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KERKDIENST STILLE ZATERDAG 3 april a.s. VANUIT de PAADWIZER. 
De gemeenschappelijke dienst van  van onze gemeente, Balk en de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en 
Harich-Ruigahuizen wordt uitgezonden vanuit De Paadwizer in BALK. 
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. 
De dienst is te zien vanaf 21.00 uur. 
De voorgangers zijn: 

• ds. Anke Oosting en pastor Lieke Versluis. 
Muziek en zang: 

• Organist: Bertha Harkema 

• Zang: Wybren de Boer en Johannes Hospes 
 
KERKDIENST VANDAAG 4 april a.s. VANUIT DE HOEKSTIEN. 
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, Balk en de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en 
Harich-Ruigahuizen wordt uitgezonden a.s. zondag vanuit de kerk  De Hoekstien in Nijemirdum. 
Ga voor het volgen/terugkijken 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: 

• Ds. Maartje Wildeman, Ds. Anke Oosting, pastor Lieke Versluis en Ds. Stephan de Jong. 
Muziek en zang: 

• Organist is: Roelof van Luit. 

• De zangers zijn: Wiebe Geertsma en Sijds Tichelaar. 

• Trompet: Meike Brandt. 
 
Paas-Fjoerdienst 4 april a.s. 
10.30 u.: opname in De Hoekstien, voorganger ds. Stephan de Jong.Ga voor het volgen van de diensten naar: 
http://kerkdienst.jcmusic.nl/  
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Mw. J Wijbrandi en 
fam Anne Gerrit en Sarah Draayer, O’dum en worden gebracht door: Geeske Hendriks en Ids en Willie Smink; 
fam. H.Postma-Rienstra, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. G.A.Rienstra; 
fam. C. Kruiger–Eppinga, Sondel  en worden gebracht door: fam. P. Akkerman. 
 
Pastoraat:  
Mw. Altena-Bruinsma, Sondel   verblijft tijdelijk  in de Flecke,  Midstraat 10, 8501 AP Joure. 
Mw. Rinnie Hoekstra-de Vries,  N’dum  verblijft in Bloemkamp, Afdeling Goudsbloem, K.21 
 

Huwelijksjubileum: 
Op 30 maart jl waren Hendrik en Jannie Postma-Rienstra 45 jaar getrouwd. 

 

Geboorte: 
Op 14 maart 2021 is geboren Aaron Simon Maarten. Zoontje van Christiaan en Anthonia Kruiger en broertje van 
Ruben Peter Cornelis en Levi Willem Jelte. 

 
Hoop 
De Heer is waarlijk opgestaan. Het is Pasen. 
Om uiting te geven aan de hoop, die door de opstanding van Christus ons gegeven 
is, luiden de vier samenwerkende gemeenten (Oudemirdum, Nijemirdum, Sondel, 
Oudega, Kolderwolde, Harich, Ruigahuizen, Balk) en de Rooms Katholieke kerk op 1 
e Paasdag de kerkklokken om 09.30 uur. 
Het is niet alleen een uiting van hoop en troost, maar ook om aan te geven dat wij 
allemaal met elkaar verbonden  
zijn in deze moeilijke tijd. Iedereen mag weten: “Ik ben niet alleen”. 
In “normale” tijden begint om 09.30 uur op zondag en kerkelijke feestdagen de eredienst.  
Om de klokken om 09.30 uur te luiden worden we hieraan herinnerd en zijn we met elkaar verbonden.  

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 

http://www.pkn-ons.nl/
mailto:nieuwsbriefons@gmail.com
http://kerkdienst.jcmusic.nl/
http://kerkdienst.jcmusic.nl/
http://kerkdienst.jcmusic.nl/


Namens de vier samenwerkende gemeenten. 
 
Liturgisch bloemschikken 40-dagentijd en Pasen 2021 
Thema: Ik ben er voor jou. 
Elke zondag staat er een ander werk van barmhartigheid centraal. Zeven in totaal. 
De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart 
vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor 
een ieder, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. 
‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar. In de zeven glazen 
die elke week gevuld worden komt het thema van de lezing sterk naar voren. Tussen de 
zeven glazen zijn stenen of boomstammetjes geplaatst, afhankelijk van het onderwerp van 
de lezing. 
Pasen. 
Het hart is open en is vol met witte bloemen.  
De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.  
 
Thema Pelgrimage. 
Vanaf 17 februari 2021: elke dag een nieuw verhaal op weg naar Pasen, met zeven verschillende 
vertellers en het thema: pelgrimage. www.40verhalen.nl   

 
Zeven bekende Nederlandse vertellers bundelen hun krachten om tijdens de veertigdagentijd elke 
dag op video een verhaal te presenteren. 
Het zijn: Gottfrid van Eck, Pauline Seebregts, Stephan de Jong, Peterine Kooijmans, Talitha 
Nawijn, Eveline Masetti en Kees Posthumus. 
 
Elke week is er een thema, ontleend aan het klassieke vertelmotief “de reis van de held” van 
vertrek tot thuiskomen. De verhalen komen per week beschikbaar. 
Dit is de laatste week, met als thema "Thuiskomen". U hoort en ziet bijzondere verhalen die 
steeds dichtbij bij Pasen komen. De fluitspeler volgt en vindt zijn verlangen. In een Brabants dorp 
komt Christus 's nachts van zijn kruis. Het hout van drie bomen vindt zijn bestemming. Maria, de 
moeder van Jezus, Maria Magdalena en de Emmaüsgangers vertellen uit eigen ervaring over de 
bewogen dagen rond Pasen 
 
Recyclen. 
Voor Stichting Kinderhulp Oeganda gaat de Diaconie inzamelen: 

• Inkt-cartridges; 

• Toners en 

• oude mobieltjes. 
Zodra de kerken weer open gaan staat bij elke van de 3 kerken een inzamelbak. Maar zolang gaan we natuurlijk niet 
wachten. 
Vanaf heden staan de inzamelbakken, tot de kerken weer open gaan, in en bij: 
Oudemirdum. 
Geeske Hendriks-Boukes 06-1046 8179 
Kerkstraat 11 
Nijemirdum. 
Wiebren Hoekstra 06-1885 4056 
Hoitebuorren 18a 
Sondel. 
Christiaan Kruiger 06-3391 9819 
Jac. Boomsmastraat 52 
Eerst bellen mag maar is niet nodig! 
 
Digitale kansel. 
De digitale kansel: iedere week een inspirerend filmpje U kunt deze zien via de website en Facebook: 
www.pkn-ons.nl of www.facebook.com/pknONS/. 
 
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 maakt onze 
predikant 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~ 
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