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Jaargang 13, week 4: De Fontein: 
Koffiedrinken na dienst 

De Hoekstien: 
Fryske stjinst 

De Haven: 

Datum en tijd: 22 jan.2023 09.30 uur 11.00 uur GEEN DIENST 

Voorganger: Ds. T.T. Osinga Ds. T.T. Osinga  

Organist: Dhr. J. Eijkelenboom Dhr. J. Eijkelenboom  

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  

Jaargang 13, week 5: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 29 jan. 2023 11.00 uur  09.30 uur 

Voorganger: Ds. D. Kisjes  Ds. D. Kisjes 

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

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

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

 
Vandaag is er weer koffiedrinken na de dienst in de Fontein. 
 
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 maand januari is Lied 150a. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
mw. Henny Draaijer-Otter en 
fam. Hettinga-Nauta, O’dum  en worden gebracht door: Ruurdje Bovee en Jappie en Jolly Stegenga; 
mw. A. Schotanus-de Vries, N’dum  en worden gebracht door: fam. J. Draaijer; 
mw. K. Smink-Mous, Sondel  en worden gebracht door: mw. N. de Vries. 
 
Diaconiecollecte: 22 januari a.s.: Collecte Protestantse Kerk 2023 – Missionair werk (Dorpskerken). 
Een kerk van betekenis. 
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het 
dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog. 
Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. De 
Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, ideeën 
opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving. 

 
Diaconiecollecte: 29 januari a.s.: Kinderen en jongeren - Nederland, Sirkelslag. 
Nederland speelt Sirkelslag. 
Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse 
gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve 
bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een 
bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor 
kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. 
 
Ouderencontactmiddag. 
Dinsdag 24 januari a.s. is er weer ouderencontactmiddag om 14.30 uur in MFC it Klif. 

 
Rembrandtavond 25 januari a.s. vervalt. 
Op 25 januari a.s. zou ds. Michiel de Zeeuw uit Koudum in De Hoekstien de lezing 'Bijbellezen met Rembrandt' 
verzorgen. Vanwege gezondheidsredenen kan hij deze lezing helaas niet houden. 
  

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Kerkbalans. 
De komende periode worden de brieven voor een bijdrage voor de kerk bij u en jou 
thuisbezorgd.  
We hopen dat iedereen, net als vorige jaren, weer van harte meedoet de kerk in 
stand te houden. 
De brief met toezegging wordt opgehaald, of kan ingeleverd worden bij de 
kerkrentmeester. 
Bij voorbaat dank, 
 
De kerkrentmeesters. 
 
 
Agenda:  
Maandag 23 januari: 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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