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Jaargang 12, week 6: 

De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoerstjinst 

De Haven: 

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

Voorganger:  Kees Posthumus Ds. S. de Jong 

Organist:  Sanne & Nynke Mw. T. Wiersma 

Collecte:  Diaconie en Kerk Diaconie en kerk 

  Er is KND en Oppas. Er is  Oppas 
 
 

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

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

 

Jaargang 12, week 7: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 13 feb.2022 11.00 uur 09.30 uur GEEN DIENST 

Voorganger: Ds. S. de Jong Ds. S. de Jong  

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/ 
 

 

 
Liederen en schriftlezing. 
Lied 162: 1,2,3 - Lied 98: 1,4 - Lied 704: 1,2 - Lied 687: 2,3 - Lied 72: 4,6 - Lied 422: 1,2,3. 
Schriftlezing: Marcus 1: 1-11 
 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
fam. Wester-Hoogland en 
dhr. G vd Veen, Oudemirdum  en worden gebracht door: Hylke en Meta Kramer en 

Anneke en Sjouke vd Veen; 
 mw. R.Hoekstra-de Vries, N,dum  en worden gebracht door: mw. F.Eppinga 
 mw. Tineke Zuidema, Sondel  en worden gebracht door: mw. J. Veltman 
 
Pastoraat. 
Siny Kuiper O’dum  wordt deze week opgenomen in het ziekenhuis MCL, L’den voor een operatie. 
dhr. Geerling Visch, O’dum  is weer thuisgekomen  
Esri Schotanus, N’dum   is opgenomen geweest en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis 
Nynke Koelstra    verblijft UMCG Revalidatiecentrum, Beatrixoord, Afd BOBO kamer 16-3, 

Postbus 30.002 9759RA Haren. 
 

Overlijden. 
Op 29 januari jl. overleed Iepie Stellingwerff-Altena op de leeftijd van 59 jaar. Zij woonde daar met haar man Gerrit. Ze 
laat ook dochter Iris en zoon Marvin achter. Iepie werkte jarenlang in de Ielânen te Sneek. Ze kreeg begin december te 
horen dat ze ongeneeslijk ziek was. Het is hard gegaan. Maar al die tijd kon ze thuisblijven, verzorgd door Gerrit en de 
kinderen. Met Iepie verliezen we een zorgzame, bescheiden en vriendelijke vrouw. De begrafenis vond op 5 februari jl. 
plaats, na een bijeenkomst in De Bining, op de begraafplaats te Sondel. 

 
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. 
 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Diaconiecollecte 6 februari a.s.: Opvang van Rohingya-vluchtelingen – 
Bangladesh. 
Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. 
Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 
procent van de vluchtelingen kind, onder wie veel pasgeboren baby's. Ook zijn er 
veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks een 
grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in Cox’s Bazar 
(vluchtelingenkamp). 
 
 
 
 
Diaconiecollecte 13 februari a.s.: Een stabiel thuis voor kinderen-
Nederland. 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uithuisgeplaatst. Ze maakten in 
hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden 
van Nederland, vinden ruim 120 uithuisgeplaatste, getraumatiseerde kinderen 
een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder 
heel gewone dorp. De Rudolphstichting steunt in het Jeugddorp alle 
voorzieningen die bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling en het welzijn 
van gezinshuiskinderen. 
 
 

Kerkbalans: 
De spandoeken hangen, de enveloppen zijn gebracht.  
Nu is het de beurt aan u en jij. Wilt u/jij de envelop klaarleggen, zodat de vrijwilligers de 
komende week de envelop weer op kunnen halen. 
Voor uw medewerking hartelijk dank.  
 

 
Winterwerk. 
Komende woensdag 2 februari a.s. is er een avond over Lea en Rachel. Hoe maken zij deel uit van het familieverhaal 
van de aartsvaders en -moeders? Een familieverhaal dat telkens weer herkenbare motieven verwoordt.  
Door Lieke Versluis, in De Hoekstien, aanvang 20.00 uur. 
 
Agenda: 
woensdag 9 februari: Kunstdagboek (2) 
 
Mailadres scriba. 
Het adres van de scriba is aangepast. Voor uw mail kunt u het volgende mailadres gebruiken:  pkn.ons.8@gmail.com 
 
De bekende Coronamaatregelen zijn  er nog steeds: 
Neem uw verantwoordelijkheid, denk aan uzelf maar ook aan de ander. 
 
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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