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Jaargang 12, week 17: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 8 mei 2022 11.00 uur GEEN DIENST 09.30 uur 

Voorganger: ds. S. de Jong  ds. S. de Jong 

Organist: dhr. W. vd Wel  dhr. W. vd Wel 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

 KND en oppas  KND en oppas 

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

Jaargang 12, week 19: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 15 mei 2022 GEEN DIENST 09.30 uur 11.00 uur 

Voorganger:   ds T.T. Osinga ds. T.T. Osinga 

Organist:    

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:  701: 1,2,4 – Lied 63: 1,3 – Lied 985: 1,2,3 – Lied 146:1,3 – Lied 910: 1,2 – Lied 919: 1,4. 
Schriftlezing: Genesis: 18: 1-15 en 21: 1-7 
 
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 mei is lied 188. 

 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Siny Kuiper-Prins en 
dhr. Jelle Tromp en vriendin Annigje, O’dum en worden gebracht  door: Leny en Eppo Hillenius en 

Ids en Willie Smink; 
mw. J. Feenstra-de Jong en 
de fam S. Postma–White, Nijemirdum  en worden gebracht  door: mw. T. Veen en fam. J. Buma; 
mw. L. Dijkstra-Douma, Sondel   en worden gebracht  door: fam. Hospes–Smink. 
 
Pastoraat. 
dhr. Johannes Stegenga,Sondel  is opgenomen in het Antoniusziekenhuis, afd 0B, kamer 29, 
  Bolswarderbaan 1, 8601ZK Sneek; 
dhr.T. Zandstra, Sondel   is opgenomen in het MCL ziekenhuis, Henri Dunantweg 2, 8934AD Leeuwarden; 
Nynke Koelstra    verblijft in De Ielânen te Sneek: De Ielânen Harste 11 

Afdeling De Pôllen K13 8602 JX Sneek; 
mw. K. Wagenaar-Wiersma, O’dum 
en Willem de Vries, Sondel  zijn thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
Oproep van de jeugdouderlingen. 
De geslaagden zijn er dit jaar ook weer, het gaat om de geslaagden van het eerste diploma. We hebben uw hulp weer 
nodig. Wil iedereen opletten en om zich heen de oren en ogen openhouden of er iemand in de buurt dit voorjaar examen 
doet voor de middelbare school. Dus als het kan al voor dat ze examen doen graag doorgeven(potentiële geslaagden). 
Het kan je dochter of zoon, buurmeisje, buurjongen, neef of nichtje zijn, de enige voorwaarde is dat hij of zij in één van 
onze drie dorpen woont. Dus ook de kinderen die niet zijn aangesloten bij onze kerk. Op deze manier willen we de 
“examenstress” voor ons als jeugdouderlingen minimaliseren. Natuurlijk weten we niet of iedereen daadwerkelijk gaat 
slagen, maar daar komen we achter om dan een rondje te rijden en navraag te doen en kijken we naar de vlaggen. HELP 
ONS ! 
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Alvast bedankt voor de medewerking !  
U/je kunt ons mailen of appen met de namen( t’liefst het adres erbij). 
Tiertje  tel: 0655595589 of mail: tiertjehospes@gmail.ccom 
Hinke   tel: 0640924863 of mail: hinke1967@gmail.com 
 
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor: Noodhulp en werken aan vrede in Nigeria. 
 
Doegroep. 
Dinsdagavond 10 mei, een extra avond om kaarten te maken in de gebouwen achter de Hoeksteen in 
Nijemirdum om 19.30uur. 
Van harte welkom   
 
Friese kerken hebben toekomst. 
Uitnodiging mini symposium door de Classis Fryslân. 
Op 21 mei 2022 in de Sint Gertrudiskerk, Merk 5 8711CL Workum. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Wiepkje Hoogland tel: 0514 571787 of via pkn.ons.8@gmail.com  
U kunt zich ook direct opgeven via classisfryslan@gmail.com 
Opgeven graag voor 8 mei 2022. 
 
Agenda: 
Maandag 
Dinsdag 
Dinsdag 

9 mei 
10 mei 
10 mei 

Jeugd 
Diaconie 
Doepgroep 

 
 
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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