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Jaargang 7, week 38: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 17 sept. 2017: 09.30 uur 09.30 uur zie andere kerken 

Voorganger: ds. T.Huttinga ds. A.Palland  

Organist: dhr. J.Eijkelenboom mevr.J.Bekedam  

Collecten: diaconie en kerk diaconie en kerk  

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
 
Afscheidsdienst ds. S.de Jong te Bussum. 
Vandaag vindt er een afscheidsdienst plaats in de Spieghelkerk  te Bussum. Vanuit de kerkenraad en de 
beroepingscommissie is een afvaardiging naar deze dienst. 
 
Bevestigingsdienst 8 oktober a.s. 
Zondag 8 oktober in de Fontein, om 09.30 uur zal de intrededienst zijn. In deze dienst zal zowel ds. M.Wildeman als 
ds. S.de Jong voorgaan. Bij veel belangstelling is het eventueel ook mogelijk om de dienst te volgen in het dorpshuis 
’t Klif. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in het dorpshuis ’t Klif. Er is oppas in ’t Klif. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
fam. H.Zeldenrust-Hoogeveen en  
fam. H.Piersma-Koopman, O’dum  en worden gebracht door: fam. F. Visser en fam.R. Koopman. 
(Vorige week zijn er ook bloemen naar de fam. I.Smink-Zwaan gebracht). 
dhr. L. Aukema, Nijemirdum   en worden gebracht door: mw. J. Feenstra. 
dhr. W. Eppinga, Sondel   en worden gebracht door: fam. Fr. Veltman. 
 

Overlijdensbericht. 
Maandag 18 september jl. is overleden de heer Inne de Jong, Nijemirdum in de leeftijd van 90 jaar. 
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden vrijdag 22 september jl. vanuit de Hoekstien waarna de crematie in 
beslotenkring heeft plaatsgevonden. 

 
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor: 
Collecte voor pasgeboren baby  van Kamel en Fardoes 
De diaconie is gevraagd om deze familie met pasgeboren baby te ondersteunen. 
We doen dit doormiddel van het vergoeden van de luiers voor de baby. 
Na een half jaar zullen we bekijken of hulp dan nog nodig is. 
 
De diaconiecollecte is volgende week zondag 1 oktober bestemd voor: 
Op platteland kinderarbeid tegengaan - India  
In dit droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks rondkomen. In dit district in de Indiase deelstaat 
Telangana moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en 
deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs.  
Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden van 
het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is 
en wat hun rechten zijn, als leraren niet verzuimen en goed onderwijs bieden, als de overheid haar verantwoordelijkheid 
neemt. 
 
Fjoertsjinst. 
Volgende week beginnen de fjoertsjinsten weer de 1e zondag van de maand. 
Het uurvullend programma dat Telling Voices o.l.v. Dirk Norbruis een paar jaar geleden heeft opgezet heeft de titel: 
"Leauwe as net" 
Het programma bestaat uit liederen gezongen door Telling Voices, samenzang, gebeden en een aantal korte lezingen. 
Zo komen Abraham, Noach, Mozes en andere mensen die in de bijbel een grote rol speelden aan de orde. Ook bij hen 
was de rode draad: Geloven. 
En toch hebben wij als mensen soms onze twijfels als het anders gaat dan wij gedacht hadden, als het tegenzit of als er 
rampen in de wereld plaatsvinden. Al dit soort zaken komen aan de orde tijdens: "Leauwe as net”. 
 
Website en facebook: Houdt website en facebook in de gaten, deze proberen we zo “up to date”   
mogelijk te houden. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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In het kerkblad staat vermeld dat er 30 okt vergadering is met ouderlingen en pastoraal medewerkers. 
Dit moet zijn dinsdag 7 nov. 
 
Lied voor de dienst: “ Alles wat ademt heeft love de Here “- lied 146c : 1 en 7 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 

Zondag: De Fontein: De Hoekstien, Fjoertsjinst: De Haven: 

datum en tijd 1 oktober: zie andere kerken 10.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  Telling voices dhr. E.de Jongh 

Organist:  Dhr. D. Norbruis. dhr. W.v.d.Wel 

Collecte:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

extra collecte:  voor de jeugd voor de jeugd 

 
 

Betinkingslied  753 
 
 

Dêr is in lân fan kleare ljocht, 
dêr’t hillgen, fan de Hear 

mei ear’ en hearlikheid betocht, 
net lij’ en stjerre mear. 

 
Dêr wit de maitiid fan gjin ein, 

it grien fan gjin fergean; 
dêr stean de blommen fier en hein 

yn keninklike klean. 
 

De lichte huver oer de lea, 
it smelle wetter troch - 

dêr leit it, as ik oer de dea 
dat lân fan fierren sjoch. 

 
Dêr leit in lân, it hillich lân, 

it lân oer Jakob jûn; 
dêr ha de hillgen oan Gods hân 

it hôf fan Eden fûn. 


