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Jaargang 10, week 36: De Fontein: 
STARTZONDAG 

De Hoekstien: 
STARTZONDAG 

De Haven: 
STARTZONDAG 

Datum en tijd: 6 sep.2020 10.30 uur 10.30 uur 10.30 uur 

Voorganger: Ds. Stephan de Jong Ds. Maartje Wildeman Ds. Stephan de Jong 

Organist:    

VANAF 10.UUR IS ER KOFFIE IN AL DE DRIE KERKEN! 
 
Mededelingen. 
Vandaag zondag 6 september a.s bent u van harte uitgenodigd om de startzondag voor onze gemeente bij te wonen. Het 
thema is “it goeie libben”. In het kerkblad hebben wij de uitgebreide informatie met u gedeeld, zo ook de aanpassingen 
i.v.m  de gepaste afstand door de regels voor het Corona beleid.  
U bent van harte welkom in alle drie de kerken vanaf 10 uur, waar de koffie voor u klaar staat. Aanvang dienst is 
10.30 uur. Er is geen kindernevendienst, maar er zijn plankjes met kleurplaten voor de kinderen. Er is oppas in de ruimte  
achter de Hoekstien.  
Ook hebben wij locaties in Oudemirdum, bij Leon en Lisette (Jan Schotanuswei 54) en Fam. vd Weij (Gaestwei 30A). 
In Nijemirdum bij Fa. Buma (ingang Hoitebuorren en dan achter in de grote loods)  en in Sondel bij Fam. J. Smink 
(Sondelerdyk 4) daar kunt u ook live de dienst mee kijken en beleven in kleine groepjes.  
Indien u de dienst niet wilt of kunt bijwonen, dan kunt u de dienst thuis live volgen via de website 
http://kerkdienst.jcmusic.nl om 10.30 uur. 
Wij hopen met u allemaal, waar dan ook, verbinding te krijgen om samen “it goeie libben”te kunnen ervaren.  
Een hartelijke groet van de commissie van de startzondag. 
 
KERKDIENST NU VANUIT BALK. 
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, Balk,de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en 
Harich-Ruigahuizen wordt uitgezonden a.s zondag vanuit De Paadwizer, Balk. 
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. Stephan de Jong 
Muziek en zang: 

• Roelof van Luit (orgel); 

• Sietske Strampel, Mirjam Sinnema, Tedde Posthuma en Nel Kranenburg (zang). 
 
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. 
 
AANMELDEN VOOR DE KERKDIENSTEN is niet meer nodig. 
Vanaf 13 september gaan we weer twee diensten houden per zondag, zoals we vroeger gewoon waren. 
Gezien het aantal kerkgangers  in juli en augustus is het niet meer nodig u van te voren aan te melden.  
De overheid legt ons trouwens die regel ook niet op. Dat lijkt ons een stuk prettiger voor de kerkgangers. 
Maar er is ook een andere kant: vol is vol. Dat zullen we dienen te accepteren. We houden ons aan de richtlijnen: 
ieder zal bij binnenkomst zijn of haar naam en telefoonnummer moeten geven, anderhalve 
Meter afstand en niet zingen. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
Dhr Tinus Muizelaar en 
Mw. Nel Koelstra vd Pol, O’dum  en worden gebracht door: Jan en Baukje Hoekstra en Ruurdsje Bovee; 
dhr. D.J.Schotanus en 
fam. E .de Kleine-Bangma, N’dum en worden gebracht door: mw. J.de Kleine en fam. H. Bokma; 
dhr. P. Trinks, Sondel   en worden gebracht door: fam. Eppinga–Draaijer. 
Pastoraat. 
Mw. R.  de Lange is weer thuisgekomen uit de Ielannen. 
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Huwelijksjubileum. 
Emile en Jetske de Kleine-Bangma zijn 4 september a.s. 45 jaar getrouwd. 

 
Nu er nog geen volledige kerkdiensten gehouden kunnen  worden door het Corona-virus, verblijft 
het TSJERKE PONKJE ook in quarantaine. 
Maar u kunt helpen……uw gaven zijn welkom :voor de diaconie op: 
NL55RABO 0305204424 tnv Collega van Diakenen PG ONS,  ovv collectes.  
en voor de kerkrentmeesters op: 
NL23 RABO 0305035347, tnv Protestante gemeente ONS, ovv collectes. 
 
Diaconiecollecte 6 september a.s.: Beiroet. 
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft 
van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware 
economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk 
netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig! 
 “Mensen zijn in shock en totaal ontredderd,” vertelt Wilbert van 
Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Libanon. 
"Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd en 
er zijn heel veel gewonden,” vult zijn vrouw Rima aan. Wilbert, 
Rima en hun kinderen waren op het moment van de explosie 
buiten de stad en zijn ongedeerd. 
Dreigend tekort aan voedsel 
Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een 
nieuw probleem op. Ook graansilo´s in de haven zijn zwaar 
beschadigd. Wilbert: “Daar maak ik me zorgen over. Nu is men 
vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol. 
Maar straks is er het probleem van tekort aan meel.” 
Veel hulp nodig 
Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. 
Mensen hebben niets meer. Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, zullen lokale 
kerken en organisaties op korte termijn ondersteund worden bij het uitdelen van voedsel, kleding en hygiënematerialen. Op 
de langere termijn zal geholpen worden bij het herstel van gebouwen en traumaverwerking. 
 
13 september a.s. Avondmaals collecte: Kinderopvang en gezond koken - Zuid-Afrika 
In Zuid-Afrika woont slechts een derde van de kinderen bij beide ouders. Tweederde van de kinderen leeft in armoede en 
in ongezonde omstandigheden. Hoe kun je als kerk van betekenis zijn voor deze kinderen en hun families? Voormalig 
missionaris Attie van Niekerk helpt kerken deze kinderen en hun verzorgers te steunen. Doet u mee? 
In Mamelodi, een wijk ten oosten van de stad Pretoria, is hij met zijn organisatie NOVA een kinderopvang gestart. 
Coördinator Catherine Senyolo vertelt: ‘Kinderen kunnen iedere week naar deze opvang komen, zodat ze belangrijke 
waarden leren om een goed leven op te bouwen.” Dat gebeurt op een vrolijke speelse manier via muziek en theater. 
Catherine vertelt dat ook de ouders worden ondersteund: “Ze leren elkaar kennen. We bespreken onderwerpen die zij 
belangrijk vinden en nodigen soms gastsprekers uit.” 
Moeder Amily brengt haar dochtertje graag naar deze opvang. Ze is blij met de steun die ze krijgt bij de opvoeding, want 
het is goed als ouder er niet alleen voor staan. “It raises a village to grow a child”. 
Ze willen deze opvang, genaamd Chics, in de toekomst gaan uitbreiden naar veel meer Zuid-Afrikaanse kerken:: “We 
zoeken contact met kerken en mensen, die op deze manier langdurig willen bijdragen aan de ontwikkeling van een kind.” 
Ze werken hierin samen met bestaande centra voor kinderopvang.Naast het kinderprogramma heeft de organisatie ook 
energiezuinige kookovens ontwikkeld (de Basa Magogo), die veertig procent minder hout kosten en minder rook en 
fijnstof geven in huis. Het scheelt tijd en geld, is milieuvriendelijker, en de bewoners hebben minder last van infecties aan 
ogen en luchtwegen. Inmiddels zijn al meer dan 6500 ovens in gebruik in 28 dorpen in het N-oosten van Z-Afrika (nabij 
het Krugerpark). Met uw steun kan het demonstratieteam nog meer dorpen uitleg geven over deze gezonde ovens. 
 
AGENDA: 
Maandag 7 september: Kerkrentmeesters. 
 

 

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

Zondag 13 september 2020: De Fontein: De Hoekstien: 
Avondmaal 

De Haven: 

Tijd: 09.30 uur 11.00 uur GEEN DIENST 

Voorganger: Ds. S. de Jong Ds. S. de Jong  

Organist: Mw. T. Wiersma Mw. T. Wiersma  

Collecte Diaconie en Kerk Diaconie en Kerk  

http://www.pkn-ons.nl/
http://www.facebook.com/pknONS
http://www.facebook.com/jeugdcl#ubONS

