
 

 

 
www.pkn-ons.nl 

nieuwsbriefons@gmail.com 
 

Jaargang 10, week7; De Fontein De Hoekstien: De Haven: 

  http://kerkdienst.jcmusic.nl/  

Datum en tijd: 26 apr.2020 GEEN DIENST 09.30uur GEEN DIENST 

Voorganger:  Ds.Stephan de Jong - 
Pastor Lieke  Versluis en 
Ds. Maartje Wildeman 

 

Muziek en Zang:  Bert van der Lijn,  
Roelien en Peter Braam 

 

 
Mededelingen. 
HET MODERAMEN heeft besloten DE KERKDIENSTEN voorlopig te laten vervallen. Ook alle verdere activiteiten gaan 
niet door. 
 
Diensten vanuit de Hoekstien. 
De kerkdiensten worden uitgezonden uit onze eigen gemeente via internet. Niet alleen om te horen, ook om te zien. Dit 
in samenwerking met Balk. U kunt de dienst volgen of naderhand meemaken door te gaan naar: 
http://kerkdienst.jcmusic.nl/ (zonder www) . Door erop te klikken, kunt u de dienst volgen. Deze diensten beginnen om 
09.30uur  Muziek en zang: Bert van der Lijn, Roelien en Peter Braam. 
 
Inspiratie en bemoediging (“Digitale kansel”). 
Ds. Maartje Wildeman en ds. Stephan de Jong zullen proberen 2 x per week een inspirerend filmpje te maken. U kunt 
deze zien via de website en Facebook: www.pkn-ons.nl of www.facebook.com/pknONS/. 
Er staat weer een digitale kansel op ons youtube kanaal. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
Tjeerd en Joke Bosma-de Vries en 
mw. Ete Muizelaar-deJong, O’dum  en worden gebracht door: fam. Smink en mw. G. Haringsma; 
dhr. J.Groenhof, Nijemirdum   en worden gebracht door: fam. P. Rienstra; 
dhr. Popke Wagenaar, Sondel   en worden gebracht door: fam. Boschma-Laanstra. 
 
Pastoraat. 
Dhr JelleTwijnstra, Oudemirdum is opgenomen geweest in het ziekenhuis en is nu voor verder herstel naar 

Bloemkamp, afd Goudsbloem k. 17 Floridus Campuslaan 1, 8701AK Bolsward. 
Dhr. Klaas Rienstra, Nijemirdum is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. 
Dhr. Piet de Jong, Oudemirdum  is opgenomen geweest in het MCL en weer thuisgekomen. 
Mw. Remmelink-Tjalma   is verhuisd naar k213, Talmapark 1, 8561 DD Balk. 
 

Huwelijksjubilieum. 
Op 24 april jl. waren Tjeerd en Joke Bosma-de Vries uit Oudemirdum 45 jaar getrouwd. 

 
De Paaskaarsen die in onze kerkdiensten branden zijn vorige week uitgereikt aan: 
mw G. Haringsma; 
dhr en Mw den Hartog en 
mw. L. Dijkstra-Douma. 
 

 

Kijkt u ook op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pknONS en 
www.facebook.com/jeugdclubONS 

 

Zondag 3 mei 2020: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

  http://kerkdienst.jcmusic.nl/  

Tijd:   09:30 uur GEEN DIENST 

Voorganger:  Ds.Stephan de Jong - 
Pastor Lieke  Versluis en 
Ds. Maartje Wildeman 

 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Nu er geen kerkdiensten gehouden kunnen worden, door het Corona-virus, verblijft het TSJERKE 
PONKJE ook in quarantaine. 
Maar u kunt helpen……uw gaven zijn welkom :voor de diaconie op: 
NL55RABO 0305204424 tnv Collega van Diakenen PG ONS,  ovv collectes.  
en voor de kerkrentmeesters op: 
NL23 RABO 0305035347, tnv Protestante gemeente ONS, ovv collectes. 
 
 
 
 
 

Voor de bloemen op de velden, voor de vogels,  
voor al Uw werken 

die Uw grote naam vermelden,  
zingen w’een jublend loflied trouwe Heer. 

 
 

 


