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Jaargang 8 week 48 
Laatste zondag van het 
kerkelijk jaar: 

De Fontein 
Herdenkingsdienst: 
koffiedrinken na de dienst 

De Hoekstien 
Herdenkingsdienst: 
koffiedrinken na de dienst 

De Haven 
Herdenkingsdienst: 

Datum en tijd 25 nov. 2018: 09.30 uur 09.30 uur  

Voorganger: Ds. M. Wildeman Ds. S. de Jong Zie andere kerken 

Organist: Dhr. W. vd Wel Mw. T. Wiersma  

Lied voor de dienst: Lied 807: 1, 2 en 6 Lied 807: 1, 2 en 6  

Schriftlezing:  Dtn. 32,48-52 en 34,1-6  

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag is er in de Fontein en in de Hoekstien de jaarlijkse gedachtenisdienst om 
09.30 uur. 
Na deze dienst is er koffiedrinken waarvoor iedereen is uitgenodigd. 
 
Liederen. 
De Fontein: er is een liturgie boekje aanwezig 
 
De Hoekstien: Lied 807: 1, 2 en 6 - Psalm 130: 3, 4 - Liet 755: 1,2 (Frysk) - Lied 
753: 1,3,5,6 - gezongen Apostolische Geloofsbelijdenis (Lied 340b) - ‘De Heer beschut wie bij Hem schuilen’ - Liet 727: 
1,2,10 (Frysk) Voor deze dienst is er een liturgieboekje. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar 
Fam Schotanus-de Ruiter en  
Bauke en Jildou Rienstra-vd Zee, O’dum  en worden gebracht door: fam. E.Hettinga en fam.G. Schra. 
Fam. H. Haanstra-Hooghiem,Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. H. Bokma. 
Wietske Kraak, Sondel     en worden gebracht door: mw. F. Brouwer. 
Er zijn deze week ook bloemen gebracht naar fam. Smits–Boersma i.v.m. 40 jarig huwelijk. 
 

Huwelijksjubileum. 
De heer en mevrouw Harmen en IJtsje de Jong-Beuckens zijn 27 november a.s. 45 jaar getrouwd. 
 

 
Pastoraat. 
Mw. A. Schotanus-De Vries, Balk   is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Mw. H. D. van Scharrenburg–Schot, O’dum  Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward. 
Dhr, S. Langeraap, Oudemirdum   de Flecke, Midstraat 10, 8501 AP Joure. 
Mw. G. v/d Veen-Boersma, Oudemirdum  Anthonius ziekenhuis afd AB  k222, 8601 ZK Sneek. 
Mw. I. Postma-van Oel, Oudemirdum is verhuisd naar: Jellemeineszhof Jelle Meineszleane 47 - C3, 8561 CV Balk. 
 
Diaconiecollecte vandaag Zondag 25 november 2018 Miljoenen mensen getroffen door rampen. 
Miljoenen mensen verspreid over de wereld zijn direct getroffen door natuurgeweld. Orkanen in Midden-Amerika, 
overstromingen in Bangladesh en droogte door de klimaatveranderingen in Ethiopië, Kameroen en omliggende landen. 
Op al deze plekken van natuurgeweld met miljoenen slachtoffers zien we dat de lokale kerken in actie komen en delen 
wat ze hebben. De lokale kerken geven letterlijk hongerigen te eten, nemen vreemdelingen gastvrij op en helpen waar ze 
kunnen om de ergste nood te ledigen. 
Klimaatverandering treft vooral de arme bevolking in ontwikkelingslanden. Door orkanen, overstromingen en langdurige 
droogtes mislukken hun oogsten en sterft hun vee. 
Preventie helpt, noodhulp blijft nodig 
Het aantal klimaatgerelateerde rampen neemt toe. Dankzij waarschuwingssystemen en shelters neemt het aantal 
dodelijke slachtoffers bij natuurrampen af, maar het aantal mensen dat hun huis, oogst, winkeltje of vissersboot verliest, 
stijgt. Preventie helpt, maar noodhulp en wederopbouw blijft nodig. Uw gift  is daarom onmisbaar! 
 
Gemeenteavond 28 november 2018. 
U bent van harte welkom bij de gemeenteavond in 't Klif te Oudemirdum. Vanaf 19.30 uur staat de koffie en de thee voor 
u klaar. Naast de gebruikelijke zaken zoals de begroting 2019 enz. komen er vele andere onderwerpen aan bod. 
Het onderwerp "Belijdenis, wat betekent dit voor mij en voor de kerk?" zal door de predikanten verder worden besproken. 
Ook een fotopresentatie van De Hoekstien is ingepland. De gehele agenda van deze gemeenteavond staat in het 
kerkblad. De vergadering begint 20.00 uur. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Adventskalender 2018:  Hoop.  
Vraag de kalender nu gratis aan! 
U kunt een gratis exemplaar van de adventskalender 2018 
aanvragen via www.protestantsekerk.nl/adventskalender. 
Wilt u deze kalender bestellen maar hebt u geen internet 
dan kunt u altijd iemand van de kerkenraad vragen dit voor 
u te doen. 
 

 
Fjoertsjinst:. 
Zondag 2 december is er weer een Fjoerdienst. Tijdens deze dienst gaan we kijken naar engelen, maar ook zijn er drie 
gemeenteleden die samen in gesprek gaan over engelen. Stephan de Jong is de voorganger. Voor het eerst zal Jan Durk 
Wierda spelen tijdens de dienst, een nieuw muzikaal talent. We hopen u zondag 2 december te ontmoeten in de 
Hoekstien te Nijemirdum. 
 
Bloemen de Hoekstien. 
Binnenkort is het 2019 en we zijn al weer bezig met het maken van een nieuwe 
Bloemenwegbrenglijst voor 2019. 
Zou u wel eens de bloemen weg willen brengen en u staat nog niet op de lijst, geef u op. 
Het komt er op neer dat u twee keer per jaar de bloemen weg mag brengen. 
Of staat u wel op de lijst maar het lukt op een of andere manier niet meer, geeft het ook even door. 
Dat kan bij Brechtsje Bokma, tel: 572049 of per mail: brechtsje.kerk@ziggo.nl 
 
Agenda: 
Dinsdag:  27 november:  Workshop advent (middag of avond) 

Ouderen contact 14.30 MFC “It Klif” 
Woensdag:  28 november:  Gemeenteavond 
 

 
Zondag: 
1e adventszondag 

De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoerstjinst 

De Haven: 

Datum en tijd 2 december: Zie andere kerken 10.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  Ds. S. de Jong Dhr. H. van Egmond 

Organist:  Dhr D.J. Wierda Dhr. J. Eijkelenboom 

Collecte:  MWG en kerk MWG en kerk 
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