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Jaargang , week 29: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd 16 juli 2017: zie andere kerken 09.30 uur 11.00 uur 

Voorganger:  ds. T.de Heer ds. J.Hannesen 

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

Collecten:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

extra collecte bij de uitgang:  CvK onderhoud CvK onderhoud 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
 
Zangdienst Johannes de Heer 23 juli in de Fontein. 
In deze dienst zullen er louter liederen gezongen worden uit de Johannes de Heer bundel. Dat is voor het vierde jaar op 
rij maar aangezien deze bundel bijna 1000 liederen bevat valt er nog genoeg te kiezen. Voor deze dienst geldt; geef 
gerust suggesties voor een lied door aan ds. Maartje Wildeman door middel van een telefoontje, mailtje of een briefje in 
de bus 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw. E.Douma- Feenstra , Oudemirdum   en worden gebracht door: fam .A. v.d.Veen 
mw.M.Roelevink- Roelevink, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. P.Runia 
mw. A. Hoekstra-Kooistra, Sondel   en worden gebracht door: fam. Akkerman. 
 
Pastoraat. 
Dhr. P.Westra, Oudemirdum is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
Geboortebericht. 
Op dinsdag 4 juli zijn Siebren en Auke geboren, zoontjes van Jan Stoffel en Marianne Visser- v.d.Weij en broertjes van 
Fedde en Reinder Oudemirdum. Tijdelijk Antonius ziekenhuis 8601 ZK Sneek. 
 
De diaconiecollecte van zondag 23 juli is bestemd voor: 
Karamojong kinderen naar huis en naar school - Oeganda  
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en krijgen 
dagelijks te maken met geweld. Zes partners van Kerk in Actie hebben de handen in één geslagen en werken samen met 
de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken contact met hun familie, helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd 
en begeleiden kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en het kind stabiliteit 
en toekomst bieden. 
Draag bij aan een nieuw leven voor de straatkinderen in Kampala 
• Contact leggen in Kampala en overleg met familie kost 130 euro per kind. 
• Opvang in Kampala en voorbereiding op terugkeer naar Karamoja kost 225 euro per kind. 
• Het opsporen van familie in Karamoja en voorbereiding op de terugkomst kost 40 euro per kind. 
• Een begeleide reis van Kampala naar Karamoja kost 80 euro per gezin. 
• Eerste hulp bij opbouw van nieuw leven in Karamoja (voedsel en start van eigen landbouw activiteiten) kost 330 euro 
per gezin. 
• Juridische hulp voor slachtoffers van geweld kost 200 euro per slachtoffer. 
 
Website en facebook: Houdt website en facebook in de gaten, deze proberen we zo “up to date”  mogelijk te houden. 
Als u de website niet kunt ontvangen komt dit vaak omdat er aan gewerkt is. Als u via google het website adres opnieuw 
intypt lukt het weer.  
 
Lied voor de dienst: “  Steek nu voor God de loftrompet” – lied 95: 1 en 2 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 23 juli: 09.30 uur 11.00 uur zie andere kerken 

Voorganger: ds. M.Wildeman ds. F.J. Hirs  

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

Collecte: diaconie en kerk diaconie en kerk  

 
Agenda: 
Dinsdag 18 juli Kerkenraad 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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