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Jaargang 12, week 46: 
3e eeuwigheidszondag 

De Fontein: 
Herdenking 

De Hoekstien: De Haven: 
Herdenking 

Datum en tijd: 20 nov. 2022 11.00 uur  9.30 uur 

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

 
 

Er is oppas en KND 
Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

Jaargang 12, week 47: 
1e Advent 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 27 nov. 2022 11.00 uur GEEN DIENST 9.30 uur 

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

 
 

Er is oppas en KND 
Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

 
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 dienst van de maand November is Lied 727 
 
Liederen en schriftlezing De Hoekstien. 
Liederen: Lied 727: 1,2, 10 lied 84: 1,6, lied 755: 1,2, Lied 91a: 1,3, Gezongen Geloofdsbelijdenis, Lied “Breng ons 

de pijn te boven”, Liet 769 |(Frysk): 1,3,6. 
Schriftlezing: Marcus 12: 18 – 27. 
 

Overlijden: 
Op woensdag 16 november jl. is Harry Tollenaar overleden, 75 jaar oud. Harry was al een tijdje ernstig ziek, maar zijn 
overlijden kwam toch plotseling. ‘Meester’ Tollenaar zeiden velen, omdat hij vele jaren onderwijzer was en later hoofd 
van De Wâlikker Harry was een hulpvaardige en bescheiden man. Zijn vrouw Petra is ongeveer 9 jaar geleden 
overleden. 
Harry laat een dochter, schoonzoon en twee kleinkinderen na. 
De afscheidsdienst is a.s. dinsdag 22 november  a.s. in De Fontein om 09.30 uur. Vanaf 09.00 uur is er gelegenheid 
tot condoleren. 

 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Willem en Tineke de Jong en 
Fedde en Richtsje Visser, O’dum  en worden gebracht door: Doede en José Hospes en 
      Piet en Alie Strikwerda; 
mw. A. Schotanus de Vries, N’dum  en worden gebracht door: mw. J. Akkerman; 
Alie en Pietsje Smink, Sondel  en worden gebracht door: fam. F. Veltman. 
 

Huwelijksjubileum: 
Op 25 november a.s. zijn Willem en Tineke de Jong, Oudemirdum 40 jaar getrouwd. 

 
Diaconiecollecte 20 november a.s.- Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk 
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg 
met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. 
Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare 
omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord. Om gemeenteleden toe te 
rusten in hun pastorale taken heeft de Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. 
  

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 

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


Zoals de training ‘Leiding van uitvaarten”, waar in gegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, 
zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Naast de 
diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank 
met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en 
toerustingsmaterialen 
 
Diaconiecollecte 27 november a.s. - Onderwijs voor werkende kinderen – Colombia. 
Je zult als kind maar opgroeien in een onveilige wijk met veel geweld en criminaliteit, zoals drugshandel. In onze grote 
steden hebben we ook achterstandswijken waar kinderen extra aandacht nodig hebben, maar in Colombia is dat nog veel 
erger. Veel kinderen staan er alleen voor, omdat hun ouders te hard moeten werken om de eindjes aan elkaar te knopen. 
In de hoofdstad Bogotá is een christelijke organisatie die dit soort kinderen een veilige haven biedt. Het zijn kinderen die 
vaak voor of na schooltijd voor geld op de markt werken of vuilnis sorteren. Het centrum biedt hen praktische trainingen: 
werken in een moestuin, prachtige producten van papier maken, of zelfs een koksopleiding. Maar het belangrijkste blijft 
toch, dat ze náást deze kinderen gaan staan en hen langdurig ondersteunen. Dat is precies het verschil wat maakt dat 
deze kinderen ineens van kansarm tot kansrijk worden. Zoiets gun je ieder kind. Daarom collecteren we vandaag voor dit 
werk. 
 
Begroting 2023. 
Deze week hebt u via de mail de samenvatting van de begroting 2023 van de diaconie en het college van 
kerkrentmeesters ontvangen. 
Mocht u de complete begrotingen willen inzien, dan kan dat op donderdagavond 24 november a.s. van 19.30 – 20.30 uur 
in De Hoekstien te Nijemirdum.   
U bent welkom! 

Gemeenteavond op  woensdag 30 november 2022: 
 
De kerkenraad nodigt u en jou van harte uit voor de gemeenteavond van onze ONS-gemeente. Deze avond zal worden 
gehouden in het dorpshuis te Nijemirdum op woensdag 30 november 2022 om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur kunt u en 
kunnen jullie onder het drinken van een kopje koffie of thee alvast even bijpraten.  
 
AGENDA: 
1. Welkom. 
2. Bijbellezing en gebed. 
3. Mededelingen vanuit de kerkenraad. 
4. Bedankmoment. 
5. Rondvraag en de behandeling van de van te voren ingediende 

opmerkingen en vragen. 
6. Financiën 2023 (summiere presentatie): 

A. Begroting College van Diakens. 
B. Begroting College van Kerkrentmeesters. 

7. Toekomst en de verduurzaming van de kerkelijke gemeente. 
8. Sluiting. 
 
De eventuele vragen en/of opmerkingen t.b.v. de rondvraag graag van te voren schriftelijk indienen bij de scriba (Wiepkje 
Hoogland–Feenstra, De Stobberoeier 7, 8567 KB Oudemirdum) of via pkn.ons.8@gmail.com. 
 
Agenda: 
Maandag 21 november:  ouderlingen + p.w. 
Dinsdag 22 november:  moderamen 
Dinsdag 22 november:  doegroep 
 
 
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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