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Jaargang 12, week 26: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 26 juni 2022 11.00 uur GEEN DIENST GEEN DIENST 

Voorganger: dhr. E. Groeneveld   

Organist:    

Collecte: diaconie en kerk   

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

  

Jaargang 12, week 27: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 3 juli 2022 09.30 uur  11.00 uur 

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

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

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

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

 Er is KND en 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 staande en 
dan zingen we ook staande het ‘intochtslied’. Het lied voor de dienst van de maand juni is lied 23C. 

 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
fam. Boersma-Weiss en 
ds. Stephan de Jong, O’dum  en worden gebracht door: Jelle Piet en Ciska Rienstra en Tannie de Boer; 
mw. J.de Jong-v.d.Goot, N ’dum en worden gebracht door: de fam.Sj. Bokma; 
mw. A. Hoekstra–Kooistra, Sondel en worden gebracht door: de fam. F. Veltman. 
 
Pastoraat. 
Mw. Rina de Lange, N’dum  is opgenomen in het Antonius ziekenhuis Bolswarderbaan 1, 8601 ZK  Sneek 
Nynke Koelstra O’dum  verblijft in de Ielânen, Harste 11, afd. Pollen, K13, 8602 JX Sneek. 
dhr.T. Zandstra, Sondel   verblijft in de Flecke voor revalidatie, Midstraat 10, 8501 AP Joure. 
dhr.J.  Smink, Sondel   verblijft in de Flecke voor revalidatie, Midstraat 10, 8501 AP Joure. 
 
Verlofperiode ds. De Jong. 
Helaas is ds. De Jong getroffen door een hartinfarct. Hij is daarvoor behandeld en is met ziekteverlof. Daardoor zal hij de 
komende periode geen werkzaamheden kunnen verrichten voor onze gemeente. Wij vragen aan u om hem en zijn vrouw 
de tijd te gunnen die nodig is voor een spoedig herstel. 
 

Sing-In. 
Vandaag 26 juni a.s. 11.00 uur is er een Sing-In dienst in de Fontein te Oudemirdum. 
Waarin onze kerkelijk werker Edgar Groeneveld voor gaat. 
U /jij was gevraagd liederen uit welke liedbundel dan ook op te geven die we in deze dienst 
kunnen zingen. 
Een aantal mensen jong en oud hebben hier gehoor aangegeven.  
Wat wij als groep erg mooi vinden, dat een aantal mensen aangaven waarom een bepaald lied 
hen zo aansprak bv door een gebeurtenis in hun leven. 
  

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Het is een mooie mix geworden van liederen, de begeleiding wordt gedaan door een sing-in band 
zangers en musici. 
Tijdens deze sing-in is er geen overdenking zoals we in reguliere diensten gewend zijn. 
De liederen worden met verbindende teksten aan elkaar verbonden. 
Wij hopen iedereen te verwelkomen zondag 26 juni 11.00 uur in de Fontein. 
Na afloop is er voor iedereen een kopje koffie/thee/limonade met een stukje sûkerbôle of 
krentenbrood in de kerk. 
 
Diaconiecollecte 26 juni a.s.:  Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren – Nederland. 
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Zij hebben 
nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen 
niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke 
initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam 
die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht 
voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem 
is. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u Kerk in Actie in haar werk voor deze kwetsbare mensen 
in onze Nederlandse samenleving. Van harte aanbevolen. 
 
 
 
Agenda: 
Maandag 27 juni:  Diaconie en Jeugd 
 
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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