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

Jaargang 11, week 27:
Datum en tijd: 4 juli 2021
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
9.30 uur
Ds. M. Jans
Mw. J. Bekedam
Diaconie en kerk
In deze dienst oppas en KND
deze dienst wordt uitgezonden
via https://kerkonline.frl/ons/

Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag naar:
mw. Geertsma-Dijkman en
dhr. P. Strikwerda, Oudemirdum
fam. D. Rienstra-Geertsma, N’dum
Fam. Hoogland–Piersma, Sondel

De Hoekstien:
11.00 uur
Ds. M. Jans
Mw. J. Bekedam
Diaconie en kerk

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

De Haven:
GEEN DIENST

Hotze en Eke Piersma en Piet en Alie Salverda;
MW. G. Altenburg;
fam. Bergsma–Smink.

Pastoraat:
Dhr. Douwe Kuipers is weer thuisgekomen uit het UMCG, Groningen.
Huwelijksbevestiging.
Door Kristianne Talitha Bosma en Jelte Gerrit Eppinga is de bevestiging van hun huwelijk aangevraagd op 9 juli a.s.
om 16.00 uur in De Haven te Sondel.
Huwelijksjubileum.
De heer en mevrouw D.J. Schotanus–J. Risselada, Nijemirdum zijn op maandag 5 juli a.s. 25 jaar getrouwd.
Diaconiecollecte 4 JULI -Coronahulp in Nepal.
Tot voor kort werkten tienduizenden Nepalese arbeidsmigranten in India, maar
door de coronamaatregelen raakten ze hun baan kwijt en keerden ze terug
naar hun dorpen in Nepal. De gevolgen voor de arme Nepalese bevolking zijn
groot. Gezinnen kunnen de inkomsten van de arbeidsmigranten niet missen,
omdat de werkloosheid in het eigen land hoog is.
Samen met lokale partnerorganisaties deelt Kerk in Actie voedselpakketten uit
aan teruggekeerde arbeidsmigranten en hun families. Ook helpen we hen met
het opzetten van een pluimveebedrijf of een groentekwekerij en het effectief
bewerken van landbouwgrond, zodat ze kunnen voorzien in hun dagelijkse
levensbehoeften. Dat geeft perspectief voor een toekomst in hun
geboortestreek en zijn ze niet genoodzaakt elders geld te verdienen onder
mensonterende omstandigheden.
Coronahulp wereldwijd
Wereldwijd worden mensen worden ziek, raken hun baan kwijt en lijden honger. Kerk in Actie heeft al voor 1,5 miljoen
euro aan extra noodhulp verleend voor bijvoorbeeld voorlichting over Covid-19, voedselhulp en hygiënepakketten. Maar
hulp blijft dringend nodig!
1. Kerk in Actie wil kerken wereldwijd ondersteunen met:
2. Voedsel aan de meest kwetsbaren
3. Hygiënepakketten
4. Medische zorg
5. Financiële steun aan de meest kwetsbaren
6. Preventiecampagnes
Diaconiecollecte 11 JULI - Kerk versterkt werk en positie van boeren (Zuid-Sumatra) in Indonesië.
Om als boer te leven in Zuid Sumatra is niet eenvoudig. Veel boeren zijn arm en conflicten over land komen veel voor.
Yabima leert boeren om voor hun rechten op te komen en hoe ze zo kunnen verbouwen dat hun land gezond blijft en de
opbrengst van de gewassen toeneemt.
Sommigen boeren wonen op grond waar de overheid hen graag ziet vertrekken, zodat grote bedrijven zich hier kunnen
vestigen. Ze biedt weinig publieke voorzieningen om zo de boeren te ontmoedigen in de regio te blijven. Anderen zijn
arm, omdat hun grond te weinig oplevert.

Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid Sumatra, helpt
kleine boerengroepen: ze biedt technische ondersteuning bij
(ecologische) landbouwmethodieken; ze helpt hen spaar- en
kredietgroepen op te zetten, zodat ze kunnen investeren in nieuwe
zaden of karretje waarop ze hun producten kunnen verkopen.
Daarnaast is Yabima begonnen met het opzetten van activiteiten voor
mensen met verschillende religies en etnische achtergronden. Het
aantal conflicten in hun regio is de laatste jaren toegenomen en graag
wil Yabima van hun grote netwerk en goede naam gebruik maken om
een tegenbeweging te starten. “Zuid Sumatra is een huis voor
iedereen.”

Diensten van en door de MWG in 2021.
Ondanks de onlangs aangekondigde versoepelingen, hebben wij als MWG ONS toch moeten besluiten geen
vijverdiensten te organiseren in 2021. Mede omdat er bij de vijver haast geen ruimte is om 1,5 meter afstand tussen een
ieder aan te houden en omdat het niet mogelijk is geweest om goede voorbereidingen te treffen.
Dit samen met het feit dat zanggroepen ook pas sinds kort weer mogen oefenen en dus nog niet klaar zijn voor optredens
en wij daardoor geen beroep op hen kunnen doen voor medewerking aan de vijverdiensten.
Al met al is er voor ons als MGW ONS geen mogelijkheid om op de juiste manier vijverdiensten te organiseren.
Wij hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten bij de vijverdiensten.
Missionaire Werkgroep ONS: Douwe Jan Schotanus, Doede Hospes, Wouter Veltman en Tineke Zuidema
Versoepelingen.
Vanuit de landelijke P.K.N. is het advies afgegeven dat er meer mogelijkheden zijn om weer naar de kerk te gaan.
• Er mag weer gezongen worden.
• De 1½ meter afstand moet wel in acht worden genomen.
• De registratieplicht is nog wel van toepassing.
Langzamerhand zijn er weer meer mogelijkheden, maar blijf alert en denk aan en om elkaar.
Informatie.
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente kijken op onze website: www.pkn-ons.nl.

Jaargang 11, week 28:
Datum en tijd: 11 juli 2021
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
11.00 uur
Ds. S. de Jong
Mw. A. de Boer
Diaconie en kerk

De Hoekstien:
GEEN DIENST

De Haven:
09.30 uur
Ds. S. de Jong
Mw. A. de Boer
Diaconie en kerk
In deze dienst oppas en
KND

deze dienst wordt uitgezonden
via https://kerkonline.frl/ons/

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

