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Jaargang 11, week 42: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 17 okt. 2021 09.30uur GEEN DIENST 11.00uur 

Voorganger: Ds. A. Bouman, L’den  Ds. A. Bouman, L’den 

Organist: Mw. Tineke Wiersma  Mw. Tineke Wiersma  

Collecte: Diaconie en Kerk  Diaconie en Kerk 

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

 
 

 

    

 

Jaargang 11, week 43: De Fontein: De Hoekstien: 
Fryske stjinst 

De Haven: 

Datum en tijd: 24 okt. 2021 GEEN DIENST 11.00 uur 09.30 uur 

Voorganger:  ds. H.Gilliam, Pingjum ds.T.Huttenga, Burgum 

Organist:  mw A.de Boer mw.A.de Boer 

Collecte:  diaconie en kerk  

  Er is oppas in deze dienst  

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

 

 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Jelte de Jong en 
mw. Anepool, Oudemirdum  en worden gebracht door:  fam F.Visser en fam J.P.Rienstra; 
dhr. S. Postma en 
mw. G. Pietersma-van Dijk, N’dum  en worden gebracht door:  fam. J.Buma en fam. A. Rozema; 
fam. R.Akkerman–Ten Hove, Sondel en worden gebracht door:  fam. A.Smink-Runi. 
 
Pastoraat. 
Nynke Koelstra, Oudemirdum  is opgenomen in het Antoniusziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 Sneek. 
 

Geboren: 
Op 11 oktober jl. is Eva Suze Postma geboren, dochter van Hendrik en Martine Postma-Veltman, zusje van Julia en 
Emma, zij wonen in Nijemirdum. 

 

Overleden: 
Op maandag 11 oktober jl. is Durk Postma te Nijemirdum overleden. Hij werd 67 jaar oud. 
Durk was al lang ziek, maar mede dankzij therapieën heeft hij het nog lang uitgehouden. Het laatste stukje was moeilijk 
voor hem. Toch vertrouwde hij op God, die naar hij geloofde machtiger was dan de dood. Durk heeft zich vele jaren 
ingezet voor de kerk, onder meer als kerkrentmeester. 
De afscheidsdienst was op zaterdag 16 oktober in De Hoekstien. 

 
Maatregelen: 
De maatregelen die op advies van de landelijke PKN en de provinciale classis gevold worden zijn hieronder kort 
opgesomd. Met klem vragen wij u om deze maatregelen op te volgen. 

• Geef elkaar de ruimte 

• Neem verantwoordelijkheid t.o.v. uzelf en uw medemens 

• Gebruik desinfectiemiddel voor de handen en nog steeds geen handen schudden 

• Vermijden van extra beweegmomenten, m.a.w. blijf op uw plaats 

• Zingen mag weer, maar helaas nog steeds niet uit volle borst 

• Collecteren is nog steeds zoals we het gewend zijn, bij de uitgang 

• Bij mogelijke klachten blijf thuis. 
  

Protestantse Gemeente 
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De Fontein op televisie. 
Omroep Súdwest zendt opnames uit van de Fonteinkerk en het dorp Oudemirdum. Dit op zondag 17 oktober a,s.  
De uitzending is te volgen op kanaal 40 van Ziggo abonnees en kanaal 1343 van KPN abonnees. 
Ook is op het moment van uitzending het programma te volgen op: computer, laptop, tablet en telefoon via de livestream 
van omroep Súdwest. 
Ga daarvoor naar: www.omroepsudwest.nl. Ook staat het programma op Youtube. 
De uitzending begint om 11.30 uur en wordt herhaald om 14.00 uur, 16.30 uur, 19.30 uur en 22.00 uur. 
 
Diaconie collecte 17 oktober a.s.: Maatjes voor gezinnen zonder ouders – Zambia 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. 
Lange tijd zorgden de grootouders voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden, maar als die ook Overlijden 
staan veel weeskinderen er alleen voor. 
De Raad van Kerken in stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken, kerklijders worden getraind en kinderen 
praktisch ondersteund. 
 
Diaconiecollecte 24 oktober a.s.: Een volwaardige plek voor mensen met een beperking.  
In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn, nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg 
en werk. Van de 54 miljoen inwoners heeft 4,6 % een beperking. Gezinnen waarin een kind of volwassene een 
beperking heeft, hebben vaak te maken met extra (medische) kosten en minder inkomen. Deze families zijn daarom 
extra kwetsbaar. 
The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) zet zich al sinds 1898 in voor deze mensen.  
De organisatie heeft 17 centra, waar niet alleen de noodzakelijke zorg en revalidatie wordt geboden, maar waar  
mensen met een beperking ook geholpen worden met hun re-integratie of integratie in de gemeenschap.  
TLMI-M stimuleert dat mensen zich registreren, zodat ze in aanmerking komen voor voorzieningen van de overheid. 
Ze motiveren werkgevers om deze mensen in dienst te nemen.  
Ook stimuleren ze (groepen) mensen) hun eigen bedrijf te starten. 
 
AGENDA: 
Maandag 18 oktober: 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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