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Jaargang 8, week 20: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 13 mei 2018: 09.30 uur zie andere kerken 11.00 uur 

Voorganger: Ds. S de Jong  Ds. S. de Jong 

Organist: Mmv CMK Zwolle/eigen organist  Mw. T. Wiersma 

lied voor de dienst:   Lied 764: 1, 2 en 6 

Schriftlezing: Genesis 9,8-17  Genesis 9,8-17 

Collecte/extra collecte: Diaconie en kerk/CvK  Diaconie en kerk/CvK 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
Vandaag krijgt de dienst in de Fontein een muzikaal en feestelijk tintje. In deze dienst wordt medewerking verleend door 
het Christelijk Mannenkoor uit Zwolle. O.l.v. Harry Koning (uit Nijemirdum). Verder werken mee: Johan Smit (orgel), Irene 
van Dijken (klarinet), Wilco Veldkamp (piano) en Annemieke van Dijken (saxofoon). 
 
Volgende week is het pinsteren. Er wordt dan in beide diensten gewerkt met een gedrukte liturgie! 
 
Liederen in de dienst. 
De Fontein: Lied 23b: 1,3 - Lied 27: 1 - Lied 27: 7 - Lied 350: 1,4,5,7 - Lied 413: 1,3. 
De Haven : Lied 764: 1, 2 en 6 - Lied 23b: 1,3 - Lied 27: 1 - Lied 27: 7 - Lied 413: 1,2 - Lied 350: 1,4,5,7 -Lied 944: 1,4 -
 Lied 913: 1,2,4 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
dhr Ids Smink en naar fam de Vries-de Jong, 
Oudemirdum     en worden gebracht door: fam. vd Veen en Pyt en Aly Strikwerda. 
dhr. K. den Hartog, Nijemirdum   en worden gebracht door: fam. R. Veen 
Fam. Veenstra-ten Hoeve, Sondel  en worden gebracht door: fam. Akkerman. 
Ook kreeg Jolina vd Meer afgelopen week  bloemen 
 
Pastoraat. 
Dhr S. Bouma is opgenomen in het Antonius ziekenhuis 8601 ZK Sneek 
Door een misverstand werd tijdens de Hemelvaartsdienst gezegd dat Mw. S Kuiper-Prins weer opgenomen was in het 
ziekenhuis, maar zij was gewoon thuis. 
 
Geboorte. 
Hidde Jan Witteveen geboren op 30 april 2018. Hidde Jan is de zoon van Klaas en Rianne Witteveen en broertje van 
Tygo, Oudemirdum. 
 
Huwelijksjubileum. 
Op 12 mei waren familie Veenstra-ten Hoeve Sondel 40 jaar getrouwd. 
 

Overlijdensbericht. 
Op woensdag 8 mei is overleden mevrouw Sjoukje de Vries-Hendriks op de leeftijd van 95 jaar. De herdenkingsdienst en 
begrafenis vindt plaats op maandag 14 mei om 14.00 uur vanuit in de Haven te Sondel. 

 
Diaconiecollecte: Zondag 20 mei 2018 Grannies2Grannies. 
Wie zijn wij? 
Grannies2Grannies Friesland bestaat uit een aantal grootmoeders uit Friesland, Drenthe en Overijsel die zich betrokken 
voelen bij de situatie van grootmoeders (grannies) in Afrika en die beseffen hoe groot het verschil is met hun eigen rol als 
grootmoeder. De rol van grootmoeders in ontwikkelingslanden is veel minder vrijblijvend en gezellig dan de rol van de 
meeste grootmoeders in Nederland. Deze grootmoeders  vroegen zich af hoe zij iets konden betekenen voor de grannies 
in de derde wereld. Zij kwamen in contact met een Nederlandse organisatie die Worldgranny heet. Onder de vlag van 
deze organisatie kozen ze voor een project in Uganda. Daar wonen veel grannies die de permanente zorg hebben voor 
hun kleinkinderen. Bovendien wonen ze in vaak in erbarmelijke krotten, nauwelijks geschikt voor menselijke bewoning. 
De doelstelling van Grannies2Grannies Friesland is geld bijeenbrengen om huisjes te bouwen voor deze categorie 
grannies. 
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Afscheid en (her-)bevestiging van ambtsdragers op Pinksterzondag 20 mei in De Fontein te Oudemirdum. 
Zoals al in het kerkblad valt te lezen is de kerkenraad druk bezig om nieuwe ambtsdragers te zoeken voor hen die hun 
ambtstermijn volbracht hebben. 
Afscheid zal worden genomen van de diakens: 

• mw  J.  Stegenga –de Ruiter; 

• dhr S. Tiemersma  en  

• dhr H. Bokma.  
Ook van de kerkrentmeesters de heer D. Postma en de heer L. Walinga zal afscheid worden genomen. 
De pastorale werkers mevrouw T. van Garderen en mevrouw T. Rozema–Hoekstra hebben ook aangegeven te willen 
stoppen met hun taak. 
Maar daar waar mensen stoppen met hun werkzaamheden zijn er ook weer mensen bereid gevonden die een taak over 
willen nemen. 
Dit zijn mevrouwT.  Groenhof-Faber (voor in eerste instantie 1 jaar), die de taak als diaken op zich zal nemen. 
De heren K. Haringsma, Y.Wiersma, D.J.Wortman en H.Smink zullen worden bevestigd als kerkrentmeesters. 
Herbevestigd zullen worden mevrouw G. Hendriks–Boukes en de heer  M.H. Hospes, zij willen hun ambtstermijn graag 
verlengen. 
Als nieuwe pastorale werksters zullen mevrouw H. Runia–Smink en mevrouw B.Bokma-Akkerman de gelofte van 
geheimhouding afleggen. 
 
Bezoek aan de voorstelling ‘De vrouw die alles had’ vrijdag 18 mei 20.00 
uur Groningen. 
Ds. Maartje Wildeman gaat op 18 mei a.s. naar de voorstelling ‘De vrouw die 
alles had’. Deze voorstelling wordt gespeeld door kinder- en jeugdpsychiater 
Odette de Theije n.a.v. haar eigen rouwproces. Drie jaar geleden overleed 
plotseling haar man. 
De voorstelling is een pleidooi om mensen niet alleen te beoordelen op hun 
gedrag, maar om ieders eigen, unieke manier van rouwen te erkennen. Want 
rouw is de achterkant van liefde. 
Van harte uitgenodigd om mee te gaan. De voorstelling is in Groningen en kost 
12,50. Vanzelfsprekend gaan we er dan ook samen heen. 
Graag voor 15 mei aanmelden bij ds. Maartje Wildeman, tel. 
593781/maartjewildeman@zonnet.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 

  
Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Pinksteren: Bevestiging/afscheid zie andere kerken  

datum en tijd 20 mei: 09.30 uur  09.30 uur 

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

Organist: Dhr. J. Eijkelenboom  Mw. A. de Boer 

Collecte: MWG en kerk  MWG en kerk 
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