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

Jaargang 11, week 23:
Datum en tijd: 6 juni 2021
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
09.30 uur
Ds. S. de Jong
Mw. T. Wiersma
Diaconie en Kerk
In deze dienst oppas en KND
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

De Hoekstien:
10.30 uur
gastpredikant

De Haven:
GEEN DIENST

Deze dienst is te volgen via
https://kerkonline.frl/ons

Weer naar de kerk - blijf voorzichtig.
De coronacijfers zijn nog hoog, maar er lijken wat verbeteringen op te treden. Toch zijn er ook in onze dorpen steeds
weer besmettingen. Wees bij de kerkgang daarom voorzichtig, zowel in het belang van de anderen als uzelf. U weet het
inmiddels wel: maximaal dertig kerkgangers (vol is vol), registratie bij binnenkomst, anderhalve meter afstand (bij
binnenkomst van de kerk en in de kerk; let op de aangegeven zitplaatsen), niet zingen en mondkapjes op bij binnenkomst
en vertrek.
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag naar:
ds. S. de Jong en Douwe Kuipers, O’dum

en worden gebracht door:

Fedde en Richtsje Visser
en Jelle Piet en Ciska Rienstra;

mw. D. Runia-Deinum en
dhr. S.Postma, Nijemirdum
mw. A. Hoekstra-Kooistra, Sondel

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

mw. F. Draaijer en mw. Akkerman;
fam. Hospes-Smink.

Pastoraat:
Dhr. Piet Klompmaker is opgenomen in het Antoniusziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601ZK Sneek.
Huwelijksjubilea:
Op woensdag 9 juni zijn de heer en mevrouw A. Eriks - S. Haarsma O’dum 55 jaar getrouwd.
Op vrijdag 11 juni zijn dhr. D. Osinga en mevr. IJ. Osinga-van der Veer O’dum 45 jaar getrouwd.
Op maandag 31 mei jl. waren de heer en mevrouw Samplonius–Spoelstra, Sondel 25 jaar getrouwd.
Op maandag 31 mei jl. waren de heer en mevrouw Stellingwerff–Altena, Sondel 25 jaar getrouwd.
Op zaterdag 5 juni jl. waren de heer en mevrouw Talsma–v.d. Wensch, Sondel 40 jaar getrouwd.

ONS-blad contributie.
In het kerkblad staat standaard vermeldt dat u geacht wordt in april uw contributie voor het kerkblad voor het lopende jaar
over te maken. Velen hebben dit reeds gedaan, maar……….velen ook nog niet
Degene die dit nog niet hebben gedaan zouden we willen verzoeken dit z.s.m. te doen.
Overmaken (€ 12,50) kan op rek.nr. NL23 RABO 0305 0353 47 t.n.v. Prot.Gem Oudem.- Nijem.- Sondel o.v.v. “kerkblad
+ Naam en adres”.
Bij voorbaat dank!
EINDEXAMEN…..een oproep aan jullie allemaal !
Wil iedereen opletten en om zich heen de oren en ogen openhouden of er iemand in de buurt dit
voorjaar examen doet voor de middelbare school, het gaat om de potentiële geslaagden (de jeugd
die dus examen gaan doen voor hun 1e middelbare schooldiploma).
Het kan je zoon of dochter, buurmeisje, buurjongen of je neef of nichtje zijn. De enige voorwaarde
is dat hij of zij in één van onze drie dorpen woont, dus ook de kinderen die niet aangesloten zijn bij
onze kerk.
Op deze manier willen we de ‘examenstress’ voor ons als jeugdouderlingen minimaliseren.
Natuurlijk weten We niet of ieder daadwerkelijk dan ook slaagt, maar daar komen we t.z.t. snel
genoeg achter, we kijken bv altijd eerst of er een vlag hangt.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Je kan ons mailen of appen met de namen (liefst het adres erbij).
Tiertje: tel 06-55595589/ mail: tiertjehospes@gmail.com
Hinke: tel 06-40924863/ mail: hinke1967@gmail.com

Digitale kansel.
De digitale kansel: iedere week een inspirerend filmpje U kunt deze zien via de website en Facebook:
www.pkn-ons.nl of www.facebook.com/pknONS/.
Informatie:
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente te rade gaan op onze website, en ook maakt onze predikant 1 x
per week een inspirerend filmpje. www.pkn-ons.nl of de facebookpagina van onze gemeente.
Jaargang 11, week 24:

De Fontein:

Datum en tijd: 13 juni 2021
Voorganger:
Organist:
Collecte:

11.00 uur
Ds. S. de Jong
Mw. A. de Boer
Diaconie en Kerk

De Hoekstien:
Fjoerstjinst
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~

