Protestantse Gemeente ’Op ’e Noed’

Ontmoeting
TJERKGAAST • SINT NICOLAASGA • IDSKENHUIZEN

Zondag 18 september 2022 – St. Nicolaasga
Voorganger: Pastor Betty Posthumus– Aanvang dienst: 09.30 uur
Organist: Jan Kuijper
Collecten: KIA Zending Syrië en Kerk
Collecten
De kerk als plek van hoop en herstel. Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië
vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van
hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en
gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen.
Herstel van de kerk – het hart van de christelijke gemeenschap – betekent immers herstel van de hele
samenleving en hoop voor de toekomst.
In en uit het ziekenhuis
Mevr. Neeltje Hoekstra, Stripedyk 4, 8523 NB Idskenhuizen weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Mevr. Nel Pit, Oer it Spoar 2, 8521 DJ Sint Nicolaasga werd voor een operatie opgenomen in het ziekenhuis,
maar is weer thuis.
De bloemen
De bloemen van deze zondag gaan naar Neeltje Hoekstra, Stripedyk 4 in Idskenhuizen. Later in de week
worden bloemen bezorgd bij Nel Pit, Oer it Spoar 2 in St. Nyk.
Orde van dienst zondag 18 september, voorganger pastor Betty Posthumus
Lied: Ps. 66: 1,2
lied ps. 66: 3, 7
Lied 103:1,5,7
Lezing: Openbaring 21,1-6 (Bijbel in gewone Taal)
Zingen: Lied 650 1,2,3,4,5,6,7
slotlied: lied 416 1,2,3,4
Agenda
Woensdag 21 september, werkgemeenschap voor predikanten, 09.30 uur, Langweer.
Donderdag 22 september, kapeldienst, Voorganger ds. Wim Warnar, 10.30 uur, Doniahiem
Zaterdag 24 september, Odulphuspad-wandeling, 08.00 uur verzamelen bij Unitas.
Doopdienst
We zijn blij te kunnen melden dat Jisse Reijenga, de zoon van Siebren Reijenga en Ylona Veenje, op 25
september zal worden gedoopt.
Hulpdiensten ds. Aizo Wiebenga
In het voorjaar heeft de Grote Kerkenraad zich gebogen over de vraag hoe verder te gaan na het vertrek
van pastor Geertje van der Meer. Verschillende opties werden genoemd en deze zullen ook verkend
worden. Eén van de opties was het gebruik maken van hulpdiensten van een emerituspredikant.
De kerkenraad is blij te kunnen melden dat ds. Aizo Wiebenga uit Sneek bereid is om hulpdiensten te
verrichten in wijk 7 (Doniahiem, De Scharlijen, De Iendracht). Hij zal het bezoekwerk in wijk 7 op zich
nemen. Ook zal hij in een aantal kapeldiensten voorgaan.

Handen geven?
Tijdens de zomer hoefden we ons niet zo druk te maken over corona. De besmettingsdruk was laag. Maar
corona is niet weg en tijdens de herfst en winter zal er vast weer een nieuwe besmettingsgolf aankomen.
We zullen de basisregels weer in acht moeten nemen.
Ook in de kerk willen we weer voorzichtig zijn. De kerkenraad heeft daarom afgesproken dat de ouderling
van dienst en de voorganger elkaar geen hand geven tijdens de dienst, maar de verantwoordelijkheid voor
de dienst middels een knikje overdragen. Ook bij de uitgang van de kerk willen we de komende tijd geen
handen schudden. We kunnen elkaar ook op een andere manier groeten en/of een goede dag toewensen.
We hopen dat dit bijdraagt aan het op afstand houden van het virus.
Foto’s Startzondag
Wat was het mooi weer, op de gezamenlijke startzondag
van Kerk Langweer en onze Prot. Gem. Op ‘e Noed! Het
was supergezellig om met de oude bussen van de ene
locatie naar de andere te rijden en overal weer een
nieuwe ervaring op te doen. Het is goed om zo heel
ontspannen met elkaar het nieuwe seizoen te beginnen.
Wilt u meer foto’s zien van de startzondag, dan kunt u die
zien op de website van onze kerk: pkn-openoed.nl

Tsjerkepaad 2022

Uit de gastenboeken blijkt dat er 80 bezoekers in Sint Nyk en 91 bezoekers in Tsjerkgaast zijn geweest. Het
waren er meer omdat niet iedereen in het boek heeft geschreven. Hier enkele citaten:
Uit het gastenboek van Sint Nyk:
1. “Mooie warme kerk, gastvrije ontvangst! “
2. “Viel kleiner als die grosse Kirche aber ebenso schön. Danke für das herzliche willkommen!”
Uit het gastenboek van Tsjerkgaast:
3. “Bijzondere schilderijen en ramen. Bedankt voor de ontmoeting”.
4. “Ik ha in lang petear hân mei de beide dames. Tige noflik!”
Het Tsjerkepaadseizoen is al weer voorbij. Alleen nog de feestelijke afsluiting in Hindeloopen op 17
september.
Alle gastvrouwen en -heren heel hartelijk dank voor jullie inzet!
Cursus Theologische Vorming Sneek 2022-2023
Het cursusseizoen 2022-2023 start op dinsdag 27 september a.s. om 20.00 uur in de Oosterkerk,
Leeuwarderkade 18, Sneek.
Dr. Martien Brinkman zal deze avond een lezing houden over zijn verander(en)de godsbeeld: ‘Hoe mijn God
veranderde. Theologie na Kuitert’.
Belangstellenden zijn deze avond van harte welkom. Van hen wordt een financiële bijdrage gevraagd van
€ 5. Tijdens deze avond kan men zich nog aanmelden voor de cursus.
De lessen worden vanaf 4 oktober gegeven in Bogerman, Hemdijk 2.
De cursus bestaat uit een cyclus van drie jaar waarin jaarlijks in september kan worden ingestapt. Op de
website www.tvg-sneek.nl staat informatie over de vakken en de docenten.Aanmelden voor de cursus kan
via: info@tvg-sneek.nl
Jubileum
Eldert Bokma en Mintje Bokma de Jong, Groenendal 10 8521 LK Sint Nicolaasga, vierden 15 september j.l.
hun 55 jarig huwelijksjubileum. Zij worden van harte gefeliciteerd!

