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Jaargang 10, week 19: De Fontein De Hoekstien: 
http://kerkdienst.jcmusic.nl 

De Haven: 

Datum en tijd: 17 mei 2020 GEEN DIENST 09.30 uur GEEN DIENST 

Voorganger:    

Muziek en Zang:    

 
Mededelingen. 
KERKDIENST NU VANUIT  De Hoekstien. 
 
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, en Balk, wordt uitgezonden a.s zondag vanuit De Hoekstien. 
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 9.30uur. 
De voorgangers zijn: 

- ds. Maartje Wildeman en 
- pastor Lieke Versluis. 

Muziek en Zang: 
- Wim vd Wel (orgel); 
- Dina Schram en Jelle-Age Tiemersma; 
- Geeske Wortman en Johannes Hospes (zang). 

 
Informatie. 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente te rade gaan op onze website: www.pkn-ons.nl of de 
facebookpagina van onze gemeente  
 
Inspiratie en bemoediging (“Digitale kansel”). 
Ds. Maartje Wildeman en ds. Stephan de Jong maken twee keer per week een inspirerend filmpje. U kunt deze zien via 
de website en Facebook: www.pkn-ons.nl  of www.facebook.com/pknONS. 
 

Overleden. 
Op maandag 11 mei jl. is overleden deheer Klaas Hamstra. Hij werd vijfenzestig jaar. De uitvaart was op zaterdag 
16 mei a.s. in Oudemirdum en vond plaats in besloten kring. 
 

 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
Kobus en Idskje de Graaf-Schotanus 
en Rinke en Joke Koopman-Dijkstra, O’dum en worden gebracht door: Jelle Piet en Ciska Rienstra en 

Fedde en Richtsje Visser; 
mw. A.Schotanus-de Vries, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. Th. Stoker; 
dhr. J.G. Eppinga,Sondel   en worden gebracht door: mw. C. Brouwer. 
 

 

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 24 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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No matter what 

yesterday was like, 
birds always start the new day 

with a song. 
 

Wat voor een dag 

gisteren ook was, 
vogels beginnen een nieuwe dag 

altijd met een lied. 
 

 
 
 


