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Jaargang 7, week 36: De Fontein,dienst van 
Schrift en Tafel: 

De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd  3 sept. 2017: 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  

Collecten: diaconie en kerk diaconie en kerk  

extra collecte in de dienst: Avondmaalscollecte   

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag 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. A. Faber-Schotanus en naar 
fam. De Zwart-Speerstra, Oudemirdum  en worden gebracht door:  Evert en Antsje Hettinga 

en Gerrit en Thea Schra.  
mw. P. Groenhof-Schilstra,  Nijemirdum  en worden gebracht door: fam.J .Buma 
dhr. S. Samplonius, Sondel   en worden gebracht door: fam.J. v.d. Goot 
 
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor: 'Handen en voeten geven' aan boeren op Zuid Sumatra - Indonesië  
Om als boer te leven in Zuid Sumatra is niet eenvoudig. Veel boeren zijn arm en conflicten over land komen veel voor. 
Yabima (de diaconale organisatie van de kerk van Zuid Sumatra) leert boeren om voor hun rechten op te komen en hoe 
ze zo kunnen verbouwen dat hun land gezond blijft en de opbrengst  van de gewassen toeneemt. 
Zie voor verdere informatie het kerkblad. 

 
Open kerk. 
Zaterdag, 9 september a.s. is de laatste dag van het Friese Tsjerkepaad en tevens Open Monumentendag. Dan staat De 
Fontein van 's morgens 9.30 tot 17.00 uur open voor elke belangstellende, toerist en/of toevallige voorbijganger, maar 
ook voor de eigen gemeenteleden. Stap gerust ook eens naar binnen. Er staan de hele dag twee gidsen voor u klaar om 
uitleg te geven of voor een gesprekje. 
De Haven in Sondel doet ook mee aan de Open Monumentendag en wel van 10.00 tot 16.00 uur.  
Ook hier bent u van harte welkom! 
In De Fontein heeft de Bazaarcommissie bovendien een voorverkoping van o.a. bloemstukjes en andere huisvlijtartikelen. 
Kom gerust even kijken!! U neemt er vast iets van mee. 
 
Dinsdagavond 5 september   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  
 
Kinderoppas. 
Er is tijdens de vakantie geen kinderoppas in de Haven wel in de Fontein en de Hoekstien. 
 
Website en facebook. 
Houdt website en facebook in de gaten, deze proberen we zo “up to date” mogelijk te houden. 
 
Lied voor de dienst: “ Loof, alle volken, loof de Heer” – lied 117 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven,dienst: 

datum en tijd 10 september: 09.30 uur zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: ds. M. Jans  ds. G.Postma 

Organist: mw.J. Bekedam  mw.T. Wiersma 

collecte diaconie en kerk  diaconie en kerk 

extra collecte: college v. kerkrentmeesters  College v. kerkrentmeesters 

 
Agenda: 
Maandag 4 september:  diaconie 
woensdag 6 september:  kerkrentmeesters 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.pkn-ons.nl
mailto:nieuwsbriefons@gmail.com

