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KERKDIENST VANDAAG 31 januari a.s. VANUIT HARICH. 
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, Balk en de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en 
Harich-Ruigahuizen wordt uitgezonden a.s. zondag vanuit de kerk Harich. 
Ga voor het volgen 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: 

• Pastor L. Versluis en ds. Stephan de Jong. 
Muziek en zang:  

• Organist is: de heer B. de Smit. 
Helaas mag er door de aanscherping van de regels niet worden gezongen. We zoeken naar een creatieve oplossing. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
fam. Hettinga-Nauta en 
mw. A. Keulen-de Vries, O’dum  en worden gebracht door: Anneke en Sjouke vd Veen en Tannie de Boer; 
dhr.T.Stoker, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. J. Draaijer; 
dhr. Johannes Zandstra, Sondel en worden gebracht door: fam. Fr. Smits. 
 
Pastoraat:  
Mevrouw Altena-Bruinsma, Sondel  verblijft tijdelijk  in de Flecke,  Midstraat, 8501 AP Joure. 
Mevrouw Scharrenburg, O’dum   verblijft in  Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward. 
Mevrouw Rinnie Hoekstra-de Vries, N’dum verblijft in Bloemkamp afd. Goudsbloem K21, Bolsward. 
Mevrouw Koopmans-Beuckens, O’dum  is voor een operatie tijdellijk opgenomen geweest in het UMC Groningen 

en is nu weer in het Antoniuszh, Afd AB2, kamer 226 
Postbus 20.000, 8600BA Sneek. 

De heer Popke van der Zee, O’dum  is opgenomen in het Antoniuszh, Postbus 20.000, 8600BA Sneek. 
 
Een kaartje ? 
Verschillende gemeenteleden verblijven in een bejaardenhuis. Door de huidige maatregelen 
krijgen ze nog heel weinig bezoek. Misschien kunt u een kaartje sturen aan een of enkele van 
hen. Hieronder staan hun namen en de adressen: 
 
Dhr. J. Groenhof   Talma Park 1/210,  8561DD Balk 
Mw. J de Jong- van der Goot  Talma Park 1/109,  8561DD Balk 
Fam. Koelstra    Talma Park 1/223,  8561DD Balk 
Mw. J.Remmelink-Tjalma  Talma Park 1/213,  8561DD Balk 
Mw. Tj. Ruiter-Schra   Wiepke Hofstraat 10, 8531GN Lemmer (Suderrige) 
Mw. F.P. Blaauw   Jan Schotanuswei 102, 8567HH Oudemirdum 
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 
 
Actie Kerkbalans 2021. 
Waarom Actie Kerkbalans? 
Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie 
Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk 
op een andere manier van waarde. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig 
van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. 
 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2021. 
 
Wij hopen dat u en jij dit jaar mee willen doen aan deze actie in onze dorpen Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel. 
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Diaconiecollecte 31 januari a.s.-  Kerk voor de samenleving in Oekraïne. 
Door de economische crisis en het conflict in Oost-Oekraïne hebben veel inwoners grote moeite om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en kunnen zo een verschil maken in de samenleving. 
Kerken genieten een hoog vertrouwen in de Oekraïense samenleving, in tegenstelling tot de overheid die wordt 
gekenmerkt door bureaucratie en corruptie. Partnerorganisatie LEF (Lviv Education Foundation) versterkt lokale kerken in 
het ontwikkelen van sociale initiatieven voor de ontwikkeling van lokale gemeenschappen. 
´De goede buur´ 
In Oekraïne is nog steeds veel werk te verrichten in de orthodoxe kerken als het gaat om hun bewustzijn van de 
diaconale roeping. En als zij wel sociale initiatieven ontplooien, is er nog steeds grote behoefte aan kennis en 
vaardigheden op verschillende gebieden, zoals organisatie, management van vrijwilligers, werken met de lokale 
gemeenschap en fondsenwerving. 
Steun dit werk: 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer: NL89ABNA0457457457 ten name van: 
Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer “W 020428”of doneer online. Hartelijk dank! 
 
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 maken onze 
predikanten 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~ 

 
 
 

 
 

Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 
dat je opstaat wanneer je valt, 

dat je mens mag worden in Gods ogen 

en die van anderen. 
Weet dat de aarde je draagt, 

dat je gaat in het licht 

en de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft 

en gaat in vrede. 
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