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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 
 

Vijverdienst 31 juli 2022 
Vijver Oudemirdum 

19.30 uur   

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

Datum en tijd: 7 aug. 2022 11.00 uur GEEN DIENST 09.30uur 

Voorganger: Ds. W. Beekman  Ds. W. Beekman 

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 
 

 
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. 

 
VIJVERDIENST. 
Vanavond (31 juli) om 19.30 uur. 
Voorganger is ds. M. Wildeman. 
Met muzikale begeleiding van HET KOPERKWARTET met Thomas van Kessel (bag pipe) en Arnout Rozema (drummer). 
Deze dienst wordt georganiseerd door de Missionaire werkgroep. 

 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar 
dhr. Lute Poorte en 
mw. J. Koopman-Beukens, O’dum en worden gebracht door: Jan en Ellie Douma en Rinke en Joke Koopmans 
fam. Laffra-Tijsma, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. J. Feenstra 
mw. K. Boschma-Laanstra, Sondel en worden gebracht door: mw. F. Brouwer 
 
Pastoraat. 
mw. Murkje Breimer-Groenhof  is opgenomen in het Antoniusziekenhuis Sneek. 
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. 
mevr. K. Boschma-Laanstra  is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
Diaconiecollecte: vandaag is de collecte bestemd voor  Vrolijkheid in asielzoekerscentra.  
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. 
Sommigen komen naar Nederland waar ze met of zonder ouders in asielzoekers-centra wachten op de beslissing of ze 
mogen blijven. 
 
Stichting De Vrolijkheid organiseert bij asielzoekerscentra wekelijks het Kunstlab met meer dan honderd kunstprojecten.  
Via dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst geven kinderen en jongeren vorm aan hun eigen verhalen. 
Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen en bieden hen de mogelijkheid hun talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen. 
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab. ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties 
creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops 
afgesloten. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 

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


Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie. 
Hartelijk dank! 

 
Kofje moarn. 
Afgelopen woensdag was het de tweede koffieochtend in de Fontein in Oudemirdum. Het was weer een prachtige 
opkomst. 
Mooi om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie of thee en wat lekkers. 
Ook leuk te zien dat mensen die nog zolang in Oudemirdum zijn komen wonen ook komen, zo leer je direkt wat mensen 
kennen, je hebt nu even tijd om met elkaar te praten. 
Zelf leer ik zo ook weer wat mensen. 
 
Woensdag 3 augustus 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? 
 
 

 
 
 
 
ZOALS EEN BLOEM DE ZON NODIG HEEFT 
OM BLOEM TE WORDEN, 
ZO HEEFT EEN MENS DE LIEFDE NODIG 
OM MENS TE WORDEN. 
 
(Phil Bosmans)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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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