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Jaargang 7, week 42: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 15 okt. 2017: 11.00 uur 09.30 uur zie andere kerken 

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

Organist: mw. T. Wiersma dhr.J. Eijkelenboom  

Collecten: diaconie en kerk diaconie en kerk  

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen is er koffiedrinken in de Fontein van 
10.00 - 10.45 uur. 
 

Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw. A. Anepool- Weersma en naar 
fam. J. Hospes-Hoekstra, O’dum en worden gebracht door: mw. G. Haringsma en fam D.J. Wortman. 
mw. G. Pietersma- van Dijk, N’dum en worden gebracht door: fam. Th. Stoker. 
dhr. R. Veltman, Sondel  en worden gebracht door: mw. J. Zandstra. 
Ook zijn er bloemen gegaan naar de fam. D. Kooijker wegens de geboorte van hun zoon Joey 
 
Pastoraat. 
Dhr. A Wildschut, Sondel   Antonius ziekenhuis, 8601 ZK Sneek. 
mw. H. Zeldenrust Hoogeveen, Oudemirdum Tjongerschans ziekenhuis afd 4a k. 8, 8441 PW Heerenveen. 
 
Dienst van Schrift en Doop. 
In de dienst op 29 oktober in de Haven zal gedoopt worden: Joey Kooijker, zoon van Dirk en Marike Kooijker-van der 
Schaaf uit Sondel. Joey is geboren op 22 juli 2017. 
 
Ambtsdragers. 
De kerkenraad is blij u/jullie te kunnen meedelen dat dhr Douwe-Jan Wortman mee wil draaien in de kerkenraad als 
kerkrentmeester. Douwe-Jan zal al snel instromen; hij wordt bevestigd in mei 2018. 
 
De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor:  
Werelddiaconaat (Zuid-Sudan) - Wereldvoedseldag - 2017 
Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid-Sudanese vrouwen. 
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discriminatie en armoede. In vaak 
uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige 
landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare 
vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 100 
vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen 
een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. 
Steun dit mooie project! 
 
De diaconiecollecte voor zondag 22 oktober is bestemd voor: 
Klimaat- en inkomensverbetering op het platteland van Bangladesh - Bangladesh   
Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land 
hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent 
veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de 
voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor 
milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut. 
 
Bedankt! 
Afgelopen zondag deed ik intrede in de ONS-gemeente. Wat een mooie, hartverwarmende ochtend was het. De 
vele goede woorden, de zegen van Maartje, de hele organisatie eromheen, de bijdragen van het gelegenheidscombo, 
etc. Het gaf Lieke en mij een heel welkom gevoel. Dat geeft het nog. Daarvoor nogmaals heel veel dank! 
 
Stephan de Jong. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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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  
 
Oplossing puzzel vorige week: de tekens waren niet allemaal even duidelijk omdat de puzzel was uitvergroot. De 
oplossing moet zijn: “Hij werd overvallen door doodsangst maar bleef bidden.” 
 
Lied voor de dienst: “ Heer, die mij ziet zoals ik ben” – lied 139:1 en 2 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 

Zondag: De Fontein: De Hoekstien, dienst van 
Schrift en Tafel: 

De Haven, dienst van 
Schrift en Tafel: 

datum en tijd 22 oktober: zie andere kerken 11.00 uur 09.30 uur 

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

Organist:  mw. A. de Boer mw. T. Wiersma 

Collecte:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

extra collecte:  Avondmaalscollecte Avondmaalscollecte 

 
Agenda: 
Dinsdag 17 oktober: kerkenraad 
Dinsdag 17 oktober: kerkberaad de Fontein, de Hoekstien  de Haven 
Woensdag 18 oktober: kerkrentmeesters 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Dat it paad op dy takomt 

en de wyn de goede kant u ́twaait, 

dat de sinne blier dyn antlit 

beskynt, 

de rein dyn lannen myld bedript. 

En oant wy elkoar wer moetsje, 

meist burgen we ̂ze yn de palm fan 

Gods hân.  

  

(Ierse reis Seine oersetting Hindrik v/d Meer) 
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