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KERKDIENST VANDAAG 17 januari a.s. VANUIT NIJEMIRDUM. 
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, Balk en de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en 
Harich-Ruigahuizen wordt uitgezonden a.s. zondag vanuit de De Hoekstien in Nijemirdum. 
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 09.30 uur. 
De voorgangers zijn: 

• ds. Anke Oosting en ds. Stephan de Jong. 
Muziek en zang:  

• Organiste is: Tineke Wiersma 

• Helaas mag er door de aanscherping van de regels niet worden gezongen. We zoeken naar een creatieve 
oplossing. 

 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Dhr. G. Veltman en fam. Pels, O’dum  en worden gebracht door: Ruurdje Bovee en 

Jappie en Jolly Stegenga; 
fam. J. Bosma-de Vries 

fam. J. Akkerman-de Vos, N’dum  en worden gebracht door: fam J. Luinenburg en fam. H. Bokma; 
dhr. S. Albada, Sondel    en worden gebracht door: fam. Bergsma-Smink; 
 
Pastoraat:  
dhr. Durk Postma, Nijemirdum   is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis; 
mw. Rinie Hoekstra, Nijemirdum  is opgenomen in het Antoniuszh, Bolswarderbaan 1,8601ZK Sneek; 
mw. Altena-Bruinsma, Sondel   verblijft tijdelijk  in de Flecke Midstraat, 8501 AP Joure; 
mw. Scharrenburg, O’dum   verblijft in  Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward; 
mw. Koopman-Beuckens, O’dum  is opgenomen in het Antoniuszh, Bolswarderbaan 1 8601ZK Sneek. 
 

Huwelijksjubileum. 
Zaterdag 16 januari  a.s. zijn de heer en mevrouw Akkerman-de Vos  in Nijemirdum 40 jaar getrouwd. 

 

Overleden: 
Op woensdag 13 januari jl. is overleden dhr. Rinze Feenstra op de leeftijd van 94 jaar.Hij woonde de laatste jaren in de 
Finke in Koudum. Rinze laat vier kinderen na. De dienst en de begrafenis zullen plaatsvinden in Hemelum. 
Dit is in besloten kring. 

 
Diaconiecollecte 17 januari a.s.-De kerk als plek van hoop en herstel in Syrie. 
Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, 
voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen 
aanklopt. Samen met uw kerk steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven 
doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan. 
Samen met uw kerk ondersteunen we het diaconale werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk. In het hele land helpen zij 
mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. 
Soms draagt de kerk ook de kosten voor operaties. Steun dit werk. 
Uw inzet en financiële steun is van groot belang voor de kerken in Syrië. Zij ondersteunen daarmee honderden gezinnen 
in nood. Maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het 
projectnummer 'Kerken Syrië' of doneer online. Hartelijk dank! 
 
Winterwerkactiviteiten gaan voorlopig niet door, ivm de dringende adviezen van regering en de landellijke Protestantse 
Kerk. 
 
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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