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Jaargang 12, week 9: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 27 feb.2022 GEEN DIENST 11.00 uur 9.30 uur 

Voorganger:  Ds. A. Bouman Ds. Y. Slik 

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

Collecte:  Diaconie en kerk Diaconie en kerk 

  Er is KND en Oppas. Er is KND en Oppas. 

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

 

Versper: 2 maart 2022:  De Hoekstien:  

Datum en tijd: 6 mrt.2022  19.30 uur  

Voorganger:   Ds. S. de Jong  

Jaargang 12, week 10: 
1e zondag 40-dgn tijd 

De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoerstjinst 

De Haven: 

Datum en tijd: 6 mrt.2022 09.30 uur 10.30 uur GEEN DIENST 

Voorganger: Mw. L. Versluis Mark Zeldenrust  

Organist: Dhr. W. van der Wel Mmv Fjoer ocals  

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

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

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

 

 
Vesper 2 maart a.s.– Aswoensdag. 
Op woensdagavond 2 maart begint de Veertigdagentijd. In deze tijd leven we toe naar het sterven en de opstanding van 
Jezus. Op 2 maart a.s., ook wel Aswoensdag genoemd, is er een vesper in De Hoekstien, die begint om 19.30 uur. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Auke en Berendina vd Veen-Hiemstra 
en fam. vd Veen-Visser(Rijs), O’dum en worden gebracht door: Gerrit en Thea Schra en 

Evert en Antsje Hettinga; 
dhr. J.Luinenburg en 
mw. Jantsje Akkerman,Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. J.de Kleine en Brechtsje Bokma; 
mw. I. Pruiksma–Draayer, Sondel  en worden gebracht door: fam. Boschma–Laanstra; 
 
Pastoraat. 
Mw. Iepie Pruiksma, Sondel  is opgenomen geweest en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis 
Jan Kuiper  is opgenomen in het UMCG Verpleegafdeling A2VA Kamer 12, 
  Postbus 30.000 9700 RB Groningen. 
Siny Kuiper (Oudemirdum)  verblijft in Revalidatiecentrum Noorderbreedte, afd 3, kamer A 13,  
  Borneastraat 40, 8934 AD Leeuwarden. 
Pier Akkerman, Sondel  moet voor therapie regelmatig kort in het ziekenhuis worden opgenomen. 
Nynke Koelstra    verblijft nu in het Antoniusziekenhuis te Sneek. 

te Sneek. 
 

 
Huwelijksjubileum. 
Auke en Berendina vd Veen-Hiemstra  waren 19 februari jl. 40 jaar getrouwd. 
 
Maandag 28 februari a.s. zijn het echtpaar Rinke en Heike v.d. Veen-Visser 60 jaar getrouwd. 
 
 

 
  

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Lied voor de dienst. 
Door de onregelmatige en andersoortige diensten tijdens de coronatijd is het ‘lied voor de dienst’ verdwenen. De 
kerkenraad heeft besloten dit lied voorafgaand aan de dienst weer in te voeren. 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 februari is Lied 162. 
 

Hier even een mededeling namens Edgar Groeneveld onze kerkelijk werker: 
Het mailadres dat wij eerder op de website en in de nieuwsbrief hebben vermeld  
kerkelijkwerker@pkn-ons.nl kan vanaf heden worden gebruikt!!! 
 
 

 
Avond met ds. Tije Osinga op 28 februari a.s. 
Deze avond is gepland met ds. T.T. Osinga. De avond zal in het teken staan van de hervormde 
evangelisatieverenigingen in Nederland (1855 - 1951). 
Locatie: De Hoekstien te Nijemirdum 
Tijd:  20.00 uur. 
 
De 40 dagenkalender 2022 is uit. Het thema is: “Een spoor van liefde”. 
Het doel waaraan we de opbrengst van de verkoop schenken is: Onderwijs aan de lagere 
scholen in Migori, Afrika. Dit project wordt ondersteund door : Het Molenaarskinderfonds. 
Dit is opgericht door Freeke en Bart Molenaar. Helaas is Freeke vorig jaar overleden. Zij 
voelde zich erg betrokken bij dit project. Daarom hebben we besloten de opbrengst te 
bestemmen voor de school in Migori. Zo helpen we de kinderen daar, werken we mee met 
Bart en eren de herinnering aan Freeke. 
Verkoopadressen: 
Sondel   06-23341050  Klaske Bergsma, Swaaigat   
Nijemirdum  06-41696781  Coby Hospes, Lycklamawei 23 
Nijemirdum  0514-571588 Diete Runia Hoitebuorren 10 
Nijemirdum  0514-582273 Hetty Verkaik Omrin 44 
Oudemirdum  0514-572137  Janny Poorte Wyldpaed 3 
Het boekje wordt wel thuisgebracht. 
Voor of na de kerkdienst: zondag 27 februari 
Sondel   09.30 uur 
Nijemirdum  11.00 uur 
 
Kosten: 
kleine boekje 3,50 euro 
groot boekje 5 euro 
 
Diaconiecollecte 6 maart a.s.: Noodhulp (Nepal) Meer 
werkgelegenheid voor jongeren Nepal. 
Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel 
jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de 
arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de 
coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten 
terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal nu voor 2500 jongeren 
werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een 
menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen 
een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en 
coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of 
werkgevers. 

 
Agenda: 
Maandag 28 februari Kerkrentmeesters 

Ds. T.T. Osinga, 20.00 uur De Hoekstien 
 
Coronamaatregelen. 
De overige maatregelen zijn niet meer van toepassing per 25 februari maar blijf uw verantwoordelijkheid nemen t.a.v. 
uzelf en de mensen om u heen. 
 
 
Informatie. 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente kijken op onze website: www.pkn-ons.nl. 
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Kijkt u ook op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pknONS en 
www.facebook.com/jeugdclubONS~ 
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