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Jaargang 9, week 6: De Fontein: De Hoekstien Fjoertsjinst: De Haven: 

Datum en tijd: 3 febr.2019 Zie andere kerken 10.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  Ds. M. Wildeman 
Mmv Karel Eykman 

Ds. Y. Slik 

Organist:   Dhr. W. vd Wel 

Lied voor de dienst:  Lied 530 Lied 530 

Schriftlezing:    

Collecte:  Diaconie en kerk Diaconie en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
Vandaag is er om half 11 weer een fjoerdienst te Nijemirdum Ds. Maartje Wildeman is de voorganger met als gastspreker 
Karel Eykman. Hij zal verhalen en gedichten voordragen uit zijn eigen boek: Vrij als de vogels! De Bergrede van nu. 
Tevens het thema van deze dienst. We hopen weer op een mooie dienst! 
 
Volgende week is er een dienst van schrift en tafel in de Haven  
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw. T. Kuipers-vd Wal en  
P. Wit, Oudemirdum  en worden gebracht door:  Ruurdje Bovee en Geeske en Douwe Jan Wortman; 
mw. T. de jong, Nijemirdum en worden gebracht door: fam. A. Bekedam; 
dhr. P. Trinks, Sondel  en worden gebracht door: fam. G. Hoekstra. 
 
Pastoraat. 
Mevrouw P. Veltman, Sondel is opgenomen geweest en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Mevrouw. I.Veltman-de Vries is opgenomen in ziekenhuis De Tjongerschans 8441 PW Heerenveen. afd geriatrie. 
 

Overlijdensbericht. 
Op dinsdag 29 januari is overleden: de heer Johannes Ruiter op de leeftijd van  87 jaar. De dankdienst voor zijn leven en 
begrafenis vindt plaats op maandag 4 februari a.s. om 14.00 uur vanuit  De Fontein te Oudemirdum. 

 
6 februari: Stamtafel. 
Praten over geloof, werk en wereld, dat kan aan de stamtafel. Aan de volgende stamtafel is te gast Cees Buisman uit 
Balk. Hij is hoogleraar in Wageningen en heeft een eigen kijk op de milieuproblematiek. Cees Buisman maakt zich niet 
zozeer zorgen over de CO2-uitstoot, maar meer over de toekomstige beschikbaarheid van voldoende drinkwater. Toch is 
zijn visie positief, getuige de titel van zijn recente boek: 'De mens is geen plaag'.  Tijd: woensdagavond 6 februari, 20.00 
u. Plaats: De Hoekstien. 
 
7 februari: Geloof en evolutie (vervolg). 
In februari 2018 sprak Bouwe Boersma over het thema ‘geloof en evolutie n.a.v. het gelijknamige boek van de predikant 
Gijsbert van den Brink. Leidt de wetenschap van God af of juist naar God toe? En het Christelijk geloof stort niet in elkaar 
als de evolutietheorie aanvaard wordt. Een jaar later gaat Bouwe Boersma graag over zulke vraag- en themastukken 
weer met u in gesprek onder het motto: over de Bijbelverhalen raken we nooit uitgesproken.   
Tijd: donderdag 7 februari 2019, 20.00 uur. Plaats: De Hoekstien. 
 

Agenda: 
Maandag 4 februari:  groothuisbezoek 
Dinsdag 5 februari: Moderamen 
Woensdag 6 februari: Stamtafel 
Donderdag 7 februari: Geloof en Evolutie 
 

Zondag 10 februari: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: HA 

Tijd: 09.30 uur Zie andere kerken 11.00 uur 

Voorganger: Ds. M .Wildeman  Ds. M. Wildeman 

Organist: Dhr.J. Eijkelenboom  Dhr. J. Eijkelenboom 

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk 
 

 Diaconie en kerk 
Avondmaalscollecte 

 

Kijk op website en facebook voor de nieuwste foto’s: 
www.pkn-ons.nl  www.facebook.com/pknONS 
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