
 

 

 
www.pkn-ons.nl 

nieuwsbriefons@gmail.com 
 

Jaargang 10, week 18: De Fontein De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 10 mei 2020 GEEN DIENST GEEN DIENST GEEN DIENST 

Voorganger:    

Muziek en Zang:    

 
Mededelingen. 
KERKDIENST NU VANUIT DE PAADWIZER BALK 
 
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente en Balk wordt uitgezonden a.s zondag vanuit Balk 
Om te horen en te zien kunt u de dienst volgen of naderhand meemaken door te gaan 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 09.30 uur. 
De voorgangers zijn: 

- ds. Maartje Wildeman en ds. Stephan de Jong 
Muziek en Zang: 
- Berthe Harkema(orgel); 
- Tiny Wildschut, Hendrikje Runia, Steven van der Sluis en Evelien Okma (zang). 
 
Informatie. 
U kunt voor de laatste informatieover onze gemeente te rade gaan op onze website: www.pkn-ons.nl of de 
facebookpagina van onze gemeente. 
 
Pastoraat. 
De heer Jelle Twijnstra, Oudemirdum is weer thuisgekomen uit verpleeghuis Bloemkamp. 
 
Overleden. 
Op zondag 3 mei jl. is overleden Dhr. Klaas Rienstra, Nijemirdum. De begrafenis heeft vrijdag in besloten kring 
plaatsgevonden op de begraafplaats van Nijemirdum. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
dhr en m vd Veen (Rijs) en 
dhr Piet de Jong, Oudemirdum  en worden gebracht door: Ruurdje Bovee en Jappie en Jolly Stegenga; 
dhr K. den Hartog en 
fam F. Jagersma-van Zuiden, N’dum en worden gebracht door: dhr P. Runia en Mw T. Groenhof; 
mw. L. Dijkstra-Douma Sondel  en worden gebracht door: mw. Hinke de Vries. 
 

 

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

 
 
Nu er geen kerkdiensten gehouden kunnen worden, door het Corona-virus, verblijft het TSJERKE 
PONKJE ook in quarantaine. 
Maar u kunt helpen……uw gaven zijn welkom :voor de diaconie op: 
NL55RABO 0305204424 tnv Collega van Diakenen PG ONS,  ovv collectes.  
en voor de kerkrentmeesters op: 
NL23 RABO 0305035347, tnv Protestante gemeente ONS, ovv collectes. 
 

  

Zondag 17 mei 2020: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd:  GEEN DIENST GEEN DIENST GEEN DIENST 

Voorganger:    

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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De zon komt op, maakt de morgen wakker; 

Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 

Laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

(uit opwekking: Tienduizend redenen lied 733) 
 


