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Jaargang 7, week 49,: 1e Advent: De Fontein: De Hoekstien, Fjoertsjinst: De Haven: 

datum en tijd 3 december 2017: zie andere kerken 10.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  ds. M. Wildeman ds. A. Bouman 

Organist:   dhr. J. Eijkelenboom 

Collecte:  MWG en kerk MWG en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
 
Fjoertsjinst. 
Deze dienst vieren we de eerste adventszondag en het is de laatste Fjoerdienst voordat de Hoekstien verbouwt gaat 
worden. De volgende Fjoerdiensten zijn we welkom in de Fontein in Oudemirdum. Ons gevoel en geloof nemen we mee 
en we komen er na de zomer weer mee terug in een kerk die weer tot andere vormen van samenkomen kan inspireren. 
“Wij zijn de levende stenen”.  
In deze dienst start ook het adventsproject van de kindernevendienst. 
 
Dienst van Schrift en Doop. 
Volgende week zondag, 10 december wordt in de Fontein  de heilige Doop bediend aan Siebren en Auke, zoontjes van 
Jan Stoffel en Marianne Visser-v/d Weij. Deze dienst begint om 9.30 uur. 
In de Haven, de heilige Doop bediend aan Roan Gerard Hospes,  
zoon van Marten Hendrik en Marrit Hospes- Postma. Deze dienst begint 11.00 uur in de Haven. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
fam. J. Muizelaar-de Jong, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. A. v.d. Veen 
mw. R. de Lange-Verbaan, Nijemirdum   en worden gebracht door: fam. J. Veldman  
dhr. H. de Vries, Sondel    en worden gebracht door: fam G. Hoekstra  
ook gingen er bloemen naar: dhr. J. v/d Molen. 
 
Pastoraat. 
mw. H.Zeldenrust Hoogeveen, Oudemirdum  Ielanen, de Terpen/Stinzen, k4, Harste 11, 8602 JX  Sneek. 
mw. J. Wybrandi, Oudemirdum    Nij Mariënacker, kamer 205, 8711 CB Workum. 
mw. S. op de Hoek-de Vries, Oudemirdum  is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
Huwelijksjubileum. 
De heer en mevrouw Pieter en Diete Runia- Deinum uit  Nijemirdum waren 30 november jl. 45 jaar getrouwd. 
 

Overlijdensbericht. 
Op dinsdag 28 november  jl. is overleden Berendina Beuckens-de Vries  in de leeftijd van 87 jaar. De afscheidsdienst zal 
plaatsvinden dinsdag 5 december a.s. in de Haven te Sondel, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het kerkhof 
rondom de Fontein te Oudemirdum. 

 
Vandaag is de  Collecte Missionair Werk en Kerkgroei bestemd voor. 
Er zijn voor elkaar, voor elkaar zorgen, van elkaar leren, met elkaar bidden en bijbellezen, en met elkaar lachen. Dat is 
het doel van pioniersplek Yours! in Drachten, verbonden met de protestantse wijkgemeente Oase. Yours! wil een plek zijn 
voor tieners en hun ouders.  Want als je iets met tieners wilt, moet je ook iets doen met de ouders, is de overtuiging van 
Jan-Willem ten Hove, een van de vijf vrijwilligers die aan de basis van de pioniersplek staan. Net zoals in veel andere 
gemeenten is de leeftijdsgroep van twaalf tot vijftien jaar moeilijk te bereiken. In Drachten is men daarom begonnen met 
activiteiten voor ouders van tieners. Ouders zijn uitgedaagd om samen met drie andere ouders de Bijbel in één jaar tijd te 
lezen. Zo ontstond een groep van 16 ouders, die nu regelmatig bij elkaar komt in een café voor „Worst Kaas-
bijeenkomsten‟ met gezellige en inhoudelijke gesprekken. De vlag van Yours! hangt aan de muur, waardoor ook bij 
andere cafébezoekers interesse voor Yours! wordt gewekt. Sinds september 2017 werkt het pioniersteam samen met vier 
locaties van middelbare scholen om met nieuwe tieners in contact te komen. Om samen met hen na te denken over de 
Bijbel, bidden, leerling zijn van Jezus en een community vormen. Doel is dat tieners zelf actief worden! Met de opbrengst 
van de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken zoals Yours! in Drachten. Plekken waar leven en geloven 
wordt gedeeld. Van harte aanbevolen. 
 
Volgende week is de diaconiecollecte bestemd voor. 
Vertaling en verspreiding van de Bijbel in China - China  De kerk in China groeit hard. Een van de provincies waar dat 
ook gebeurt is Henan. Er is een grote behoefte aan Bijbels, maar analfabetisme is een groot probleem in de afgelegen 
delen van China. Mensen hebben daardoor geen toegang tot het woord van God. 
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Een van de provincies waar het aantal kerken hard groeit is Henan. Elk jaar worden er zo‟n 80- tot 100.000 christenen 
gedoopt. Er is in die provincie een grote behoefte aan Bijbels. In Henan is ook een bijbelschool waar 280 studenten 
bijbelonderwijs krijgen. Elk jaar zijn er honderd aanmeldingen, waarvan er maar 20 gehonoreerd kunnen worden.  
O.a. in deze regio is analfabetisme van een groot deel van de bevolking een echt probleem. Mensen die op latere leeftijd 
christen worden, hebben hierdoor geen toegang tot het woord van God, de Bijbel. Kerk in Actie steunt het opzetten van 
analfabetiseringsklassen in deze regio, zodat deze mensen zelf de rijkdom van de Bijbel kunnen ontdekken.  
Vanaf 2017 is Kerk in Actie begonnen met het steunen van bijbelvertaling onder een minderheidsgroep in China, de witte 
Yi. Naast de meerderheid van Han Chinezen die mandarijn spreken, heeft China zeker 55 minderheidsgroepen. Velen 
van hen hebben een eigen taal. Om de Bijbel te kunnen begrijpen, is het belangrijk dat zij de Bijbel kunnen lezen in hun 
eigen taal. 
 
Ga mee op reis. 
Voorjaar 2018 kunt u met Kerk in Actie mee op reis om o.a. het bijbelgenootschap te bezoeken. Kijk op 
www.kerkinactie.nl/reizen voor meer informatie. 
 
Website en facebook. 
Er staan allemaal weer nieuwe wetenswaardigheden en foto’s op Facebook.  
Neem gerust eens een kijkje: www.facebook.com/pknONS/ of op de website: www.pkn-ons.nl  
 
Lied voor de dienst: “ Het water van de grote vloed” – lied 350: 1, 3 en 4 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst 
 
Agenda: 
Donderdag 7 december: tienerdiscussie groep 19.30-21.00 uur Hoekstien. 
 
 

Zondag, 2e Advent: De Fontein, dienst van 
Schrift en Doop: 

De Hoekstien De Haven, dienst van 
Schrift en Doop: 

datum en tijd 10 december: 09.30 uur zie andere kerken 11.00 uur 

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

organist mw. J. Bekedam  mw. A. de Boer 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

 
 
 
Herdenkingslied gezang 91:1 
 
Nooit kan ’t geloof te veel verwachten, 
des Heilands woorden zijn gewis. 
’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou uit zijne macht beperken? 
’t Heelal staat onder zijn gebied! 
En wat zijn liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 
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