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Jaargang 7, week 43: De Fontein: De Hoekstien,dienst van 
Schrift en Tafel: 

De Haven, dienst van Schrift 
en Tafel: 

datum en tijd  22 okt. 2017: zie andere kerken 11.00 uur 09.30 uur 

Voorganger:  ds. M.Wildeman ds. M.Wildeman 

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

Collecten:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

extra collecte:  Avondmaalscollecte Avondmaalscollecte 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vanmorgen is er in de Hoekstien en de Haven een dienst van Schrift en Tafel. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw. M.A. Postma-Fijnia en naar  
fam. T.op de Hoek-de Vries, Oudemirdum en worden gebracht door: mw.O.. Stegenga  en fam. W.de Jong. 
mw. A. Stoker- v.d. Goot, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. J. Postma. 
dhr. J. Smits, Sondel    en worden gebracht door: fam. P. Akkerman. 
Ook zijn er bloemen gegaan naar fam.M.Pruiksma-Draaijer, in verband met hun 40-jarig huwelijk. 
 
Huwelijksjubileum. 
De heer. en mevrouw  Ale en Pytsje Smink-v.d. Meer waren 19 oktober jl. 45 jaar getrouwd. 
 
Pastoraat. 
dhr. A  Wildschut,  Sondel   Antonius ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK  Sneek. 
mw. Y. Oosterhoff-Dijkstra, Oudemirdum, Antonius ziekenhuis k 206  Bolswarderbaan 1, 8601 ZK  Sneek. 
dhr. W. Koopman’, Oudemirdum  Antonius ziekenhuis  k123 afd B1, 8601 ZK Sneek. 
mw. R. Faber-Veen, Oudemirdum  Antonius ziekenhuis, 8601 ZK  Sneek. 
mw.. H. Zeldenrust-Hoogeveen, O’dum  Ielanen, de Stinzen,   k5, Harste 11, 8601 JX  Sneek. 
mw. M. Roelevink-Roelevink, N’dum  de Flecke, Midstraat 10, 8501 AP Joure. 
mw. P. Groenhof-Schilstra, Nijemirdum  Tjongerschans, afd B2, k3, Thialfweg 44, 8441PW Heerenveen. 
 
Dienst van Schrift en Doop. 
In de dienst op 29 oktober in de Haven zal gedoopt worden: Joey Kooijker, zoon van Dirk en Marike Kooijker-van der 
Schaaf uit Sondel. Joey is geboren op 22 juli 2017. 
 
De diaconie en Avondmaalscollecte van vandaag is bestemd voor: 
Klimaat- en inkomensverbetering op het platteland van Bangladesh - Bangladesh   
Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land 
hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent 
veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de 
voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor 
milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut. 
 
Twee studenten theologie te gas. 
In het weekend van 4 en 5 november hebben wij in het kader van het Bridging Gaps programma twee studenten 
theologie te gast. Zij zijn in Nederland van september tot november voor een uitwisselingsprogramma. Onderdeel van dit 
programma is een bezoek aan een plaatselijke gemeente. Van harte verwelkomen wij Joseph Asamoa uit Ghana en 
Stanislav Bondar uit de Oekraïne. Zij logeren bij gemeenteleden. Aan de Fjoerdienst van 5 november leveren zij ook een 
bijdrage. Daarom is er vooraf aan deze dienst vanaf 9.45 uur koffiedrinken mocht u deze studenten willen ontmoeten. 
Zaterdagavond 4 november is daar ook gelegenheid toe, vanaf 19.00 uur in de Hoekstien. Dan is er een gezamenlijke 
maaltijd. Lijkt u dat leuk, zou u dan een typisch Nederlands of wellicht Gaasterlands hapje mee willen nemen. Dan krijgen 
we een soort van American dinner, dat wil zeggen een ieder neemt iets kleins te eten mee en samen wordt dat een 
uitgebreide gevarieerde maaltijd. Voor info en aanmelding kunt u bij ds. Maartje Wildeman terecht. 
 
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  
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Lied voor de dienst: “ Zaaien, maaien oogsten” – lied 716. 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 
 

Zondag: De Fontein De Hoekstien: De Haven dienst van Schrift en Doop: 

datum en tijd 29 oktober: 09.30 uur zie andere kerken 09.30 uur 

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

Organist: Mw. A. de Boer  dhr. W.v.d.Wel 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

Dankstond voor  
Gewas en Arbeid: 

   

woensdag 1 november: 19.30 uur   

Voorganger: ds.M.Wildeman   

Organist: dhr.W.v.d.Wel   

 
Agenda: 
Dinsdag 31 oktober ouderencontactmiddag  14.30 uur mfc it Klif. 
 

 


