
 

 

 
www.pkn-ons.nl 

nieuwsbriefons@gmail.com 

Jaargang 9, week 24: Pinksteren De Fontein: De Hoekstien: 
Bevestiging/Afscheid 

De Haven: 

Datum en tijd: 9 juni 2019: Zie andere kerken 09:30 uur Zie andere kerken 

Voorganger:  Ds.M. Wildeman  

Organist:  Mw. A. de Boer  

Lied voor de dienst:  Lied 865  

Schriftlezing:    

Collecte:  Diaconie en kerk  

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag in deze dienst van Pinksterzondag nemen we afscheid van de aftredende ambtsdragers 
Boake Pietersma, Murkje Breimer, Leffert Folkertsma en Lucia van der Weij en van de pastoraal medewerkers Jellie 
Bouma en Sjoerd Postma. Bevestigd worden Hinke de Vries en Tiertje Hospes als jeugdouderling, Gerrit Age Runia als 
kerkrentmeester en er is de herbevestiging van Ale Smink als ouderling. Hinke de Vries zal ook belijdenis doen van haar 
geloof. Femke Sijtsma zal als nieuwe pastoraal medewerker de gelofte van geheimhouding afleggen. 
Vandaag is er een liturgieboekje 
 
Lied voor de dienst:. 
Het lied voor de dienst is in de maand juni lied 685: Geest van God, zo vol van liefde.  
Een lied over de Geest van God, over hoe je die ervaren kunt; als een moeder die omhelst, als een vader die beschermt, 
als een vriend die nabij is. Met heldere woorden en beelden die intimiteit uitdrukken schetst de Nieuw Zeelandse 
dichteres Shirley Erena Murray de werking van de Geest. De melodie is speels en toegankelijk, zoals de Geest ook 
beschreven wordt in dit lied. Als iets dat of iemand die niet veraf staat maar nabij is. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
Rinke en Joke 
Koopmans-Dijkstra, Oudemirdum  en worden gebracht door: Tjalina en Gadze Bokma; 
fam. H.Postma–Veltman 
en fam. J. Veldman-Muizelaar, Nijemirdum en worden gebracht door: mw. F. Draaijer en  mw. G. Bosma; 
fam. Hoekstra–Kooistra, Sondel   en worden gebracht door: fam. F. Smits. 
 
Pastoraat. 
Dhr. Gerrit Age Runia   is opgenomen geweest en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Dhr. P.Strikwerda O’dum  is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. 
Mw Scharrenburg, O’dum  woonzorgcentrum “de Batting” Achlummerdyk 2, 8862 AJ Harlingen. 
 

Geboorte. 
Op 28 mei jl. is bij de familie Kooijker-v.d. Schaaf in Sondel een zoon geboren. Zijn naam is Mike. 

 
Huwelijks jubileum. 
De heer en mevrouw.Rinke Koopmans en Joke Koopmans Dijkstra uit Oudemirdum zijn donderdag 13 juni a.s.50 jaar 
getrouwd. 
De heer en mevrouw Gerrit en Annie Hoekstra-Kooistra te Sondel waren op dinsdag 4 juni jl. 50 jaar getrouwd. 
 
Diaconie collecte in Fonteinzondag 9 juni: Onderwijs voor werkende kinderen – Colombia Avondmaalscollecte in de 
Haven diaconie collecte in Fontein 16 juni: Een inkomen voor boeren – Pakistan 
 
Koffiedrinken na de dienst in de Fontein. 
Op zondag 16 juni is er koffiedrinken na de dienst. U en jij bent van harte welkom om dan even te blijven en met elkaar 
van de koffie te genieten. Natuurlijk is er ook aan de kinderen gedacht. 
 
In de dienst op 23 juni 11.00 uur in de Hoekstien (dus niet in de Fontein zoals in het ONS-blad staat) zal het ISO 
Streekkoor het Oratorium ‘Schepping’ van Johan Bredewout ten gehore brengen. 
dhr.Joeke Hoekstra is de dirigent en er spelen blazers mee en pianist is dhr.  Bram Stellingwerf. Met dit oratorium en de 
gemeentezang als omlijsting belooft dit een muzikale dienst te worden waarin het woord van God vooral zingend ten 
gehore gebracht zal worden. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Enkele misschien onduidelijkheden en niet vermelde diensten/aktiviteiten vanuit het kerkblad zo goed mogelijk 
weer rechtgezet: 
 
Zondag 16 juni:  NA de dienst van 9.30 uur  in de Fontein koffiedrinken. 
 
Zondag 16 juni:  viering dienst van Schrift en Tafel in de Haven 11.00 uur  in de Fontein 

wordt geen Avondmaal gevierd deze zondag. 
 
Zondag 23 juni:  IN DE HOEKSTIEN dienst m.m.v. ISO Streekkoor en niet in de Fontein. 
 
Zondag 30 juni:  is er ook ‘s avonds een Sondelerbil dienst 19.30 in de Bining te Sondel 

en een avonddienst. 
 

in de Hoekstien te Nijemirdum ook 19.30 uur. 
I.v.m. dorpsfeesten in beide dorpen!! 

 
Agenda: 
Dinsdag 11 juni:   Kerkenraad 
Dinsdag 11 juni :  Kerkberaad Fontein, Hoekstien en Haven 
  
Zondag 16 juni: De Fontein: Koffiedrinken NA de dienst De Hoekstien: De Haven: Heilig Avondmaal 

Tijd: 09.30 uur  11.00 uur 

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

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

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk 
 

 Diaconie en kerk 
Avondmaalscollecte 

 
 

Kijkt u op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pkn/ONS voor de nieuwste foto’s 
o.a. broodmaaltijd diaconie. 

 
 

Pinksteren: Het Feest Van De Geest. 
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