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Jaargang 12, week 39: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 25 sep. 2022 09.30 uur GEEN DIENST 11.00 uur 

Voorganger: Ds. L. Weima  Ds. L. Weima 

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

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 12, week 40: De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoerstjinst 

De Haven: 

Datum en tijd: 2 okt. 2022 09.30 uur 10.30 uur GEEN DIENST 

Voorganger: Ds.S.de Jong Hans Maat 
m.m.v: Anke, Martje en 
Tine 

 

Organist: Mw J.Bekedam   

Collecte: Diaconie en Kerk Diaconie en Kerk  

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

Er is oppas  

 
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 september is lied 91A. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
fam. I. Smink-Zwaan en 
Mw. J. Remmelink-Tjalma, O’dum  en worden gebracht door: Klaas en Lolkje Stegenga en 
      Jappie en Jolly Stegenga; 
fam. J. Draaijer-v.d. Goot, N’dum en worden gebracht door: fam. R. Nadema; 
dhr. F. Smits, Sondel   en worden gebracht door: mw. F. de Vries. 
 

Overlijden. 
Op dinsdag 20 september jl. is overleden mw Wil Oostendorp- Geijteman( camping de Wigwam).Zij is 97 jaar 
geworden. De afscheidsdienst met aansluitend de begrafenis , was afgelopen zaterdag om 14.00 uur in de Fontein in 
Oudemirdum. 

 
Pastoraat. 
dhr. J. Smink, Sondel   Tjongerschans, Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen. 
dhr. T. Zandstra,  Sondel  is verhuisd naar Talma Hiem app 21, Talma Park 1, 8561, DD Balk. 
dhr. H. Tollenaar   is opgenomen in het MCL, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden 
mw. Siny Kuiper-Prins   is opgenomen en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis in Leeuwarden. 
 
Bijbelgespreksgroep. 
Op woensdagmiddag  28 september a.s. start de Bijbelgespreksgroep weer. Zoals vanouds in het MFC ’t Klif van 13.30 
tot 15.00 uur. Welkom! 
 
Excursie Nijkleaster. 
In het winterwerkboekje kunt u lezen dat we op 5 oktober op bezoek gaan bij pioniersplek Nijkleaster te 
Jorwert. Inmiddels hebben we al voldoende opgaves, dus het gaat door. Maar als u zich nog niet hebt op gegeven, het 
kan nog tot dinsdag 27 september. Graag direct bij mij via de mail ( steph.jong@live.nl) of telefonisch ( 593640). 
 
BAZAAR PKN ONS Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel op zaterdag 8 oktober a.s. van 9.30 tot 15.00 uur 
We mogen weer. Na twee jaar corona zijn we er weer klaar voor. Het wordt een hele mooie  bazaar met enthousiaste 
mensen. 
We hebben veel doe en raadspelletjes meet mooie prijzen. De uitslag van de verloting wordt bekendgemaakt met extra 
prijzen: yoghurt van de Betonpleats, een must, eigengemaakte jam en honing. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Eigengemaakte kaarten, koek, cake en lam. Leuke houten voorwerpen, zelfgemaakte insectenhotels, handgeschilderde 
kabouters. Een grote  groenhoek met kransen, bloemstukken, planten en kerststukken. Draaiend rad, niet te vergeten, 
met ook heel veel prijzen. Hand gebreide sokken en leuke cadeauartikelen. Stoofperen, heerlijk van smaak, ook al 
geschild en in potten. 
In de koffiehoek is koffie, thee of fris met iets lekkers en tijd voor ontmoeting. 
We zien u graag op onze BAZAAR 
 
Bazaarpeertjes. 
Bazaarpeertjes!!! Ze zijn er weer! En worden aan de weg verkocht voor € 2,50 per 3 kg. 
Sondel  Geartsje Klijnstra 
Nijemirdum Ilona Feenstra 
Oudemirdum Jan Douma 
Lege Leane Piet Strikwerda 
 
Koop dit heerlijke onbespoten fruit!! 
Of geef het via een bezoekje aan iemand die ziek of eenzaam is. En tot ziens op onze bazaar op 8 oktober. Vanaf  9.30 
uur in het MFC ’t Klif in Oudemirdum. U/jij komt toch ook?? 
De bazaarcommissie 
 
Heel OUDEMIRDUM-NIJEMIRDUM-SONDEL bakt. 
Heel Oudemirdum,Nijemirdum en Sondel bakt voor de bazaar die gehouden wordt op zaterdag 8 oktober in het MFC ’t 
Klif in Oudemirdum. 
Uitnodiging om te bakken, zoals u gewend bent, laat uw fantasie maar werken. 
De gemaakte producten mogen gebracht worden in het MFC vanaf half vijf op vrijdagmiddag 7 oktober a.s. 
Succes, wij zien u graag alles binnen brengen. 
 
Kom nu met Zang. 
Opgave bij het winterwerkprogramma “kom nu met zang” : zingen uit het liedboek.  
Wilt u voor deelname, omdat het niet vermeld staat op het opgaveformulier, dit zelf vermelden op het formulier of 
aanmelden bij: ymetinekew@hotmail.com of 0615415278. 
Bij voorbaat dank, 
Tineke Wiersma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koffieochtend Sondel. 
Zoals u wel in het kerkblad heeft kunnen lezen, willen we een paar koffieochtenden achter 
elkaar organiseren in Sondel. 
De eerste heeft afgelopen woensdag plaats gevonden, “in het Lokaal” 
Mooi weer, en als je de deur open deed een heerlijk verwarmt Lokaal. 
Je rook de koffie al, en wat belangrijk is het was super gezellig. 
Woensdag 28 september a.s. is de volgende Komt u ook? Neem gerust buurvrouw, buurman, 
kennis vrienden of familie mee! 
Voor meer informatie zie kerkblad. 
U bent van harte welkom! 
Ik soe sizze, oan’t sjen op 28 september! 
 
Agenda: 
maandag 26 september:  diaconie 
maandag 26 september:  ouderlingen 
woensdag 28 september:  start bijbelgesprekgroep 
 
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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