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KERKDIENST VANDAAG 28 februari a.s. VANUIT DE HOEKSTIEN.. 
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, Balk en de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en 
Harich-Ruigahuizen wordt uitgezonden a.s. zondag vanuit de kerk  De Hoekstien in Nijmirdum. 
Ga voor het volgen/terugkijken van de dienst naar: http://kerkdienst.jcmusic.nl/ (zonder www) Deze link zal ook op de 
website en facebook te zien zijn. Door erop te klikken kunt u de dienst volgen.  
De dienst is te zien vanaf 09.30 uur. 
De voorgangers zijn: 

• Ds. A. Oosting en Ds. Stephan de Jong. 
Muziek en zang:  

• Organiste is::Tineke Wiersma 
En we mogen weer met zangers opnemen!!! 

• Zangers zijn: Annet en Jacob Minkema, Wiebe Geertsma en Tiny Wildschut. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Murkje Breimer Groenhof en 
naar Klaas Stegenga O’dum  en worden gebracht door: Willem en Tineke de Jong en Geertje Haringsma; 
fam. Joh.Rienstra, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. J. de Kleine; 
fam. Hospes–Postma, Sondel  en worden gebracht door: mw. H. Trinks. 
 
Pastoraat:  
Mw. Jantsje Koopmans-Beuckens O’dum is tijdelijk weer thuis en wacht op een plekje om te revalideren. 
Mw. Altena-Bruinsma, Sondel   verblijft tijdelijk  in de Flecke,  Midstraat 10, 8501 AP Joure. 
Mw. Hendrika Scharrenburg, O’dum  verblijft in Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward. 
Mw. Rinnie Hoekstra-de Vries,  N’dum  verblijft in Bloemkamp, Floridus  Campuslaan 1,  8701 AK Bolsward. 
 
Liturgisch bloemschikken 40-dagentijd en Pasen 2021. 
Thema: Ik ben er voor jou. 
Elke zondag staat er een ander werk van barmhartigheid centraal. Zeven in totaal. 
De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te 
vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ieder, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over 
de ander ontfermt. ‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar. In de zeven glazen die elke 
week gevuld worden komt het thema van de lezing sterk naar voren. Tussen de zeven glazen zijn stenen of 
boomstammetjes geplaatst, afhankelijk van het onderwerp van de lezing.  
 
2e zondag: De dorstigen laven. 
Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’. 
De glazen worden deze week gevuld met water waarin bloemen van de 
hyacint drijven.  
De blauw/paarse kleur verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen 
hemel en aarde.  
De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting 
van hyacinten bloemen 
  

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 

http://www.pkn-ons.nl/
mailto:nieuwsbriefons@gmail.com
http://kerkdienst.jcmusic.nl/


Thema Pelgrimage. 
Vanaf 17 februari 2021: elke dag een nieuw verhaal op weg naar Pasen, met zeven 
verschillende vertellers en het thema: pelgrimage. www.40verhalen.nl   
Zeven bekende Nederlandse vertellers bundelen hun krachten om tijdens de veertigdagentijd 
elke dag op video een verhaal te presenteren. 
Het zijn: Gottfrid van Eck, Pauline Seebregts, Stephan de Jong, Peterine Kooijmans, Talitha 
Nawijn, Eveline Masetti en Kees Posthumus. 
 
Elke week is er een thema, ontleend aan het klassieke vertelmotief ‘de reis van de held’, van 
vertrek tot thuiskomen. De verhalen komen per week beschikbaar.  
Op zondag is er een kookfilmpje in plaats van een verhaal. De zondag is geen vastendag. 
Deze week is het thema "ontdekken". Vandaag gaat het over de zintuigen. 

 
Veertigdagenboekje 2021. 
Mocht u nog boekjes willen kopen ad € 3,-- dan kunt u terecht bij de onderstaande adressen: 
Diete Runia  Hoitebuorren 10, Nijemirdum  tel. 571588. 
Janny Poorte  Wyldpaed 3,  Oudemirdum,  tel. 572137. 
 
Een kaartje ? 
Verschillende gemeenteleden verblijven in diverse instellingen. Door de huidige maatregelen krijgen ze nog heel weinig 
bezoek. Misschien kunt u een kaartje sturen aan een of enkele van hen. Hieronder staan de adressen van hen die in Bos 
en Meerzicht verblijven: 
 
Mw. S.D. Bootsma-Jansen Jan schotanuswei 102, 8567HH Oudemirdum 
Mw. A. Broeksma-Boer  Jan Schotanuswei 102, 8567HH Oudemirdum 
Mw. A.G. Glasbergen  Jan Schotanuswei 102, 8567HH Oudemirdum 
Mw. S. Horjus-Mulder  Jan Schotanuswei 102, 8567HH Oudemirdum 
Mw. J. de Jong-Bouma  Jan Schotanuswei 102, 8567HH Oudemirdum 
Dhr. W.T. Klein   Jan Schotanuswei 102, 8567HH Oudemirdum 
Mw. J.C. Valkonet-Bosman Jan Schotanuswei 102, 8567HH Oudemirdum 
Fam. Woudstra   Jan Schotanuswei 102, 8567HH Oudemirdum 
Mw. J. Wijbrandi  Jan Schotanuswei 102, 8567HH Oudemirdum 
 
Adressen van andere gemeenteleden om útens kunt u vinden in het kerkblad. 
 
Diaconiecollecte 14 februari a.s. -  Noodhulp & rampenpreventie in Ethiopië. 
Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en 
heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De 
Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen aan de 
nieuwe situatie. 
 
Winterwerkactiviteiten gaan voorlopig niet door, ivm de dringende adviezen van regering en de landellijke Protestantse 
Kerk. 
 
Informatie: U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente te rade gaan op onze website, en ook maakt onze 
predikant 1 x per week een inspirerend filmpje. www.pkn-ons.nl of de facebookpagina van onze gemeente. 
 
 

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