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Jaargang 9, week 26: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 23 juni 2019  11.00 uur 09:30 uur 

Voorganger: Zie andere kerken Ds. M. Wildeman Ds. A. Bouman 

Organist:  Mmv ISO Streekkoor 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 zal het ISO Streekkoor het Oratorium 
‘Schepping’ van Johan Bredewout ten gehore brengen. 
dhr. Joeke Hoekstra is de dirigent en er spelen blazers mee en pianist is dhr. Bram Stellingwerf. Met dit oratorium en de 
gemeentezang als omlijsting belooft dit een muzikale dienst te worden waarin het woord van God vooral zingend ten 
gehore gebracht zal worden. Tijdens deze dienst is er geen knd. Maar kleurplankjes. 
 
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. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
fam. Koelstra en 
mw. A. Swart-Visser, O’dum  en worden gebracht door: fam. L. en E. Hillenius en fam. A. V.d. Veen; 
mw. A. Stoker-v.d.Goot en 
dhr. G.A. Runia, Nijemirdum  en worden gebracht door:  mw. F.Draaijer en fam. H. Bokma; 
fam. Fennema–Donker, Sondel  en worden gebracht door: mw. J. Veltman. 
 
Pastoraat. 
Nick van der Wey Oudemirdum is opgenomen in Antonius ziekenhuis kinderafdeling k289  8601 ZK Sneek. 
 
Huwelijks-jubileum. 
Op 17 juni jl. waren fam. Fennema–Donker uit Sondel 25 jaar getrouwd. 
 
Diaconiecollecte 23 juni: Kerk in Aktie: WD, Wereldvluchtelingendag, Nigeria. 
 
Zangdienst 30 juni a.s. 
In de dienst op 30 juni in de Fontein zullen er louter liederen uit de Johannes de Heer bundel gezongen worden. 
Suggesties daarvoor kunt u aan ds. Wildeman kenbaar maken. 
 
Enkele misschien onduidelijkheden en niet vermelde diensten/aktiviteiten vanuit het 
kerkblad zo goed mogelijk weer rechtgezet: 
Zondag 30 juni:  is er ook ‘s avonds een Sondelerbil dienst 19.30 in de Bining te Sondel 

en een avonddienst. 
 

in de Hoekstien te Nijemirdum ook 19.30 uur. 
I.v.m. dorpsfeesten in beide dorpen!! 

 
 

Wij willen onze gemeenteleden met KLEM vragen hun EIGEN liedboeken mee te nemen naar de kerk tijdens de zomer 
periode, zodat de liedboeken in de kerk beschikbaar zijn voor de gasten. 

 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Agenda: 
Maandag 24 juni:  Diaconie 
 

Zondag 30  juni: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: 11.00 uur 19.30 uur Zie andere kerken 

Voorganger: Ds. M. Wildeman Ds. M. Wildeman  

Organist: Mw. J. Bekedam Mw. J. Bekedam  

Collecte: Diaconie en kerk 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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