Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 12, week 27:
Datum en tijd: 3 juli 2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

Jaargang 12, week 28:
Datum en tijd: 10 juli 2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
09.30 uur
Evang. J. de Vries
Mw. J. Bekedam
diaconie en kerk
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons
Er is KND en oppas
De Fontein:
11.00 uur
Dhr E. Groeneveld
Dhr B. Weistra
Diaconie en Kerk
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons
Er is KND en oppas

De Hoekstien:
GEEN DIENST

De Haven:
11.00 uur
Evang. J. de Vries
Mw. J. Bekedam
diaconie en kerk
Er is KND en oppas

De Hoekstien:
GEEN DIENST

De Haven:
GEEN DIENST

Liederen en Schriftlezing.
Lied:
825: 1,5,7 – Lied 108: 1,2 – Lied 32: 2,4 - Lied 139: 1,2,3 – Lied 911: 1,2,3 – Lied 416: 1,2,3,4
Schriftlezing: 2 Timoth. 4: 1 t/m 10
Lied voor de dienst.
Elke maand zal dit meer of minder bekend lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het lied staande en
dan zingen we ook staande het ‘intochtslied’. Het lied voor de dienst van de maand juli is lied 975.
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag naar:
mw. A. de Jager-Halma en
Bennie en Karla Massink-Jansen, O’dum

en worden gebracht door:

Martine Postma-Veltman, N ’dum
mw. P. Smink-vd Meer, Sondel

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

Pastoraat.
Mw. Rina de Lange, Nijemirdum
dhr. J. Smink, Sondel
Nynke Koelstra, O’dum
dhr. T. Zandstra, Sondel

Gerrit en Thea Schra en
Lucia en Johan van der Weij;
mw. G. Bosma;
de fam. G. Hoekstra.

is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.
is opgenomen in Tjongerschans ziekenhuis, Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen
afd. 3 longafdeling.
verblijft nu permanent in de Ielânen, Harste 11, afd. Pollen, K13, 8602 JX Sneek.
verblijft in de Flecke voor revalidatie, Midstraat 10, 8501JP Joure

Huwelijksjubileum.
Op vrijdag 8 juli a.s. zijn Pier en Josefien Akkerman-Dooper Sondel 40 jaar getrouwd.
Overstapdienst.
Op 10 juli is a.s. de overstapdienst in de Fontein te Oudemirdum om 11.00 uur.
In deze dienst stappen 4 kinderen over, uit Nijemirdum zijn dat Maaike Altena,
Elske Beukens en Jesse Eppinga, uit Oudemirdum is dat Noa vd Weij, zij gaan
de kindernevendienst verlaten.
Deze kinderen en de kindernevendienst werken mee in deze dienst en het
beloofd een mooie dienst te worden,
iedereen is van harte welkom. Edgar Groeneveld zal deze dienst leiden.

UITNODIGING VRIJWILLIGERS BEDANKAVOND.
Een Kerk kan niet zoveel moois delen zonder alle vrijwilligers die binnen onze
gemeente een bijdrage leveren. Omdat we dit als kerkenraad zeer waarderen willen
we u allen, als vrijwilliger uitnodigen voor een gezellige avond. Tijdens deze avond
wwordt er gezorgd voor eten en drinken.
Ben je leiding van de kindernevendienst, club of TD, maakt u de kerkschoon, vouwt u
het kerkblad, bent u gids of zit je bijv. bij het streamteam of……………..
Kortom welk steentje u/jij ook bijdraagt aan onze kerk, we nodigen u graag uit op
Vrijdag 8 juli a.s. om 18.00 uur op de Hege Gerzen te Oudemirdum.
Graag opgeven voor dinsdag 5 juli bij Ivonne Tiemersma via mail: tiemersma@live.nl
of
een berichtje/telefoontje tel 06 25357707.
Graag dieetwensen ook doorgeven bij opgave.
Verlofperiode ds. De Jong.
Helaas is ds. De Jong getroffen door een hartinfarct. Hij is daarvoor behandeld en is met ziekteverlof. Daardoor zal hij de
komende periode geen werkzaamheden kunnen verrichten voor onze gemeente. Wij vragen aan u om hem en zijn vrouw
de tijd te gunnen die nodig is voor een spoedig herstel.
Diaconiecollecte 3 juli a.s.: Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst. ( India).
Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent.
Dat is ook wat als Kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst. Dat is wel anders in
India, daar worden duizenden Dalit kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen.
Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen. De
diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Agenda:
Maandag

4 juli:

Kerkenraad

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~

