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Jaargang 12, week 45: 
2e eeuwigheidszondag 

De Fontein: De Hoekstien: 
Herdenking 

De Haven: 
Fryske stjinst 

Datum en tijd: 13 nov. 2022 GEEN DIENST 09.30uur 09.30 uur 

Voorganger:  Ds. S. de Jong Ds. H. Giliam 

Organist:  Mevr. Tineke Wiersma Mevr. Jeannet Bekedam 

Collecte:  Diaconie Diaconie 

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

 

Jaargang 12, week 46: 
3e eeuwigheidszondag 

De Fontein: 
Herdenking 

De Hoekstien: De Haven: 
Herdenking 

Datum en tijd: 20 nov. 2022 11.00 uur  9.30 uur 

Voorganger: ds. S.de Jong  ds. S.de Jong 

Organist: mw.T.Wiersma  mw.T.Wiersma 

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

 
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 dienst van de maand November is Lied 727 
 
Liederen en schriftlezing De Hoekstien. 
Liederen: Lied 727: 1,2,10 lied 213: 1,2,4 lied 704: 1,2 lied 130: 1,3 – gezongen geloofsbelijdenis “Breng ons de pijn 

te boven” (melodie lied 713) lied 769: 1,3,5 frysk 
Schriftlezing: Job 1: 8-12, Job 19: 6-10, Job 38: 1-4, Job 40: 1-5. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
hr. Anne Hoogland en 
dhr. Jelte de Jong, Oudemirdum en worden gebracht door: fam. Van Ommen en Willem en Tineke de Jong; 
dhr. A. Rozema, Nijermirdum en worden gebracht door: mw. T. Veen; 
Wietske Kraak, Sondel en worden gebracht door: mw. H. v.d. Werf. 
 

. 
Op 9 november jl. is dhr. Lute Poorte plotseling overleden. Lute is 78 jaar oud geworden. De dankdienst  voor zijn 
leven is op dinsdag 15 november a.s. in de Fontein te Oudemirdum. Er is vanaf 10.00 uur gelegenheid te condoleren. 
De begrafenis zal plaatsvinden in besloten kring in Echten. 

 

Geboorte. 
Op 2 november jl. is geboren Jisse Huisman, zoon van Jasper en Reinouw Huisman-Westra en broertje van Mare. 

 
Diaconiecollecte 13 november a.s.: De kracht van bijbelverhalen in de Golfstaten. 
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. 
De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. 
Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode, 
waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan  
voor het eigen leven. 
De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze 
verhalen. 
Bemoedig hen met uw bijdrage. 
 
Diaconiecollecte 20 november a.s.- Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk 
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg 
met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare 
omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord. Om gemeenteleden toe te 
rusten in hun pastorale taken heeft de Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training ‘Leiding 
van uitvaarten”, waar in gegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek met de 
nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Naast de diverse pastorale 
trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties 
voor het organiseren van pastorale activiteiten. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en 
toerustingsmaterialen 
 
Tsjerkebios 17 november a.s. 
Op donderdagavond is er weer Tsjerkebios. We kijken dan naar de hartverwarmende en humoristische film “Demain tout 
commence”. Het gaat over een vader die ineens de zorg krijgt voor een dochter van wie hij het bestaan niet wist. 
Aanvankelijk voelt hij niets voor het vaderschap, maar na een tijdje blijkt zijn dochtertje een onverwacht geluk in zijn leven 
te worden. 
Plaats:  De Hoekstien. 
Aanvang:  19.30 uur 
 
Koffieochtend in Nijemirdum. 
Woensdag 16 november  a.s hopen we weer een koffieochtend te houden, in de Hoekstien. 
Inloop vanaf 10.00 uur. 
Iedereen is weer van harte welkom! 
 
 
Agenda: 
Dinsdag 15 november: Kerkenraad 
Dinsdag 17 november: Tsjerkebios “Demain tout commence”. 
 
 
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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