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Jaargang 12, week 16: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 24 apr.2022 GEEN DIENST 09.30 uur 11.00 uur 

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

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

Collecte:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

  KND en oppas KND en oppas 

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

 

Jaargang 12, week 17: De Fontein: 
Koffiedrinken na de 
dienst 

De Hoekstien: 
Fjoerstjinst 

De Haven: 

Datum en tijd: 1 mei 2022 09.30 uur 10.30 uur GEEN DIENST 

Voorganger: ds. H.Gilliam ds. S.de Jong en  
dhr. E.Groeneveld 

 

Organist: dhr. W.v.d.Wel m.m.v. Qlassy  

Collecte: diaconie en kerk   

 oppas KND en oppas  

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

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 zittend, 
voorafgaand aan de bemoediging en de groet. Bij de bemoediging en groet gaan we staan. Vervolgens zingen we ook 
staande het ‘intochtslied’. Het lied voor de dienst van april is: lied 625. 

 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Geertje Haringsma en 
Geerling Visch, Oudemirdum  en worden gebracht door: Murkje Breimer en Piet en Janke de Jong; 
mw. R. Hoekstra–de Vries, Balk  en worden gebracht door: fam. Th. Stoker; 
Klaas Bergsma, Sondel  en worden gebracht door: mw. P. Smink. 
 
Pastoraat. 
Dhr. W. de Vries, Sondel  is opgenomen in het UMCG Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen. 
Nynke Koelstra    verblijft in De Ielânen te Sneek: De Ielânen Harste 11 

Afdeling De Pôllen K13 8602 JX Sneek. 
 
Paaskaarsen. 
In de afgelopen week zijn de Paaskaarsen bezorgd bij een aantal gemeenteleden. In Sondel bij de familie Marten Hendrik 
Hospes. In Nijemirdum bij Annelies Rienstra-Postma en in Oudemirdum bij Bart Molenaar. 
 
 
Diaconiecollecte 24 april a.s.:Collecte Werelddiaconaat-Kerk in actie. 
Veel vrouwen in Noord-Ghana verbouwen maïs, rijst, sojabonen en pinda’s voor eigen gebruik. 
Tijdens het regenseizoen rapen ze vier maanden sheanoten.  
De sheaboter die je daarvan kunt maken, is heel gewild in veganistische boter en cosmetica. Een 
uitgelezen kans voor arme boerinnen in Ghana om hun leven te verbeteren. De Ghanese kerk leert 
hen de kwaliteit te verbeteren.  
Als ze beter samenwerken en de oogst goed bewaren, krijgen ze meer betaald voor hun noten en 
boter. Toen Abiba’s man overleed raakte ze haar huis kwijt.  
De kerk leerde haar goede sheaboter maken, waarmee ze genoeg geld verdiende om een nieuw 
huis te bouwen. Abiba is nu een inspiratiebron voor anderen. 
Geef in de collecte en geef arme boerinnen in Ghana een kans hun leven te verbeteren. 
 
 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Agenda: 
Maandag 
Dinsdag 

25 april 
26 april 

Kerkrentmeesters 
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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