
 

 

     
 

Zieken: 

Dhr. Lammert Dijkstra, De Ikkers 10, 8523 NW, verblijft in Bloemkamp, afd. Goudsbloem, kamer 18, Floridus 

Campuslaan 1, 8701 AK  Bolsward.  

Mevrouw Tine Haven (De Oergong 35, 8521 GA St. Nicolaasga) verblijft in Noorderbreedte, Borniastraat 40, 

afd. 6, kamer 3, 8934 AD Leeuwarden.  

Mevr. Wieke van der Veen, Kerklaan 62, 8521 KM St. Nicolaasga, moest na een controle in het ziekenhuis een 

paar nachtjes blijven. Ze is nu weer thuis, maar een kaartje zal haar goed doen.   

 

 

Internetdiensten:  

De diensten vanuit Idskenhuizen kunt u vinden op de website van ‘Op ‘e Noed’:  

pkn-openoed.nl - klik boven aan op het kopje video's. Dan ziet u direct de uitzending. 

De zondagsviering van de kerk Langweer is te zien op kerkdienstgemist.nl. 

 

 

Zomeractiviteiten; 

Er wordt geprobeerd in de zomer enkele activiteiten in de buitenlucht te organiseren, zodat we elkaar als 

gemeente niet uit te oog verliezen. We houden u op de hoogte. 

 

 

Zondagse Ontmoeting in de zomervakantie: 

Vanaf komende week kunt u mededelingen voor de Ontmoeting doorgeven aan ds. Gerda Keijzer  

(stoel-keijzer@planet.nl) of telefoon: 0682694998. 

Vanaf 14 augustus kunnen mededelingen weer doorgegeven worden aan Alie Runia 

 

 

 

Liturgie dienst Op ‘e Noed – 5 juli 2020, voorganger ds. Gerda Keijzer 

Lied 274 

Lied 137a 

Lezing: Ezechiël 11, vers 16 

Lied: 906, 8 

Lied 442, 1 

 

 

Collecte voor de Diaconie in de maand juni, juli en augustus 2020: 

Beste gemeenteleden. 

Wanneer onze kerk weer opengaat mag er niet gecollecteerd worden. 

De diaconie collecteert wekelijks voor een doel in binnen- en buitenland. Deze staan in Geschakeld vermeld bij 

de kerkdiensten. 

Nu dit niet mogelijk is hebben we een manier gevonden om toch deze projecten te blijven steunen. Wij willen u 

vragen om uw collecte 1 x per maand over te maken met vermelding van de maand. Wij zorgen er dan voor dat 

al het geld verdeeld wordt, u kan de opbrengst weer lezen in de volgende Geschakeld. 

Wilt u een specifiek doel steunen? Vermeld dit dan bij de omschrijving. 

Rekeningnummer: NL 60 RABO 0334 7001 91t.n.v. Diaconie P.G. Op ‘e Noed te Sint Nicolaasga. 

Met vriendelijke groet en dank namens de diaconie. 
 

 

                       

                                                                             Zondag 5 juli 2020   

 

 

                                  



 

 

 

Collectegeld:  

Nu er niet meer gecollecteerd kan worden, verzoekt het College van Kerkrentmeesters u vriendelijk om uw 

collectegeld via de bank over te maken. Dit kan via bankrekeningnummer: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v. 

Protestantse gemeente Op ‘e Noed. Alvast bedankt!  

Ook uw gift voor de restauratie van de Sint Nykster kerkklok kunt u via de bank over maken. Dit kan op 

bankrekeningnummer: NL23.RABO.0124.7477.52 t.n.v. restauratiecommissie Op ‘e Noed.  

 

 

Agenda: 

Dinsdag 7 juli, ouderlingenberaad, 16.00 uur, kerk Idskenhuizen 

 

 

 

 

Engel op de fiets 

 

Er was eens een engel        

die was zijn vleugels kwijt. 

Hij kon toen niet meer vliegen 

en kwam daardoor nooit op tijd.  

 

En Onze Lieve Heer die zei: 

“Aan jou heb ik zo niets, 

als je dan geen vleugels hebt 

dan ga je maar op de fiets”.  

 

Dus, lieve mensen,  
let goed op die fietser in de straat. 

Het kan best eens die engel zijn 

die om een Boodschap gaat.    

      

  
 

 

 

 

 

 


