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Jaargang 7, week 47 
2e eeuwigheidszondag: 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven, 
Herdenkingszondag: 

datum en tijd  19 november 2017: 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 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
Vandaag,de 2e eeuwigheidszondag herdenken we in de Haven die gemeenteleden die 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: 
mw. Oosterhoff-Dijkstra en 
fam Van Ommen-Kuiper, O’dum en worden gebracht door: Geeske Hendriks en Gatze en Tjalina Bokma. 
mw. P.Groenhof- Schilstra, N’dum en worden gebracht door: mw. A. Rienstra. 
mw. F. de Vries- Mulder, Sondel en worden gebracht door: mw. P. Smink. 
 
Pastoraat. 
mw. H. Zeldenrust Hoogeveen Oudemirdum  Ielanen, de Stinzen, k2, Harste 11, 8602 JX  Sneek. 
mw. M. Roelevink-Roelevink, Nijemirdum  is thuisgekomen uit de Flecke. 
 
Huwelijksjubileum. 
De heer en mevrouw Jan en Gerrie Muizelaar de Jong uit Oudemirdum zijn 25 november a.s. 40 jaar getrouwd. 
 
Gemeenteavond 29 november 2017. 
De kerkenraad nodigt u en jou van harte uit voor de gemeenteavond, welke op 29 november a.s. in het dorpshuis van 
Nijemirdum gehouden zal worden. Vanaf 19.30 uur staat de koffie en/of thee klaar. Vanaf 20.00 uur zal de vergadering 
een officieel karakter hebben. Uiteraard is er ook tijd voor een gezellig moment. Wesley Schaper en Hendrik Carl Hospes 
zullen een kort verslag doen over hun World Servantsreis naar Haïti van afgelopen zomer. 
 
ONS World Servants Haïti. 
Wesley en Hendrik Carl zijn afgelopen zomer naar Haïti geweest. 
Ze hebben daar hard gewerkt en het project is - ondanks de hitte - een geslaagd project geworden. 
Dit alles was niet gelukt als u deze jongens niet had gesteund. 
Zij willen daarom u in het kort iets vertellen en ook  beelden laten zien over hun project . 
Dit gaan ze doen op 29 november a.s op de Gemeenteavond na de pauze in het dorpshuis te 
Nijemirdum. 
 
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: “ Liefde Gods die elk beminnen” – lied 754: 1 en 3 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 
Agenda: 
woensdag 22 november: kerkenraad 
 

Zondag, Laatste zondag 
van het Kerkelijk Jaar: 

De Fontein, 
Herdenkingszondag: 

De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 26 november: 09.30 uur 09.30 uur zie andere kerken 

Voorganger: ds. S. de Jong ds. R. Veenboer  

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

Collecte: diaconie en kerk diaconie en kerk  
 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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