voor revalidatie voor tenminste 3 maand.
Adres: Jan Kuiper, UMCG Revalidatiecentrum Beatrixoord,
afd BO kamer 38, Postbus 30.002, 9759 RA Haren.

(GEEN) Gemeenteavond maandag 29 november 2021!
De geplande gemeenteavond voor maandag 29 november a.s. is i.v.m. de coronaregelgeving geannuleerd.
Helaas ziet de kerkenraad geen mogelijkheden om binnenkort deze gemeenteavond te verzorgen.
Wij proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Huwelijksjubilea.
Op woensdag 24 november jl. waren Sijbe en Hennie Postma-Schilstra, Nijemirdum, 50 jaar getrouwd.
Op donderdag 25 november jl. waren Karel en Martha van Ommen-Kuiper, Oudemirdum, 50 jaar getrouwd.
Op vrijdag 26 november jl. waren Jan en Anneke Westra-Folkertsma, Oudemirdum, 45 jaar getrouwd.
Diaconiecollecte 28 november a.s.: Kerken geven kinderen een toekomst – Moldavië.
In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar
het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en
liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te
worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.
Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen en hebben de handen ineengeslagen om kinderen een betere toekomst
te geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in kerken. Ze krijgen er volop
aandacht en zorg, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ook kunnen ze sporten en zijn er creatieve activiteiten
onder leiding van opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle
manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor de rest van hun leven.
Diaconiecollecte 5 decembera.s.: Steun in de rug voor jonge open kerk –
Marokko.
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen.
Steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en
blijven er deels wonen.
Ook stranden Afrikaanse migranten die via de woestijn Europa willen bereiken in
Marokko. Veel van deze Afrikanen zijn christen. Hierdoor groeit de kerk in Marokko.

Coronamaatregelen aangescherpt op advies van de landelijke PKN en Classis Fryslan.
• Draag een mondkapje zodra u het gebouw binnen gaat.
• Gebruik de aanwezige handgel bij binnenkomst.
• Zodra u op uw plaats bent mag het mondkapje afgezet worden, anders bij alle beweegmomenten een mondkapje
dragen.
• Geef elkaar de ruimte en denk aan de anderhalve meter.
• Gebruik alleen die plaatsen die aangegeven zijn met de kaartjes.
• Zingen mag weer, maar niet uit volle borst.
• Collecteren is nog zoals we gewend zijn bij de uitgang.
• Bij mogelijke klachten thuisblijven.
Neem uw verantwoordelijkheid ten opzichte van uzelf en uw medemens.
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~

