Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 12, week 32:
Datum en tijd: 7 aug. 2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
11.00 uur
Ds. W. Beekman
Mw. J. Bekedam
Diaconie en kerk
Er is oppas.
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons

De Hoekstien:
GEEN DIENST

De Haven:
09.30uur
Ds. W. Beekman
Mw. J. Bekedam
Diaconie en kerk
Er is geen oppas

Jaargang 12, week 33:
Datum en tijd: 14 aug. 2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
09.30 uur
Mw. A. Adema
Mw. T. Wiersma
Diaconie en Kerk
Er is oppas
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons

De Hoekstien:
11.00 uur
Mw. A. Adema
Mw. T. Wiersma
Diaconie en Kerk
Er is geen oppas

De Haven:
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 juli is lied 719.
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag naar
dhr. en mw. R. Koopmans-Dijkstra
en mevr. A. Anepool, Oudemirdum

en worden gebracht door:

Mw. W. Feenstra, Nijemirdum
dhr. J. Stegenga, Sondel

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

Pastoraat.
mw. Murkje Breimer-Groenhof
dhr. J. Smink, Sondel
dhr. T. Zandstra, Sondel

is weer thuisgekomen uit het Antoniusziekenhuis Sneek.
verblijft nu in De Linde revalidatie, Thialfweg 44, 8441PW Heerenveen.
verblijft in de Flecke voor revalidatie, Midstraat 10, 8501JP Joure.

Auke en Willeke Veldman en Piet en
Janke de Jong;
mw. F. Eppinga;
mw. N. de Vries.

Kofje moarn.
Afgelopen woensdag was het de derde koffieochtend
in de Fontein in Oudemirdum. Het was weer een prachtige opkomst.
Mooi om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie of thee en wat lekkers Ook leuk te zien dat mensen
die nog zolang in Oudemirdum zijn komen wonen ook komen, zo leer je direkt wat mensen kennen, je hebt nu even tijd
om met elkaar te praten.
Zelf leer ik zo ook weer wat mensen.
Last minute.
Last minute dat zie je vaak als aanbieding als u voor bv de helft van het geld een mooie reis
kan maken.
Wij als jeugd en jonge gezinnen bieden u dit aan, en wat het voordeel is u hoeft niet te boeken.
Iedereen mag binnen lopen mensen uit de dorpen, toeristen.
Weet u welkom.
Woensdag 10 augustus a.s. is er weer de voor een aantal van u welbekende koffie ochtend, in de Fontein in
Oudemirdum van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Dit is de laatste in de rij, weet u van iemand die wel behoefte heeft om te gaan, maar het moeilijk vind om te gaan, vraag
degene mee de drempel is laag, en het is super gezellig.
Wij staan weer voor u klaar om u te ontvangen. We hopen weer op een mooie opkomst.
Groetend Edgar Groeneveld.

Een portie opgeruimdheid
Een volle kan met lach
Een blikje boordevol geduld
Ook op de drukste dag
We kruiden met wat humor
Wat blijdschap kan er in
Een mespuntje verdraagzaamheid
En heel veel goede zin
Spreid dan een beetje warmte
Geef hier en daar wat licht
Garneer het met wat vrolijkheid
En met een blij gezicht
Dit is het recept van het leven,

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~

