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Jaargang 8, week 21: De Fontein/Bevestiging/afscheid: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 20 mei 2018: 09.30 uur zie andere kerken 09.30 uur 

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

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

lied voor de dienst Lied 216  Lied 216 

Schriftlezing:    

Collecte: MWG en kerk  MWG en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
Vandaag is er in de Fontein afscheid van de aftredende en (her) bevestiging van de nieuwe ambtsdragers. 
Afscheid zal worden genomen van de diakens  mevrouw  J.  Stegenga –de Ruiter, de heer S. Tiemersma  en de heer 
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 mewrouw T.  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. 
 
Volgende week 27 mei is er koffiedrinken in de Fontein vanaf 10.00 uur. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
dhr. S Bouma en mw. Visser, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. Andela en fam. Stegenga; 
mw. A.Schotanus-de Vries, Nijemirdum   en worden gebracht door: dhr. R.Feenstra; 
dhr. B. de Boer, Sonde     en worden gebracht door: mw. T. Hogeterp–Smits. 
 
Pastoraat. 
Dhr S. Bouma is opgenomen in het Antonius ziekenhuis 8601 ZK Sneek 
Mw. S. Kuiper-Prins is opgenomen in het MCL  8934 AD Leeuwarden. Kamer 4 afdeling T. 
Dhr. Otte van der Goot, is deze week weer thuis gekomen uit het ziekenhuis van Groningen. 
 
Huwelijksjubileum. 
Op 12 mei waren familie Veenstra-ten Hoeve Sondel 40 jaar getrouwd. 
 
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. 
 
“Fine stiennen”. 
Voor wie van een creatieve uitdaging houdt: op donderdagavond 31 mei gaan we keien versieren tot kunstwerkjes, tot 
‘fine stiennen’. Ze zijn bedoeld voor een feestelijke gebeurtenis een tijdje later. Dan vormen ze hopelijk een kleur- en 
fantasierijke expositie ter ere van de heropening van die vernieuwde andere steen: de Hoekstien. 
Aanvang: 19.30 uur. Plaats: bij Paulina en Frederik Veltman, Beuckenswijkstraat 56, Sondel. 
Opgave uiterlijk 27 mei a.s.bij Paulina Veltman (e-mail: paulinaveltman@outlook.com) of Stephan de Jong 
(e-mail: steph.jong@live.nl; tel. 593640) 
 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Beste minsken. 
De tsjerke fan Nijemardum, “de Hoekstien” hat nog tegels oer. Se binne gratis. Is it wat foar jo dan kinne jo efkes skilje 
nei it nûmer fan Jan  Buma.  Dat is 06-50616995. 
 
Theaterconcert Jochanan van Patmos in Balk op 26 mei 2018. 
Op 26 mei 2018 vindt de première plaats van het theaterconcert Jochanan van Patmos in de 
Paedwizer in Balk. Aan dit bijzondere theaterconcert werken o.a. mee het Christelijk 
regionaal mannenkoor Cantate Cum Gaudio o.l.v. Hans van Rossum, acteur Kees 
Posthumus en  toneelgroep Tsjoch o.l.v. Rients Feenstra. 
Visioenen, draken, rampen en oorlogen: ‘de man van Patmos’ ziet het allemaal gebeuren. 
Een acteur vertelt, een koor zingt, trompetten klinken en een toneelgroep laat ons in de 
spiegel kijken. Wanneer het machtige Romeinse Rijk valt, breekt een volkomen nieuwe tijd 
aan.  
Gaandeweg wordt het duidelijk: het kwaad gaat het niet winnen. Er is hoop op betere tijden! 
Het meest vreemde Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, waarin dit allemaal staat 
beschreven, wordt op een boeiende en eigentijdse wijze aan de orde gesteld door 
voordracht, zang en toneel. Beleef het mee in de Paedwizer op 26 mei a.s.! 
Aanvang van het theaterconcert: 20.00 uur. Entree: € 13,50   
Tickets via: https://www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad/programma/tickets 
Of via voorverkoop: Schildersbedrijf Klijnsma, Van Swinderenstraat 44, Balk 
Trailer:http://www.ccg-mannenkoor-joure.nl/nieuws/theaterconcert-jochanan-van-patmos/ 
 
Agenda: 
Dinsdag 22 mei:  Jeugdraad 
Zaterdag 26 mei:  Jochanan van Patmos in de Paadwizer om 20.00 uur 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 

  
Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 27 mei: 11.00 uur zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: Ds. T. Huttinga  Ds. T. Huttinga 

Organist: Mw. J Bekedam  Mw. A. de boer 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 
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