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Jaargang 11, week 47: De Fontein: 
HERDENKING 

De Hoekstien: 
HERDENKING 

De Haven:  

Datum en tijd: 21 nov. 2021 11.00 uur 09.30 uur GEEN DIENST 

Voorganger: Ds. S. de Jong DS. S. de Jong  

Organist: Mw. J. Bekedam Mw. T. Wiersma  

Collecte: Diaconie en Kerk Diaconie en Kerk  

 Kinderoppas en KND Kinderoppas en KND  

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

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

 

 

Jaargang 11, week 48: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 
DOOPDIENST 

Datum en tijd: 28 nov. 2021 09.30 uur GEEN DIENST 11.00 uur 

Voorganger: Ds. S. de Jong  Ds. S. de Jong 

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

Collecte: Diaconie en Kerk  Diaconie en Kerk 

 Kinderoppas en KND  Kinderoppas  

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

 
Liederen en Schriftlezing van de gedachtenisdienst in De Hoekstien en De Fontein. 
Lied 103: 1,6,7 - Lied 727: 1,2,4,10 - Lied 756: 1,2,4,6 - gezongen Geloofsbelijdenis - ‘De Heer beschut wie bij Hem 
schuilen’ - Lied 769: 1,2,6  
Schriftlezing: Jesaja 25: 6-9 
 
Herdenkingsdienst Nijemirdum en Oudemirdum. 
Op dit moment zijn er nog geen strengere maatregelen nodig dan al staat 
aangegeven bij de Coronamaatregelen onderaan de deze nieuwsbrief. De 
herdenkingsdiensten kunnen dan ook doorgang vinden. Wel heeft de 
kerkenraad ervoor gekozen om de gemeenteleden geen gelegenheid te 
geven om zelf een lichtje aan te steken voor hen die zij moeten missen. De 
ouderling van dienst zal symbolisch een licht ontsteken. 
 
Attentie! 
I.v.m. de regelgeving vragen wij u om zoveel mogelijk deze diensten digitaal 
bij te wonen, als u daar de gelegenheid voor heeft. Op deze manier hopen 
wij de familieleden van hen die overleden zijn zoveel mogelijk de ruimte te bieden om bij de dienst aanwezig te zijn. 
 
Gedachtenisdiensten thuis te volgen. 
De beide gedachtenisdiensten zullen gestreamd worden, zie https://kerkonline.frl/ons. 
 
Bloemengroet:  
mw. Boersma-Schilstra, Oudemirdum en 
Beerd en Hannie v.d. Berg-Haring   en worden gebracht door: Okje Stegenga en 
       Jappie en Botsy Stegenga; 
mw. Hendrikje Runia, Nijemirdum   en worden gebracht door: fam. R. vd Veen; 
dhr. J. van der Molen, Sondel   en worden gebracht door: fam. Hospes–Smink. 
 
Pastoraat. 

- Nynke Koelstra, Oudemirdum  verblijft de komende weken in UMCG Revalidatiecentrum, Beatrixoord, 
     Postbus 30.002, 9759 RA Haren; 

Jan Kuiper, O’dum    opgenomen in Haren voor revalidatie voor tenminste 3 maand. 
Adres: Jan Kuiper, UMCG  Revalidatiecentrum Beatrixoord, 
afd BO kamer 38, Postbus 30.002, 9759 RA Haren. 

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


Huwelijksjubilea. 
Op zaterdag 20 november a.s. zijn Beerd en Hannie vd Berg-Haring, Oudemirdum, 25 jaar getrouwd. 
Op woensdag 24 november zijn Sijbe en Hennie Postma-Schilstra, Nijemirdum, 50 jaar getrouwd. 
Op donderdag 25 november zijn Karel en Martha van Ommen-Kuiper, Oudemirdum, 50 jaar getrouwd. 
Op vrijdag 26 november zijn Jan en Anneke Westra-Folkertsma, Oudemirdum, 45 jaar getrouwd. 

 
Op zondag 28 november a.s. zullen in de dienst in De Haven te Sondel de volgende kinderen gedoopt worden : 

- Rominke Johanna Hospes, dochter van Marten Hendrik en Marrit Alies Hospes - Postma 
- Aaron Simon Maarten Kruiger, zoon van Christiaan en Anthonia Kruiger – Eppinga 
- Pieter Christiaan, zoon van Hendrik-Jan en Jeltje Eppinga – Draaijer 

 
 
Diaconiecollecte 21 november a.s.: Samen in actie tegen corona-India. 
De coronaramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien, en maakt schokkend duidelijk dat sneller 
vaccineren van levensbelang is. Samen met kerken wereldwijd en samen met u staat Kerk in Actie al langer op tegen 
corona. Nu slaan we ook vanaf 12 mei 2021 als samenwerkende hulporganisaties de handen ineen met de Giro555-actie 
‘Samen in actie tegen corona’. Allereerst voor India maar ook voor omringende landen. Er zijn grote zorgen over Nepal. 
Doe mee en kom met ons in actie! Laten we er samen voor zorgen dat iedereen, op tijd beschermd is tegen corona, ook 
mensen in kwetsbare landen. 
 
Diaconiecollecte 28 november a.s.: Kerken geven kinderen een toekomst – Moldavië. 
In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar 
het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en 
liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te 
worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie. 
Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen en hebben de handen ineengeslagen om kinderen een betere toekomst 
te geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in kerken. Ze krijgen er volop 
aandacht en zorg, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ook kunnen ze sporten en zijn er creatieve activiteiten 
onder leiding van opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle 
manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor de rest van hun leven. 
 
AGENDA: 
Maandag: 22 november Kerkenraad 
 
Coronamaatregelen aangescherpt op advies van de landelijke PKN en Classis Fryslan per 6 november  2021: 

• Draag een mondkapje zodra u het gebouw binnen gaat. 

• Gebruik de aanwezige handgel bij binnenkomst 

• Zodra u op uw plaats bent mag het mondkapje afgezet worden, anders bij alle beweegmomenten een mondkapje 
dragen 

• Geef elkaar de ruimte en denk aan de anderhalve meter 

• Gebruik alleen die plaatsen die aangegeven zijn met de kaartjes 

• Zingen mag weer, maar niet uit volle borst 

• Collecteren is nog zoals we gewend zijn bij de uitgang 

• Bij mogelijke klachten thuisblijven 

•  
Neem uw verantwoordelijkheid ten opzichte van uzelf en uw medemens.  
 
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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Gemeenteavond op 29 november 2021. 
 

De kerkenraad nodigt u en jou van harte uit voor de gemeenteavond van onze ONS-gemeente. Deze avond zal worden 
gehouden in De Fontein te Oudemirdum op maandag 29 november 2021 om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur kunt u 
binnenlopen. Wel zult u de maatregelen vanuit het RIVM moeten navolgen die op deze datum van kracht zijn.  
 
Agenda: 
 

1. Welkom. 
 

2. Bijbellezing en gebed. 
 

3. Mededelingen vanuit de kerkenraad. 
 

4. Rondvraag en de behandeling van de van tevoren ingediende opmerkingen en vragen. 
 

5. Financiën 2022 summiere presentatie: 
 

a. Begroting College van Kerkrentmeesters. 
 
b. Begroting College van Diakens. 

 
PAUZE. 
 

6. Voorstellen kerkelijk werker. 
 

7. Bedankmoment. 
 

8. Sluiting. 
 
De eventuele vragen en/of opmerkingen t.b.v. de rondvraag graag van tevoren schriftelijk indienen bij de scriba (Wiepkje 
Hoogland, De Stobberoeier 7, 8567 KB Oudemirdum) of via pkn-ons8@hotmail.com. 
 
We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen een mogelijkheid heeft om fysiek bij deze gemeenteavond aanwezig te zijn. 
Daarom heeft de kerkenraad ervoor gekozen om deze gemeenteavond te streamen via https://kerkonline.frl/. 
 
Mocht u op het moment van uitzenden thuis opmerkingen enz. hebben, dan kunt u deze kenbaar maken via 06-33919819 
(C. Kruiger) of 06-36573146 (W. Hoogland). 
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