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Jaargang 11, week 30: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 25 juli 2021 11.00 uur 09.30 uur GEEN DIENST 

Voorganger: Ds. S. de Jong Ds. S. de Jong  

Organist: Mw. J. Bekedam Mw. J. Bekedam  

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

 Er is oppas in deze dienst   

 deze dienst wordt uitgezonden 
via https://kerkonline.frl/ons/ 

  

 
Liederen en Schriftlezing voor 25 juli a.s. 
Lied 213: 1,2 - Lied 213: 5  - Lied 868: 1,2 - Lied 51: 1 - Lied 139: 1,14 - Lied 841: 1,2   
Schriftlezing: Handelingen 5: 1-11 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
fam. Lugtmeyer-Bos en 
fam. Ligthart, O’dum  en worden gebracht door: Jan en Ellie Douma en Rinke en Joke Koopmans; 
mw. I. van Dalen- Zeldenrust 
en dhr. J.de Vries, N’dum en worden gebracht door: mw. F. Draaijer (geldt voor beid families); 
Dhr. Jelle Bosma, Sondel en worden gebracht door: fam. G. Hoekstra. 
 
Diaconiecollecte 25 JULI: Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in 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. 
 
Koffers gevraagd. 
Vanuit Balk bereikte ons de vraag om koffers (of grote tassen) voor bewoners 
van het AZC. Heeft u nog een bruikbare koffer of weet u iemand die een koffer 
kwijt wil? 
U kunt ze brengen bij: 

• Sippie Postma, Schwartzenbergstrjitte 19 te Balk. 
U kunt ook mailen of bellen, dan worden ze opgehaald: 

• sapostma@ziggo.nl of 06- 15247808. 
Alvast bedankt!  Johannes Stegenga en Sippie Postma. 
 
Diensten van en door de MWG in 2021. 

Ondanks de onlangs aangekondigde versoepelingen, hebben wij als 
MWG ONS toch moeten besluiten geen vijverdiensten te organiseren in 
2021. Mede omdat er bij de vijver haast geen ruimte is om 1,5 meter 
afstand tussen een ieder aan te houden en omdat het niet mogelijk is 
geweest om goede voorbereidingen te treffen. 
Dit samen met het feit dat zanggroepen ook pas sinds kort weer mogen 
oefenen en dus nog niet klaar zijn voor optredens en wij daardoor geen 
beroep op hen kunnen doen voor medewerking aan de vijverdiensten. 
Al met al is er voor ons als MGW ONS geen mogelijkheid om op de juiste 
manier vijverdiensten te organiseren. 
 
Wij hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten bij de vijverdiensten. 
 

Missionaire Werkgroep ONS: Douwe Jan Schotanus, Doede Hospes, Wouter Veltman en Tineke Zuidema 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Versoepelingen. 
Vanuit de landelijke P.K.N. is het advies afgegeven dat er meer mogelijkheden zijn om weer naar de kerk te gaan. 

• Er mag weer gezongen worden. 

• De 1½ meter afstand moet wel in acht worden genomen. 

• De registratieplicht is nog wel van toepassing. 
Langzamerhand zijn er weer meer mogelijkheden, maar blijf alert en denk aan en om elkaar. 
 
Informatie. 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente kijken op onze website: www.pkn-ons.nl. 
 
 

Jaargang 11, week 31: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 1 aug. 2021 09.30 uur GEEN DIENST 11.00 uur 

Voorganger: Ds. S. de Jong  Ds. S. de Jong 

Organist: Mw. T. Wiersma  Mw. T. Wiersma 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 Er is oppas in deze dienst   

 deze dienst wordt uitgezonden 
via https://kerkonline.frl/ons/ 

  

 
 

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