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Afscheid ds. Maartje Wildeman op 10 januari 2021. 
Ds. Maartje Wildeman neemt na haast 10 jaar afscheid van onze gemeente op 
10 januari a.s. Spijtig genoeg kan dit afscheid in   huidige omstandigheden niet 
plaatsvinden zoals we zouden wensen. Maar we proberen er toch iets moois van te 
maken. 
De digitale afscheidsdienst vindt plaats in De Hoekstien en begint om 11.00 uur.  
Helaas kan daar vanwege de coronamaatregelen maar een beperkt aantal mensen 
aanwezig zijn: zangers, enkele kerkenraadsleden en familie van ds. Maartje. De dienst 
zal echter direct te volgen zijn via http://kerkdienst.jcmusic.nl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KERKDIENST VANDAAG 10 januari a.s. VANUIT HARICH. 
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, Balk en de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en 
Harich-Ruigahuizen wordt uitgezonden a.s. zondag vanuit de kerk in Harich. 
Ga voor het volgen van de dienst naar: http://kerkdienst.jcmusic.nl/ (zonder www) Deze link zal ook op de website en 
facebook te zien zijn. Door erop te klikken kunt u de dienst volgen.  
De dienst is te zien vanaf 9.30 uur. 
De voorgangers zijn: 

• ds. Anke Oosting en pastor Lieke Versluis. 
Muziek en zang:  

• Organist is Doekele Dijkstra 

• Zangers zijn: Tine Haantjes, Steven van der Sluis, Auke van der Veen en Geeske Wortman 
 
KERKDIENSTEN MAAR DAN ANDERS. 
Door de maatregelen die de regering heeft afgekondigd heeft de kerkenraad besloten die diensten die in de komende 
periode plaats zouden vinden, niet te houden. 
De zondagen tot en met 17 januari zijn er geen diensten. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Doede en Janny de Vries-Braam en 
Jannie Poorte, Oudemirdum   en worden gebracht door: Jan & Baukje Hoekstra en 

Piet & Aagje Klompmaker; 
fam. H.Hielkema-Timmer, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. G. Bosma; 
mw. Tineke Zuidema, Sondel   en worden gebracht door: dhr. Th. Kraak. 
 
Pastoraat:  
dhr. Durk Postma Nijemirdum  is opgenomen in het Antoniusziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek; 
mw. Altena-Bruinsma, Sondel is opgenomen in het  Antoniusziekenhuis,    Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek; 
mw. Rinie Hoekstra, Nijemirdum is opgenomen in het Antoniusziekenhuis,   Bolswarderbaan 1,  8601 ZK Sneek; 
mw. Scharrenburg O’dum  verblijft in  Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK  Bolsward. 
 

Huwelijksjubileum. 
Zaterdag 2 januari jl. waren  de heer en mevrouw Baas-Kortstra in Nijemirdum 40 jaar getrouwd. 
Zaterdag 9 januari jl. waren  de heer en mevrouw Bosma-de Vries in Nijemirdum 40 jaar getrouwd. 
Zaterdag 16 januari  a.s. zijn de heer en mevrouw Akkerman-de Vos  in Nijemirdum 40 jaar getrouwd. 

 
Winterwerkactiviteiten gaan voorlopig niet door, ivm de dringende adviezen van regering en de landellijke Protestantse 
Kerk. 
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Informatie: U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente te rade gaan op onze website, en ook maken onze 
predikanten 1 x per week een inspirerend filmpje. www.pkn-ons.nl of de facebookpagina van onze gemeente. 
 
 

Kijkt u ook op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pknONS en 
www.facebook.com/jeugdclubONS 
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