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Jaargang 11, week 26: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 27 juni 2021 11.00 uur GEEN DIENST 9.30 uur 

Voorganger: Ds. A. Bouman  Ds. H. Gilliam 

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

Collecte:    

   In deze dienst oppas en 
KND 

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

  

 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
mw. Lenie Schilstra-Boomsma en 
mw. Jantsje Koopman-Beuckens, O’dum en worden gebracht door: fam van Ommen en Gerrit en 

Thea Schra; 
mw. J. de Jong-vd Goot, N’dum   en worden gebracht door: fam H. Bokma; 
fam. Stellingwerf-Altena, Sondel  en worden gebracht door: dhr. TH. Kraak. 
 
Pastoraat: 
Dhr. Douwe Kuipers   is opgenomen in het UMCG, Hanzeplein 1, 9713GZ Groningen. 

 
Huwelijksbevestiging. 
Door Kristianne Talitha Bosma en Jelte Gerrit Eppinga is de bevestiging van hun Huwelijk aangevraagd op 9 juli a.s. 
om 16.00 uur in De Haven te Sondel. 

 

Huwelijksjubileum. 
Op vrijdag 25 juni jl. waren de heer en mevrouw D. en D. Rienstra- Geertsma Nijemirdum 45 jaar getrouwd. 

 
 

ONS-blad contributie. 
In het kerkblad staat standaard vermeldt dat u geacht wordt in april uw contributie voor het kerkblad 
voor het lopende jaar over te maken. Velen hebben dit reeds gedaan, maar……….velen ook nog niet. 
Degene die dit nog niet hebben gedaan zouden we willen verzoeken dit z.s.m. te doen. 
Overmaken (€ 12,50) kan op rek.nr. NL23 RABO 0305 0353 47 t.n.v. Prot.Gem Oudem.- Nijem.- 
Sondel o.v.v. “kerkblad + Naam en adres”. 
Bij voorbaat dank! 

 
Informatie: 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente te rade gaan op onze website, www.pkn-ons.nl of de 
facebookpagina van onze gemeente. 
 
Diensten van en door de MWG in 2021. 
Ondanks de onlangs aangekondigde versoepelingen, hebben wij als MWG ONS toch moeten besluiten geen 
vijverdiensten te organiseren in 2021. Mede omdat er bij de vijver haast geen ruimte is om 1,5 meter afstand tussen een 
ieder aan te houden en omdat het niet mogelijk is geweest om goede voorbereidingen te treffen. 
Dit samen met het feit dat zanggroepen ook pas sinds kort weer mogen oefenen en dus nog niet klaar zijn voor optredens 
en wij daardoor geen beroep op hen kunnen doen voor medewerking aan de vijverdiensten. 
Al met al is er voor ons als MGW ONS geen mogelijkheid om op de juiste manier vijverdiensten te organiseren. 
 
 Wij hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten bij de vijverdiensten. 
 
Missionaire Werkgroep ONS: Douwe Jan Schotanus, Doede Hospes, Wouter Veltman en Tineke Zuidema 
  

Protestantse Gemeente 
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Protestantse gemeente 
Oudemirdum - Nijemirdum - Sondel 

 
GEMEENTEAVOND 

 
De kerkenraad nodigt u en jou van harte uit voor de gemeenteavond van onze ONS-gemeente. Deze avond zal worden 
gehouden in De Hoekstien te Nijemirdum op woensdag 30 juni 2021 om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur kunt u binnenlopen. 
Wel zult u de maatregelen vanuit het RIVM moeten navolgen. 
 

AGENDA: 
1. Welkom. 
2. Bijbellezing en gebed. 
3. Mededelingen vanuit de kerkenraad. 
4. Rondvraag en de behandeling van de van te voren ingediende opmerkingen en vragen. 
5. Financiën 2020 summiere presentatie: 

A. Jaarrekening College van Kerkrentmeesters. 
B. Jaarrekening College van Diakens. 
C. Jeugdraad. 
D. Bazaarcommissie. 
E. Missionaire Werkgroep. 

 
PAUZE. 
 

6. Plan van aanpak nu ds. Wildeman naar Balk is vertrokken. 
7. Bedankmoment. 
8. Sluiting. 

 
De eventuele vragen en/of opmerkingen t.b.v. de rondvraag graag van te voren schriftelijk indienen bij de scriba (Wiepkje 
Hoogland, De Stobberoeier 7, 8567 KB Oudemirdum) of via pkn-ons8@hotmail.com. 
 
We zijn ons er van bewust dat nog 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). 
 

Jaargang 11, week 27: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 4 juli 2021 9.30 uur 11.00 uur GEEN DIENST 

Voorganger: Ds. M. Jans Ds. M. Jans  

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

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

 In deze dienst oppas en KND   

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

  

 
 

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