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Jaargang 7, week 46: De Fontein: De Hoekstien, herdenkingszondag: De Haven: 

datum en tijd 12 nov. 2017: 
1e eeuwigheidszondag 

zie andere kerken 09.30 uur 09.30 uur 

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

Organist:  dhr. J. Eijkelenboom mw. J. Bekedam 

Collecte:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

Extra collecte:  CvK CvK 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag de 1e eeuwigheidszondag herdenken we in de Hoekstien die gemeenteleden die vanuit de Hoekstien het 
afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Na deze dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
Fam. Strikwerda-Kooistra en 
mw. R. Faber-Veen, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. Sj. v/d Veen en Jildou v/d Zee; 
dhr. K.den Hartog, Nijemirdum   en worden gebracht door: mw.G.A. Rienstra; 
dhr. J. Boschma, Sondel   en worden gebracht door: mw. F. de Vries. 
 
Pastoraat. 
mw. H. Zeldenrust Hoogeveen, Ooudemirdum  Ielanen, de Stinzen, k2, Harste 11, 8602 JX Sneek. 
mw. M. Roelevink-Roelevink, Nijemirdum  de Flecke Midstraat 10, 8501 AP Joure. 
mw. P. Groenhof-Schilstra, Nijemirdum   is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor: 
Vaktrainingen voor werkende kinderen in Bogotá – Colombia. 
Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 
miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien 
groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik.   
  
Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om 
hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vaktraining. Ook ouders en 
vooral tienermoeders worden ondersteund 
 
Website en facebook. 
Er staan allemaal weer nieuwe wetenswaardigheden en foto’s op Facebook.  
Neem gerust eens een kijkje: www.facebook.com/pknONS/ of op de website: www.pkn-ons.nl  
 
Lied voor de dienst: “ Voor alle heiligen in de heerlijkheid” – lied 727: 1en 2. 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 
Agenda: 
Maandag 13 november:  ouderlingen en P.W. 
dinsdag  14 november;   diaconie 
dinsdag  14 november:  verder kijken – bidden 
dinsdag  14 november:  jeugdraad 
. 

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven, herdenkingszondag: 

datum en tijd 19 november: 09.30 uur zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: ds. J. Hannesen  ds. S.de Jong 

Organist: dhr. W. v.d.Wel  Mw. A. de Boer 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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