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Jaargang 9. week 27: De Fontein: De Hoekstien: Dorshuis “De Bining”: 

Datum en tijd: 30 juni 2019 11.00 uur 19.30 uur 19.30 uur 

Voorganger: Ds. M. Wildeman Ds. M. Wildeman Jeroen Knol 

Organist: Dhr. W. vd Wel Mw. J. Bekedam Jan Durk Wierda 

Lied voor de dienst:    

Schriftlezing:    

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. In beide kerkdiensten deze zondag voert vooral de 
muziek het woord en zet de toon. In de dienst om 11.00 uur in de Fontein zijn dat liederen uit de Johannes de Heer 
bundel. Wim van der Wel begeleidt deze met het orgel. In de dienst in de Hoekstien (let op: aanvang 19.30 uur) treedt 
een bijzonder trio aan muzikanten op, alledrie afkomstig uit Nijemirdum: Thomas van Kessel op de Highland bagpipe, 
Arnout Rozema op de snaredrum en Roelie Veen op de trompet. Jeannet Bekedam speelt orgel. In beide diensten is de 
voorganger: ds. Maartje Wildeman. De dienst in de Hoekstien sluit aan bij het dorpsfeest dat dit weekend zowel in Sondel 
als Nijemirdum gehouden wordt en heeft daarom als thema: de waarde van feesten. 
Vanavond is er ook een Sondeler Bildienst om 19.30 in de Bining te Sondel! 
 
Lied voor de dienst. 
Het lied voor de dienst is in de maand juni lied 685: Geest van God, zo vol van liefde.  
Een lied over de Geest van God, over hoe je die ervaren kunt; als een moeder die omhelst, als een vader die beschermt, 
als een vriend die nabij is. Met heldere woorden en beelden die intimiteit uitdrukken schetst de Nieuw Zeelandse 
dichteres Shirley Erena Murray de werking van de Geest. De melodie is speels en toegankelijk, zoals de Geest ook 
beschreven wordt in dit lied. Als iets dat of iemand die niet veraf staat maar nabij is. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
Mw. Scharrenburg-Schot en 
Tineke de Jong Faber, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. I. Smink en fam. Andela; 
mw. J. den Hartog–Gietema en 
dhr J. Groenhof, Nijemirdum   en worden gebracht door: fam. S. Bokma en Fam. J. Draaijer; 
Fam . Kooijker– .d. Schaaf, Sondel  en worden gebracht door: mw. H. Trinks. 
 
Pastoraat. 
Nick van der Wey, Oudemirdum is opgenomen geweest in het het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis. 
Coby Bokma heeft in het Ziekenhuis in Sneek gelegen, maar is inmiddels ook weer thuis. 
 
Bedankjûn voor alle vrijwilligers in onze gemeente: 12 juli in de Bining. 
Er doen heel wat mensen vrijwilligerswerk in onze ONS-gemeente. Van het vervullen van een ambt tot vouwen van het 
kerkblad. Van de oppasdienst tot het schoonmaken van de kerken. En zo zijn er nog tig taken op te noemen. Wat en 
waar zouden wij zijn zonder al deze vrijwilligers?! Wij als predikanten willen graag daar onze dank en onze waardering 
voor laten blijken op een bedankjûn en die zal 12 juli plaatsvinden in de Bining in Sondel. Aanvangstijd 19.30 uur. U hoeft 
zich niet voor deze avond op te geven. Van harte welkom op deze avond! 
 
ds. Maartje Wildeman en ds. Stephan de Jong 
 

Wij willen onze gemeenteleden met KLEM vragen hun EIGEN liedboeken mee te nemen naar de kerk. 
Tijdens de zomer periode zodat de liedboeken in de kerk beschikbaar zijn voor de gasten. 

 
Agenda: 
Maandag 1 juli: Moderamen  
 

Zondag 7  juli: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: 09.30 uur  11.00 uur 

Voorganger: Ds. T. Huttenga  Ds. T. Huttenga 

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

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk 
CVK  

Diaconie en kerk 
CVK 

 

Kijkt u ook op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pkn/ONS 
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