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Jaargang 12, week 30: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 24 juli 2022 11.00 uur 09.30 uur GEEN DIENST 

Voorganger: Evang. J. de Vries Evang. J. de Vries  

Organist: Mw. J. Bekedam Mw. J. Bekedam  

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

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

 

Jaargang 12, week 31: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 31 juli 2022 09.30 uur GEEN DIENST 11.00 uur 

Voorganger: Ds. M. Wildeman  Ds. M. Wildeman 

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

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

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

 Er is geen 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 juli is lied 975. 

 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar 
Dhr. en mw.van Ommen-Kuiper en 
mw. L Schilstra Boomsma, O’dum en worden gebracht door: Doede en José  Hospes en Piet en Alie Salverda; 
Vorige week zijn er ook bloemen gegaan naar dhr. Wim Kuiper. 
dhr H.Postma, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. J. Draaijer; 
fam. Akkerman–Dooper, Sondel en worden gebracht door: mw. J. Veltman. 
 
Pastoraat. 
Lute Poorte, Oudemirdum  is deze week opgenomen in het ziekenhuis en weer thuisgekomen. 
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. 
 

Overlijden. 
Op 18 juli 2022 is mevrouw Tineke Bos – Adema uit Nijemirdum, op de leeftijd van 68 jaar overleden.  Op 23 juli jl is 
haar leven herdacht en daarna is zij begraven op de natuurbegraafplaats in de Bremer Wildernis. Haar man, kinderen 
en kleinkinderen wensen we kracht toe voor de komende periode. 

 

Huwelijksjubileum. 
Op vrijdag 15 juli jl. waren Jan en Marijke Veldman-Muizelaar, Ny America 40 jaar getrouwd. 

 
Kofje moarn. 
Afgelopen woensdag was de eerste koffieochtend, in de Fontein in Oudemirdum. Prachtig de 
opkomst die er was! 
Mooi om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie of thee. 
 
Woensdag 27 juli a.s. is er weer een koffie ochtend in de Fontein in Oudemirdum van 10.00 uur 
tot 12.00 uur. 
Neem gerust iemand mee een buurvrouw, buurman of familie.Wij staan voor u klaar om u te 
ontvangen. U laat ons toch niet met lege handen staan?  
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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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