Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 10, week 49:
2e adventszondag
Datum en tijd: 6 dec. 2020
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:

De Hoekstien: Fjoerstjinst

09.30 uur
Ds. Y. Slik
Mw. J. Bekedam
Diaconie en Kerk

10.30 uur
Ds. M. Wildeman

De Haven:

Diaconie en Kerk

Mededelingen.
Vandaag is er Fjoertsjinst in de Hoekstien met als thema: Een mooie toekomst tegemoet.
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 de kerk in 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 voorganger zijn:
• Pastor Anke Versluis en Ds. Anke Oosting.
Muziek en zang:
• Organist is Pieter de Groot;
• Zangers zijn: Hendrikje Runia, Sietske Strampel, Wiebe Geertsma en Reindert Jan Postma.
Bloemengroet.
De bloemen gaan vandaag naar:
dhr. en mw. Eriks-Haarsma en
fam. Hoekstra-Strikwerda, O’dum

en worden gebracht door:

fam. Joh.v.d.Goot-Pietersma, N’dum
mw. N Altena-Bruinsma, Sondel

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

Pastoraat,
mw. G. de Zwart is
Janny Poorte
dhr. Fekke Aukema

Leny en Eppo Hillenius en
Auke en Berendina vd Veen;
mw. J. Akkerman;
mw. P.Smink.

opgenomen in het Antonius zkh, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek afd. D0 K67;
is na een val opgenomen in het Antoniuszkh, Bolswarderbaan 1, 8601ZK Sneek;
is weer thuis in Talmahiem na opname in het Anna Schotanus huis.

Huwelijksjubileum:
Theo en Betty Hospes-Boukes zijn op 10 december a.s. 45 jaar getrouwd.
Johannes en Anna van der Goot-Pietersma zijn op 3 december a.s. 50 jaar getrouwd.
Doop zondagmiddag 13 december a.s.
Op 13 december a.s. zal Julian Simon worden gedoopt, zoon van Geeske Hendriks en Gosse Boukes en broertje van
Jorinda, Joran en Jorn.
De Doop zal plaatsvinden in een extra middagdienst in de Fontein vanwege alle beperkingen in deze tijd.
Zo kunnen familie en vrienden deze mooie gebeurtenis toch meemaken.
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
geplaatst!
Winterwerkactiviteiten gaan voorlopig niet door.
In verband met de dringende adviezen van de regering en de landelijke Protestantse Kerk worden de activiteiten van het
winterwerk uitgesteld.
De overige vergaderingen en bijeenkomsten zullen ook zoveel mogelijk online plaats vinden of niet doorgaan.

Advents- en Kerstproject kindernevendienst.
De kinderen van de kindernevendienst gaan in Adventstijd hun eigen kerststal
maken om zich zo het kerstevangelie volgens Lucas nog meer eigen te maken.
De leiding van de kindernevendienst heeft daar pakketjes voor gemaakt die
inmiddels thuis zijn bezorgd. De stal kan tijdens de kindernevendienst gemaakt
worden of thuis.
Let op! in alle kerkdiensten deze periode wordt er kindernevendienst
aangeboden, behalve in de dienst op 6 december a.s in de Fontein.
Met 1 zondag uitgezonderd zijn er dus twee diensten om naar toe te gaan. Van
harte welkom!
Als het maximum van 30 personen is bereikt, is er na de dienst van 09.30 uur
nog een andere dienst waarheen gegaan kan worden.

Diaconiecollecte 13 december: Vrienden van School Lyndenstyn
De stichting werd op 7 oktober 1983 opgericht, om de gevolgen van de toenmalige zware bezuinigingen in de gehele
gezondheidszorg op te vangen voor het Kinderrevalidatiecentrum Lyndensteyn en de daarmee verbonden School
Lyndensteyn.
In 1988 ging de Cornelia Stichting Lyndensteyn evenwel op in de Stichting Revalidatie Voorzieningen Friesland. Hiermee
dreigde een einde te komen aan een duidelijke en overzichtelijke situatie: er waren nu meerdere locaties! Daarom besloot
de Stichting Vrienden van Lyndensteyn zich aan haar oorspronkelijke doelstelling te houden. Alle bijeengebrachte gelden
zullen uitsluitend gebruikt worden voor de extra's van de op School Lyndensteyn ingeschreven leerlingen. De manege
"Onder de Linde" valt mede onder deze zorg-op-locatie voor wat betreft paardrijlessen e.d.
Uit bovenstaande omschrijving blijkt, dat de stichting in de ruimste zin ondersteuning wil bieden aan projecten en
activiteiten, die niet binnen de normale exploitatie van school Lyndensteyn gefinancierd kunnen worden. Het betreft
aanvragen van individuele- en groepen leerlingen die om ondersteuning vragen.
De Stichting is, om bovengenoemde
doelstellingen te verwezenlijken,
afhankelijk van geregelde donateurs en
andere incidentele geldgevers. Deze
kunnen uit geheel Nederland afkomstig
zijn. De donateurs hebben veelal een
gevoelsmatige relatie met school
Lyndensteyn (gehad) als medewerker,
ouder, revalidant, leerling, familie. Het
bestuur ontplooit aanhoudend
activiteiten om bekend te blijven en de
geldstroom op gang te houden en de continuïteit van de Stichting zo te waarborgen.

Zingend de Kerstdagen beginnen.
Het is een goede traditie 1e kerstdag mee te lopen en te zingen door de stille donkere straten van Van Oudemirdum.
Nu in de coronatijd is alles anders maar we gaan wel zingen. Daarom is het belangrijk en noodzakelijk
Dat iedereen die meegaat zich aanmeld. We gaan dan in kleine groepjes door het dorp.
!!!!!Opgeven kan tot zondag 20 december!!!!
Het is de bedoeling dat we verzamelen om 06.55uur bij de Fontein in Oudemirdum.
Laten we er met en voor elkaar mooie Kerstdagen van maken.
Geeske tel:
571757
email: gwortman@live.nl
Tiertje
603709
tiertjehospes@gmail.com
Siety
572081
siety-dejong@gmail.com
Zondag 13 december 2020:
3e adventszondag
Tijd:
Voorganger:
Organist:
Collecte

De Fontein:

De Hoekstien:

De Haven:

09.30 uur
Ds. M. Wildeman
MW. T. Wiersma
Diaconie en Kerk

11.00 uur
Ds. M. Wildeman
MW. T. Wiersma
Diaconie en Kerk

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

