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Jaargang 7, week 31: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd 30 juli 2017: 09.30 uur zie andere kerken 11.00 uur 

Voorganger: ds. M.Mook  ds. P.F.Boomsma 

Organist: mevr.T.Wiersma  mevr.A.de Boer 

Collecten: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

Vijverdienst 19.30 uur: ds. W.M.Schinkelshoek   

m.m.v.: Gaasterlands Koperkwartet   

Thema:    

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten hartelijk welkom in deze dienst.  
Vanavond is er een dienst bij de vijver in het bos van Oudemirdum 19.30 uur.Voorganger ds Schinkelshoek m.m.v. 
Gaasterlands koperkwartet. 
 
In de zomervakantie is er geen knd. In de Fontein en Hoekstien WEL oppas in de Haven NIET. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
dhr.P. Westra en fam den Hengst , O’’dum en worden gebracht door:  fam I. Smink en fam K. Stegenga. 
dhr. Jac. de Jong, Nijemirdum   en worden gebracht door: fam. A. Rozema. 
mw. A. Roskam-Brouwer,  Sondel  en worden gebracht door: dhr. T. Kraak. 
De bloemen van de vijverdienst gaan naar mw. J. Koopmans-Beuckens in Oudemirdum. 
 
Pastoraat. 
dhr S. Langeraap, Oudemirdum  kamer 206 de Flecke 8501 AP Joure. 
Mw. J. Smits-Gijzen, Oudemirdum MCL ziekenhuis 8934 AD Leeuwarden. 
Thuis gekomen uit het ziekenhuis: Marianne, Siebren en Auke Visser Oudemirdum. 
 

Overlijdensbericht. 
Op 27 juli is overleden Harmke Ploegstra-ten Brink Oudemirdum in de leeftijd van 88 jaar. De afscheidsdienst en 
begrafenis zal plaatsvinden maandag 31 juli 14.00 a.s. vanuit de Fontein. 

 
De diaconiecollecte van zondag 6 augustus is bestemd voor: 
Steun kinderen en jongeren in De Glind – Nederland 
In Jeugddorp De Glind wonen kinderen en jongeren die vanwege diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. De 
Rudolphstichting biedt hun in De Glind een  veilige leefomgeving. De kinderen en jongeren worden daar liefdevol 
opgevangen in gezinshuizen waar hun gezinshuisouders dag en nacht voor hen klaarstaan. Daarnaast zijn in De Glind 
diverse sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo ervaren de kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van 
een thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen.  Voor 10 
euro kan één kind een zwemles volgen. Uw gift maakt het mogelijk dat deze kinderen en jongeren een liefdevol thuis 
hebben en zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Doet u ook mee? 
 
Website en facebook: Houdt website en facebook in de gaten, deze proberen we zo “up to date”  mogelijk te houden.   
Als u de website niet kunt ontvangen komt dit vaak omdat er aan gewerkt is. 
Als u via google het website adres opnieuw intypt lukt het weer.     
 
Lied voor de dienst: “ Door de wereld gaat een woord” – lied 802: 1, 4 en 6 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 6 augustus: zie andere kerken 11.00 uur 09.30 uur 

Voorganger:  ds. H.W.Doornweerd ds. Y.Slik 

Organist:  dhr. W. v/d Wel mevr.J.Bekedam 

Collecte:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

Vijverdienst 19.30 uur: ds.E.C.Rooseboom   

Organist: dhr.S.Postma   
 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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