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Jaargang ,7   week 50 
2e Advent: 

De Fontein, dienst van 
Schrift en Doop: 

De Hoekstien: 
 

De Haven, dienst van 
Schrift en Doop: 

datum en tijd 10 dec. 2017: 09.30 uur  11.00 uur 

Voorganger: ds. S.de Jong  ds. S.de Jong 

Organist: mw.. J. Bekedam  mw. A. de Boer 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst Dienst van Schrift en Doop. 
Vandaag wordt in de Fontein  de heilige Doop bediend aan Siebren en Auke,  zoontjes van Jan Stoffel en Marianne 
Visser-v/d Weij. 
In de Haven wordt de heilige Doop bediend aan Roan Gerard Hospes, zoon van Marten Hendrik en Marrit Hospes- 
Postma. 
 
Volgende week zondag, 17 december wordt de heilige Doop bediend aan Julia Charlotte Tess , dochter van Hendrik 
Postma en Martine Veltman. Deze dienst begint om 09.30 uur. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
fam. D. de Vries-’t Hart en  
fam W. Koopman-Bouma, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam.P. de Jong en fam. E. Hillenius. 
fam. P.Runia-Deinum, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. H. Draaijer. 
dhr. A.Roskam, Sondel    en worden gebracht door: fam. J.v.d. Goot. 
 
Pastoraat. 
mw. H. Zeldenrust-Hoogeveen, 
Oudemirdum is verhuisd naar:   Jelle Meineszhof 49, kamer 7, Meineszleane 49, 8561 CV  Balk. 
mw. J.Wybrandi, Oudemirdum,   de Tjongerschans, afd.2 kamer 7, 8441 PW  Heerenveen. 
 
Huwelijksjubileum. 
De heer en mevrouw Frans en Tiete Gerritsma- Bangma zijn donderdag 14 december 40  jaar getrouwd. 
 
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor: 
Vertaling en verspreiding van de Bijbel in China - China  De kerk in China groeit hard. Een van de provincies waar dat 
ook gebeurt is Henan. Er is een grote behoefte aan Bijbels, maar analfabetisme is een groot probleem in de afgelegen 
delen van China. Mensen hebben daardoor geen toegang tot het woord van God.   
Een van de provincies waar het aantal kerken hard groeit is Henan. Elk jaar worden er zo‟n 80- tot 100.000 christenen 
gedoopt. Er is in die provincie een grote behoefte aan Bijbels. In Henan is ook een bijbelschool waar 280 studenten 
bijbelonderwijs krijgen. Elk jaar zijn er honderd aanmeldingen, waarvan er maar 20 gehonoreerd kunnen worden.  
O.a. in deze regio is analfabetisme van een groot deel van de bevolking een echt probleem. Mensen die op latere leeftijd 
christen worden, hebben hierdoor geen toegang tot het woord van God, de Bijbel. Kerk in Actie steunt het opzetten van 
analfabetiseringsklassen in deze regio, zodat deze mensen zelf de rijkdom van de Bijbel kunnen ontdekken.  
Vanaf 2017 is Kerk in Actie begonnen met het steunen van bijbelvertaling onder een minderheidsgroep in China, de witte 
Yi. Naast de meerderheid van Han Chinezen die mandarijn spreken, heeft China zeker 55 minderheidsgroepen. Velen 
van hen hebben een eigen taal. Om de Bijbel te kunnen begrijpen, is het belangrijk dat zij de Bijbel kunnen lezen in hun 
eigen taal.   
Ga mee op reis  
Voorjaar 2018 kunt u met Kerk in Actie mee op reis om o.a. het bijbelgenootschap te bezoeken. Kijk op 
www.kerkinactie.nl/reizen voor meer informatie. 
 
Website en facebook. 
Er staan allemaal weer nieuwe wetenswaardigheden en foto’s op Facebook. 
Onder andere het project van de kindernevendienst op de website onder kopje “aktiviteiten”. 
Neem gerust eens een kijkje: www.facebook.com/pknONS/ of op de website: www.pkn-ons.nl  
 
Lied voor de dienst: “ Het water van de grote vloed” – lied 350: 1, 3 en 4 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Agenda: 
maandag 11 december  moderamen 
woensdag 13 december kerkrentmeesters 
vrijdag  15 december kerstmiddag, 14.00 uur in MFC ’t Klif te Oudemirdum 
 
 

Zondag, 3e Advent: De Fontein: De Hoekstien,dienst van 
Schrift en Doop: 

De Haven: 

datum en tijd 17 december: 09.30 uur 09.30 uur zie andere kerken 

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

Organist: mw. J. Bekedam mw. T. Wiersma  

Collecte: diaconie en kerk diaconie en kerk  

 
 
 
Bij de doop 
 
Door het water van de doop 
 
wil de Heer een teken geven 
Niet alleen slechts voor vandaag 
maar voor je hele leven. 
 
Door de doop hoor je bij Hem 
Hij wil steeds jouw Vader zijn. 
Hij geeft jou zijn grote liefde 
ook al ben je nu nog klein. 
 
Word je groter? Krijg je zorgen? 
Leg je hand in die van Hem. 
Hij wil jou de weg steeds wijzen. 
Luister dus maar naar Zijn stem. 
 
Die stem zegt: "Kom, vertrouw me maar, 
waarheen je weg ook gaat". 
Want door je doop mag jij steeds weten 
dat God de Heer je nooit verlaat 


