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nieuwsbriefons@gmail.com 

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

Datum en tijd: 24 febr.2019 11.00 uur Zie andere kerken 09.30 uur 

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

Organist: Mw. A. de Boer  Mw. A. de Boer 

Lied voor de dienst: Lied 530  Lied 530 

Schriftlezing: Lucas 6,36-38  Lucas 6,36-38 

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk 
Jeugd 

 Diaconie en kerk 
Jeugd 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
Vandaag is er koffiedrinken in de Fontein van 10.00-10.45 uur 
 
Vanmiddag: Tsjerkekuier 24 februari: 
Zondagmiddag een uurtje naar buiten met teksten, stilte en gesprek. U bent welkom. We starten in de Hoekstien om 
15.00 u. 
 
Volgende week zondag 3 maart is er weer een fjoertsjinst in de Hoekstien:Jezus zegt: 'Kom', dit is het thema van deze 
fjoerdienst. Sietske Rinkema uit de Evangelische gemeente te Sneek zal in deze dienst spreken. We hopen dat we u/jou 
mogen ontmoeten om 10:30 uur in de Hoekstien te Nijemirdum. 
 
Te zingen liederen. 
Lied 530: 1,2,3,4 - Lied 103: 1 - Lied 103: 3,5 - Lied 653: 4,7 - Lied 991: 1,2,3,4 - Lied 991: 5,6,7,8 - Lied 993: 1,2,4,6 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw. I Veltman de Vries en  
mw. G. Haringsma, Oudemirdum en worden gebracht door: Ike Tine Andela en Tjeerd en Joke Bosma; 
dhr. M. Hoekstra, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. A. Rozema; 
dhr. F. Smits, Sondel   en worden gebracht door: mw. F. Brouwer. 
 
Diaconiecollecte 3 maart Steun kinderen en jongeren in De Glind. 
In Jeugddorp De Glind wonen kinderen en jongeren die vanwege diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. De 
Rudolphstichting biedt hun in De Glind een  veilige leefomgeving. De kinderen en jongeren worden daar liefdevol 
opgevangen in gezinshuizen waar hun gezinshuisouders dag en nacht voor hen klaarstaan. Daarnaast zijn in De Glind 
diverse sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo ervaren de kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van 
een thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen.  
Voor 10 euro kan één kind een zwemles volgen. 
Uw gift maakt het mogelijk dat deze kinderen en jongeren een liefdevol thuis hebben en zich in een veilige omgeving 
kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Doet u ook mee? 
 
De 40-dagenkalender van 2019 is klaar. 
Zondag 24 februari te koop in de Haven en de Fontein. 
Zondag 3 maart te koop in Fontein en de Hoekstien. Kleine boekjes  voor € 3,00 en grote boekjes voor € 5,00. 
Ook op Aswoensdag 6 maart in de Hoekstien. 
Tijdens de Bidstond dienst 13 maart a.s. in de Fontein zal Freeke Molenaar vertellen over het project en foto's laten zien. 
Het geld zal dan aangeboden worden wat u gegeven heeft, doordat u een kalender gekocht heeft. Ook de diaconie 
collecte zal dan voor dit doel zijn. 
Het thema is: "Een nieuw begin".  Het project dat we steunen is dankzij Bart en Freeke Molenaar en is voor onderwijs 
aan kleuterscholen in Corral de Piedra in Panama. 
De boekjes zijn ook verkrijgbaar bij: 

• Sondel, Klaske Smink, Swaaigat 13,  tel.: 854075 

• Nijemirdum , Coby Hospes, Lyclamawei 23, tel.: 571855 

• Nijemirdum, Diete Runia, Hoitebuorren 10, tel.: 571588 

• Oudemirdum, Janny Poorte, Wyldpaed 3, tel.: 572137 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 

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


Als het voor u moeilijk is om te komen kunt u altijd bellen naar deze adressen. Het wordt prettig geregeld. 
 
Agenda: 
Woensdag 27 februari: Kerkrentmeesters 

 
Zondag 3 maart: De Fontein: De Hoekstien: Fjoertsjinst De Haven: 

Tijd: 09.30 uur 10.30 uur Zie andere kerken 

Voorganger: Ds. E. de Jongh Mw. Sietske Rinkema  

Organist: Dhr. W. vd Wel   

Collecte: 
Extra: 

   

Woensdag 6 maart: Aswoensdag  Vesperdienst:  

Tijd:  19.30 uur  

Voorganger:  Ds. S. de Jong  

Organist:  Mw. A. de Boer  

 
 

 

Kijk op website en facebook voor de nieuwste foto’s : 
www.pkn-ons.nl  www.facebook.com/pknONS 
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