Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 12, week 11:
2e zondag 40-dgn tijd
Datum en tijd: 13 mrt.2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:

De Hoekstien:

De Haven:

09.30 uur
Ds. S. de Jong
Mw. T. Wiersma
Diaconie en kerk
KND en oppas
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

GEEN DIENST

11.00 uur
Ds. S. de Jong
Mw. T. Wiersma
Diaconie en kerk
KND en oppas

Jaargang 12, week 12:
3e zondag 40-dgn tijd
Datum en tijd: 20 mrt.2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:

De Hoekstien:

De Haven:

11.00 uur
Ds. S. de Jong
Mw. T. Wiersma
Diaconie, kerk en
jeugdcollecte bij de deur
KND en oppas

09.30 uur
Ds. S. de Jong
Mw. T. Wiersma
Diaconie, kerk en
jeugdcollecte bij de deur
KND en oppas
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

GEEN DIENST

Vandaag is er na de dienst van 09.30 uur koffiedrinken in de Fontein.
Liederen en Schriftlezingen.
Lied 998: 1,2,3 - Lied 62: 1,4 - Lied 1005: 1,5 - Lied 98: 1,2 - Lied 800: 1,3,4 - Lied 755: 1,2
Schriftlezing: Exodus 13,3-10
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag naar:
dhr en mw. Lohuizen-Peppelman en
dhr en mw. Smink-de Kroon, O’dum
Esri Schotanus, Nijemirdum
Dhr. S. L. A. Piersma, Sondel
Pastoraat.
Jan Kuiper
Siny Kuiper (Oudemirdum)
Nynke Koelstra

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

Tannie de Boer en Evert en Antsje Hettinga;
fam. R.Nadema;
mw. H. de Vries.

is thuisgekomen uit het ziekenhuis
verblijft in Revalidatiecentrum Noorderbreedte, afd 3, kamer A 13,
Borneastraat 40, 8934 AD Leeuwarden.
verblijft nu in het Anthoniusziekenhuis in Sneek.

Dopen
Op 20 maart a.s. om 11.00 uur word in De Fontein Isa Nora Strampel, dochter van Hindrick Strampel en Annemarie
Ketelaar en zusje van Daniël gedoopt.
Lied voor de dienst.
Door de onregelmatige en andersoortige diensten tijdens de coronatijd is het ‘lied voor de dienst’ verdwenen. De
kerkenraad heeft besloten dit lied voorafgaand aan de dienst weer in te voeren. Elke maand zal dit meer of minder
bekend lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het lied zittend, voorafgaand aan de bemoediging en de
groet. Bij de bemoediging en groet gaan we staan. Vervolgens zingen we ook staande het ‘intochtslied’. Het lied voor de
dienst van februari is Lied 162.
Hier even een mededeling namens Edgar Groeneveld onze kerkelijk werker:
Het mailadres dat wij eerder op de website en in de nieuwsbrief hebben vermeld
kerkelijkwerker@pkn-ons.nl kan vanaf heden worden gebruikt!!!

Op woensdagavond 9 maart, de dag van bidstond, werd de opbrengst van de 40-dagenkalender
bekendgemaakt.
Bart Molenaar, vergezeld van zijn dochter Hanna, gaven eerst een uiteenzetting van het project in Migori
in Kenia, Afrika, wat door grote inzet mede van Freeke tot stand gekomen was. Onderwijs voor
kansarme kinderen.
Hierna werd het geld overhandigd namens de groep door Janny Poorte. € 1.102,00
Een prachtig bedrag, waar Bart en Hanna heel blij mee waren.
Er zijn 400 kleine en 15 grote 40-dagenkalender verkocht.
Hartelijk dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet en ook zoveel gegeven heeft voor het goede
doel, onderwijs in Migori voor kansarme kinderen.
Kom nu met zang.
Op maandagavond 14 maart a.s. is er weer een avond voor wie van zingen houdt en voor
wie onbekende liederen vertrouwde liederen mogen worden. De avond wordt geleid en
begeleid door Yme en Tineke Wiersma.
Plaats:
De Hoekstien.
Aanvang:
20.00 u.
Ouderencontactmiddag
dinsdag 15 maart is er weer ouderencontactmiddag is in MFC it Klif om 14.30 uur.
Diaconiecollecte13 Maart a.s.: Kerk zijn doe je met elkaar-Nederland.
In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog.
Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Kerk in
Actie wil lokale kerken in arme regio's van Nederland ondersteunen. In 2019 zijn
drie proefprojecten gestart waarbij wordt uitgezocht wat de beste en meest
effectieve manier is om dit te doen.
Deze projecten zijn met name gericht op kinderen die in armoede leven.

Diaconiecollecte 20 maart a.s. Noodhulp & rampenpreventie-Ethiopië.
Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en
heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor
afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat
patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen aan de nieuwe
situatie.
Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen
verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruiken een weeralarm dat
aangeeft, wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk
mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als
de oogst tegenvalt.

Agenda:
Maandag

14 maart

Dinsdag

15 maart

Komt nu met zang
Diaconie
Ouderencontactmiddag 14.30 uur MFC It Klif
Jeugdraad

Coronamaatregelen.
De overige maatregelen zijn niet meer van toepassing per 25 februari maar blijf uw verantwoordelijkheid nemen t.a.v.
uzelf en de mensen om u heen.
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~

