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Jaargang 10, week 22: 
PINKSTEREN 

De Fontein De Hoekstien: 
http://kerkdienst.jcmusic.nl 

De Haven: 

Datum en tijd: 31 mei 2020 GEEN DIENST 09:30 uur GEEN DIENST 

Voorganger:    

Muziek en Zang:    

 
Mededelingen. 
KERKDIENST NU VANUIT  De Hoekstien, Nijemirdum. 
 
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, en Balk, wordt uitgezonden a.s zondag vanuit De Hoekstien in 
Nijemirdum. 
Om te horen en te zien kunt u de dienst volgen of naderhand meemaken door te gaan 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 9.30uur. 
De voorgangers zijn: 

- ds. Maartje Wildeman; 
- ds. Stephan de Jong en 
- pastor Lieke Versluis. 

Muziek en Zang: 
- Jeannet Bekedam (orgel); 
- Oppie Schram, Hiltje Mulder, Hendrikje Runia en Geeske Wortman (zang). 

 
Informatie. 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente te rade gaan op onze website: www.pkn-ons.nl of de 
facebookpagina van onze gemeente  
 
Inspiratie en bemoediging (“Digitale kansel”). 
Ds. Maartje Wildeman en ds. Stephan de Jong maken twee keer per week een inspirerend filmpje. U kunt deze zien via 
de website en Facebook: www.pkn-ons.nl  of www.facebook.com/pknONS. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
mw. de Gelder-van Rappard en 
fam. Lohuizen-Peppelman, O’dum  en worden gebracht door: fam. van Ommen en Lucia en 

Johan vd Wey; 
dhr. G. Grouwstra, Nijemirdum   en worden gebracht door: mw. T. Veen; 
dhr. Frans Smits, Sondel   en worden gebracht door: fam. Smink–Runia. 
 
Pastoraat. 
Deheer D. Postma, Nijemirdum  is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. 
 

Overlijden. 
Op 26 mei jl. is overleden Nanne Miedema uit Oudemirdum. Hij werd 79 jaar en laat een vrouw en drie kinderen na. De 
dankdienst voor zijn leven vond plaats in De Fontein op 30 mei jl., waarna de begrafenis plaatsvond te Sexbierum. 

 

 

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

 
Nu er geen kerkdiensten gehouden kunnen worden, door het Corona-virus, verblijft het TSJERKE 
PONKJE ook in quarantaine. 
Maar u kunt helpen……uw gaven zijn welkom :voor de diaconie op: 
NL55RABO 0305204424 tnv Collega van Diakenen PG ONS,  ovv collectes.  
en voor de kerkrentmeesters op: 
NL23 RABO 0305035347, tnv Protestante gemeente ONS, ovv collectes. 
 

Zondag 7 juni 2020: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd:  GEEN DIENST GEEN DIENST GEEN DIENST 

Voorganger:    

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 

http://www.pkn-ons.nl/
mailto:nieuwsbriefons@gmail.com
http://kerkdienst.jcmusic.nl/
http://kerkdienst.jcmusic.nl/
http://www.pkn-ons.nl/
http://www.pkn-ons.nl/
http://www.facebook.com/pknONS
http://www.pkn-ons.nl/
http://www.facebook.com/pknONS
http://www.facebook.com/jeugdcl#ubONS


Vergadering Kerkenraad. 
De kerkenraad is van plan om op dinsdag 2 juni a.s. weer bijeen te komen. Sinds februari 
is er geen kerkenraadsvergadering geweest.  
Daarom is het belangrijk dat er weer een vergadering georganiseerd kan worden om alle 
zaken op kerkelijk gebied weer op te pakken. 
 
 
Diensten van en door de MWG in 2020. 
Door het Coronavirus zijn wij als MWG ONS genoodzaakt om de vijverdiensten voor dit jaar te laten vervallen. 
Dit omdat het nog steeds onzeker is, of wij de diensten kunnen organiseren en aan welke regels we zouden moeten 
voldoen. 
Ook is er inmiddels een afzegging van de zanggroep, welke haar medewerking had toegezegd voor de 2e vijverdienst op 
zondag 2 augustus a.s. Ook zij durfden het niet aan. 
Door al deze onzekerheden hebben wij daarom besloten dit jaar geen vijverdiensten te organiseren. 
Wij hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten bij de vijverdiensten. 
 
 
 


