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Jaargang 12, week 24: De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoerstjinst 

De Haven: 

Datum en tijd: 12 juni 2022 GEEN DIENST 10.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  m.m.v. New Creation ds. S.de Jong 

Organist:   mw.T.Wiersma 

Collecte:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

  Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

    

Jaargang 12, week 25: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 19 juni 2022 09.30 uur GEEN DIENST 11.00 uur 

Voorganger: ds. E.de Jongh  mevr. C.Tighelaar 

Organist: dhr.J. Eijkelenboom  dhr.J.Eijkelenboom 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

 Er is KND en oppas  Er is KND en oppas 

 
Lied voor de dienst. 
Elke maand zal dit meer of minder bekend lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het lied staande en 
dan zingen we ook staande het ‘intochtslied’. Het lied voor de dienst van de maand juni is lied 23C. 

 
Liederen en schriftlezing. 
Lied:  23C: 1,2,5 – lied 276:1,2 – lied 150: 1,2 – lied 672: 1,6 – lied 967: 1,2,3,5 – lied 968: 1,5. 
Schriftlezing: Handelingen 2: 41 – 47 

 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
mw. A. Klompmaker-Schakel en 
mw. W. den Hengst-de Haan, O’dum en worden gebracht door: Jappie en Jolly Stegenga en Ruurdje Bovee; 
mw. A.Stoker-v.d.Goot en 
mw .D. Runia -Deinum, N’dum  en worden gebracht door: de fam.A.Bekedam en mw .F.Draaijer; 
dhr. P. Akkerman, Sondel  en worden gebracht door: mw.L. Dijkstra. 
 
Pastoraat. 
Nynke Koelstra O’dum  verblijft in de Ielânen, Harste 11, afd. Pollen, K13, 8602 JX Sneek. 
dhr.T. Zandstra, Sondel   verblijft in de Flecke voor revalidatie, Midstraat 10, 8501 AP Joure. 
dhr.J.  Smink, Sondel   verblijft in de Flecke voor revalidatie, Midstraat 10, 8501 AP Joure. 
dhr. P. Strikwerda, Oudemirdum is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
 

Huwelijksjubileum. 
Zondag 5 juni jl. waren zijn Sjouke en Anneke van der Veen-Miedema, Oudemirdum 25 jaar getrouwd. 

 
Oproep van de jeugdouderlingen. 
De geslaagden zijn er dit jaar ook weer, het gaat om de geslaagden van het eerste diploma. We hebben uw hulp weer 
nodig. Wil iedereen opletten en om zich heen de oren en ogen openhouden of er iemand in de buurt dit voorjaar examen 
doet voor de middelbare school. Dus als het kan al voor dat ze examen doen graag doorgeven(potentiële geslaagden). 
Het kan je dochter of zoon, buurmeisje, buurjongen, neef of nichtje zijn, de enige voorwaarde is dat hij of zij in één van 
onze drie dorpen woont. Dus ook de kinderen die niet zijn aangesloten bij onze kerk. Op deze manier willen we de 
“examenstress” voor ons als jeugdouderlingen minimaliseren. 
 
Natuurlijk weten we niet of iedereen daadwerkelijk gaat slagen, maar daar komen we achter om dan een rondje te rijden 
en navraag te doen en kijken we naar de vlaggen. HELP ONS ! 
 
Alvast bedankt voor de medewerking !  
U/je kunt ons mailen of appen met de namen( t’liefst het adres erbij). 
Tiertje  tel: 0655595589 of mail: tiertjehospes@gmail.ccom 
Hinke   tel: 0640924863 of mail: hinke1967@gmail.com 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Oproep vanuit de beroepingscommissie. 
Als u suggesties heeft voor een nieuwe predikant , wilt u ons dan hiervan op de hoogte stellen door een mailtje te sturen 
naar protestantsegemeenteons@gmail.com 
 
Alvast hartelijk dank voor uw reactie. 
 
Sing-in. 
Zondag 26 juni 11.00 uur is er een Sing-in dienst in de Fontein in Oudemirdum, waarin onze 
kerkelijk werker Edgar Groeneveld voorgaat. 
U/jij was gevraagd liederen uit welke liedbundel dan ook, op te geven  die we in deze dienst 
kunnen zingen.  
Een aantal mensen, jong en oud, hebben hier gehoor aan gegeven.  
Wat wij als groep erg mooi vinden, dat een aantal mensen aangaven waarom een bepaald lied 
hen zo aansprak, bv door een gebeurtenis in hun leven. 
Het is een mooie mix geworden van liederen, de begeleiding wordt gedaan door een Sing-in band, 
zangers en musici. 
Tijdens deze Sing-in is er geen overdenking zoals we in reguliere diensten gewend zijn, de 
liederen worden met verbindende teksten aan elkaar verbonden. 
Wij hopen iedereen te verwelkomen! 
Na afloop is er voor iedereen een kopje koffie/ thee/ limonade in de kerk 
 
Agenda: 
Maandag 13 juni:  kerkrentmeesters 
 
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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