Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 10, week 23:
Datum en tijd: 7 juni 2020
Voorganger:
Muziek en Zang:

De Fontein
GEEN DIENST

De Hoekstien:
GEEN DIENST

De Haven:
GEEN DIENST

Mededelingen.
KERKDIENST NU VANUIT De Paadwizer, Balk.
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, en Balk, wordt uitgezonden a.s zondag vanuit De Paadwizer in
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 9.30uur.
De voorgangers zijn:
- ds. Maartje Wildeman en
- ds. Stephan de Jong.
Muziek en Zang:
- Wim van der Wel (orgel);
- Gerda Tiemersma en Dina Schram;
- Johannnes Hospes en Sietske Strampel (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 twee keer per week een inspirerend filmpje. U kunt deze zien via
de website en Facebook: www.pkn-ons.nl of www.facebook.com/pknONS.
Bloemengroet.
De bloemen gaan vandaag naar:
mw. Prause-Odendaal en naar
mw. Geertsma-Dijkman, O’dum
dhr. S. Postma, Nijemirdum
mw. Antonia Eppinga–Kruiger,Sondel
Pastoraat.
Mevrouw. N.Altena-Bruinsma

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

Tannie de Boer en Willem en Tineke de Jong;
fam. J.Veldman;
mw. F. de Vries.

is tijdelijk voor revalidatie in de Flecke Midstraat, 8501 AP Joure.

Tsjerkekuier 14 juni a.s.
Deze maand is er elke zondagochtend een Tsjerkekuier vanuit de
Hoekstien om 09.30 uur.
Een uurtje wandelen, stilte, teksten en gesprek. We houden ons aan
de anderhalve meter-regel en het deelnemersaantal mag niet meer
zijn dan 30 personen. Daarom is het noodzakelijk dat u zich van
tevoren aanmeldt. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Om deel te nemen op zondag 14 juni .a.s. kunt u zich aanmelden tot
vrijdagavond 12 juni a.s., 18.00 uur.
Dit graag via het volgende e-mailadres:
protestantsegemeenteons@gmail.com
Als u geen e-mail hebt, dan kunt u bellen naar:
ds. Stephan de Jong, tel. 593614
Nu er geen 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.

Diensten van en door de MWG in 2020.
Door het Coronavirus zijn wij als MWG ONS genoodzaakt om de vijverdiensten voor dit jaar te laten vervallen.
Dit omdat het nog steeds onzeker is, of wij de diensten kunnen organiseren en aan welke regels we zouden moeten
voldoen.
Ook is er inmiddels een afzegging van de zanggroep, welke haar medewerking had toegezegd voor de 2e vijverdienst op
zondag 2 augustus a.s. Ook zij durfden het niet aan.
Door al deze onzekerheden hebben wij daarom besloten dit jaar geen vijverdiensten te organiseren.
Wij hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten bij de vijverdiensten.

Zondag 14 juni 2020:
Tijd:
Voorganger:

De Fontein:
GEEN DIENST

De Hoekstien:
GEEN DIENST

De Haven:
GEEN DIENST

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

PEILING EVENTUELE HERVATTING KERKDIENSTEN.
De kerkenraad overweegt om vanaf begin juli de kerkdiensten van onze gemeente te hervatten.
De diensten via internet zullen dan stoppen. Elke zondagochtend zal er in zowel De Haven,
De Hoeksteen als De Fontein een dienst worden gehouden.
De overheid legt wel regels op om dit mogelijk te maken:
• 1,5 meter afstand, aan ieder wordt een plaats gewezen/dus u kunt niet zomaar ergens gaan zitten, en in deze
kerkdiensten kan niet worden gezongen.
• Ieder zal zich in de week ervoor steeds moeten aanmelden en bezoekers van buiten kunnen in principe niet
worden toegelaten.
• Een andere mogelijkheid is door te gaan met de diensten via internet en pas rond begin september de
kerkdiensten te hervatten.
Voor een goed besluit is het voor de kerkenraad heel belangrijk uw mening te weten. De vraag is daarom of u één van de
volgende keuzes wilt aankruisen.

Naam/namen niet verplicht:

Als de kerkdiensten vanaf juli worden hervat, zal/zullen wij (één keuze aankruisen)
a.
b.
c.
d.

Zeker weer komen
Waarschijnlijk komen
Waarschijnlijk niet komen
Zeker niet komen

U kunt uw reactie doorgeven t/m dinsdag 9 juni a.s. voor 18.00 uur.
Het liefst uw reactie mailen naar protestantsegemeenteons@gmail.com, of anders via het
strookje in de brievenbus doen bij:
- Tiertje Hospes, Sonderleane 1, Sondel.
- Ds. Maartje Wildeman, Lyklamawei 13, Nijemirdum of
- Ds. Stephan de Jong, De Flechtreed 43, Oudemirdum.
Of telefonisch doorgeven aan ds. Stephan de Jong tel: 0514-593640

