Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com

Jaargang 12, week 4:
Datum en tijd: 23 jan.2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
09.30 uur
Ds. Y. Slik

De Hoekstien:
11.00 uur
Ds. Y. Slik

Diaconie en kerk
Er is KND en Oppas
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

Diaconie en Kerk
Er is KND en Oppas

Jaargang 12, week 5:
Datum en tijd: 30 jan.2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
11.00 uur
Ds. A. Adema

De Hoekstien:

Diaconie en kerk
Er is KND en Oppas

De Haven:

De Haven:
09.30 uur
Ds. A. Adema
Diaconie en kerk
Er is KND en Oppas.
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

Liederen en schriftlezing.
Lied 67 : 1,2,3 - Lied 100: 1,2,3,4 - Lied 218 : 1,5 - Lied 1005: 1,2 - Lied 534: 1,2,3,4 - Lied 313: 1,3,4 - Lied 425.
Schriftlezingen: Jesaja 61: 1-9 en Lucas 4: 14-21
IT GIET OAN.
Dat zijn de woorden die begin januari klonken, als je de tv aanzetten.
Het was 4 januari jl. 25 jaar geleden dat de Elfstedentocht voor het laatst gereden werd.
16 januari jl. was voor mij de dag het “It giet Oan”; ik was al begin januari begonnen maar de
kerkelijke bevestiging vond die dag plaats.
Ondanks het kleine aantal wat aanwezig mocht zijn, was de dienst prachtig.
Maar u die ook niet aanwezig kon zijn heeft gereageerd, er werd mij een tas overhandigd met
allemaal kaarten wat waren het er veel, ik werd er stil van.
Van jong tot oud heeft gereageerd, wat bemoedigend.
Ik kreeg in de dienst een mooi overlevingspakket en een prachtig bloemstuk, nogmaals tige tank jer.
Mijn mailadres is: kerkelijkwerker@pkn-ons.nl
Per telefoon/Whatsapp ben ik bereikbaar via nummer: 06-33036376.
Hartelijke groet, Edgar Groeneveld
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag naar:
Bauke de Jong en Klaske Wagenaar en
Evert en Antje Hettinga-Nauta, O’ dum en worden gebracht door:
dhr. Th. Stoker, Nijemirdum
en worden gebracht door:
mw. K.M. Smink-Mous , Sondel
en worden gebracht door:

Jappie&Jolly Stegenga en Hielke&Hannie Smink;
Feikje Draaijer;
fam. Eppinga–Draaijer;

Overlijden.
Op woensdagochtend is overleden Geert van der Goot op 84 jarige leeftijd. Geert woonde vrijwel heel zijn leven aan
de Skouleane, op de boerderij bij de Wyldemerk. Geert was een markant mens. Hij leefde na de dood van zijn ouders
alleen op de boerderij met zijn honden. Maar hij had veel goede contacten met mensen uit de buurt en was altijd bereid
om te helpen. Het geloof was voor Geert een van de belangrijkste dingen in zijn leven. Hij dacht er veel over, las
erover en dat niet alleen, hij probeerde er ook uit te leven. Geert geloofde vast in de opstanding. In dat geloof stierf hij
en met dat vertrouwen willen we hem begraven. Op maandag is er een besloten dienst in de Fontein. U kunt de familie
eventueel condoleren van 13.00 uur – 13.45 uur in de kerk

Huwelijksjubileum.
Op donderdag 27 januari jl. zijn Piet en Janke de Jong – Hoekstra 55 jaar getrouwd.

Pastoraat.
Mw. Antje Swart-Visser, O’dum
Dhr. Geerling Visch, O’ dum
Nynke Koelstra

is opgenomen in het Antoniusziekenhuis Bolswarderbaan 1 8601 ZK Sneek.
is opgenomen in het Antoniusziekenhuis Bolswarderbaan 1 8601 ZK Sneek.
verblijft UMCG Revalidatiecentrum, Beatrixoord, Afd BOBO
kamer 16-3, Postbus 30.002 9759RA Haren.

Kerkbalans:
De spandoeken hangen, de enveloppen zijn gebracht.
Nu is het de beurt aan u en jij. Wilt u/jij de envelop klaarleggen, zodat de vrijwilligers de
komende week de envelop weer op kunnen halen.
Voor uw medewerking hartelijk dank.
Bijbelgesprekgroep 26 januari a.s.
De bijeenkomst van de Bijbelgespreksgroep op woensdagmiddag 26 januari gaat door!
We beginnen om 13.30 uur in MFC ’t Klif.
Tsjerkebios donderdag 27 januari a.s.
Donderdagavond 27 januari is er weer Tsjerkebios. We vertonen dan Still Alice. Deze indrukwekkende
Film gaat over een vijtigjarige vrouw en moeder, die een mooie carrière heeft maar dan de diagnose Alzheimer krijgt. Het
draait niet meer om de toekomst, maar om het moment. En om jezelf blijven, terwijl alles om je heen verandert. We
beginnen om 19.30 uur in de Hoekstien.
Diaconiecollecte 23 januari a.s.: Een vakopleiding biedt jongeren
toekomst -Guatemala.
Guatemala werd 36 jaar lang geteisterd door een burgeroorlog. Nog
steeds is er nog veel geweld en corruptie en grote sociale en
economische ongelijkheid. Vooral jongeren die tot de inheemse Mayabevolking horen, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig
kans op werk. Het Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren
vakopleidingen zodat ze extra geld kunnen verdienen met varkens of
bijen houden, koken, naaien, zeep of manden maken. Inheemse
jongeren leren ook wat hun rechten zijn en hoe ze voor hun belangen
kunnen opkomen.

Agenda:
woensdag
donderdag

26 januari
27 januari

Gespreksgroep 13.30 uur MFC ’t Klif
Tsjerkebios 19.30 uur De Hoekstien

De bekende maatregelen zijn nog steeds:
• Neem uw verantwoordelijkheid, denk aan uzelf maar ook aan de ander.
• Draag een mondkapje, zodra u het gebouw binnen gaat.
• Gebruik de aanwezige desinfecterende handgel bij binnenkomst.
• Zodra u op uw plaats bent mag het mondkapje afgezet worden, anders bij alle beweegmomenten een mondkapje
dragen.
• Geef elkaar de ruimte en denk ook aan de anderhalve meter.
• Gebruik alleen die plaatsen die aangegeven zijn met de kaartjes.
• Zingen mag, maar niet uit volle borst.
• Collecteren is nog steeds bij de uitgang en niet in de dienst.
• Bij mogelijke klachten, blijf thuis om de dienst te volgen via de link.
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~

