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

Jaargang 11, week 44:
Datum en tijd: 31 okt. 2021
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
Koffiedrinken vd dienst
11.00uur
ds. S.de Jong
Tineke Wiersma
diaconie en kerk
kinderoppas en KND

De Hoekstien:

De Haven:

GEEN DIENST

09.30 uur
ds. S. de Jong
Tineke Wiersma
diaconie en kerk
kinderoppas en KND

De Hoekstien:
Fjoerstjinst
10.30uur
ds. S.de Jong

De Haven:

Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/
Jaargang 11, week 45:

De Fontein:

Datum en tijd: 7 nov. 2021
Voorganger:

09.30uur
mw. C.Tigchelaar,
Wommels

Organist:
Collecte:

Diaconie en Kerk
Kinderoppas

Diaconie en Kerk
Er is KND en kinderoppas

Koffiedrinken.
Er is vandaag in de Fontein voor de kerkdienst weer koffiedrinken om 10.00 uur.
Liederen en schriftlezing.
Lied 213: 1,2,5 – Lied:103c: 1,2 – Lied: 119: 1,2 – Lied:119: 5,6 – Lied:910 – 1,2;
Nehemia 7: 72 – 8: 8 en Exodus: 20 vers 5.
Woensdag 3 november a.s.: Dankdag voor Gewas en Arbeid.
Plaats:
De Haven
Tijd:
19.30 uur
Voorganger:
ds. S de Jong
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag naar:
Fam. Rienstra-Boschma en
Karst en Gerda Hoogland, O’dum

en worden gebracht door:

Dhr. P. Rienstra, Nijemirdum
Dhr. F. Smits, Sondel

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

Pastoraat.
Nynke Koelstra, Oudemirdum

is opgenomen in het Antoniusziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 Sneek.

Lucia en Johan vd Weij en Willem en
Tineke de Jong;
fam. Th.Stoker;
mw. R. Pietersma.

Huwelijksjubilea.
Op vrijdag 29 oktober jl. waren Inte en Akke Rienstra-Boschma(Oudemirdum) 45 jaar getrouwd.
Op maandag 1 november a.s. zijn Jelte en Uilkje Eppinga-Haitsma (Sondel) 55 jaar getrouwd.
Maatregelen:
De maatregelen die op advies van de landelijke PKN en de provinciale classis gevold worden zijn hieronder kort
opgesomd. Met klem vragen wij u om deze maatregelen op te volgen.
• Geef elkaar de ruimte
• Neem verantwoordelijkheid t.o.v. uzelf en uw medemens
• Gebruik desinfectiemiddel voor de handen en nog steeds geen handen schudden
• Vermijden van extra beweegmomenten, m.a.w. blijf op uw plaats
• Zingen mag weer, maar helaas nog steeds niet uit volle borst
• Collecteren is nog steeds zoals we het gewend zijn, bij de uitgang
• Bij mogelijke klachten blijf thuis.

Diaconiecollecte 31 oktober a.s.: Kerk versterkt werk en positie van boeren (Zuid-Sumatra) in Indonesië.
Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra, leert boeren op te komen voor hun rechten, traint
hen om hun land zo te verbouwen dat de grond gezond blijft en de opbrengst toeneemt. Yabima helpt hen ook bij het
opzetten van spaar- en kredietgroepen, zodat zij kunnen investeren in nieuwe zaden of een stalletje om hun producten
te verkopen. (voor meer info zie het kerkblad)
Diaconiecollecte Dankdag 3 novembera.s.: Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen in Bangladesh.
Diaconiecollecte 7 november: Samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen.
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een droog klimaat.
De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzaam en stabiele toekomst. Met een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een
stabiele samenleving waarin religies in vrede samenleven. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik
maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners
leven onder de armoedegrens.
AGENDA:
Dinsdag:
Woensdag:

2 november
3 november

Workshop Creatief
Dankdag voor Gewas en Arbeid

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~

