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Jaargang 7, week 37: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd  10 sept. 2017: 09.30 uur zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: ds. M.Jans  ds. G.Postma 

Organist: Mw. J. Bekedam  Mw.T. Wiersma 

Collecten: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

extra collecte in de dienst: College van Kerkrentmeesters  College v. kerkrentmeesters 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
 
Bloemengroet: 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw. T. de Boer-Verhulst en 
naar mw.G. Deinum-Koornstra , O’dum  en worden gebracht door: fam. v.d.Weij en fam. Van Ommen. 
mw. Froukje Prins-Feenstra, Nijemirdu  en worden gebracht door: mw. F. Eppinga. 
Leffert en Rommy Walinga-Hoekstra, Sondel en worden gebracht door: mw. A. Roskam 
 
Huwelijksjubileum: 
De heer Leffert Walinga en mevrouw Rommy Walinga-Hoekstra uit Sondel waren afgelopen maandag, 4 september 25 
jaar getrouwd. 
 
Volgende week is de diaconiecollecte bestemd voor: 
Meer voedsel in afgelegen bergdorpen - Nepal   
In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. De organisatie 
ICFON (international council for friends of nepal, the Netherlands) werkt samen met dorpsbewoners aan een betere 
voedselproductie. Daardoor verbeteren ook hun levensomstandigheden.  Rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare 
grond beschikbaar. De bevolking weet vaak ook weinig over landbouwtechnieken. Via ICFON krijgen dorpsbewoners 
landbouwtrainingen. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze braakliggende grond weer kunnen bewerken en hoe ze erosie kunnen 
bestrijden. Ook oefenen ze met nieuwe landbouwtechnieken om hun opbrengst te verhogen en leren ze hoe ze hun 
producten het beste kunnen verkopen op de markt. Gezinnen kunnen een lening krijgen om een geit aan te schaffen die 
melk produceert. Voor slechts 60 euro ontvangt een gezin een geit en een training in de verzorging. ICFON wordt 
ondersteund via Kerk in Actie Particulier Initiatief. 
 
Winterwerkprogramma 2017-2018. 
Het boekje voor het winterwerkprogramma is uit. U treft het een dezer dagen in uw brievenbus aan.  
Het programma staat ook op onze website onder het kopje ‘nieuws’. 
 
Kerkproeverij 17 september a.s. 
Op 1 september was de start van een landelijke actie onder de koepel van de raad van kerken die heet Kerkproeverij. 
Deze actie roept kerkleden op om mensen die niet bekend zijn met de kerk of er lang niet zijn geweest eens langs te 
komen om het geloof te proeven. Hoe? Doordat hen gevraagd wordt door een van ons: ga je met me mee naar de kerk? 
Er doen ruim 20 kerk- en geloofsgenootschappen in Nederland aan mee en 420 gemeenten. Het lijkt de kerkenraad leuk 
en goed daarbij aan te sluiten aan het begin van het seizoen en wel in het weekend van 16 en 17 september. We maken 
dan van die zondag een start-kerkproeverijzondag.  
Nodigt u iemand uit om naar de kerkdiensten om 9.30 uur in de Hoekstien te komen of 11.00 uur in de Haven? 
Onder het motto van het volgende lied dat we dan ook zullen zingen: 
 
Licht in je ogen, muziek in je oor 
Neus vol van geuren, een smaak op het spoor 
Tastende vingers, een wereld die wacht 
Zie, proef, ruik, hoor wat je nooit had verwacht 
Mensen , veel geluk 
(melodie: Wonen overal, lied 419) 
 
Website en facebook: Houdt website en facebook in de gaten, deze proberen we zo “up to date”   
mogelijk te houden. 
 
Lied voor de dienst: “Wij komen hier ter ere van uw naam” – lied 274 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 17 september: zie andere kerken 09.30 uur 11.00 uur 

Voorganger:  ds.M.Wildeman ds.M.Wildeman 

Organist:  mevr.T.Wiersma dhr. W.v.d.Wel 

Collecte:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

 
Agenda: 
maandag 11 september:  kerkenraad 


