Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 10, week 45:
Datum en tijd: 8 nov.2020
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
11.00 uur
Ds. S. de Jong
Mw. J. Bekedam
Diaconie en kerk

De Hoekstien:
09.30 uur
Ds. S. de Jong
Mw. J. Bekedam
Diaconie en kerk

De Haven:
GEEN DIENST

Mededelingen.
Vandaag is er kindernevendienst en kinderoppas in de Hoekstien en de Fontein.
KERKDIENST NU VANUIT DE PAADWIZER.
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, Balk,de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en
Harich-Ruigahuizen 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 09.30 uur.
De voorganger zijn:
• ds. Anke Oosting.
Muziek en zang:
• Zangers zijn: Geeske Wortman, Dina Schram. Wiebe Geertsma en Ina Bruinsma.
• Aan de dienst werkt ook mee: kinderkoor Prelude o.l.v. Roelien Braam.
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. Op woensdag wordt deze op You Tube
geplaatst!
Bloemengroet.
De bloemen gaan vandaag naar:
Tjalina Bokma-Pruiksma en
Akke Rienstra-Boschma, O’dum
fam. A.Haarsma-,Postma, N’dum
dhr. W. de Vries, Sondel

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

Pastoraat.
Mw. N. Altena-Bruinsma, Sondel
Mw. Tjalina Bokma, Oudemirdum
Dhr. P. Klompmaker, Oudemirdum
Mw. Akke Rienstra, Oudemirdum
Hiltsje Boersma-Schilstra, O’dum

is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis.
is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis.
is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis.
is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis.
verblijft na een ziekenhuisopname nu in Talma Hiem Balk, kamer 20.

Geeske Hendriks en Rinke en Joke Koopman;
mw. T. Veen;
mw. T. Hogeterp.

Overlijden.
Op 5 november is overleden mevr. Eeuwk Deinum - de Boer te Balk, in de leeftijd van 93 jaar.
De afscheidsdienst, in besloten kring, is op maandag 9 november om 14.30 uur in De Haven te Sondel. Daarna is de
begrafenis op het kerkhof van Sondel.
Coronamaatregelen.
In onze dorpen en onze kerkelijke gemeente zijn verschillende mensen met het coronavirus besmet. Houdt u zich
alstublieft aan de richtlijnen en de aanwijzingen van de koster en de ambtsdragers. Laat u leiden door uw gezond
verstand en uw verantwoordelijkheidsgevoel.
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.

Ds. Maartje Wildeman heeft op 4 november jl. vernomen dat zij tot de nieuwe predikante is gekozen van de Protestantse
Gemeente Balk en dat zij - mochten er deze week geen bezwaren tegen de gevolgde beroepingsprocedure ingediend
worden - op korte termijn een beroep kan verwachten.
Diaconiecollecte 15 november Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen – India.
In India breken veel meisjes hun opleiding voortijdig af, terwijl er al weinig kans
is op goed werk. Velen trouwen jong. Als dan later hun man overlijdt, groeien bij
veel vrouwen de problemen zich boven het hoofd: ze worden als weduwen
gediscrimineerd, vluchten soms in alcohol of prostitutie en kunnen niet langer
voor hun kinderen zorgen. Sommigen hebben HIV. Samen met kerken in
Noordoost-India zorgt het Priscilla Centrum ervoor dat deze vrouwen hun leven
weer op de rit krijgen. Ze leren vaardigheden om in hun levensonderhoud te
voorzien, groeien in eigenwaarde en bouwen aan hun geloof in God.
Het Priscilla Centrum gebruikt de kerkgebouwen als opleidingscentrum en
vraagt de kerken het cursusgeld te betalen voor tien vrouwen. Deze vrouwen
krijgen ook bijbellessen, psychische hulp en soms tijdelijk onderdak. Na
ongeveer vijf jaar neemt de kerk het over en verhuist Priscilla het
opleidingscentrum naar een andere kerk. Zo verspreidt het werk zich over de hele regio.
Bazaar praatje.
De aktie,,Stoofperenverkopen'' in onze 3 dorpen loopt goed!
De laatste peren zijn bijna verkocht!
Alleen hebben wij nog veel potjes met rode peertjes over, en deze moeten ook nog een goed plekje
krijgen, help U ook mee???
Denk en doe creatief,en verras iemand bij U in de buurt!!
De Bazaar commissie ONS

Zondag 15 november 2020:
Tijd:
Voorganger:
Organist:
Collecte

De Fontein:
Herdenking
09.30 uur
Ds. S. de Jong
Dhr. W. vd Wel
Diaconie en Kerk

De Hoekstien:
GEEN DIENST

De Haven:
Fryske Tsjinst
09.30 uur
Ds. L. Durksz
Mw. A. de Boer
Diaconie en kerk

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

