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Jaargang 9, week 22: De Fontein: koffiedrinken 
voor de dienst, geen KND 

De Hoekstien:  
overstapdienst 

De Haven: 

Datum en tijd: 26 mei 2019 11.00 uur 09.30 uur zie andere kerken 

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

Organist: dhr.W.v.d.Wel dhr.W.v.d.Wel  

Lied voor de dienst: lied 880: 1,2,3 en 4  Lied 880: 1,2,3, en 4  

Schriftlezing:    

Collecte: diaconie en kerk diaconie en kerk  

Donderdag 29 mei, 
Hemelvaartsdag: 

   

Tijd: 09.30 uur   

Voorganger: ds.S.de Jong   

Collecte: diaconie en kerk   

Schriftlezing: Handelingen 1: 1-11   

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag is er koffiedrinken in de Fontein van 
10.00 -10.45 uur. 
 
Overstap-dienst. 
Vandaag is de overstapdienst van de groep 8 ers van kindernevendienst naar tienerdiscussie groep, de kinderen die 
overstappen zijn:  Dennis Dijkstra, Herko Smink, Lieke Boersma, Silke Westra, Benthe Wierda, Sietske Tiemersma en 
Hendrik Eppinga. 
 
Bloemengroet. 
dhr G. Veltman en 
mw. J. Bouma-Stegenga, Oudemirdum  enworden gebracht door: fam D. Hospes en Geeske Hendriks; 
mw. A. Schotanus-de Vries, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. R. v/d Veen; 
mw. N. Altena-Bruinsma, Sondel  en worden gebracht door: fam. F. Veltman. 
 
Zondag 2 juni a.s. is het alweer de laatste fjoerdienst voor de zomer. Het thema is: “We houden contact. Hoe houden we 
contact? Wie houdt contact?” 
Waarom houden we contact? Vragen die we misschien wel gaan beantwoorden in de dienst. Gastpredikant Harold te 
Cate uit Koudum zal voorgaan in deze dienst. 
We hopen u zondag 2 juni te ontmoeten te Nijemirdum. We houden contact! 
 
Liederen Hemelvaartsdag: Lied 880: 1,2,3,4 - Lied 33: 1 - Lied 33: 5,7 - Lied 98; 1,2 - Lied 663: 1,2 - Lied 666: 1,2 - 
Lied 801: 1,2,3. 
 
Pastoraat. 
Mw. Scharrenburg, Oudemirdum  woonzorgcentrum “de Batting” Achlummerdyk 2   8862 AJ Harlingen. 
Dhr. G. A. Runia, Nijemirdum   is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
Huwelijks jubileum. 
De heer en mevrouw Hoekstra Kooistra te Sondel zijn op 4 juni a.s. 50 jaar getrouwd. 
 

Overlijdensbericht. 
Op donderdag  23 mei jl. is overleden dhr. Jappie Breimer Oudemirdum in de leeftijd van 73 jaar. De afscheidsdienst en 
begrafenis zal zijn woensdag 29 mei 14.00  vanuit “de Fontein” te Oudemirdum. 

 
Diaconiecollecte Hemelvaartsdag 30 mei a.s.: Betrokken predikanten opleiden- Zambia. 
 
Diaconie collecte zondag 2 juni a.s.: Beter bestand tegen het water- Bangladesh 
 
Afscheid en bevestiging van ambtsdragers op zondag 9 juni 2019, om 09.30 uur. 
Op deze Pinksterzondag zal in De Hoekstien te Nijemirdum afscheid worden genomen van een aantal ambtsdragers. Dit 
zijn mw. L. v.d. Weij (jeugdouderling), mw. M. Breimer (kerkrentmeester), de heer B. Pietersma (kerkrentmeester) en de 
heer L. Folkertsma (ouderling). Ook mw. J. Bouma en de heer S. Postma gaan hun periode als pastoraal medewerker 
afsluiten. 
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Herbevestiging als ouderling zal zijn voor de heer A. Smink. 
Mw. H. de Vries en mw. T. Hospes zullen bevestigd worden als jeugdouderling. Als kerkrentmeester zal de heer G.A. 
Runia bevestigd worden. Mevr. F. Sijtsma zal de taak van pastoraal medewerker op zich nemen. 
 
Agenda: 
Moderamen:  verschoven naar: 3 juni. 
 

Zondag 2 juni: De Fontein: De Hoekstien: Fjoertsjinst De Haven: 

Tijd: zie andere kerken 10.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  dhr. H.ten Cate dhr.A.Palland 

Organist:   mevr.J.Bekedam 

Collecte:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

 
 
Van jou is er maar een 
al ben je met miljoenen 
miljarden wereldwijd 
jij kind dat groeit en hoe 
van jou is er maar een. 
 
Niets kon jij er aan doen 
je kreeg je naam je leven 
nog niet zo lang geleden  
met mensen om je heen verweven 
niets kon jij daar aan doen. 
 
Je leert je valt staat op 
je groeit en hoe die jaren 
en nu een grote stap 
je gaat veel nieuws ervaren 
je leeft je valt staat op. 
 
In en bij door alles heen 
geheim van licht en kracht 
van liefde die jou groeien doet 
een stille stem soms hoorbaar zacht 
die zegt van jou is er maar een. 
 
(Gedicht gevonden op facebook 
“Geloven boven de A1” 
geschreven door Herman Koetsveld) 
 

 

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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