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Jaargang 11, week 19: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 9 mei 2021 09.30 uur 11:00 uur GEEN DIENST 

Voorganger: Ds. H. Siebert 
Deze dienst wordt 
online uitgezonden 

Ds. H. Siebert 
 

 

Organist: Mw. T. Wiersma Mw. T. Wiersma  

Collecte: Diaconie en Kerk Diaconie en Kerk  

    

Hemelvaartsdag 13 mei:    

Datum en tijd 9.30 uur   

Voorganger Ds. S. de Jong 
Deze dienst wordt 
online uitgezonden 

  

Organiste Mw. J. Bekedam   

Collecte Diaconie en kerk   

 
UITZENDING KERKDIENST ZONDAG 9 mei a.s. VANUIT de PAADWIZER in BALK. 
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, Balk en de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en 
Harich-Ruigahuizen wordt uitgezonden a.s. zondag 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. Door erop te klikken kunt u de dienst volgen. De dienst is te zien vanaf 09.30 uur.  
De voorganger is: 

• ds. Lieke Versluis. 
Muziek en zang: 

• Organiste is: Bertha Harkema. 

• Zangers zijn: Tiny Wildschut en Wiebe Geertsma. 
 
Afscheid en herbevestiging ambtsdragers. 
Op Pinksterzondag 23 mei 2021 is er een dienst in De Hoekstien, waarin afscheid genomen gaat worden 
van de heren:     J. Douma (ouderling) en 

W. Hoekstra (diaken). 
Als ouderling zal worden bevestigd:  mevrouw J. Koopman; 
als diaken de heer:    J. Strampel. 
Herbevestiging zal zijn voor:   mevrouw T. Bokma-Pruiksma (diaken) en 

de heer K. Bergsma (ouderling - kerkrentmeester). 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
dhr en mw. Starreveld-Oostenbrink en 
dhr en mwr Hospes-Hoekstra, O’mirdum en worden gebracht door: Geertje Haringsma en 

Jappie en Jolly Stegenga; 
mw. J. Feenstra-de Jong en  
mw. H. Rienstra-Eliveld, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. J. Strampel en 

Hendrikje Runia; 
mw. L. Dijkstra–Douma, Sondel   en worden gebracht door: mw. F. de Vries. 
 
Pastoraat:  
Mw. Rinnie Hoekstra-de Vries, N’dum verblijft in Bloemkamp, Afdeling Goudsbloem, K.21, 

Floridus Campuslaan 1, 8701 AK  BOLSLWARD 
 

Huwelijksjubileum: 
De heer en mevrouw Starreveld-Oosterbroek zijn dinsdag 11 mei a.s. 50 jaar getrouwd. 

 

Overlijden: 
Op zondag 2 mei jl. is overleden Jelle Twijnstra te Oudemirdum. Hij werd 85 jaar. Jelle was de zoon van de vroegere 
bakker. Hij werkte vele jaren in Amsterdam in het onderwijs en als psycholoog. Hij was een milde, bescheiden man, die 
rustig zijn leven leidde aan de Jan Schotanuswei. De begrafenis was afgelopen vrijdag in Oudemirdum. Er werd 
gelezen uit Psalm 139: Heer, Gij kent en doorgrondt mij. 

 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 

http://www.pkn-ons.nl/
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Uitzending op Hemelvaartsdag: Het verhaal van Odulphus. 
De voorgangers en zangers uit verschillende dorpen in onze omgeving (ook 
onze dorpen) hebben een programma gemaakt voor Hemelvaartsdag. Het gaat 
over Odulphus, die we tegenwoordig vooral kennen dankzij het Sint 
Odulphuspad in Zuidwest-Friesland, dat ook door onze dorpen gaat. De titel is: 
'Het verhaal van Odulphus, een verhaal met een historische kern en een beetje 
spirituele fantasie'. Het wordt uitgezonden door Omroep Súdwest, dat sommigen 
kunnen ontvangen op de televisie. Anders kunt u kijken via de website: 
https://omroepsudwest.nl. 
Uitzendingen: 10.00 uur en 19.00 uur. 
 
 
 

 
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/. 
 
De digitale kerkdienst worden ook voortgezet! 
 
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. 
 

Jaargang 11, week 20: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 16 mei 2021 11.00 uur 09.30 uur GEEN DIENST 

Voorganger: Ds. S. de Jong Ds. M. Wildeman  

Organist: Mw. J. Bekedam Mw. J. Bekedam  

Collecte: Diaconie en Kerk Dicaconie en Kerk 
 
(Deze dienst wordt ook 
digitaal uitgezonden) 

 

 
Weer naar de kerk - blijf voorzichtig. 
De coronacijfers zijn nog hoog, maar er lijken wat verbeteringen op te treden. Toch zijn er ook in onze dorpen steeds 
weer besmettingen. Wees bij de kerkgang daarom voorzichtig, zowel in het belang van de anderen als uzelf. U weet het 
inmiddels wel: maximaal dertig kerkgangers (vol is vol), registratie bij binnenkomst, anderhalve meter afstand (bij 
binnenkomst van de kerk en in de kerk; let op de aangegeven zitplaatsen), niet zingen en mondkapjes op bij binnenkomst 
en vertrek.. 
 
 
 

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

https://omroepsudwest.nl/
http://www.pkn-ons.nl/
http://www.facebook.com/pknONS/
http://www.pkn-ons.nl/
http://www.pkn-ons.nl/
http://www.facebook.com/pknONS
http://www.facebook.com/jeugdclubONS~

