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Jaargang 13, week 8: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 
HA/lopend 

Datum en tijd: 19 feb.2023 09.30 uur GEEN DIENST 11.00 uur 

Voorganger: Ds. O. Mulder  Ds. O. Mulder 

Organist: Mw. J. Bekedam  Mw. J. Bekedam 

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 
Avondmaalscollecte is 
vandaag voor de 
voedselbank Sud West 
Fryslan 

Jaargang 13, week 9: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 26 feb. 2023 09.30 uur 11.00 uur  

Voorganger: Ds. D. Kisjes Ds. D. Kisjes  

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  

 
Vandaag is er koffiedrinken na de dienst in De Fontein. 
 
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 maand februari is Lied 286. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Lieke Versluis en 
fam. Starreveld, Oudemirdum en worden gebracht door: Sjouke en Anneke v.d. Veen en Henk en Thea Wink; 
mw. T. Rozema-Hoekstra, N’dum en worden gebracht door: mw. J. de Kleine; 
mw. Sjoukje de Vries, Sondel en worden gebracht door: mw. Coby Brouwer. 
 
Beroepingscommissie. 
Afgelopen tijd zijn wij als beroepingscommissie druk bezig geweest een predikant te zoeken ter vervanging van ds. S. de 
Jong. Helaas zijn wij er tot dusver nog niet in geslaagd een goede kandidaat te vinden. Wij beginnen de procedure opnieuw 
en hopen ditmaal op een positief resultaat. U kunt ons helpen, door als u een predikant weet die beschikbaar is, deze te 
melden bij de leden van de beroepingscommissie. (Jouke Brouwer, Liskje Dijkstra, Reinouw Westra, Jan Buma, Jelle 
Eppinga, Anna van der Veen of Ivonne Tiemersma) 
 

Huwelijksjubilea. 
Woensdag 22 februrari a.s. zijn Kobus en Idskje de Graaf-Schotanus 45 jaar getrouwd. 
Vrijdag 24 februrari a.s. zijn Age en Geertsje Smink-Hornstra  45 jaar getrouwd. 

 
Diaconiecollecte: 19 februari a.s.- Diaconie collecte bestemd voor algemene diaconale doelen. 
 
Diaconiecollecte: 26 februari a.s. Collecte voor kinderen zonder ouders - Zambia (Aids wezen). 
Vandaag wil ik jullie iets vertellen over Chisengo uit Zambia. Dit meisje werd op haar 8e jaar wees, toen haar beide 
ouders overleden aan aids. Eerst zorgde oma voor het gezin. Toen oma daar te oud voor was moest Chisengo zowel 
voor haar oma, als voor haar broertjes en zusjes zorgen. In Zambia zijn er wel 20.000 van dit soort gezinnen, waar 
jongeren aan het hoofd staan omdat hun ouders overleden zijn aan aids. Deze kinderen hebben een zwaar bestaan. Ze 
staan er vaak alleen voor, omdat mensen bang zijn met hiv besmet te raken.  
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden daarin 
getraind en kinderen praktisch ondersteund. Chisengo kreeg geld om een eigen bedrijfje te starten. Nu fokt ze varkens, 
die ze verkoopt in de grote stad. Het gezin kan weer drie keer per dag eten. Haar broertjes en zusjes kunnen naar school. 
Gemeenteleden in Zambia bieden deze kinderen zonder ouders psychische steun. Ik vraag jullie om een financiële 
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bijdrage, zodat meer kinderen zonder ouders in Zambia op eigen benen kunnen staan. Namens deze kinderen, alvast 
bedankt voor jullie steun! 
 
Paasgroetactie 2023. 
Dit jaar willen wij de Paasgroetactie weer opstarten nadat hieraan in 2020, 2021 en 2022 niet mee is gedaan. 
De kaarten liggen zondag 19 februari a.s. klaar bij de ingang van de kerken in De Fontein (Oudemirdum) en De Haven 
(Sondel). 
Zondag 26 februari a.s. liggen ze bij ingang van De Hoekstien (Nijemirdum). 
Er zijn een aantal enkele kaarten met Engelse tekst; die zijn voor gedetineerde buitenlanders in Nederlandse 
gevangenissen. 
De dubbele kaarten zijn voor Nederlandse gedetineerden, zowel in Nederland als in het buitenland. De bedoeling van de 
2e kaart is dat de gedetineerde deze zelf kan versturen aan iemand. Daarom is het belangrijk dat er een postzegel op 
wordt geplakt. 
Wij zouden de kaarten graag voor 1 maart a.s. willen inzamelen, zodat wij ze voor 5 maart a.s. kunnen versturen 
naar PKN Nederland.  
Van hieruit wordt de verzending naar de gedetineerden centraal geregeld. 
Zie voor meer informatie en eventuele teksten voor de kaarten te schrijven op: protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.  
De Missionaire Werkgroep ONS 
 
De 40-dagen kalender is klaar! 
Hij heeft dit jaar als thema meegekregen: “Door het donker naar het licht” 
Bemoedigende teksten in deze donk’re tijd van bezinning voor het licht van Pasen. Ook voor 
de mensen in onze gemeente ONS, die het moeilijk hebben, maar ook voor iedereen over de 
hele wereld. Het doel hebben we hierbij aangepast. 
De opbrengst is voor de VOEDSELBANK 
 
Verkoopadressen: 
Sondel   06-23341050 Klaske Smink, Swaaigat 13 
Nijemirdum 06-41696781 Coby Hospes, Lycklamawei 23 
Nijemirdum 0514-571588 Diete Runia, Hoitebuorren 10 
Oudemirdum 0514-572137 Janny Poorte, Wyldpaed 3 
 
zondag 19 februari 
Oudemirdum: 9.30 uur 
Sondel: 11.00 uur 
 
Kleine boekjes € 3,- 
Grote boekjes € 5,- 
Extra giften zeer welkom. 
 
Zangavond. 
Wijziging datum zangavond”Kom nu met zang”  zingen uit het Liedboek. Deze is niet 
op 6 maart maar op maandag 20 februari!! om 20.00 uur in de Hoekstien. 
Van harte welkom ook als je je niet hebt opgegeven. 
Yme en Tineke Wiersma 
 
Agenda:  
Maandag 20 februari: zangavond Hoekstien. Let op: veranderde datum (i.p.v. 6 maart) 
Dinsdag 21 februari: workshop schilderen op hout 
 
 

WIJZIGING DATUM: 
Donderdag 23 maart: kennsimaken met christelijke meditatie 
 

 
 
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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