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Jaargang 7, week 35: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 27 aug. 2017: zie andere kerken 11.00 uur 09.30 uur 

Voorganger:  ds. W.Andel ds. J.P.Kruiger 

Organist:  dhr. A. de Boer mw. A. de Boer 

Collecten:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Volgende week zondag is er in de Fontein een dienst van Schrift en Tafel. Deze keer in de banken. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw. S. Feenstra-Ottema en  
fam.H.Oudman-Sinnema, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. P. v.d.Zee-Wiersma en mw. H. Hoek 
fam. H.Postma- Veltman, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. J. den Hartog 
mw. A. Osinga-van Dijk, Sondel   en worden gebracht door: fam. G. Hoekstra. 
 

Geboortebericht. 
Op  13 augustus 2017 is geboren Julia Charlotte Tess; dochter van Hendrik Postma en Martine Veltman Nijemirdum. 

 
Kinderoppas. 
Er is tijdens de vakantie geen kinderoppas in de Haven wel in de Fontein en de Hoekstien. 
 
De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor: Steun voor vluchtelingen Burundi- Burundi. 
Vanaf april 2015 zijn grote aantallen mensen uit Burundi gevlucht voor het toenemende geweld in hun land. Nadat 
president Pierre Nkurunziz aankondigde beschikbaar te zijn voor een derde termijn braken massale en gewelddadige 
protesten uit. Kerk in Actie ondersteunt via ACT Alliance deze vluchtelingen. 
 
 
Dinsdagavond 5 september a.s. willen we weer met de DOEGROEP  beginnen , iedereen is van Harte Welkom  om 
met ons  kaarten te maken ! Tijd 19.45  Plaats Nijemirdum in de lokalen achter de kerk  
 
Website en facebook. 
Houdt website en facebook in de gaten, deze proberen we zo “up to date” mogelijk te houden. 
 
Vakantie webmaster: 

In verband met mijn vakantie zal de nieuwsbrief van 3 september a.s. pas na 5 september 2017 op de website worden 

geplaatst. 

 
Lied voor de dienst: “ Laat ons nu vrolijk zingen” – lied 146a: 1 en 2 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 

Zondag: De Fontein, dienst van 
Schrift en Tafel: 

De Hoekstien: De Haven,dienst: 

datum en tijd 3 september: 09.30 uur 09.30 uur zie andere kerken 

Voorganger: ds. M.Wildeman dhr.A.Althuis  

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

Collecte: diaconie en kerk diaconie en kerk  

extra collecte in de dienst: Avondmaalscollecte   
 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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