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Jaargang 12, week 40: De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoerstjinst 

De Haven: 

Datum en tijd: 2 okt. 2022 09.30 uur 10.30 uur GEEN DIENST 

Voorganger: Ds.S.de Jong Hans Maat 
m.m.v: Anke, Martje en 
Tine 

 

Organist: Mw J.Bekedam   

Collecte: Diaconie en Kerk Diaconie en Kerk  

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

Er is oppas  

Jaargang 12, week 41: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 9 okt. 2022 GEEN DIENST 11.00 uur 09.30uur 

Voorganger:  Ds. Y. Slik 
 

Dhr  E. de Jongh 
Rhoon 

Organist:  Mw. Jeannet Bekedam Mw. Jeannet Bekedam 

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 

 
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 oktober is lied 997: 1,2 en 4. 
 
Liederen en Schriftlezing in  De Fontein. 
Liederen: 146: 1,3 – Lied 910: 1,2 – Lied 799: 1,2 – Lied 799: 4,6 – Lied 919: 1,4. 
Schriftlezing: Marcus 10: 13 – 16. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Ulco en Janny de Kroon-Cnossen en 
Doede en Janny de Vries-Braam, O’dum en worden gebracht door: Ruurdje Bovee en 
       Sjouke en Anneke v.d. Veen; 
dhr. L. Aukema, Nijemirdum   en worden gebracht door: fam. A. Rozema; 
dhr. T. Zandstra, Sondel (Balk)   en worden gebracht door: mw. R. Pietersma. 
 

Huwelijksjubilea: 
Op zaterdag 1 oktober jl. waren de heer en mevrouw Ulco en Janny de Kroon-Cnossen 25 jaar getrouwd. 
Op maandag 3 oktober a.s. zijn de heer en mevrouw Durk en Jetske Weijma-Keulen en 60 jaar getrouwd. 
Op donderdag 6 oktober a.s. zijn de heer en mevrouw Doede en Janny de Vries-Braam 55 jaar getrouwd. 
Op zaterdag 8 oktober a.s. zijn de heer en mevrouw Coert en Jelly Winkel-Veenstra 40 jaar getrouwd. 
 

 
Pastoraat. 
dhr. J. Smink, Sondel   Tjongerschans, Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen. 
dhr. H. Tollenaar   is opgenomen in het MCL en weer thuisgekomen. 
 
Diaconiecollecte zondag 2 oktober a.s. 
Vandaag, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor Kerk en Israël. De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse 
Kerk een essentieel onderdeel van de identiteit. De Kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods 
geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. 
´Onopgeefbaar Verbonden´ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. 
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze aktiviteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren  
van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden. 
  

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 

http://www.pkn-ons.nl/
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BAZAAR PKN ONS Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel op zaterdag 8 oktober a.s. van 9.30 tot 15.00 uur 
We mogen weer. Na twee jaar corona zijn we er weer klaar voor. Het wordt een hele mooie  bazaar met enthousiaste 
mensen. 
We hebben veel doe en raadspelletjes meet mooie prijzen. De uitslag van de verloting wordt bekendgemaakt met extra 
prijzen: yoghurt van de Betonpleats, een must, eigengemaakte jam en honing. 
Eigengemaakte kaarten, koek, cake en lam. Leuke houten voorwerpen, zelfgemaakte insectenhotels, handgeschilderde 
kabouters. Een grote  groenhoek met kransen, bloemstukken, planten en kerststukken. Draaiend rad, niet te vergeten, 
met ook heel veel prijzen. Hand gebreide sokken en leuke cadeauartikelen. Stoofperen, heerlijk van smaak, ook al 
geschild en in potten. 
In de koffiehoek is koffie, thee of fris met iets lekkers en tijd voor ontmoeting. 
We zien u graag op onze BAZAAR 
 
Bazaarpeertjes. 
Bazaarpeertjes!!! Ze zijn er weer! En worden aan de weg verkocht voor € 2,50 per 3 kg. 
Sondel  Geartsje Klijnstra 
Nijemirdum Ilona Feenstra 
Oudemirdum Jan Douma 
Lege Leane Piet Strikwerda 
 
Koop dit heerlijke onbespoten fruit!! 
Of geef het via een bezoekje aan iemand die ziek of eenzaam is. En tot ziens op onze bazaar op 8 oktober. Vanaf  9.30 
uur in het MFC ’t Klif in Oudemirdum. U/jij komt toch ook?? 
De bazaarcommissie 
 
Heel OUDEMIRDUM-NIJEMIRDUM-SONDEL bakt. 
Heel Oudemirdum,Nijemirdum en Sondel bakt voor de bazaar die gehouden wordt op zaterdag 8 oktober in het MFC ’t 
Klif in Oudemirdum. 
Uitnodiging om te bakken, zoals u gewend bent, laat uw fantasie maar werken. 
De gemaakte producten mogen gebracht worden in het MFC vanaf half vijf op vrijdagmiddag 7 oktober a.s. 
Succes, wij zien u graag alles binnen brengen. 
 
Koffieochtend Oudemirdum. 
Zoals u wel in het kerkblad heeft kunnen lezen, willen we as. woensdag 5 oktober weer een 
koffieochtend organiseren in Oudemirdum. 
Inloop van 10.00 tot 12.00uur. 
Komt u ook? En u weet het, neem gerust iemand mee. 
Weet u van harte welkom. 
Mocht u graag willen komen, en heeft u vervoer nodig? 
Bel, mail of app mij maar dan zorgen wij dat u gehaald en terug gebracht wordt. 
Ik soe sizze, oan’t  sjen op 5 oktober,  
Edgar Groeneveld,  tel:06-330336376 
 
Tienergroep 
He jij daar, naar jou ben ik op zoek!!  
Het jaarthema van de pkn 2022-2023  is  “Aan Tafel” 
Wat zou ik dat graag met jullie doen aan tafel, wat houd jullie bezig. 
Dinsdagavond 4 oktober komen we samen, in De Hoeksteen van 19.15u – 20.00u, deze avond zal in het teken staan 
van de kennismaking. 
Wil je graag meedoen en is dinsdagavond een lastige avond voor je. Mail of app mij dan welke avond je wel kunt. 
Dinsdag bepalen we welke avond het wordt. Jullie laten mij toch niet met lege stoelen aan tafel zitten? 
Tot dinsdag.  Edgar Groeneveld tel:06-330336376 / Kerkelijkwerker@pkn-ons.nl 
 
Agenda: 
Maandag 3 oktober: Moderamen 
Dinsdag 4 oktober: Kom nu met zang 
Dinsdag 4 oktober: Tienergroep 
Woensdag 5 oktober: Excursie Nijkleaster te Jorwerd 
Woensdag 5 oktober: Koffieochtend Oudemirdum 
 
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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