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KERKDIENST VANDAAG 7 februari 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 Nijmirdum. 
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: 

• Ds. A. Oosting en ds. Stephan de Jong. 
Muziek en zang:  

• Organist is: Jeannet Bekedam 
Helaas mag er door de aanscherping van de regels niet worden gezongen. 
 

Om 10.30 uur kunt u de Fjoerdienst, vanuit de Hoekstien, met als thema "Horen zien en niet 
zwijgen" volgen. 
De voorganger is de heer P.J. Kruiger (hij vervangt dhr. M. Zeldenrust).  
Op de posters die overal hangen staat dat er kinderoppas en kindernevendienst is. Dit is 
uiteraard niet van toepassing.  

De link voor deze dienst is https://kerkonline.frl/ons. 
 
 
 

 
Om 11.00 uur intrededienst vanuit de Paadwizer te Balk. 
In deze dienst worden ds. G.M.E. Wildeman en pastor L. Versluis aan de Protestantse Gemeente van Balk verbonden. 
De dienst kunt u online volgen http://kerkdienst.jcmusic.nl 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
dhr. G. Visch en 
mw. Annie de Jager-Halma, Odemirdum en worden gebracht door: Hylke en Meta Kramer en 

Jelle Piet en Ciska Rienstra; 
mw. H. Veltman-Boomsma en 
mw. J.de Jong-v.d.Goot, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. F. Eppinga en Marijke Rozema; 
mw. A. Bosma–Jorritsma, Sondel  en worden gebracht door: fam. Fr. Veltman. 
 

Overleden: 
Op 3 februari jl. is overleden Fenna Blaauw uit Oudemirdum, 87 jaar oud. Ze is afkomstig uit Noord-Groningen. De 
laatste jaren woonde  zij in Bos en Meerzicht in Oudemirdum. Haar man is negen jaar geleden overleden. De 
begrafenis vindt in besloten kring plaats in Workum 
 
Op 4 februari jl. is overleden Meine Hoekstra uit Nijemirdum, Hij is 85 jaar geworden. Meine moest zijn vrouw Rinnie 
achterlaten, drie zoons en meerdere kleinkinderen. De begrafenis vindt dinsdag plaats in Nijemirdum, in besloten kring. 
U kunt de dienst volgen via www.kerkonline.frl/ons. 

 
Pastoraat:  
Dhr de Lange, N’dum    is opgenomen in het MCL Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden. 
Mw. Jantsje Koopmans-Beuckens O’dum is opgenomen in het Antoniuszh, Afd AB2, k 226 

Postbus 20.000, 8600BA Sneek. 
Mw. Altena-Bruinsma, Sondel   verblijft tijdelijk  in de Flecke,  Midstraat 10, 8501 AP Joure. 
Mw. Hendrika Scharrenburg, O’dum  verblijft in Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward. 
Mw. Rinnie Hoekstra-de Vries,  N’dum  verblijft in Bloemkamp, Floridus  Campuslaan 1,  8701 AK Bolsward. 
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Diaconiecollecte 7 februari -  Beter bestand tegen het 
water in Bangladesh 
Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende 
overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen 
nemen ze toe in kracht en aantal. Steun kerkelijke 
Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig 
mogelijk leven. 
Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: 
waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. 
Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het 
internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om 
lokale partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan 
zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden. 
 
 

 
 
Een kaartje ? 
Verschillende gemeenteleden verblijven in diverse instellingen. Door de huidige 
maatregelen krijgen ze nog heel weinig bezoek. Misschien kunt u een kaartje sturen aan 
een of enkele van hen. Hieronder staan de adressen van hen die in Bos en Meerzicht 
verblijven: 
 
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 
 
Adressen van andere gemeenteleden om útens kunt u vinden in het kerkblad. 
 
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~ 
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