Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 12, week 21:
Datum en tijd: 22 mei 2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
11.00 uur
Ds. S. de Jong
Dhr. W vd Wel
Diaconie en kerk
Er is KND en oppas

De Hoekstien:
GEEN DIENST

Hemelvaartsdag:
Datum en tijd: 26 mei 2022
Voorganger:
Organist:
Jaargang 12, week 22:
Datum en tijd: 29 mei 2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
GEEN DIENST

De Hoekstien:
09.30 uur
ds. S.de Jong
mw T. Wiersma
De Hoekstien:
GEEN DIENST

De Fontein:
09.30 uur
ds. Y.Slik
mw.J.Bekedam
diaconie en kerk
Er is KND en oppas
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons

De Haven:
09.30 uur
Ds. S. de Jong
Dhr. W. vd Wel
Diaconie en kerk
Er is KND en oppas
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons
De Haven:
GEEN DIENST

De Haven:
11.00 uur
ds.A.Bouman
mw.J. Bekedam
diaconie en kerk
Er is KND en oppas

Lied voor de dienst.
Elke maand zal dit meer of minder bekend lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het lied staande en
dan zingen we ook staande het ‘intochtslied’. Het lied voor de dienst van de maand mei is lied 701.
Liederen en schriftlezing.
Lied:
701: 1,3,4 – lied 146: 1,3 – lied 868: 2,5 – lied 105; 1,3 – lied 755: 1,2 – lied 425.
Schriftlezing: Psalm 105: 1- 11.
Dopen.
Op zondag 22 mei a.s. tijdens de dienst in de Haven wordt Doutzen Marije v.d. Werf gedoopt. Zij is de dochter van
Gooitzen en Jacoba v.d. Werf–Westra en het zusje van Jilke Harm, Maaike Anna, Rianne Froukje en Rimmer Jan.
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag naar:
G.Deinum-Koornstra en
Mw. G.v.d. Zee-Wiersma,O’dum

en worden gebracht door:

mw. A.Schotanus-de Vries, N’dum
dhr.W.de Vries, Sondel

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

Pastoraat.
Nynke Koelstra O’dum
mw. Willy den Hengst-de Haan, O’dum
dhr. P.Strikwerda, O’dum
dhr.T. Zandstra, Sondel
dhr.P.Akkerman, Sondel
dhr.J.Stegenga , Sondel

Auke en Berendina v.d. Veen en
Lucas en Hanneke Westra;
fam. Y.Wiersma;
mw. H.v.d. Werf.

verblijft in de Ielânen, Harste 11, afd. Pollen, K13, 8602 JX Sneek.
is opgenomen in het Antonius ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601ZK Sneek.
is opgenomen in het Antonius ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek.
is opgenomen in het MCL ziekenhuis, Henri Dunantweg 2, 8934AD Leeuwarden.
wordt maandag opgenomen in het MCL, Henri Dunantweg 2,
8934AD Leeuwarden
is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Bijbelkring 25 mei a.s.
Woensdagmiddag hebben we weer Bijbelgespreksgroep
Plaats:
MFC ’t Klif
Aanvang:
13.30uur.

Oproep van de jeugdouderlingen.
De geslaagden zijn er dit jaar ook weer, het gaat om de geslaagden van het eerste diploma. We hebben uw hulp weer
nodig. Wil iedereen opletten en om zich heen de oren en ogen openhouden of er iemand in de buurt dit voorjaar examen
doet voor de middelbare school. Dus als het kan al voor dat ze examen doen graag doorgeven(potentiële geslaagden).
Het kan je dochter of zoon, buurmeisje, buurjongen, neef of nichtje zijn, de enige voorwaarde is dat hij of zij in één van
onze drie dorpen woont. Dus ook de kinderen die niet zijn aangesloten bij onze kerk. Op deze manier willen we de
“examenstress” voor ons als jeugdouderlingen minimaliseren.
Natuurlijk weten we niet of iedereen daadwerkelijk gaat slagen, maar daar komen we achter om dan een rondje te rijden
en navraag te doen en kijken we naar de vlaggen. HELP ONS !
Alvast bedankt voor de medewerking !
U/je kunt ons mailen of appen met de namen( t’liefst het adres erbij).
Tiertje tel: 0655595589 of mail: tiertjehospes@gmail.ccom
Hinke tel: 0640924863 of mail: hinke1967@gmail.com
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor: Missionair werk ( Pioniersplekken).
Pioniersplekken van de Protestantse Kerk zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers. Deze kerkplekken
vormen christelijke geloofsgemeenschappen waar het Evangelie gedeeld wordt op een manier waar mensen zich in
herkennen. De pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht wil een huiskamer voor de wijk zijn, waar men elkaar kan
ontmoeten. Kinderen en jongeren horen er helemaal bij. Voor hen is er in de Kidsclub en BadhuisForYouth alle ruimte
voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. Ze kunnen op verschillende momenten in de week chillen met
hun vrienden en vriendinnen, spelen met de spelcomputer en snacken rond etenstijd. Tijdens de wekelijkse bijbelclub
kunnen kinderen zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen en samen een spel spelen. Naast alle gezellige activiteiten
is er in de Zwijndrechtse pioniersplek ook tijd en ruimte voor persoonlijke gesprekken over levensvragen en zingeving.
Pinksterzondag.
Op Pinksterzondag 5 juni 2022 zal in De Fontein, om 09.30 uur een dienst van (her)bevestiging en afscheid van
ambtsdragers plaats vinden.
Bevestigd zullen worden:
mevrouw B. Stegenga - Klijnstra en mevrouw C. Bangma - Trinks als diaken.
De heer J. de Jong zal bevestigd worden als Kerkrentmeester.
Herbevestiging zal er zijn voor:
mevrouw G. Hendriks-Boukes als diaken en de heren H. Smink, Y. Wiersma en K. Haringsma voor de functie van
Kerkrentmeester.
Afscheid nemen:
de heren D.J. Wortman (Kerkrentmeester) en M.H.Hospes (diaken).
mevrouw B. Bokma-Akkerman, mevrouw J. Breimer- Fillet en de fam. P. v.d Zee-Wiersma hebben te kennen gegeven om
van hun functie als pastoraal werker te worden ontheven. Van hen wordt dan ook afscheid genomen.
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~

