Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel

Jaargang 8, week 42:
Datum en tijd 21 okt. 2018:
Voorganger:
Organist:
Lied voor de dienst:
Schriftlezing:
Collecte:
Extra:

De Fontein:
09.30 uur
Ds. M. Wildeman
Dhr. D.J. Wierda
Lied 718: 1,3,4
Diaconie en kerk

www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
De Hoekstien Dienst van schrift en tafel: De Haven:
09.30 uur
Zie andere kerken
Ds. S. de Jong
Mw. T. Wiersma
Lied 718: 1,3 en 4
Marcus 10,46-52
Diaconie en kerk
Avondmaalscollecte

Mededelingen.
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag is er een dienst van schrift en tafel in De
Hoekstien. Vanochtend in dienst in de Fontein wordt er orgel gespeeld en gezongen door Jan Durk Wierda. Hij beschikt
over groot improvisatietalent. Hij is een begenadigd orgelspeler en varieert inmiddels orgel met zang. Vorig maart
speelde hij al in een dienst in de Haven en nu dan in de Fontein. Jan Durk is in Oudemirdum opgegroeid.
Volgende week 28 oktober is er van 10.00- 10.45 uur koffiedrinken voor de dienst in de Fontein.
Liederen in De Hoekstien: Lied 718: 1, 3 en 4 - Psalm 146: 1 - Psalm 146: 4 - Lied 301k - Lied 302: 1,4 - Lied 534:
1,2,3,4 - Lied 340b Apostolische geloofsbelijdenis - Lied 381: 1,2,3,4, 5 - Lied 978: 1,4
Bloemengroet.
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar:
dhr. J. de Jong en
dhr W. Koopman, Oudemirdum
en worden gebracht door:
fam. A.Rozema-Hoekstra, Nijemirdum
en worden gebracht door:
dhr. U.Gijzen, Sondel
en worden gebracht door:
Pastoraat.
Mw. H. D. van Scharrenburg–Schot O’dum
Dhr, S. Langeraap, O’dum

fam. Klompmaker en fam. Hoekstra;
mw. F.Draaijer;
fam. Bergsma-Smink.

Antoniuszkh, Bolswarderbaan 1 Kamer 18 8601 ZKSneek.
Antonius zkh Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek.

Huwelijksjubileum.
15 oktober jl. waren de heer en mevrouw A. en T. Rozema-Hoekstra uit Nijemirdum, 50 jaar getrouwd.
Overlijdensberichten.
Op woensdag 17 oktober jl. is overleden de heer Douwe Jaarsma; Harich in de leeftijd van 65 jaar. De dienst ter
herdenking van zijn leven en begrafenis zal plaatsvinden maandag 22 oktober a.s. vanuit de Fontein 14.00 uur.
Op zaterdag 20 oktober is overleden: de heer Siebren Samplonius Sondel op de leeftijd van 83 jaar. De begrafenis zal
plaats vinden op donderdag 25 oktober a.s. om 14.00 uur in De Haven te Sondel.

Zondag 21 oktober 2018 (Heilig avondmaal collecte+diaconie in Fontein) Voedselzekerheid in Rajshahi en
Haluaghat – Bangladesh.
De allerarmsten in Bangladesh eten elke dag te weinig. Veel gezinnen verdienen te weinig om voldoende rijst te kunnen
kopen en proberen te overleven op twee, of slechts één maaltijd per dag.
Een kilo rijst (de goedkoopste) kost ongeveer Taka 40,- (ongeveer 40 eurocent). Door de stijgende voedselprijzen raken
ook steeds meer mensen uit de lagere middenklasse in de problemen. Zij houden weinig tot niets over voor huur,
onderwijs en gezondheid.
In Bangladesh steunt Kerk in Actie daarom een voedselzekerheidsprogramma van de Kerk van Bangladesh. Deze kerk is
klein en beschikt over een beperkt kader, maar is er tot nu toe goed in geslaagd om een groot aantal dorpsprojecten uit te
voeren, waarin onderwijs, gezondheidszorg en voedselzekerheid een belangrijke plaats innemen.

Tsjerkekuier 21 oktober
Vandaag 21 oktober is de tweede Tsjerkekuier. Wandelen, gesprek, stilte en gebed. Loop een uurtje mee! We beginnen
om 15.00 u. en het start- en eindpunt is de Hoekstien.

Agenda:
21 oktober:
24 oktober:

Tsjerkekuier 15.00 uur-16.00 uur.
Kerkrentmeesters
Kijk op website en facebook voor de nieuwste foto’s rond bazaar en school/kerkdienst
www.pkn-ons.nl
www.facebook.com/pknONS

Zondag:
Datum en tijd 28 oktober:
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
(koffiedrinke v.d. dienst)
11.00 uur
Ds. H.G. Rozendaal
Mw. A de Boer
Diaconie en kerk

De Hoekstien:

De Haven:

Zie andere kerken

09.30 uur
Ds. Y. Slik
Mw. T. wiersma
Diaconie en kerk

www.bijbelidee.nl

