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Jaargang 11, week 38: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 19 sep. 2021 11.00 uur 09.30 uur GEEN DIENST 

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 in deze dienst   

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

  

 

Jaargang 11, week 39: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 26 sep. 2021 09.30 uur GEEN DIENST 11.00 uur 

Voorganger: Ds. M. Jans  Ds. M. Jans 

Organist: Mw. A. de Boer  Mw. A. de  Boer 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

    

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

  

 
Volgende week 26 september is er weer koffiedrinken in de Fontein. Na de dienst van 09.30 uur 
 
Vandaag is er een doopdienst in De Hoekstien. In deze dienst zal Milan Rense Sjoerd Veltman gedoopt worden. Milan is 
de zoon van Leon Veltman en Lisette Bokma 
 
Liederen en Schriftlezing: 
Lied: 103: 1,4 - Lied 103: 5 - Lied 150: 1,2 - Lied 935: 1,2 - Lied 823: 1,4 – Lied 425  
Schriftlezing: Ester 3,1-11; 8,3-8; 16-17 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Sjouke en Betsy de Jong 
en Tjeerd Bosma, Oudemirdum  en worden gebracht door: Aagje Klompmaker en Jan en Baukje Hoekstra; 
dhr. B. Schotanus, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. J. Postma; 
dhr. Heert de Vries, Sondel  en worden gebracht door fam. P. Akkerman. 
 

Huwelijksjubileum. 
Op 16 september jl. waren Sjouke en Betsy de Jong (Oudemirdum) 45 jaar getrouwd. 

 

Geboorte: 
13 September is er bij familie Douwe en Baukelien De Vries–Westra een zoon, Schelte Jan geboren. 

 
 
Pastoraat. 
Mw G. Pietersma-van Dijk, N’dum verblijft tijdelijk in Suderigge, Christiaan de Vriesstraat 2, 

8531 EL Lemmer (kamer 113). 
 
Winterwerk. 
Vergeet u de formulieren niet in te leveren in de kerk (zie de daarvoor bestemde doos), of op te sturen 
naar: mailto:protestantsegemeenteons@gmail.com, of te bezorgen bij: 

• Jan Douma, Hoitebuorren 3 te Oudemirdum; 

• Sietske Strampel, Heaburgen 1 te Nijemirdum; 

• Ale Smink, Beuckenswijckstraat 52a te Sondel. 
  

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 

http://www.pkn-ons.nl/
mailto:nieuwsbriefons@gmail.com
https://kerkonline.frl/ons/
https://kerkonline.frl/ons/
mailto:protestantsegemeenteons@gmail.com


Kom nu met zang. 
In het winterwerkboekje kunt u lezen dat op 5 oktober 2021 en 14 maart 2022 “Kom nu met zang” in de agenda staat. Dit 
wordt geleid door Yme en Tineke Wiersma. Op het aanmeldformulier staat deze activiteit niet vermeld. Toch zou het 
handig zijn als u zich hiervoor van te voren aanmeldt (niet verplicht overigens). 
U kunt zich aanmelden door het op het aanmeldingsformulier erbij te schrijven, of door een mailtje te sturen naar: 
ymetinekew@hotmail.com  of door Yme en Tineke te bellen: 0514-571557.  
Bij voorbaat dank. 
 
We gaan starten met de “Doe Groep”. 
Wanneer? Dinsdag  21 september a.s. om 19.30 uur in de gebouwen achter de Hoekstien in 
Nijemirdum. 
Materiaal is aanwezig; u / jij hoeft alleen een schaartje en lijm mee te nemen Onder het genot van een 
bakje koffie of thee ,maken we er een gezellige avond van. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Diaconiecollecte 19 september a.s.: Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta – Indonesië. 
In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten 
en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. 
Ze zoeken de kinderen op straat op. In het begin kunnen de straatkinderen 
terecht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief 
willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke 
school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie. 
Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden voor straatkinderen, maar ook 
structureler aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. 
Ze willen zorgen dat kinderrechten  
beter nageleefd worden. Ze voeren met name campagne voor het recht op 
onderwijs en bestrijden geweld tegen kinderen. De organisatie werkt hierbij 
samen met andere organisaties. Dreamhouse verwijst ouders van de 
straatkinderen naar organisaties die hen kunnen helpen om hoe zij hun gezin financieel zouden  
kunnen onderhouden. 
 
AGENDA: 
20 september  Ouderlingen 
 
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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