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Jaargang 9, week 23: De Fontein:  De Hoekstien, Fjoertsjinst: De Haven: 

Datum en tijd: 2 juni 2019 zie andere kerken 10.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  dhr. H.ten Cate dhr.A.Palland 

Organist:   mw.J.Bekedam 

Lied voor de dienst:  Lied 685 Lied 685 

Schriftlezing:    

Collecte:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
 
Vandaag is het alweer de laatste fjoerdienst voor de zomer. Het thema is: “We houden contact. Hoe houden we contact? 
Wie houdt contact?” 
Waarom houden we contact? Vragen die we misschien wel gaan beantwoorden in de dienst. Gastpredikant Harold te 
Cate uit Koudum zal voorgaan in deze dienst. 
 
Lied voor de dienst. 
Het lied voor de dienst is in de maand juni lied 685: Geest van God, zo vol van liefde.  
Een lied over de Geest van God, over hoe je die ervaren kunt; als een moeder die omhelst, als een vader die beschermt, 
als een vriend die nabij is. Met heldere woorden en beelden die intimiteit uitdrukken schetst de Nieuw Zeelandse 
dichteres Shirley Erena Murray de werking van de Geest. De melodie is speels en toegankelijk, zoals de Geest ook 
beschreven wordt in dit lied. Als iets dat of iemand die niet veraf staat maar nabij is. 
 
Tsjerkekuier. 
Vanmiddag is er weer een Tsjerkekuier, de laatste van het seizoen. Om 15.00 uur verzamelen we ons in de Hoekstien 
om daarna een uur in stilte en in gesprek te wandelen aan de hand van het motto: wandelen als Jezus. Van harte 
welkom! 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw. L. Schilstra-Boomsma en Hindrick 
Willem en Annemarie Strampel, O’dum  en worden gebracht door: Okje Stegenga en Jan en Ellie Douma; 
mw. W. Feenstra en 
fam.W.Veldman-Jagersma N’dum  en worden gebracht door: mw.A. Rienstra en Fam. S. Bokma; 
mw. L. Dijkstra–Douma, Sondel   en worden gebracht door: fam. Smink–Runia. 
 
Pastoraat. 
Dhr. P.Strikwerda, O’dum is opgenomen in het Antoniusziekenhuis Bolswarderbaan 1 8601 ZK Sneek k 184. 
Mw. Scharrenburg,O’dum woonzorgcentrum “de Batting” Achlummerdyk 2   8862 AJ Harlingen. 
 
Huwelijks jubileum. 
Gerrit en Annie Hoekstra-Kooistra, Sondel zijn op 4 juni a.s. 50 jaar getrouwd. 
 
Diaconie collecte zondag 2 juni: Beter bestand tegen het water- Bangladesh 
Diaconie collecte zondag 9 juni: Onderwijs voor werkende kinderen – Colombia 
 
Afscheid en bevestiging van ambtsdragers op zondag 9 juni 2019, om 09.30 uur. 
Op deze Pinksterzondag zal in De Hoekstien te Nijemirdum afscheid worden genomen van een aantal ambtsdragers. Dit 
zijn mw. L. v.d. Weij (jeugdouderling), mw. M. Breimer (kerkrentmeester), de heer B. Pietersma (kerkrentmeester) en de 
heer L. Folkertsma (ouderling).  
Ook mw. J. Bouma en de heer S. Postma gaan hun periode als pastoraal medewerker afsluiten. 
Herbevestiging als ouderling zal zijn voor de heer A. Smink. 
Mw. H. de Vries en mw. T. Hospes zullen bevestigd worden als jeugdouderling.  
Als kerkrentmeester zal de heer G.A. Runia bevestigd worden. Mw. F. Sijtsma zal de taak van pastoraal medewerker op 
zich nemen. 
 
Agenda: 
Zondag  2 juni:  Tsjerkekuier; 
Maandag 3 juni:  Moderamen 
Dinsdag 4 juni:  Kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Zondag 9 juni: 
Pinksteren/bevestiging 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: Zie andere kerken 09:30 uur Zie andere kerken 

Voorganger:  Ds. G.M.E. Wildeman  

Organist:  Mw. A. de Boer  

Collecte:  Diaconie en kerk  

 
 

Kijkt u op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pkn/ONS voor de nieuwste foto’s 
o.a. broodmaaltijd diaconie. 
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