Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 10, week 32:
Datum en tijd: 9 aug. 2020
Voorganger:
Organist:

De Fontein
09.30 uur
Ds. S. de Jong
Dhr. W. van Wel

De Hoekstien:
GEEN DIENST

De Haven:
GEEN DIENST

Mededelingen.
KERKDIENST NU VANUIT Nijemirdum.
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, Balk,de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en
Harich-Ruigahuizen wordt uitgezonden a.s zondag vanuit De Hoekstien, Nijmirdum.
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 is:
• Ds. S. de Jong
Muziek en zang:
• Tineke Wiersma (orgel);
• Hendrikje Runia, Wybren de Boer, Dina Schram en Mirjam Sinnema (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.
Diensten augustus.
Op 16 augustus is er dienst in de Fontein te Oudemirdum en dan is de voorganger ds. Stephan de Jong. U kunt zich
opgeven voor deze dienst per e-mail: protestantsegemeenteons@gmail.com.
Het kan ook per telefoon bij de coördinator voor die zondag, Inte Rienstra: 06-19224684, 0514-571782. U kunt
zich aanmelden van maandag tot vrijdag 10 tot 14 augustus Uw opgave dient uiterlijk vrijdag om 18.00 uur binnen
te zijn! Het kan zijn dat u geen plek kunt krijgen. Dan bent u de zondag daarop als eerste aan de beurt, mits u zich dan
wel weer aanmeldt. We proberen dit zo eerlijk mogelijk aan te pakken. We vragen hiervoor uw begrip.
Bloemengroet.
De bloemen gaan vandaag naar:
Dhr. Jappie Stegenga en
mw. Hoogendoorn, Oudemirdum
dhr. D.Postma, Nijemirdum
dhr. G. Hoekstra, Sondel

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

Ids en Willie Smink en Ike Tine Andela;
mw. F. Draaijer;
mw. L. Dijkstra.

Pastoraat.
Dhr. T. de Lange is opgenomen geweest in het ziekenhuis en weer thuisgekomen hierdoor verblijft mw. R de Lange
tijdelijk in De Ielânnen, Harste 11, 8602 JX Sneek.
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.

Zondag 16 augustus 2020:
Tijd: 09.30 uur

Voorganger:
Collecte:

De Fontein:
Opgave gewenst
voor vrijdag 14
aug.a.s. 18.00 uur
Ds. S. de Jong

De Hoekstien:

De Haven:

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

