Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 12, week 22:
Datum en tijd: 29 mei 2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

Jaargang 12, week 23:

Datum en tijd: 5 juni 2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

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 Fontein:
Er is koffiedrinken na de
dienst.
09.30uur
ds. S. de Jong
mw. Tineke Wiersma
Diaconie en Kerk
Er is KND en oppas
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons

De Hoekstien:
GEEN DIENST

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

De Hoekstien:

De Haven:

GEEN DIENST

GEEN DIENST

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.
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag naar:
mw. S. de Groot-Sijbranda en
fam. Beskers-Moesbergen, O’dum

en worden gebracht door:

fam. P. Rienstra-Schotanus, N’dum
dhr K. Haringsma, Sondel

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

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

Hielke en Hannie Smink en
Lolkje en Klaas Stegenga;
mw. J. Akkerman;
dhr. Th. Kraak.

is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis;
is opgenomen en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis;
is weer thuisgekomen uit het MCL ziekenhuis;
is opgenomen in het Antoniusziekenhuis, afd. AB 2, kamer 201,
Bolswarderbaan 1 8601ZK Sneek
verblijft in de Ielânen, Harste 11, afd. Pollen, K13, 8602 JX Sneek;
verblijft in de Flecke voor revalidatie, Midstraat 10, 8501 AP Joure;
is opgenomen in het Dijklanderziekenhuis, Maelsonstr 3, 1624NP Hoorn.

Overlijden.
Op 25 mei jl. is overleden Siebrigje Dieuwke Bootsma-Jansen. Sieb werd 95 jaar. Ze is geboren in Parrega en woonde
na haar huwelijk met haar man Jan op de boerderij in Tjerkwerd. Ze hadden geen kinderen.
Jan overleed al in 1968. In 1993 kwam Sieb te wonen in Bos en Meerzicht. Vanwege haar geestesgesteldheid kon ze
niet gemakkelijk communiceren met anderen, maar ze had wel belangstelling voor hen.
Ook droeg ze het geloof mee in haar leven.
De begrafenis vindt plaats op dinsdag 31 mei a.s. om 13.30 uur in de kerk van Tjerkwerd.
Huwelijksjubileum.
Zondag 5 juni a.s. zijn Sjouke en Anneke van der Veen-Miedema, Oudemirdum 25 jaar getrouwd.
Koffiedrinken.
Er is weer koffiedrinken na de dienst op 1e Pinksterdag.

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: het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.
Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, heeft samen met de Kerk in aktie werkvormen
ontwikkeld waarmee jongeren kennis kunnen maken met diaconaat, bv. een verkenningstocht
waarbij jongeren hun eigen wijk door een diaconale bril bekijken. Jongeren ontdekken zo samen met hun jeugdleider en
hun diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen
leven verrijkt.
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.
Oproep vanuit de beroepingscommissie.
Als u suggesties heeft voor een nieuwe predikant , wilt u ons dan hiervan op de hoogte stellen door een mailtje te sturen
naar protestantsegemeenteons@gmail.com
Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
Agenda:
Maandag

30 mei:

Ouderlingen

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~

