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Jaargang 12, week 34: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 21 aug. 2022 11.00 uur GEEN DIENST 9.30 uur 

Voorganger: Ds. T.T. Osinga  Ds. T.T. Osinga 

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

Collecte: Diaconie en Kerk  Diaconie en Kerk 

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

Jaargang 12, week 35: De Fontein: De Hoekstien: 
Fryske tsjinst 

De Haven: 

Datum en tijd: 28 aug. 2022  09.30 uur 11.00 uur 

Voorganger:  Ds. T. Huttenga, Ds. T. Huttenga, 

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

Collecte:  Diaconie en Kerk Diaconie en Kerk 

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

Er is oppas 

 
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 augustus is lied 719. 

 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar 
mw. Geertsma-Dijkman en 
mw. W. de Gast, Oudemirdum   en worden gebracht door: Gadze en Tjalina Bokma 

en Murkje Breimer; 
dhr. en mw. H. Haanstra-Verkaik, N’dum en worden gebracht door; mw. J. de Kleine; 
mw. H. Trinks–Jonkman, Sondel  en worden gebracht door: fam. P. Akkerman. 
 
 
Pastoraat. 
dhr. J. Kuiper, Oudemirdum  is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. 
Lieke Altena, Sondel   is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis 
dhr. J. Smink, Sondel   verblijft nu in De Linde revalidatie, Thialfweg 44, 8441PW Heerenveen. 
dhr. T. Zandstra,  Sondel  verblijft in de Flecke voor revalidatie, Midstraat 10, 8501JP Joure. 
 
 

Huwelijksjubilieum. 
Op maandag 22 augustus a.s. zijn Gert Age en Hendrikje Runia-Smink 25 jaar getrouwd   

 
 
Diaconiecollecte 28 augustus a.s.: Een volwaardige plek voor mensen met een beperking - Myanmar 
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks 
toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M), een partnerorganisatie van 
Kerk in Actie, zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke 
handicap te verbeteren. TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel 
geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door vaktrainingen te geven, microkredieten te verstrekken en bedrijven 
te stimuleren om gehandicapten in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij 
integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor 
medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een 
gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen bedrijf te starten. Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een 
handicap vaktrainingen kunnen volgen, met behulp van een microkrediet een eigen bedrijf kunnen starten en 
fysiotherapie krijgen. Uw gift is meer dan welkom in de collecte. Hartelijk dank 
  

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 

http://www.pkn-ons.nl/
mailto:nieuwsbriefons@gmail.com
https://kerkonline.frl/ons
https://kerkonline.frl/ons


“ Tsjerke merke “ Zondag 4 september a.s. - De start van het nieuwe 
seizoen! 
Met deze hoge temperaturen zou je het niet verwachten, maar we zijn al vol 
op bezig met de 
voorbereiding voor het winterwerk. 
En dat gaat wat worden, we zijn als startdienst commissie al heel wat keren 
bij elkaar geweest. 
Wat een aanbiedingen zijn er, vroeger zeiden ze op de markt is je gulden 
een daalder waard. 
je laat toch deze aanbiedingen niet aan je neus voorbij gaan? 
We nodigen u/jou uit voor de startzondag op  
4 september a.s. om 9.30 uur De Hoekstien, Nijemirdum. 
 
 
AGENDA: 
Maandag 22 augustus: Moderamen. 
 

 
 
 
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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