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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 

Jaargang 12, week 45: 
2e eeuwigheidszondag 

De Fontein: De Hoekstien: 
Herdenking 

De Haven: 
Fryske stjinst 

Datum en tijd: 13 nov. 2022 GEEN DIENST 09.30uur 09.30 uur 

Voorganger:  Ds. S. de Jong Ds. H. Giliam 

Organist:  Mevr. Tineke Wiersma Mevr. Jeannet Bekedam 

Collecte:  Diaconie Diaconie 

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

 

 
Lied voor de dienst. 
Elke maand zal dit meer of minder bekend lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het lied  Zittende en 
daarna zingen we Staande het “intochtslied”. 
Het Lied voor de dienst van de maand November is Lied 727 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Theo en Tiny Witteveen-Op de Hoek en 
mw. R. de Koe, Oudemirdum   en worden gebracht door: Gerrit en Thea Schra en 
       Lucia en Johan vd Weij; 
mw. R. Verhoeve-Maat, Nijemirdum   en worden gebracht door: mw. T. Veen; 
dhr. J. de Vries, Sondel   en worden gebracht door: fam. J. vd. Goot. 
 
Pastoraat. 
Mevrouw Saakje de Groot (Balk)   is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 

Huwelijksjubileum. 
Op donderdag 4 november jl. waren Theo en Tine op de Hoek 40 jaar getrouwd. 

 
Ouderencontactmiddag. 
Dinsdag 8 november a.s. is de 1e contactmiddag van 14.30 tot 16.00 uur in MFC it Klif , Oudemirdum. 
 
Woensdag 9 november a.s. “lezing Ziel en Zaligheid”. 
Door Ds. Stephan de Jong in De Hoeksteen. Aanvang 20.00 uur. 
 
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? 
  

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Diaconiecollecte 13 november a.s.: De kracht van bijbelverhalen in de Golfstaten. 
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. 
De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. 
Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode, 
waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan  
voor het eigen leven. 
De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze 
verhalen. 
Bemoedig hen met uw bijdrage. 
 
Koffieochtend in Sondel. 
Woensdag 9 november a.s. Hopen we weer een koffieochtend te houden, in “Het Lokaal”  in 
Sondel. 
Inloop vanaf 10.00 uur. 
Iedereen is weer van Harte Welkom. 
 
Agenda: 
Maandag 7 november: Diaconie 
Dinsdag 8 november: Ouderencontactmiddag. Aanvang: 14.30 uur in “It Klif””. 
Woensdag 9 november: Lezing “Ziel en Zaligheid. Aanvang 20.00 uur in de “Hoekstien”. 
 
 
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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