Kerkdiensten
Sint Joris Tsjerke Oosterbierum
Zondag 4 oktober
9.30 uur
Koffie drinken na de dienst

Mevr. H. van Twist
uit Harlingen

Extra collecte: Vredesweek

-----------------------------------------------------------------------------Sint Joris Tsjerke Oosterbierum
Zondag 11 oktober
9.30 uur
Ds. H. Dondorp
uit Franeker
Er is kindernevendienst

Extra collecte: Kerk en Israël

-----------------------------------------------------------------------------Sint Joris Tsjerke Oosterbierum
Zondag 18 oktober
9.30 uur
Ds. U. Tjallingii

Extra collecte: Nederlands Bijbel Genootschap
-----------------------------------------------------------------------------Sint Joris Tsjerke Oosterbierum
Zondag 25 oktober
9.30 uur
Dhr. E. van Halsema
uit Kampen
Er is kindernevendienst
-----------------------------------------------------------------------------Andreas Tsjerke Wijnaldum
Allerzielen
Zondag 1 november
9.30 uur
Ds. U. Tjallingii
Gezamenlijke dienst in Wijnaldum

Extra collecte: Najaarszending

-----------------------------------------------------------------------------Diaconieuws
De Sint Joris Tsjerke is weer geopend op zondagmorgen. Een
donatie kan weer via de collectes in de dienst. Ook kunt u een
bijdrage overmaken op: NL02RABO0325513007 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Oosterbierum – Wijnaldum. Bij voorbaat
dank.

In de afgelopen maanden konden wij als diaconie elke extra
collecte nog honoreren met € 50,- Dit betroffen de zogenaamde
uitgangscollectes voor Kerk In Actie. De komende uitgangscollectes
vind u onder het kopje: Bij de collectes. Er werden echter geen
collectes gehouden maar gelukkig werd er nog regelmatig geld
gestort op de rekening van de diaconie, waarvoor hartelijk dank.
Voor de komende tijd staat op het programma:
Flessenactie op 22 oktober voor steun aan de boeren in Oost
Afrika (Jemen, Pakistan en India). De sprinkhanenplaag heeft de
oogst compleet verloren doen gaan. Voor de bestrijding wordt
oorlogstaal gevoerd als “meerdere overwinningen” en “elimineren
van een half biljoen sprinkhanen(een 1 met 12 nullen)”. Als 2 e doel:
Wintervoedselhulp. Start is weer om 18.30 uur bij de
stamboomtafel.
Onderstaand bericht brengen we graag onder uw aandacht
Landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland
Eind november is de eerste landelijke huis-aan-huiscollecte van
Kerk in Actie. We gaan we in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland
aan de deur collecteren voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Samen staan we op omdat we geloven dat deze kinderen recht
hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en
onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook
investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor
kinderen.
Nu de kerkdiensten weer hervat zijn komen er ook weer producten
binnen voor de voedselbank. Via Albert Runia worden deze
producten naar voedselbank De Helpende Hand in Harlingen
gebracht. Ook kunt u producten brengen bij familie Hibma – Sint
Jorissstrjitte 7 of familie Wolbers – Buorren 2. Alvast bedankt.
Met een vriendelijke groet van Klaas Hibma, Jessy en Johannes
Wolbers.

Van de kerkrentmeesters
De internetverbinding naar de Sint Joris Tsjerke is nog niet klaar.
Zoals u misschien gezien heeft, zijn er al wel werkzaamheden
verricht, maar ligt het werk aan de verbinding nu stil. De reden
hiervoor is, dat er een mantelpijp onder de doorgaande weg door
moet en de Gemeente Waadhoeke geen toestemming geeft om de
weg open te breken, voordat de doorgaande weg bij Tzummarum
weer open is. We moeten dus wachten.
Iedereen die het fijn vindt om buiten, samen met anderen,
tuinarbeid te verrichten kan zijn hart ophalen in de Kloostertuin.
Maar het is ook mogelijk om een eigen stukje grond te huren voor
een eigen moestuin. Wilt u komend jaar een eigen tuin huren, dan
kunt u contact opnemen met Albert Runia (Sint Jorisstrjitte 26).
Avond over dragerschapstest gaat niet door
De eerder voor april geplande en toen naar 29 oktober
doorgeschoven avond over de mogelijkheid van een al vóór de
zwangerschap uit te voeren test op dragerschap van ernstige
erfelijke ziekten (met prof Irene van Langen van het UMCG) gaat
helaas niet door. De Werkgroep Bijzondere Avonden Barradeel is
bang dat de opkomst onder de huidige omstandigheden erg laag
zou zijn. We hopen op een nieuwe kans in het voorjaar (al dan niet
over hetzelfde onderwerp) en houden u via de kerkbladen op de
hoogte.
Namens de werkgroep, Wybo Dondorp, Tzummarum
(w.dondorp@maastrichtuniversity.nl )
Vooraankondiging Gemeenteavond woensdag 4 november
Eén keer per jaar houden we samen een gemeenteavond, om te
spreken over het kerkelijk leven, geestelijk en materieel. Het is
voorgeschreven in de kerkorde en een goede gelegenheid om
elkaar te informeren en te ontmoeten. De gemeenteavond is op
woensdag 4 november as. en zal plaatsvinden in de Sint Joris
Tsjerke. Ds. Ulbe begint om 19.30 uur met een Dankstondvesper
en daarna zal voorzitter Harm de gemeenteavond leiden. We hopen
op een hele goede opkomst en belangstelling van de gemeente!

Bij de collectes
Zondag 27 september Plaatselijk jeugdwerk
Het jeugdwerk neemt een belangrijke plaats in binnen onze kerk,
daar wordt geloof doorgegeven aan onze kinderen. De collecte is
voor de activiteiten van de jeugdraad, van harte aanbevolen.
Zondag 4 oktober Vredesweek
De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX
vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in Nigeria,
waar Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken steunt om
slachtoffers van het geweld te helpen hun trauma’s te verwerken.
Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn
bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In
Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en
internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en
van elkaar te leren. PAX steunt in Irak een organisatie die vecht
tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen.
Zondag 11 oktober Kerk en Israël
Leren door ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een
essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning
op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van
lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en
bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is
gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten
toe. In Israël steunt de Protestantse Kerk het werk van de
oecumenische gemeenschap Nes Ammim, die zich inzet om het
vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. Bijvoorbeeld
met ontmoetingsprogramma’s voor tieners. In Nederland investeert
de kerk in opbouwende relaties met de joodse gemeenschap en
verzet ze zich actief tegen het toenemende antisemitisme, bv. in
een gezamenlijke verklaring met de Rooms Katholieke Kerk.
Plaatselijke gemeenten worden ondersteund met inspiratie- en
gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk en
Israël Onderweg.

Zondag 18 oktober Geef de Bijbel door!
Breng de Bijbel blijvend dichtbij voor kinderen
In veel kerken in Ghana is het een uitdaging om invulling te geven
aan de zondagsschool. Omdat men er te arm is om speciaal
materiaal aan te schaffen. Maar ook omdat het er gewoon niet is.
Daarom vertaalt het Nederlands Bijbelgenootschap de
kinderdienstmethode Bijbel Basics, zodat het materiaal ook in
Ghana gebruikt kan worden. Zo hopen we voor zoveel mogelijk
kinderen de Bijbel dichtbij te brengen.
Geef christenen in Zuid-China de Bijbel in hun eigen taal
In het zuiden van China wordt gewerkt aan het vertalen van de
Bijbel voor christenen die behoren tot etnische minderheden. Zij
spreken een eigen taal die een geheel eigen schrift kent. Veel van
hen beheersen niet voldoende Chinees om de Bijbel te kunnen
lezen. De mensen in Zuid-China verlangen dan ook naar de Bijbel in
hun eigen taal. Helpt u dit mogelijk te maken?
Agenda
Zondag 27 september
Maandag 5 oktober
Dinsdag 6 oktober
Maandag 12 oktober
Donderdag 22 oktober
Vrijdag 30 oktober
Woensdag 4 november

Startzondag
19.30 uur moderamen
19.30 uur meditatie avond Wijnaldum
19.30 uur kerkenraad
18.30 uur flessenactie diaconie
15.30 uur excursie jeugd naar RK Sneek
19.30 uur Dankstond & Gemeenteavond in
de Sint Joris Tsjerke

Bijzondere diensten
Iedere zondagmorgen een rechtstreekse
uitzending op de radio vanuit één van de
kerken in de regio.
Aanvang 9.30 uur. U kunt radio Eenhoorn vinden op FM 107.5, of
via de kabel op FM 104.1.

