Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 10, week 35:
Datum en tijd: 30 aug.2020
Voorganger:
Organist:

De Fontein
GEEN DIENTS

De Hoekstien:
GEEN DIENST

De Haven:
09.30 uur
Ds. S. de Jong
Mw. Aaltje de Boer

Mededelingen.
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, 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 Maartje Wildeman
Muziek en zang:
• Wim van der Wel(orgel);
• Hendrikje Runia, Esther Koopman, Doekele Dijkstra en Jakob Minkema(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.
Diensten september
Vanaf 13 september a.s. 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. G Deinum-Koornstra in Balk en
fam. Boukes-Hendriks, Oudemirdum

en worden gebracht door:

Mw. H.Rienstra-Eliveld, Nijemirdum
Dhr Piet Heldring, Sondel

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

Anne en Wiepkje Hoogland en
Piet en Aagje Klompmaker;
mw. J. Feenstra;
fam. G. Hoekstra.

Pastoraat.
Mw. T. Ruiter Schra
is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Dhr. P. Trinks
is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Mw. A.Miedema-van Hijum
is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis.
Mw. Geke Smits
is in het MCL opgenomen geweest en weer thuisgekomen.
Tinus Muizelaar(O’dum)
heeft een operatie ondergaan en mocht weer thuiskomen.
Dhr T. de Lange is opgenomen geweest in het ziekenhuis en daarom verblijft mw. R de Lange tijdelijk in De Ielânnen,
Harste 11, 8602 JX Sneek
Huwelijksjubileum.
Emile en Jetske de Kleine-Bangma zijn 4 september a.s. 45 jaar getrouwd.
Nu er nog geen volledige kerkdiensten gehouden kunnen worden door het Corona-virus, verblijft
het TSJERKE PONKJE ook in quarantaine.
Maar u kunt helpen……uw gaven zijn welkom :voor de diaconie op:
NL55RABO 0305204424 tnv Collega van Diakenen PG ONS, ovv collectes.
en voor de kerkrentmeesters op:
NL23 RABO 0305035347, tnv Protestante gemeente ONS, ovv collectes.

Diaconiecollecte 6 september a.s.: Beiroet.
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft
van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware
economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk
netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!
“Mensen zijn in shock en totaal ontredderd,” vertelt Wilbert van
Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Libanon.
"Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd en
er zijn heel veel gewonden,” vult zijn vrouw Rima aan. Wilbert,
Rima en hun kinderen waren op het moment van de explosie
buiten de stad en zijn ongedeerd.
Dreigend tekort aan voedsel
Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een
nieuw probleem op. Ook graansilo´s in de haven zijn zwaar
beschadigd. Wilbert: “Daar maak ik me zorgen over. Nu is men
vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol.
Maar straks is er het probleem van tekort aan meel.”
Veel hulp nodig
Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd.
Mensen hebben niets meer. Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, zullen lokale
kerken en organisaties op korte termijn ondersteund worden bij het uitdelen van voedsel, kleding en hygiënematerialen. Op
de langere termijn zal geholpen worden bij het herstel van gebouwen en traumaverwerking.

Zondag 6 september 2020:
Tijd: 09.30 uur
Voorganger:
Collecte:

De Fontein:
startzondag

De Hoekstien:
startzondag

De Haven:
startzondag

Kijkt u ook op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pknONS en
www.facebook.com/jeugdclubONS
Startzondag 6 september 2020 “It goeie libben”
Op zondag 6 september 2020 zal de Startzondag van onze gemeente ONS plaatsvinden. Als gemeente gaan we de
verbinding met elkaar aan voor het Winterwerk. Helaas hebben we nog steeds te maken met het Coronavirus, waardoor
een “gewone” Startdienst niet haalbaar is. De voorbereidingscommissie heeft geprobeerd om toch een bijzondere dienst
in elkaar te zetten, uiteraard met inachtneming van de basisregels om uw en onze gezondheid zo goed mogelijk te
waarborgen.
U kunt de dienst bijwonen in één van de drie kerken “De Haven”, “De Hoekstien” of “De Fontein”. Hierbij gelden de
volgende richtlijnen:
Inloop vanaf 10.00 uur, aanvang dienst 10.30 uur.
Vol=vol, dus kom op tijd.
Ontvangst met koffie/thee door leden van de voorbereidingscommissie.
Uw gegevens zullen voorafgaand aan de dienst worden geregistreerd.
Houd 1,5 meter afstand tot iedereen, zowel buiten voor de kerk als in de kerk.
Kom alleen naar de kerk indien u en uw huisgenoten klachtenvrij zijn.
Voor kinderen van 0-4 jaar is er oppas van 10.15-11.30 achter de Hoekstien.
Indien u de dienst niet wilt of kunt bijwonen, dan kunt u de dienst thuis live volgen via de website kerkdienst.jcmusic.nl.
Op deze manier zullen we met elkaar in verbinding staan op verschillende locaties. Op een interactieve manier kunt u
deelnemen aan een quiz en in gesprek gaan met mede-gemeenteleden en de dominees. We nodigen u hierbij van harte
uit, thuis of in de kerk, om ook een schakel in deze verbinding te zijn.
Het thema dit jaar is “It goeie libben”. Waar denkt u aan bij “It goeie libben”? Wij dagen u uit om een afbeelding te maken
bij dit thema. Dit kan in de vorm van een foto, tekening, afbeelding, kaart of mooie tekst. Mail uw bijdrage uiterlijk vrijdag 4
september a.s. naar protestantsegemeenteons@gmail.com. Wij zien uit naar uw reactie!

Met vriendelijke groet,
De voorbereidingscommissie
Maartje Wildeman, Stephan de Jong, Lucas Westra, Albert Kisjes,
Gerrie van der Veen en Corrie Bangma

