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Jaargang 11, week 24: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 13 juni 2021 11.00 uur  09.30 uur 

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

Organist: Mw. A. de Boer  Mw. A. de Boer 

Collecte: Diaconie en Kerk  Diaconie en Kerk 

   In deze dienst oppas en KND 

 Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons/ 

  

 
Overstapdienst. 
In de dienst deze zondag in De Fontein nemen vijf kinderen afscheid van de kindernevendienst. Dat zijn Wilco Dijkstra, 
Nick van der Weij, Hinke Smink, Anna Tiemersma en Gerbrich Westra. Ze hebben de dominee een paar moeilijke vragen 
gesteld en die zal deze proberen te beantwoorden. Ook worden er natuurlijk goede woorden tot hen gericht.  
Deze dienst in de Fontein van 11.00 uur is direct te zien via de computer. Ga naar https://kerkonline.frl/ons 
 
Koffiedrinken. 
Volgende week zondag 20 juni is er koffiedrinken na de dienst in de kerk de Fontein te Oudemirdum 
 
De laatste dagmail. 
Aan het begin van de coronacrisis, toen de kerkdiensten abrupt moesten ophouden, zijn we begonnen u elke dag een 
mail te sturen. Daarin vond u een dagtekst en regelmatig ook actuele informatie. Zo probeerden we als kerk met u 
contact te houden. Gelukkig kunnen de coronamaatregelen steeds verder worden versoepeld. We kunnen weer 's 
zondags naar de kerk, nu met maximaal zestig mensen. Het is ook veiliger geworden nu zovelen al zijn gevaccineerd. 
Vandaar dat we ons gaan beperken tot een wekelijkse mail, op zaterdagochtend. Hierin vindt u een mooie of prikkelende 
tekst en informatie over de kerkdiensten. Ook zal de digitale kansel stoppen. In de laatste vier kon u kennismaken met de 
twee met Pinksteren aftredende en twee aantredende ambtsdragers. In de komende tijd hopen we u weer te ontmoeten 
rond de fysieke kansel in de kerk. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
fam. Eriks-Haarsma en 
fam. Osinga-vd Veer, Oudemirdum en worden gebracht door: Evert en Antsje Hettinga en 

Willem en Tineke de Jong; 
mw. A. Stoker-v.d. Goot en 
dhr R. Veen, Nijemirdum   en worden gebracht door: mw. G. Altenburg en mw. J. Feenstra; 
fam. Samplonius–Spoelstra, Sondel en worden gebracht door: mw. Heidi van der Werf. 

 
Overlijden: 
Op 7 juni 2021 is overleden de heer Pieter Klompmaker op de leeftijd van 80 jaar. De dienst is op zaterdag 12 juni a,s, 
in besloten kring, daarna vindt de begrafenis plaats. 

 
Pastoraat: 
Pyt Strikwerda (Oudemirdum) heeft helaas een bloeding bij het oog gehad. Hij zag al slecht en nu vrijwel niets meer. 
Vermoedelijk is er niets meer aan te doen. Een zware tegenslag voor hem en zijn vrouw Aly. 
 

Huwelijksjubileum: 
Op woensdag 9 juni jl. waren de heer en mevrouw A. Eriks-S. Haarsma, Oudemirdum 55 jaar getrouwd. 
Op vrijdag 11 juni jl. waren de heer D. Osinga en mevrouw IJ. Osinga-van der Veer, Oudemirdum 45 jaar getrouwd. 

 
ONS-blad contributie. 
In het kerkblad staat standaard vermeldt dat u geacht wordt in april uw contributie voor het kerkblad voor het lopende jaar 
over te maken. Velen hebben dit reeds gedaan, maar……….velen ook nog niet 
Degene die dit nog niet hebben gedaan zouden we willen verzoeken dit z.s.m. te doen. 
Overmaken (€ 12,50) kan op rek.nr. NL23 RABO 0305 0353 47 t.n.v. Prot.Gem Oudem.- Nijem.- Sondel o.v.v. “kerkblad 
+ Naam en adres”. 
Bij voorbaat dank! 
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Informatie: 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente te rade gaan op onze website, www.pkn-ons.nl of de 
facebookpagina van onze gemeente. 
 
Weer naar de kerk - blijf voorzichtig. 
De coronacijfers zijn nog hoog, maar er lijken wat verbeteringen op te treden. Toch zijn er ook in onze dorpen steeds 
weer besmettingen. Wees bij de kerkgang daarom voorzichtig, zowel in het belang van de anderen als uzelf. U weet het 
inmiddels wel: maximaal zestig kerkgangers (vol is vol), registratie bij binnenkomst, anderhalve meter afstand (bij 
binnenkomst van de kerk en in de kerk; let op de aangegeven zitplaatsen), niet zingen en mondkapjes op bij binnenkomst 
en vertrek. 
 

Jaargang 11, week 25: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 20 juni 2021 9.30 uur 11.00 uur GEEN DIENST 

Voorganger: Ds. S. Bakker Ds. S. Bakker  

Organist: Mw. T. Wiersma Mw. T. Wiersma  

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

 In deze dienst oppas en KND   

 deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons/ 

  

 
 

Kijkt u ook op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pknONS en 
www.facebook.com/jeugdclubONS~ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto afkomstig van eifelinfo.nl. 
 

Eén van de langste voetgangershangbruggen in Duitsland is de Geierlayhangbrug.  
Zo zal de komende periode voor de overstappers ook zijn: 

spannend,  
wiebelend  

en toch ook zin in om verder te gaan. 
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