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Jaargang 13, week 7: De Fontein: De Hoekstien: 
HA/lopend 

De Haven: 

Datum en tijd: 12 feb.2023 11.00 uur 09.30 uur  

Voorganger: Ds. A. Bouman Ds. M. Jans  

Organist: Dhr. J. Eijkelenboom Mw. T. Wiersma  

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

 Er is oppas en KND Er is oppas en KND 
Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

 

Jaargang 13, week 8: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 
HA/lopend 

Datum en tijd: 19 feb. 2023 9.30 uur GEEN DIENST 11.00 uur 

Voorganger: Ds. O. Mulder  Ds. O. Mulder 

Organist: Mw. J. Bekedam  Mw. J. Bekedam 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 Er is oppas en KND 
Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

 Er is oppas en KND 

 
Volgende week is er koffiedrinken na de dienst in De Fontein. 
 
Lied voor de dienst. 
Elke maand zal dit meer of minder bekend lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het lied  Zittende en 
daarna zingen we Staande het “intochtslied”. 
Het Lied voor de maand februari is Lied 286. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
dhr. Mull en fam. V.d. Veen, O’dum  en worden gebracht door: Jan en Geeske Wortman en  
      Hielke en Hannie Smink; 
mw. G. Pietersma-van Dijk, N’dum  en worden gebracht door: fam. Y. Groenhof; 
dhr. Minne Pruiksma, Sondel  en worden gebracht door: mw. Hinke de Vries. 
 
Diaconiecollecte: 12 februari a.s.: Collecte voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. 
In ons waterrijke Nederland krijgen we de laatste jaren steeds vaker te maken met droogte. Voor ons uitzonderlijke 
situaties, die tot discussie leiden. In Ethiopië zijn ze droogte van oudsher gewend en zijn dit soort gesprekken aan de 
orde van de dag. Zeker nu het klimaat verandert en de regen onregelmatiger valt. Vandaag collecteren we daarom voor 
noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië.  
 
Ethiopische partners van Kerk in Actie leren boeren en boerinnen om 
beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering:  

• ze leren over irrigatie en het behoud van vruchtbare grond; 

• ze krijgen zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hoe ze 
die moeten verbouwen;  

• ze leren geld sparen en verdienen met kleine handeltjes; 

• ze worden gewaarschuwd voor extreme droogte en hevige regen, 
zodat ze weten wanneer ze het beste kunnen planten en oogsten.  

Maar regelmatig is er in bepaalde delen toch ook noodhulp nodig. Dat is 
op dit moment weer het geval. In Ethiopië, Kenia en Somalië dreigt 
hongersnood voor miljoenen mensen. Het is in 40 jaar niet zo droog 
geweest. Mede dankzij jullie bijdragen aan deze collecte kan Kerk in Actie 
voedsel en water uitdelen aan de meest kwetsbaren in Ethiopië en Kenia. En daarnaast gezinnen in Ethiopië blijven 
voorbereiden op de klimaatverandering om noodhulp te voorkomen.  
 
Diaconiecollecte: 19 februari a.s.- Diaconie collecte bestemd voor algemene diaconale doelen. 
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Paasgroetactie 2023. 
Dit jaar willen wij de Paasgroetactie weer opstarten nadat hieraan in 2020, 2021 en 2022 niet mee is gedaan. 
De kaarten liggen zondag 19 februari a.s. klaar bij de ingang van de kerken in De Fontein (Oudemirdum) en De Haven 
(Sondel). 
Zondag 26 februari a.s. liggen ze bij ingang van De Hoekstien (Nijemirdum). 
Er zijn een aantal enkele kaarten met Engelse tekst; die zijn voor gedetineerde buitenlanders in Nederlandse 
gevangenissen. 
De dubbele kaarten zijn voor Nederlandse gedetineerden, zowel in Nederland als in het buitenland. De bedoeling van de 
2e kaart is dat de gedetineerde deze zelf kan versturen aan iemand. Daarom is het belangrijk dat er een postzegel op 
wordt geplakt. 
Wij zouden de kaarten graag voor 1 maart a.s. willen inzamelen, zodat wij ze voor 5 maart a.s. kunnen versturen 
naar PKN Nederland.  
Van hieruit wordt de verzending naar de gedetineerden centraal geregeld. 
Zie voor meer informatie en eventuele teksten voor de kaarten te schrijven op: protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.  
De Missionaire Werkgroep ONS 
 
De 40-dagen kalender is klaar! 
Hij heeft dit jaar als thema meegekregen: “Door het donker naar het licht” 
Bemoedigende teksten in deze donk’re tijd van bezinning voor het licht van Pasen. Ook voor 
de mensen in onze gemeente ONS, die het moeilijk hebben, maar ook voor iedereen over de 
hele wereld. Het doel hebben we hierbij aangepast. 
De opbrengst is voor de VOEDSELBANK 
 
Verkoopadressen: 
Sondel   06-23341050 Klaske Smink, Swaaigat 13 
Nijemirdum 06-41696781 Coby Hospes, Lycklamawei 23 
Nijemirdum 0514-571588 Diete Runia, Hoitebuorren 10 
Oudemirdum 0514-572137 Janny Poorte, Wyldpaed 3 
 
zondag 12 februari 
Nijemirdum: 9.30 uur 
Oudemirdum: 11.00 uur 
 
zondag 19 februari 
Oudemirdum: 9.30 uur 
Sondel: 11.00 uur 
 
Kleine boekjes € 3,- 
Grote boekjes € 5,- 
Extra giften zeer welkom. 
 
Zangavond. 
Wijziging datum zangavond”Kom nu met zang”  zingen uit het Liedboek. Deze is niet 
op 6 maart maar op maandag 20 februari!! om 20.00 uur in de Hoekstien. 
Van harte welkom ook als je je niet hebt opgegeven. 
Yme en Tineke Wiersma 
 
Koffieochtend Nijemirdum. 

Woensdag 15 Februari hopen we weer een koffieochtend te houden in de Hoekstien 
Inloop vanaf 10.00 uur iedereen is van harte welkom. 
 
 
 
 
 

 
Agenda:  
Donderdag 13 februari: Moderamen/Doegroep 
Maandag 20 februari: zangavond Hoekstien. Let op: veranderde datum (i.p.v. 6 maart) 
 
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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