Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
Jaargang 12, week 13:
5e
zondag 40-dgn tijd
Datum en tijd: 3 apr.2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:

Jaargang 12, week 14:
6e
zondag 40-dgn tijd
Datum en tijd: 10 apr.2022
Voorganger:
Organist:
Collecte:

GEEN DIENST

De Hoekstien:
Fjoerstjinst
10.30 uur
Jan Peter Kruiger

De Haven:

Diaconie, kerk
KND en oppas
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

09.30 uur
MW. G. Bregman
Mw. J. Bekedam
Diaconie, kerk
KND en oppas
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

De Fontein:

De Hoekstien:

De Haven:

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

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

GEEN DIENST

Liederen en Schriftlezingen.
Liederen:
Lied 625: 1,2,3 - Lied 287: 1,5 - Lied 1010: 1,2 - Lied 538:1 - Lied 287: 2 - Lied 531: 2,3 - Lied 837: 1
en 4 - Lied 91a: 1,2,3.
Schriftlezing: Lucas 19: 1-10.
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag naar:
dhr. T. op de Hoek en
mw. Elli van Eyk, Oudemirdum

en worden gebracht door:

mw. A. Draaijer-v.d Goot, Nijemirdum
fam . Hospes–Smink, Sondel

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

Pastoraat.
Nynke Koelstra

Doede en José Hospes en
Jelle Piet en Ciska Rienstra;
fam. P. Rienstra;
fam. Smink–Runia.

verblijft in De Ielânen te Sneek: De Ielânen Harste 11
Afdeling De Pôllen K13 8602 JX Sneek.

Huwelijksjubilea:
Johannes en Tiertje Hospes- Smink waren 2 april jl. 40 jaar getrouwd.
Lied voor de dienst.
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 april is: lied 625.
!!! FJOER OPROEP !! dienst van zondag 3 april a.s.:”Jezus als vakman”.
Wat zijn de belangrijkste momenten in je leven, in de leeftijd tussen 12 en 30 jaar, wat je als symbool
mee kunt nemen naar deze dienst ?!!
En is dat nog de rode draad in u/jouw leven??
Neem een voorwerp o.i.d. mee naar de dienst !!!

Diaconiecollecte 3 april a.s.: MOLENAARS KINDERFONDS
In 2008 hebben Freeke en ik (Bart) dit fonds opgericht, mede dankzij mevrouw de Waard
en mevrouw Stigter-van 't Sant.
Het Molenaars Kinderfonds (MKF) financiert kleinschalige projecten die het leven van
kinderen beter en aangenamer maken. Het gaat om die ondersteuning die maakt dat
kinderen weerbaarder, zelfstandiger en minder afhankelijk worden.
Kinderen zijn krachtig, maar vaak zijn er omstandigheden die het kind belemmeren zich te
ontplooien. Alle kinderen, waar ook ter wereld, Ondersteuning van kinderen verbetert de
toekomst van de gemeenschap waarin het kind opgroeit.
Inzage van de financiële stukken:
Op donderdagavond 31 maart a.s. is er weer gelegenheid om de financiële stukken van het college van kerkrentmeesters
in te zien.
Dat kan van 19.30 -20.30 uur in De Hoekstien.
Na de kerkdiensten van zondag 27 maart en zondag 3 april kunt u de jaarrekening 2021 mee naar huis nemen.
Het college van kerkrentmeesters.
Gemeenteavond op woensdag 6 april 2022.
De kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij de gemeenteavond op 6 april 2022 in dorpshuis 't Klif te
Oudemirdum. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur start de vergadering. De agenda zal binnenkort op
de website en op de nieuwsbrief worden geplaatst. Tijdens deze avond zal er al worden gesproken over de te nemen
stappen nu ds. De Jong heeft aangegeven dat hij met emeritaat gaat. Samen met u willen we een traject uitstippelen om
voor onze gemeente een predikant te vinden die passend is in onze gemeente. Uw en jouw inbreng is van groot belang
om een goed beeld te krijgen van wat we de nieuwe predikant willen bieden, maar ook wat we mogen verwachten van de
nieuw te beroepen predikant.
Van harte welkom.
Agenda behorend bij de gemeenteavond van 6 april 2022:
1. Welkom.
2. Bijbellezing en gebed.
3. Mededelingen vanuit de kerkenraad.
4. Rondvraag en de behandeling van de van te voren ingediende opmerkingen en vragen.
Presentatie van de financiële jaarrekeningen:
A. Jaarrekening College van kerkrentmeesters.
B. Jaarrekening College van Diakens.
C. Jeugdraad.
D. Missionaire Werkgroep.
E. Bazaarcommissie.
PAUZE.
5. Beroepingswerk (zie de aankondiging).
6. Bedankmoment.
7. Sluiting.
8.
De eventuele vragen en/of opmerkingen voor de rondvraag graag van te voren schriftelijk indienen bij de scriba (Wiepkje
Hoogland-Feenstra, De Stobberoeier 7, 8567 KB Oudemirdum) of via pkn.ons.8@gmail.com
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~

