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Jaargang 11, week 18: De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoerstjinst: 

De Haven: 

Datum en tijd: 2 mei 2021  10:30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  Deze dienst kan digitaal 
gevolgd worden 

Ds. S. de Jong 

Organist:   Mw. J. Bekedam 

Collecte:   Diaconie en Kerk 
 
Er is kinderoppas 

 
 
Hervatting kerkdienst vandaag 2 mei a.s. 
Ondanks de nog altijd zorgwekkende coronacijfers achtte de overheid het verantwoord om de terrassen en winkels weer 
open te laten gaan, zij het met beperkingen.  
De kerkenraad heeft besloten als deze versoepeling van de regels zou ingaan, ook de kerkdiensten weer op te starten, zij 
het met beperkingen. We zijn blij dat er vandaag in De Haven bij de gewone dienst weer kerkgangers aanwezig kunnen 
zijn. Wel zijn er nog beperkingen:  
Maximaal dertig kerkgangers (vol is vol), registratie bij binnenkomst, anderhalve meter afstand (let op de aangegeven 
zitplaatsen), niet zingen en mondkapjes op bij binnenkomst en vertrek.  
 
UITZENDING KERKDIENST ZONDAG 2 mei a.s. VANUIT de HOEKSTIEN in NIJEMIRDUM. 
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, Balk en de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en 
Harich-Ruigahuizen wordt uitgezonden a.s. zondag vanuit de Hoekstien in Nijmemirdum. 
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 voorganger is: 

• ds. Stephan de Jong. 
Muziek en zang: 

• Organiste is:  Jeannet Bekedam. 

• De zangers zijn: Steven van der Sluis en Wybren de Boer. 
 
LET OP: de Fjoerdienst zal door omstandigheden alleen digitaal worden uitgezonden, daar kunnen dus geen 
kerkgangers bij aanwezig zijn. Om 10.30 uur opname in de Hoekstien. Ga voor het volgen van de diensten naar: 
http://kerkdienst.jcmusic.nl/ 
We hopen zo weer een eerste stap te zetten naar normalisering van het kerkleven. Overigens wordt ook de digitale 
kerkdienst voortgezet. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
mw. de Gelder-van Rappard en 
dhr. B. Boersma, Oudemirdum    en worden gebracht door: Klaas en Lolkje Stegenga en Lucas en 

Hanneke Westra; 
dhr. T. de Lange, Nijemirdum   en worden gebracht door: fam. Th. Stoker; 
dhr. T. Kraak, Sondel    en worden gebracht door: fam. Smink-Runia. 
 
 
Pastoraat:  
Mw. Rinnie Hoekstra-de Vries, N’dum verblijft in Bloemkamp, Afdeling Goudsbloem, K.21, 

Floridus Campuslaan 1, 8701 AK  BOLSLWARD 
Dhr. Jelle Twijnstra, Oudemirdum  verblijft na een ziekenhuisopname in de Ielânen, Harste 11, 

8602JX Sneek. 
 

Recyclen. 
Voor Stichting Kinderhulp Oeganda gaat de Diaconie inzamelen: 

• Inkt-cartridges; 

• Toners en 

• oude mobieltjes. 
Zodra de kerken weer open gaan staat bij elke van de 3 kerken een inzamelbak. Maar zolang gaan we natuurlijk niet 
wachten. 
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Vanaf heden staan de inzamelbakken, tot de kerken weer open gaan, in en bij: 
Oudemirdum. 
Geeske Hendriks-Boukes 06-1046 8179 
Kerkstraat 11 
Nijemirdum. 
Wiebren Hoekstra 06-1885 4056 
Hoitebuorren 18a 
Sondel. 
Christiaan Kruiger 06-3391 9819 
Jac. Boomsmastraat 52 
Eerst bellen mag maar is niet nodig! 
 
 
Digitale kansel. 
De digitale kansel: iedere week een inspirerend filmpje U kunt deze zien via de website en Facebook: 
www.pkn-ons.nl of www.facebook.com/pknONS/. 
 
Informatie: 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente te rade gaan op onze website, en ook maakt onze predikant 1 x 
per week een inspirerend filmpje. www.pkn-ons.nl of de facebookpagina van onze gemeente. 
 

Jaargang 11, week 19: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 9 mei 2021 09:30 uur 11.00 uur  

Voorganger: Ds. H. Siebert Ds. H. Siebert  

Organist: Mw. T. Wiersma T. Wiersma  

Collecte: Diaconie en Kerk 
 
(Deze dienst wordt 
ook digitaal 
uitgezonden) 

Dicaconie en Kerk  

 
 

Kijkt u ook op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pknONS en 
www.facebook.com/jeugdclubONS~ 
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