Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 12, week 36:

De Fontein:

Datum en tijd: 4 sep. 2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

GEEN DIENST

Jaargang 12, week 37:
Datum en tijd: 11 sep. 2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
11.00 uur
Ds. S de Jong
mw. Tineke Wiersma
Diaconie en Kerk
Er is oppas en KND

De Hoekstien:
Startzondag
09.30 uur
Ds. S. de Jong
Mevr.Jeannet Bekedam
Diaconie en Kerk

De Haven:

De Hoekstien:
GEEN DIENST

De Haven:
09.30 uur
Ds. S de Jong
mw. Tineke Wiersma
Diaconie en Kerk
Er is oppas en KND
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons

GEEN DIENST

Lied voor de dienst.
Elke maand zal dit meer of minder bekend lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het lied ZITTENDE
en dan zingen we STAANDE het ‘intochtslied’. Het lied voor de dienst van de maand september is lied 91A.
Liederen en Schriftlezing De Hoekstien.
Lied 276: 1,2,3 - ‘Heer, ik prijs uw grote naam’ - ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’ - ‘Thy word is a lamp unto my feet’ Lied 968: 1,2,5 (Een gelegenheidskoor zal de liederen zingen of meezingen).
Schriftlezing: Mattheüs 21,10-17
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag naar:
dhr. Molenaar en
dhr. Gerrit Schra, Oudemirdum

en worden gebracht door:

fam. Holtrop-Pietersma, N’dum
mw. T. Hogeterp-Smits, Sondel

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

Pastoraat.
dhr. J. Smink, Sondel
dhr. T. Zandstra, Sondel

verblijft in het Tjongerschansziekenhuis Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen.
verblijft in de Flecke voor revalidatie, Midstraat 10, 8501JP Joure.

Auke en Berendina v.d, Veen en
Tjeerd en Joke Bosma;
fam. P. Rienstra;
mw. C. Brouwer.

Overlijden.
Op 30 augustus jl. overleed plotseling Theunis Kraak. Hij werd 85 jaar. Theunis was weduwnaar van Wiepkje, die in
2009 overleed. Hij laat vier dochter en twee zoons achter. Theunis was een bekend gezicht in Sondel en in De Haven.
Hij was ruim dertig jaar koster van de kerk. We kenden hem als een vriendelijke man, recht door zee en gehecht aan
het oude vertrouwde. De afscheidsdienst vond plaats op zaterdag 3 september in De Haven.
In de dienst stond Psalm 23 centraal: ‘De Heer is mijn herder’.
Huwelijksinzegening 10 september a.s.
Op zaterdag 10 september a.s. trouwen Liesbeth Akkerman (dochter van Pier en Josefien Akkerman uit Sondel) en
Joost Versluis. De huwelijksinzegening vindt plaats in De Haven en begint op 17.00 uur.
Doop 11 september a.s.
Het zou al op 10 juli jl. gebeuren: de doop van Eva Suze, dochter van Hendrik en Martine Postma-Veltman, zusje van
Julia en Emma. Maar door ziekte van de dominee ging dat niet door. Nu dan hopelijk wel: op zondagochtend
11 september a.s. om 09.30 u. in De Haven.

Diaconiecollecte 4 september a.s.: Startzondag: MOLENAARS
KINDERFONDS.
In 2008 hebben Freeke en Bart Molenaar dit fonds opgericht, mede
dankzij mevrouw de Waard en mevrouw Stigter-van 't Sant.
Het Molenaars Kinderfonds (MKF) financiert kleinschalige projecten
die het leven van kinderen beter en aangenamer maken. Het gaat om
die ondersteuning die maakt dat kinderen weerbaarder, zelfstandiger
en minder afhankelijk worden.
Kinderen zijn krachtig, maar vaak zijn er omstandigheden die het kind
belemmeren zich te ontplooien. Alle kinderen, waar ook ter wereld,
moeten de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen. Ondersteuning
van kinderen verbetert de toekomst van de gemeenschap waarin het
kind opgroeit.

Diaconiecollecte 11 september a.s.: De kerk: een thuisplek voor jongeren.
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen,
aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving
is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en
andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun
aanwezigheid en talenten impact hebben.
“ Tsjerke merke “VANDAAG - De start van het nieuwe seizoen!
Wie maakt het mooiste filmpje op de “Tsjerke merke”
Het filmpje mag per whatsapp gestuurd worden naar
Anneke van der Veen.
Er wordt een prijs uitgereikt voor het mooiste filmpje.
Wil je verder weten wat je moet doen?
Kom dan naar de Tsjerke Merke, dan leggen wij je het uit.

Agenda:
Maandag
Woensdag

5 september:
7 september:

Kerkrentmeesters
Jeugdraad

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~

