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Jaargang 12, week 43: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

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

Voorganger: Ds. T. Huttenga  Ds. T. Huttenga 

Organist: Dhr J. Eijkelenboom  Dhr J. Eijkelenboom 

Collecte: Diaconie en Kerk  Diaconie en Kerk 

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

 Er is oppas en KND 

Woensdag 2 november:  Dankdag:  

Tijd:  19.30 uur  

Voorganger:  Ds. A. Adema  

Organist:  Mw. T. Wiersma  

Jaargang 12, week 44: 
1e eeuwigheidszondag 

De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoerstjinst 

De Haven: 

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

Voorganger:  Dhr. Fekke Bandstra Mw. C. Tichelaar 

Organist:   Mw T. Wiersma 

Collecte:  Diaconie Diaconie 

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

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

 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
bewoners Bos en Meerzicht en 
dhr. en mw. Weijma-Keulen (Balk), O’dum en worden gebracht door: Tannie de Boer en 
       Jelle P en Ciska Rienstra; 
fam. J. Buma-Postma, Nijemirdum   en worden gebracht door: R. v.d. Veen; 
mw. Roelie Atsma, Sondel   en worden gebracht door: fam. Bergsma-Smink. 
 
Pastoraat. 
Mevrouw Saakje de Groot (Balk)   is opgenomen in het Tjongerschans Ziekenhuis, Thialfweg 44, 
   8441 PW  Heerenveen, afd. Geriatrie, Kamer 6. 
 

Huwelijksjubileum. 
Op donderdag 4 november a.s. zijn Theo en Tine op de Hoek 40 jaar getrouwd. 

 
Diaconiecollecte vandaag: Plaatselijk werk en Bloemen 
 
Diaconiecollecte  woensdag 2 november a.s. - Dankstond voor gewas en arbeid: Werelddiaconaat Pakistan. 
70% van de plattelandsbevolking in het Punjabgebied van Pakistan heeft geen eigen land tot beschikking. Het dagloon 
van een loonarbeider is €1,50. Een vrouw krijgt slechts de helft. Een inkomen verdienen zonder eigen land is moeilijk. 
Mensen zoeken daarom naar andere manieren om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. NOAD, 
partnerorganisatie van Kerk in Actie, richt zich op het trainen en onderwijzen van arme boeren, loonarbeiders en arme 
gezinnen. Binnen die groepen krijgen de landloze arbeiders training, technische kennis, klein startkapitaal en begeleiding 
voor een micro-onderneming. De geplande micro-ondernemingen zijn o.a. verkoop van groenten, eieren, melk, 
alledaagse gebruiksartikelen, reparatie van fietsen of mobiele telefoons. Naast de realisatie van micro-ondernemingen 
geven zij ook veel aandacht aan het creëren van bewustwording voor ondernemerschap bij duizenden andere kwetsbare 
gezinnen. 
 
AKTIE VOEDSELBANK  Zuidwest Friesland. 
Zondag 30 oktober en woensdag 2 november kunt u houdbare producten inleveren tbv de 
werkgroep Voedselbank Zuidwest Friesland in Balk. 
De producten kunnen ingeleverd worden voor of na de kerkdiensten in de hal van de kerk. 
Uiteraard ook in de loop van de week bij de leden van de diaconie. 
Denk aan houdbare producten in blik en pot. Ook voorverpakte producten zijn lang houdbaar en 
kunnen goed gebruikt worden om rond te delen.  

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Diaconiecollecte 6 november a.s.: Goede predikanten opleiden – Zambia. 
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van 
de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen 
de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren 
de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 
de dorpsgemeenschappen.  
Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia.  
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de 
predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 
2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee? 
 
In oar plak. 
Zoals u al wel weet houden we de eerste woensdag van de maand koffieochtend in de 
kerk van Oudemirdum. 
We hebben er voor gekozen om de wintermaanden de koffieochtenden in It Klif te 
houden. Om de hele kerk te verwarmen voor zo’n korte periode is gezien de huidige 
gasprijzen te kostbaar. 
Nu ik dit stukje schrijf voor de nieuwsbrief is het 20 graden, niet gedacht toen we dit 
besloten vanaf november in It Klif te houden dat het nog zo warm zou zijn. 
Richting voorjaar organiseren we het weer vanuit de Tsjerke. 
Daar informeren we u op tijd over. 
We nodigen u  graag uit voor de koffieochtend in Oudemirdum op woensdag 
2 november. 
Van 10.00 tot 12.00 uur in ’t Klif Oudemirdum. 
We hopen weer op een mooie opkomst. 
Weet u van mensen die de nieuwsbrief niet lezen, maar wel naar de koffieochtend 
komen. 
Geeft u de adreswijziging door voor de wintermaanden? 
Oant sjen op woensdag 2 november. 
 
Agenda: 
Maandag 2 november: Koffiedrinken  in “It Klif”in Oudemirdum 
Maandag 2 november: 10.30 uur Dankdag 
 
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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