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Jaargang 13, week 5: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 29 jan.2023 11.00 uur GEEN DIENST 09.30 uur 

Voorganger: Ds. D. Kisjes  Ds. D. Kisjes 

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

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

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

Jaargang 13, week 6: De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoertstjinst 

De Haven: 

Datum en tijd: 5 feb. 2023 GEEN DIENST 10.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  Gospelgroep Dhr. E. Groeneveld 

Organist:  GOD UNLIMITED Mw. T. Wiersma 

Collecte:  Diaconie en kerk Diaconie en kerk 

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

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

 
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 
daarna zingen we Staande het “intochtslied”. 
Het Lied voor de maand januari is Lied 150a. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
fam. Hoekstra-Strikwerda en 
mw. Postma-Fijnia, Oudemirdum  en worden gebracht door: Lucas en Hanneke Westra en 
      Lolkje Stegenga; 
mw. J. Feenstra-de Jong, N’dum  en worden gebracht door: mw. F. Eppinga; 
mw. T. Zuidema, Sondel  en worden gebracht door: fam. Boschma-Laanstra. 
 

 
Diaconiecollecte: 29 januari a.s.: Kinderen en jongeren - Nederland, Sirkelslag. 
Nederland speelt Sirkelslag. 
Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse 
gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve 
bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een 
bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor 
kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. 
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Koffieochtend Oudemirdum. 
Woensdag 1 Februari hopen we weer een koffieochtend te houden in Oudemirdum in Tsjerke 
Inloop vanaf 10.00 uur iedereen is van harte welkom. 
 
Zangdienst 5 februari a.s. 
Om 9.30 in de Haven in Sondel 
Thema van de zangdienst: Johannes de Heer In deze dienst gaan we liederen uit de bundel van Johannes de Heer 
zingen. 
Komt u ook? 
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Inleveren liederen. 
Voor de Sing-inn van 16 april a.s. kunt u nog t/m 4 februari a.s. liederen insturen naar: kerkelijkwerker@pkn-ons.nl. 
Meer info over deze Sing-inn kunt u lezen in het kerkblad. Wij zien uw inzending graag tegemoet. 
 
 
Kerkbalans. 
De komende periode worden de brieven voor een bijdrage voor de kerk bij u en 
jou thuisbezorgd.  
We hopen dat iedereen, net als vorige jaren, weer van harte meedoet de kerk in 
stand te houden. 
De brief met toezegging wordt opgehaald, of kan ingeleverd worden bij de 
kerkrentmeester. 
Bij voorbaat dank, 
 
De kerkrentmeesters. 
 
 
Agenda:  
Dinsdag 31 januari: Kerkenraad 
 
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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