Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 10, week 40:

De Fontein:

Datum en tijd: 4 okt.2020
Voorganger:
Organist:
Collecte:

09.30 uur
Ds. M. Wildeman
Jeanet Bekedam
Diaconie en Kerk

De Hoekstien:
Fjoerstjinst
10.30 uur
Gastpredikant

De Haven:
GEEN DIENST

Diaconie en Kerk

Mededelingen.
Kindernevendienst en oppas beginnen weer!!!
Naast dat we weer beginnen met onze vertrouwde rooster van twee kerkdiensten per zondag, gaat de kindernevendienst
en oppas ook weer beginnen.
Tot aan de herfstvakantie in één dienst per zondag, daarna hopelijk weer in beide diensten.
Deze zondag is er kindernevendienst en oppas bij de Fjoertsjinst van 10.30 uur in Nijemirdum.
KERKDIENST NU VANUIT HARICH.
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, Balk,de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en
Harich-Ruigahuizen wordt uitgezonden a.s zondag vanuit HARICH.
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.
Muziek en zang:
• Organist is: Pieter de Groot;
• Zangers zijn: Johannes Heegsma, Auke van der Veen, Geeske Wortman en Wiebe Geertsma.
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. Op woensdag wordt deze op You Tube
geplaatst!
Bloemengroet.
De bloemen gaan vandaag naar:
Fam. de Jong-vdVeen en
mw. Jellie Bouma-Stegenga, O’dum
mw. F.Eppinga-Veldstra, N’dum
dhr. R. Veltman, Sondel

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

fam van Ommen en mw.Geertje Haringsma;
mw. G.A.Rienstra;
mw. De Vries.

Overleden.
Op zondag 27 september jl. is overleden: Lipkje Hospes-Van der Kloet op 97-jarige leeftijd. De laatste jaren woonde zij
in De Finke te Koudum.
De afscheidsdienst en de begrafenis hebben plaatsgevonden op vrijdag 2 oktober jl. in Nijemirdum.

Huwelijksjubileum.
Froukje en Douwe Prins-Feenstra waren 23 september jl. 25 jaar getrouwd.
Yme en Tineke Wiersma-de Jong waren 26 september jl. 45 jaar getrouwd.
Pastoraat.
Durk Postma (Nijemirdum) is dit weekend terug uit het ziekenhuis, maar moet er volgende week weer worden
opgenomen voor een operatie.

Diaconiecollecte 4 okt Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen – Libanon.
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige
burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven
in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië. De
vluchtelingen daar leven in extreme armoede.
Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke
organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en
helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen
deze kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en
bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en
hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire
voorzieningen.
Ondersteun kerken bij hun hulpverlening:
• een hygiënepakket voor vrouwen (ondergoed, maandverband, zeep, shampoo) kost € 17;
• een rugzak met schoolspullen is € 23;
• een matras kost € 50;
• voor € 150 krijgt een gezin een kledingpakket;
• voor € 200 een pakket met huishoudelijke artikelen;
• met € 296 volgt een vrouw een vakopleiding;
• voor € 329 krijgt een gezin een maand lang warme maaltijden.
Diaconiecollecte 11 okt Fryslân foar Rwanda – Rwanda.
Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda. Het is één van de
kleinste Afrikaanse landen, slechts acht keer groter dan Friesland en bovendien even
groen. Maar waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van
duizend bergen.
Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda!

Deelname aan de diensten: DRINGEND VERZOEK OM MONDKAPJES TE DRAGEN BIJ HET BETREDEN VAN DE
KERK.
Zoals u uit de media hebt kunnen vernemen: de coronabesmettingen nemen zorgwekkend toe. Ook in Friesland, waar
het risiconiveau van “waakzaam” naar “zorgelijk” is gegaan. Inmiddels zijn er in Gaasterland diverse berichten van
besmettingen. Vandaar dat we het dringende advies van Kabinet en Tweede Kamer over het dragen van mondkapjes
overnemen.
Bij het betreden en verlaten van het kerkgebouw, draag een mondkapje. Wanneer u bent gaat zitten, kan het af. Mocht u
het mondkapje hebben vergeten, bij de ingang van de kerk kunt u er één krijgen.
Verder zullen er buiten de kerk vakken worden aangegeven om gemakkelijker de anderhalve meter afstand te kunnen
bewaren voor het betreden van de kerk.
We herhalen de regels:
• Bij de ingang worden uw naam en telefoonnummer opgeschreven. Dit dient elke keer dat u komt te gebeuren,
ook al bent u bekend.
• Een van de ambtsdragers zal u een plaats wijzen in de kerk. In de regel is dat zover mogelijk van de ingang,
zodat latere kerkgangers u zo weinig mogelijk hoeven te passeren.
• We moeten accepteren dat we niet altijd kunnen zitten waar we gewend waren te zitten.
• Jassen graag meenemen de kerk in. Vanwege de anderhalve meter afstand is er genoeg plaats deze naast u
neer te leggen.
• Bij het verlaten van de kerk graag degenen bij de ingang als eersten laten gaan, daarna de mensen die verder
van de deur zitten. Zo voorkomen we kruisend verkeer.
• U hoeft zich niet meer van tevoren aan te melden, maar als het maximale aantal kerkgangers is bereikt, kunt u
niet meer naar binnen. In Oudemirdum is er plek voor 70 kerkgangers, in Nijemirdum 50 en in Sondel 40
Houdt u zich alstublieft aan de richtlijnen en aanwijzigingen van de koster en de ambtsdragers.
Laat u leiden door uw gezond verstand en uw verantwoordelijkheidsgevoel.
Zondag 11 oktober 2020:
Tijd:
Voorganger:
Organist:
Collecte

De Fontein:
11.00 uur
Ds. T. Osinga
Dhr. W. vd Wel
Diaconie en Kerk

De Hoekstien:
GEEN DIENST

De Haven:
09.30 uur
Ds. T. Osinga
Dhr. W. vd Wel
Diaconie en Kerk

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

