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Jaargang 12, week 42: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 23 okt. 2022 GEEN DIENST 11.00 uur 09.30 uur 

Voorganger:  ds. S.de Jong ds. S. de Jong 

Organist:  mw. Tineke Wiersma mw. Tineke Wiersma 

Collecte:  diaconie en kerk diaconie en Kerk 

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

Jaargang 12, week 43: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 30 okt. 2022 09.30uur GEEN DIENST 11.00 uur 

Voorganger: Ds. T. Huttenga  Ds. T. Huttenga 

Organist: Dhr J. Eijkelenboom  Dhr J. Eijkelenboom 

Collecte: Diaconie en Kerk  Diaconie en Kerk 

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

 Er is oppas en KND 

 
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 dan zingen we STAANDE het ‘intochtslied’. Het lied voor de dienst van de maand oktober is lied 997: 1,2 en 4. 
 
Liederen en Schriftlezing. 
Liederen: lied 31: 1,6 – Lied 865: 1,3 – Lied: 912: 1,2,4 – Lied 838: 1,4 Lied 381(de Haven) – Lied 840: 1,2 

(de Hoeksteen) Lied: 827: 1,2,4 
Schriftlezing: Marcus 12: 38. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
dhr. H. Tollenaar en 
mw. Prause-Odendaal, Oudemirdum  en worden gebracht door: dhr. en mw. F. Visser-Swart en 
       dhr. en mw. E. Hettinga; 
mw. G. Pietersma-van Dijk en 
mw. T. Rozema-Hoekstra, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. J. Strampel en 
       mw. F. Draaijer; 
dhr. Jac. Smink, Sondel   en worden gebracht door: fam. J. Hospes-Smink. 
 

Overlijden. 
Op maandag 17 oktober jl. overleed Henk Woudstra. Henk kwam oorspronkelijk uit Zutphen. Jaren geleden belandden 
hij en zijn gezin in Koudum, waar hij directeur van de sociale werkplaats was. Sinds vier jaar woonde hij met zijn vrouw 
Geertje in Bos en Meerzicht. Henk was een vriendelijke, zorgzame man. Hij laat een vrouw, twee kinderen en twee 
kleinkinderen na. Hij werd 87 jaar. De afscheidsdienst vond afgelopen vrijdag plaats in De Fontein. 

 
 

Huwelijksjubileum. 
Op woensdag 19 oktober jl. waren de heer en mevrouw Ale en Pytsje Smink- v.d. Meer uit Sondel 50 jaar getrouwd. 

 
Pastorale medewerkers. 
We zijn blij met twee nieuwe pastoraal medewerkers. Vandaag 23 oktober zullen zij in de dienst in de Hoekstien( 11.00 
uur) de gelofte van geheimhouding afleggen. Het zijn Baukje Hoekstra en Sietske Strampel. Baukje krijgt als wijk: de 
Flechtreed en de Ikebosker. Sietske krijgt als wijk: Bos en Meerzicht.. 
 
Diaconiecollecte vandaag is bestemd voor algemene middelen.  
 
Bijbelsgespreksgroep. 
Woensdag 26 oktober van 13.30 – 15.00 uur in het MFC ‘t Klif  
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KOFFIEOCHTENDEN  NIJEMIRDUM. 
U heeft het ongetwijfeld al eens voorbij zien komen in het kerkblad of op de nieuwsbrief. 
Wij organiseren sinds deze zomer:  koffieochtenden. 
Eerst was de aftrap in Oudemirdum. Omdat dit zo goed aanslaat. Hebben we de afgelopen maand 2 ochtenden 
georganiseerd in het Lokaal in Sondel. 
Wat een goede opkomst was daar ook, leuk om te zien. 
 
In Oudemirdum organiseren we deze morgen nu elke eerste woensdag van de maand. 
 
Nu vinden wij dat Nijemirdum dan niet achter kan blijven en willen wij ook daar 2 ochtenden organiseren in de Hoekstien  
Het gaat om de volgende data: 

• Woensdagmorgen 26 oktober van 10.00 – 12.00uur. 
 
Voor wie zijn deze ochtenden bedoeld? Voor iedereen die maar wil. Heeft u zin in een bakje koffie of thee, En een 
gezellig praatje met elkaar, schuif gerust aan en neem iemand mee die het misschien lastig vind Om dit te doen. 
 
Wilt u graag komen maar is het vervoer er heen lastig. Bel, mail of app mij dan kan er vervoer geregeld 
worden. 
We hopen weer op gezellige morgen’s met elkaar. 
 
Edgar Groeneveld tel: 06-33036376 
Kerkelijkwerker@pkn-ons.nl 
 
 
Agenda: 
Maandag 26 oktober: Koffieochten in de Hoekstien 
Maandag 26 oktober: bijbelgespreksgroep 13.30 – 15.00 uur in ’t Klif. 
 
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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