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Jaargang 12, week 5: 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 30 jan.2022 11.00 uur GEEN DIENST 09.30 uur 

Voorganger: Ds. A. Adema  Ds. A. Adema 

Organist:    

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

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

 

Jaargang 12, week 6: De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoerstjinst 

De Haven: 

Datum en tijd: 6 feb.2022 GEEN DIENST 10.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  Kees Posthumus Ds. S. de Jong 

Organist:  Sanne & Nynke Mw. J. Bekedam 

Collecte:  Diaconie en Kerk Diaconie en kerk 

  Er is KND en Oppas. Er is  Oppas 
 
 

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

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

 
Liederen en schriftlezing. 
Zingen: Lied 865: 1 en 2 - Psalm 66: 1 - Psalm 66: 3 - Lied 146a: 1 en 3 –  
Lied 831: 1,3,4,5 en 6  
Lied 89: 1,2,3,4 en 5  Zingenderwijs  (zie voor de tekst onderaan deze nieuwsbrief) Lied 316: 1 en 4 - Lied 315: 1 en 3 
Schriftlezingen: Ezechiël 2: 1-7 en Marcus 6: 1- 6 
 
IT GIET OAN. 
Dat zijn de woorden die begin januari klonken, als je de tv aanzetten. 
Het was 4 januari jl. 25 jaar geleden dat de Elfstedentocht voor het laatst gereden werd. 
16 januari jl. was voor mij de dag het “It giet Oan”; ik was al begin januari begonnen maar de 
kerkelijke bevestiging vond die dag plaats. Ondanks het kleine aantal wat aanwezig mocht 
zijn, was de dienst prachtig. Maar u die ook niet aanwezig kon zijn heeft gereageerd, er werd 
mij een tas overhandigd met allemaal kaarten wat waren het er veel, ik werd er stil van. 
Van jong tot oud heeft gereageerd, wat bemoedigend. 
Ik kreeg in de dienst een mooi overlevingspakket en een prachtig bloemstuk, nogmaals tige tank jer. 
Mijn mailadres is: kerkelijkwerker@pkn-ons.nl 
Per telefoon/Whatsapp  ben ik bereikbaar via nummer: 06-33036376. 
Hartelijke groet, Edgar Groeneveld 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Piet en Janke de Jong-Hoekstra 
en fam. Pels Oudemirdum,  en worden gebracht door: Jan&Baukje Hoekstra en Aagje Klompmaker; 
dhr. L.de Boer en 
mw. T. Beukens-Bouma, N’dum  en worden gebracht door: mw. A.Draaijer en mw. F. Draaijer; 
fam. van der Werf–Westra, Sondel  en worden gebracht door: mw. H. Trinks. 
 

Overlijden. 
Op 22 januari overleed Antje Swart-Visser op de leeftijd van 87 jaar. Antje werd geboren in Oudemirdum en is er ook 
overleden. Ze was getrouwd met Auke, die in 2005 overleed. Antje liet vijf dochters na en een groot aantal 
beppesizzers en oerbeppesizzers. Antje was een sterke en vriendelijke vrouw, die dankbaar in het leven stond. Toen 
ze vorig jaar ziek werd, aanvaardde ze dat op blijmoedige en gelovige wijze. ‘De Heer zal straks wel op mij passen.’ De 
begrafenis vond plaats op donderdag 27 januari. We gedenken haar met dankbaarheid. 
 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Huwelijksjubileum. 
Op donderdag 27 januari jl. waren Piet en Janke de Jong – Hoekstra 55 jaar getrouwd. 

 
Pastoraat. 
Dhr. Geerling Visch, O’dum verblijft nu in de Ielânen, Harste 11, 8602JX Sneek. 
Nynke Koelstra  verblijft UMCG Revalidatiecentrum, Beatrixoord, Afd BOBO kamer 16-3, 

Postbus 30.002 9759RA Haren. 
 
Kerkbalans: 
De spandoeken hangen, de enveloppen zijn gebracht.  
Nu is het de beurt aan u en jij. Wilt u/jij de envelop klaarleggen, zodat de vrijwilligers de komende week de envelop weer 
op kunnen halen. 
Voor uw medewerking hartelijk dank.  
 
DOE GROEP. 
Dinsdag 1 februaria.s. gaan we weer los! Met kaarten maken . 
Om 19.30 uur in gebouw van de Hoekstien. Van harte welkom. 
 
Winterwerk. 
Komende woensdag 2 februari a.s. is er een avond over Lea en Rachel. Hoe maken zij deel 
uit van het familieverhaal van de aartsvaders en -moeders? Een familieverhaal dat telkens 
weer herkenbare motieven verwoordt.  
Door Lieke Versluis, in De Hoekstien, aanvang 20.00 uur. 
 
 
 
Agenda: 
maandag 
dinsdag 
woensdag 

31 januari: 
1 februari: 
2 februari: 

Moderamen 
Doegroep om 19.30 uur in gebouw Hoekstien 
Lea en Rachel om 20.00 uur Hoekstien 

 
Mailadres scriba. 
Het adres van de scriba is aangepast. Voor uw mail kunt u het volgende mailadres gebruiken:  pkn.ons.8@gmail.com 
 
De bekende Coronamaatregelen zijn  er nog steeds: 
Neem uw verantwoordelijkheid, denk aan uzelf maar ook aan de ander. 
 

Zingen Lied 89 : 1,2,3,4 en 5 ( Zingenderwijs, melodie psalm 140 ) 
 

1 Jezus, geroepen om te leven, 
te spreken volgens Israëls wet 

door God voor Mozes opgeschreven, 
hij predikte in Nazareth. 

 
2 Daar in zijn eigen synagoge, 

kon men niet leven met zijn leer, 
dat vreemdelingen weten mogen 

dat God zich ook naar hen toekeert. 
 

3 Jezus wees hen op de profeten 
die het hem hadden voorgedaan: 

'Voor alle hongerigen eten' 
dat was de zin van zijn bestaan. 

 
4 De mensen wilden niet geloven: 

'Wat denkt die zoon van Jozef wel?' , 
en trachtten 't vuur in hem te doven, 
maar hij verliet die plaats toen snel. 

 
5 Jezus heeft toen zijn weg gewandeld, 

tussen de mensen voortgeleefd, 
hun ongeloof heeft niet veranderd 

dat hij het hun vergeven heeft. 

 
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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