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Jaargang 12, week 12: 
3e  zondag 40-dgn tijd 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 20 mrt.2022 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, kerk en 
jeugdcollecte bij de deur 

Diaconie, kerk en 
jeugdcollecte bij de deur 

 

 KND en oppas KND en oppas  

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

 

 

Jaargang 12, week 13: 
4e  zondag 40-dgn tijd 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 27 mrt.2022 09.30 uur GEEN DIENST 11.00 uur 

Voorganger: Ds. S Kisjes  Ds. S Kisjes 

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

Collecte: Diaconie, kerk  Diaconie, kerk 

 KND en oppas  KND en oppas 

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

  

 
Liederen en Schriftlezingen. 
Lied voor de dienst: 998: 1,2,4 - Lied 216: 1,2,3 - Lied 834: 1,2 - Lied 136: 1,6,8 - Lied 43: 3,4 - Lied 801: 1,5,7. 
Schriftlezing:  Exodus 14,5-22 
 
Dopen. 
Vandaag om 11.00 uur wordt in De Fontein Isa Nora Strampel, dochter van Hindrick Strampel en Annemarie Ketelaar en 
zusje van Daniël gedoopt. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Geeske Wortman en 
fam Oudman-Sinnema, O’dum  en worden gebracht door: Okje Stegenga en Piet en Alie Salverda; 
fam. H. Hielkema-Feenstra, N’dum  en worden gebracht door: mw. A. Rienstra; 
fam. Pietersma–Bouma, Sondel  en worden gebracht door: mw. C. Brouwer. 
 
Pastoraat. 
Siny Kuiper (Oudemirdum)  verblijft in Revalidatiecentrum Noorderbreedte, afd 3, kamer A 13,  
  Borneastraat 40, 8934 AD Leeuwarden. 
Nynke Koelstra  verblijft nu in het Anthoniusziekenhuis in Sneek. 
 

Huwelijksjubilea: 
Johannes en Tiertje Hospes- Smink zijn 2 april a.s. 40 jaar getrouwd. 
Halbe en Willy Hielkema-Feenstra waren 14 maart a.s. 25 jaar getrouwd. 

 
Lied voor de dienst. 
Elke maand zal dit meer of minder bekend lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het lied zittend, 
voorafgaand aan de bemoediging en de groet. Bij de bemoediging en groet gaan we staan. Vervolgens zingen we ook 
staande het ‘intochtslied’. Het lied voor de dienst van maart is Lied 998 vers 1,2 en 3. 
 
Inzage van de financiële stukken: 
Op donderdagavond 31 maart a.s. is er weer gelegenheid om de financiële stukken van het college van kerkrentmeesters 
in te zien. 
Dat kan van 19.30 -20.30 uur in De Hoekstien. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Na de kerkdiensten van zondag 27 maart en zondag 3 april kunt u de jaarrekening 2021 mee naar huis nemen. 
Het college van kerkrentmeesters. 
 
Gemeenteavond op woensdag 6 april 2022. 
De kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij de gemeenteavond op 6 april 2022 in dorpshuis 't Klif te 
Oudemirdum. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur start de vergadering. De agenda zal binnenkort op 
de website en op de nieuwsbrief worden geplaatst. Tijdens deze avond zal er al worden gesproken over de te nemen 
stappen nu ds. De Jong heeft aangegeven dat hij met emeritaat gaat. Samen met u willen we een traject uitstippelen om 
voor onze gemeente een predikant te vinden die passend is in onze gemeente. Uw en jouw inbreng is van groot belang 
om een goed beeld te krijgen van wat we de nieuwe predikant willen bieden, maar ook wat we mogen verwachten van de 
nieuw te beroepen predikant. 
Van harte welkom. 
 
Diaconiecollecte 20 maart a.s. Noodhulp & rampenpreventie-Ethiopië. 
Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker 
getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten 
mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De 
Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren 
en boerinnen zich aanpassen aan de nieuwe situatie.  
Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen 
verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruiken een weeralarm dat 
aangeeft, wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk 
mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als 
de oogst tegenvalt. 
 
Diaconiecollecte 27 maart a.s. Met zusters werken aan gezond eten-Rwanda 
In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de 
inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, 
leeft veertig procent onder de armoedegrens.  
Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling 
wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste 
boerengezinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen.  
Zij kunnen hun gezinnen beter voeden en verdienen voldoende geld om hun kinderen 
naar school te laten gaan. 
 
23 maart a.s. avond over: Het kruis als bron van leven. 
Wat betekent het ‘het kruis van Christus’? Waarom moest Jezus voor onze zonden sterven? Wat houdt 'verzoening' in? 
Het is een belangrijk thema in het christelijk geloof, maar of het nog het hart van velen raakt? Waar draait het allemaal 
om?  
Door ds. Stephan de Jong, op woensdag 23 maart, 20.00 uur in De Hoekstien. 
 
 
Agenda: 
Maandag 
woensdag 

21 maart 
23 maart 

Kerkenraad 
Het kruis als bron van leven 

 
Coronamaatregelen. 
De overige maatregelen zijn niet meer van toepassing per 25 februari maar blijf uw verantwoordelijkheid nemen t.a.v. 
uzelf en de mensen om u heen. 
 
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~ 

 

http://www.pkn-ons.nl/
http://www.pkn-ons.nl/
http://www.facebook.com/pknONS
http://www.facebook.com/jeugdclubONS~

