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Jaargang 9, week 18: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 28 april 2019 09.30 uur Zie andere kerken 11.00 uur  

Voorganger: Ds. G. Postma  Ds. G. Postma 

Organist: Mw. J. Bekedam  Mw. J. Bekedam 

lied voor de dienst: 608:1 en 2  608: 1 en 2 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Volgende week  zondag 5 mei is het Bevrijdingsdag, tevens heeft de fjoercommissie weer een mooie dienst voor u klaar 
staan. Het thema is Muziek maakt vrij en Lieke Versluis is de voorganger. We hopen u weer te mogen ontmoeten in de 
Hoekstien. 
 
Het lied voor de dienst is in de maand april lied 608 ‘De steppe zal bloeien’. De oorspronkelijke titel van dit lied luidt ‘Het 
lied van de opstanding’ en daarmee wordt de centrale gedachte aangegeven. Deze opstanding moet niet alleen verstaan 
worden als een leven na de dood, maar het leven op aarde zoals het door God is bedoeld: de dorstige grond wordt een 
waterrijk gebied, blinde ogen worden geopend, oren van de doven worden ontsloten en de mond van de stomme zal 
jubelen. Deze beelden in de eerste strofe zijn ontleend aan Jesaja 35. In de tweede strofe herkennen we Psalm 126. De 
derde strofe spreekt over de opstanding van de mens: een hand wenkt ons: dode, sta op, leef! Het lied is vooral bekend 
geworden door de meeslepende melodie van Antoine Oomen. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
Mw. Meijers-Kamphuis en  
fam Rvd Veen-Visser, Oudemirdum  en worden gebracht door: mw.T de Boer en fam.S Oosterhoff; 
dhr Th. Runia, Nijemirdum   en worden gebracht door: mw. T. Veen; 
dhr. T. Zandstra, Sondel   en worden gebracht door: fam. Hospes–Smink. 
 
Pastoraat. 
Mevrouw Scharrenburg Oudemirdum is opgenomen in woonzorgcentrum “de Batting”, Achlummerdyk 2   8862 AJ 
Harlingen. 
 

Overlijdensbericht. 
Op woensdag 24 april is overleden de heer Gerard Pieter Dijkstra Sondel in de leeftijd van 72 jaar. Het afscheid vindt 
plaats maandag 29 april a.s. 14.00 uur in “de Bining” te Sondel waarna de begrafenis plaatsvindt op het kerkhof te 
Sondel. 

 
UITNODIGING koffie/broodmaaltijd. 

 
Woensdag 8 Mei 2019 om 16.30 uur nodigen we u uit in dorpshuis te Nijemirdum. 
We drinken eerst koffie, daarna een activiteit en later een broodmaaltijd. 
Voor wie? Voor alle mensen die het fijn vinden om samen een maaltijd te delen 

uit Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel. 
Onkosten: Geen 
Opgave: Voor 1 Mei 2019  
Bij:  Tjalina Bokma   tel.  06-10786001 

Tiete Groenhof   tel.  06-22963650 
Christiaan Kruiger Eppinga tel.  0-633919819 
 

Voor vervoer kan verzorgd worden, melden bij opgave. 
We hopen op een “tot ziens” 
 
De diaconie. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Agenda: 
Maandag 6 mei:  Kerkenraad 
 

Zondag 5 mei: De Fontein: De Hoekstien, Fjoerstjinst: De Haven: 

Tijd: 09.30 uur 10.30 uur Zie andere kerken 

Voorganger: Ds. S de Jong Mw. Lieke Versluis  

Organist: Dhr, J. Eijkelenboom   

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
 

Kijkt u op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pkn/ONS voor de nieuwste foto’s oa 
van Palm Pasen, 

Kerkenpad en het bezoek aan het klooster. 
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