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Jaargang 12, week 37: De Fontein: De Hoekstien: 
Startzondag 

De Haven: 
Doopdienst 

Datum en tijd: 11 sep. 2022 11.00 uur GEEN DIENST 09.30 uur 

Voorganger: Ds. S de Jong  Ds. S de Jong 

Organist: mw. Tineke Wiersma  mw. Tineke Wiersma 

Collecte: Diaconie en Kerk  Diaconie en Kerk 

 Er is oppas en KND  Er is oppas en KND 
Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

Jaargang 12, week 38: De Fontein: De Hoekstien: 
Heilig Avondmaal 

De Haven: 

Datum en tijd: 18 sep. 2022 GEEN DIENST 09.30 uur 11.00 uur 

Voorganger:  Ds. S. de Jong Ds. S. de Jong 

Organist:  Dhr. J. Eijkelenboom Dhr. J. Eijkelenboom 

Collecte:  Diaconie en Kerk Diaconie en Kerk 

  Er is oppas en KND 
Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

Er is oppas en KND 

 
Lied voor de dienst. 
Elke maand zal dit meer of minder bekend lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het lied ZITTENDE 
en dan zingen we STAANDE het ‘intochtslied’. Het lied voor de dienst van de maand september is lied 91A. 

 
Liederen en Schriftlezing Fontein en Haven. 
Liederen: 91a: 1 en 3 - Lied 218: 1,2,5 - Lied 103c: 1 en 5 - Lied 130: 1 en 2 - Lied 130: 3 en 4 - Lied 425  
Schriftlezing: Genesis 37: 12 - 36 
 
Doop. 
Op deze zondagochtend wordt gedoopt: Eva Suze, dochter van Hendrik en Martine Postma-Veltman, zusje van Julia en 
Emma. Dit in de dienst om 09.30 uur in De Haven. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Douwe en Antsje Schotanus-Muizelaar 
en Harry Tollenaar, Oudemirdum   en worden gebracht door: Anne en Wiepkje Hoogland 
       en Ids en Willie Smink; 
dhr. en mw. Holtrop-Pietersma, Nijemirdum en worden gebracht door: fam. P. Rienstra; 
dhr. Jan Boschma, Sondel   en worden gebracht door: mw. H. de Vries. 
 
Pastoraat. 
dhr. J. Smink, Sondel   verblijft in het Tjongerschansziekenhuis Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen. 
dhr. T. Zandstra,  Sondel  is verhuisd naar Talma Hiem app 21, Talma Park 1, 8561  DD Balk. 
 

Overlijden. 
Op vrijdag 9 september jl. is Nynke Koelstra overleden. Nynke verbleef al maanden in De Ielânen in Sneek als gevolg 
van een ongeneeslijke ziekte, waardoor ze veel pijn had. Nynke was de dochter van ‘meester’ Henk en Nel Koelstra. 
Ze laat niet alleen hen, maar ook zus Elske en broer Jan achter. Nynke was een bekend gezicht in De Fontein - 
behulpzaam, eigenzinnig en humoristisch - en heeft zich enorm ingezet voor de gidsengroep van De Fontein. Ze werd 
55 jaar. Wanneer de begrafenis zal plaatsvinden is op het moment dat de kerkbrief verschijnt nog niet bekend, maar 
zal worden vermeld in de kerkdiensten van zondag. 

 
 

Huwelijksjubileum: 
Op woensdag14 september a.s. zijn Jurjen en Anneke Draaijer-van der Goot 40 jaar getrouwd 
 

 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Doe groep. 
We beginnen weer op dinsdagavond 13 september, om 19.30 uur in de gebouwen van de Hoekstien in Nijemirdum. 
Graag een schaartje en lijm meenemen. 
Welkom! 
 
Kom nu met Zang. 
Opgave bij het winterwerkprogramma “kom nu met zang” : zingen uit het liedboek.  
Wilt u voor deelname, omdat het niet vermeld staat op het opgaveformulier, dit zelf vermelden op het formulier of 
aanmelden bij: ymetinekew@hotmail.com of 0615415278. 
Bij voorbaat dank, 
Tineke Wiersma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededeling koffieochtend Sondel. 
Zoals u in het kerkblad heeft kunnen lezen, willen we een drietal koffieochtenden 
organiseren. 
Alleen kan a.s. woensdag 14 september de koffieochtend niet door gaan. 
Dit i.v.m. een begrafenis. 
Met vriendelijke groet, 
 
Edgar Groeneveld 
Kerkelijkwerker PKN Oudemirdum Nijemirdum Sondel 
06-33036376 

 
 
Diaconiecollecte 11 september a.s. De kerk: een thuisplek voor jongeren. 
De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.  
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, 
aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving 
is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en 
andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun 
aanwezigheid en talenten impact hebben. 
 
Diaconiecollecte 18 september a.s.: Bouw de kerk in Syrië weer op - Syrië 
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de 
helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar 
een dramatische economische crisis.  
Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer 
perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer 
oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door 
geweld of moesten vluchten. 
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen.  
In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, 
scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.  
Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie 
bouwmaterialen schaars en duur zijn. 
 
Agenda: 
Maandag 13 september: Doegroep om 19.30 uur 
 
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~ 
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