Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 10, week 48:
Datum en tijd: 29 nov.2020
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
11.00 uur
Ds. S. de Jong
Dhr. W. vd Wel
Diaconie en Kerk

De Hoekstien:
GEEN DIENST

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

Mededelingen.
Vandaag is er een dienst in De Fontein en De Haven. Volgende week is er een Fjoertsjinst in de Hoekstien met als
thema: Een mooie toekomst tegemoet.
KERKDIENST NU VANUIT DE PAADWIZER.
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 zijn:
• Ds. Anke Oosting en ds. Maartje Wildeman.
Muziek en zang:
• Organist is: Bertha Harkema;
• Zangers zijn: Johannes Hospes, Jelle Lemstra, Tine Haantjes en Wybren de Boer.
Bloemengroet.
De bloemen gaan vandaag naar:
mw. H. Boersma-Schilstra en
naar Jorrit Pruiksma en
Johanna vd Veen, Oudemirdum
en worden gebracht door:
fam. G. Witteveen, Nijemirdum
en worden gebracht door:
dhr. W. van der Wel (organist), Sondel en worden gebracht door:

Piet en Janke de Jong en Jildou vd Zee;
fam. Y. Wiersma;
mw. R. Pietersma.

Overlijden:
Zaterdag 21 november jl. is overleden Ds. Kors den Hartog Nijemirdum, op de leeftijd van 93 jaar.
De begrafenis vond plaats op vrijdag 27 november op de begraafplaats van IJlst.
Op dinsdag 24 november jl. is overleden Jannie op de Hoek. Zij is de dochter van Titte en Sofia (overleden in 2018) op
de Hoek uit Oudemirdum. Jannie woonde sinds 18 jaar in Maykehiem in Sint Nyk. Ze werd 53 jaar.
De begrafenis vond zaterdag 28 november plaats op het hof rond De Fontein.

Huwelijksjubileum:
Johannes en Anna van der Goot-Pietersma zijn op 3 december a.s. 50 jaar getrouwd.
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
geplaatst!
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.
Advents- en Kerstproject kindernevendienst.
De kinderen van de kindernevendienst gaan in Adventstijd hun eigen kerststal maken om zich zo het kerstevangelie
volgens Lucas nog meer eigen te maken. De leiding van de kindernevendienst heeft daar pakketjes voor gemaakt die
inmiddels thuis zijn bezorgd. De stal kan tijdens de kindernevendienst gemaakt worden of thuis.

Let op! in alle kerkdiensten deze periode wordt er kindernevendienst aangeboden, behalve in de dienst op 6 december
a.s in de Fontein.
Met 1 zondag uitgezonderd zijn er dus twee diensten om naar toe te gaan. Van harte welkom!
Als het maximum van 30 personen is bereikt, is er na de dienst van 09.30 uur nog een andere dienst waarheen gegaan
kan worden.
PLAATSELIJKE GEMEENTEAVONDEN.
In deze bijzondere tijd is het organiseren van een gemeenteavond zoals we gewend zijn niet mogelijk. Toch meent de
kerkenraad dat het verstandig is om als gemeente samen te komen. Tijdens deze avonden kunnen we u informeren en
met u van gedachten wisselen over de onderwerpen zoals in die in de onderstaande agenda zijn opgesomd.
Daarom zijn er 3 plaatselijke gemeenteavonden belegd. Ze starten om 20.00 uur en de maatregelen zoals die genomen
moeten worden tijdens een kerkdienst, zijn ook nu van toepassing.
Plaats en datum:
Op 30 november in De Haven te Sondel.
Op 1 december in De Fontein te Oudemirdum.
Op 2 december in De Hoekstien te Nijemirdum.
Agenda:
1. Opening.
2. Rondvraag.
3. Begroting 2021 van:
A.
College van kerkrentmeesters;
B.
Diaconie.
4. Vooruitblik 2021.
5. Actualiteit met daarin o.a. de diensten (digitaal enz.).
6. Vertrek ds. Wildeman.
We hopen en vertrouwen dat deze avonden een bijdrage zullen leveren in het gemeentezijn.
Eventuele vragen en/of opmerkingen t.b.v. de rondvraag kunt u van tevoren schriftelijk indienen bij de scriba (Wiepkje
Hoogland–Feenstra, De Stobberoeier 7, 8567 KB Oudemirdum, 0514-571787) of via pkn-ons8@hotmail.com.
Zondag 6 december 2020:
Tijd:
Voorganger:
Organist:
Collecte

De Fontein:
09.30 uur
Ds. Y. Slik
Mw. J. Bekedam
Diaconie en Kerk

De Hoekstien: Fjoerstjinst
10.30 uur
Ds. M. Wildeman

De Haven:
GEEN DIENST

Diaconie en Kerk

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

