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Jaargang 9, week 35: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 25 augustus 09.30 uur zie andere kerken 11.00 uur 

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

Organist: dhr. J. Eijkelenboom  dhr. J.Eijkelenboom 

Lied voor de dienst: lied 833  lied 833 

Schriftlezing: Lucas 13: 22-30   

Collecte: 
Extra collecte: 

diaconie en kerk 
C.v.K  

diaconie en kerk 
C.v,K 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
 
De dienst om 11.00 uur in de Haven is een Taizéviering. 
Net na de Tweede Wereldoorlog stichtte de Zwitser Roger Schütz een oecumenische leefgemeenschap in Taizé, een klein 
dorpje in Bourgondië, Frankrijk. Het begon met een handjevol broeders uit Protestantse en Katholieke kerken die hun leven 
helemaal wilden toewijden aan God. Vanuit het gemeenschappelijk gebed, gingen ze werken op plekken van 
gebrokenheid, armoede en geweld. Dat was eerst alleen in de omgeving van Taizé, later ook op andere plekken in de 
wereld. In het bijzonder gingen de broeders zich toeleggen op de ontvangst van jongeren. Taizé is inmiddels een plaats 
van gebed en pelgrimage geworden voor tienduizenden jongeren en volwassenen uit de hele wereld. Ze kunnen er een 
week blijven en gaan dan weer naar huis waar ze zich op hun eigen manier kunnen inzetten in de gemeenschap waar ze 
deel van uitmaken. Eppo en Leny Hillenius-van Goeverden hebben dit nu een paar keer gedaan en zullen in deze dienst 
over hun ervaring vertellen. Verder zal er in deze dienst ook een icoon aanwezig zijn van de kunstenares Greetje van 
Beusichem uit Wijckel. En er worden uiteraard louter Taizé-liederen gezongen. Deze liederen zijn allemaal 
herhalingsliederen: De teksten komen (meestal) uit de Bijbel. Door de herhaling kan de betekenis van die woorden dieper 
doordringen. Ook is er veel stilte tijdens een viering. De stilte is bedoeld om wat gezongen en gelezen is te laten 
neerdalen.   
 
Liederen in De Fontein: lied 146: 1 en 2, lied 146:3 , lied 146C: 7, lied 991: 1, 2 , 5, 6 en 7, lied 762: 1, 2 en 4, lied 969. 
 
Lied: 833. 
1. Neem mij aan zoals ik ben,   2. Take, o take me as I am; 

wek in mij wie ik zal zijn,    summon out what I shall be; 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.  set your seal upon my heart and live in me. 

 
3. Nim my, nim my sa’t ik bin; 

wiis my hoe’t ik wêze sil;  
set jo segel op myn hert en libje yn my. 

 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
Fam. v/d Zee-Wiersma en 
fam Oudman-Sinnema, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. L. c/d Weij en fam.K. van Ommen; 
mw. H.Verkaik-Verheijden, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw J.de Kleine; 
dhr. W.H.Eppinga, Sondel   en worden gebracht door: fam. S.Smink-Runia. 
 
Pastoraat. 
Dhr. K. Hamstra, Oudemirum  is weer thuisgekomen uit de Finke. 
Mw. A. Osinga-Van Dijk, Sondel verblijft tijdelijk in Menniste Skil, Laag Bolwerk 12 8701 KP Bolsward, K 12. 
Mw. E.Douma-Feenstra   is opgenomen in het Antonius Ziekenhuis k 187  8601 ZK Sneek. 
 
 

Huwelijksjubileum. 
Op 29 augustus a.s. zijn dhr. en mw. Hielke en Hannie Smink-Kootstra uit Oudemirdum 50 jaar getrouwd. ( en niet op 
de 19e zoals in het kerkblad vermeld staat). 
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Diaconiecollecte zondag 25 augustus: Kinderen en ouderen worden gezien-Moldavië. 
 

Zondag 1 september: De Fontein: koffiedrinken voor de dienst. De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: 11.00 uur 09.30 uur  

Voorganger: ds.S.de Jong ds. S.de Jong  

Organist: Mevr. T. Wiersma Mevr. T. Wiersma  

Collecte: diaconie en kerk diaconie en kerk  

 
 

Kijkt u ook op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pknONS 
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