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Jaargang 8 week 1, Oudjaarsdag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 31 december 2017: 09.30 uur zie andere kerken 19.30 uur 

Voorganger: ds. S. de Jong   ds. M. Wildeman 

Organist: dhr. J. Eijkelenboom  mw. T. Wiersma 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

extra collecte:   oudejaarscollecte 

maandag, Nieuwjaarsdag: Vesper   

datum en tijd 1 januari 2018: 10.00 uur   

Voorganger: ds. S.de Jong   

Organist: mw. A. de Boer   

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Er is deze ochtend geen kindernevendienst. 
 
Vanavond is er een oudejaarsavond-viering in de Haven te Sondel. 
Nieuwjaarsdag een vesper in de Fontein. Na deze vesper kunnen we elkaar in ”Segend nijjier” wensen, onder het genot 
van een kopje koffie en oliebollen. 
 
Volgende week zondag is er Fjoertsjinst in de Fontein: Deze Fjoertsjinst gaat het over gehoorzaamheid in het geloof, dat 
wil zeggen dat je de voorrang geeft aan wat je geloof je ingeeft bij beslissingen in je leven. We behandelen dit in een drie-
luik die begint met horen dan moet je het tot je nemen om er vervolgens ook iets mee te kunnen doen. Ds,Sjoerd Bakker 
is deze dienst de voorganger, we hopen u bij deze dienst te mogen ontmoeten.  
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
dhr. W. v/d Tempel en fam. Pels, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. A. Hoogland en 

fam. P. Klompmaker. 
fam. G.Beukens- Bouma, Nijemirdum   en worden gebracht door: Feikje Draaijer. 
dhr. F. Smits, Sondel     en worden gebracht door: fam. Bergsma-Smink. 
 
Pastoraat. 
Mevrouw J.Wybrandi , Oudemirdum   Marienakker kamer 205 8711 CB Workum. 
 

Overlijdensbericht. 
Op zondag 24 december is overleden mevrouw Hendrikje Zeldenrust- Hoogeveen te Oudemirdum, in de leeftijd van 
84 jaar. 
De afscheidsdienst en begrafenis hebben plaatsgevonden op vrijdag 29 december jl. vanuit de Fontein te Oudemirdum.. 

 
De Oudejaarscollecte is bestemd voor Unicef en noodhulp. 
Unicef is 24 uur per dag op rampen voorbereid. Op verschillende plaatsen in de wereld staan pakhuizen met 
hulpgoederen, die ze direct kunnen verspreiden als dat nodig is. De verdeling van de goederen doen ze samen met 
overheden, andere hulporganisaties en de lokale bevolking zelf.  
Zie voor meer informatie het kerkblad. 
 
Volgende week zondag, 7 januari is de diaconiecollecte bestemd voor: 
Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra- Ghana 
In Ghana leven ruim 60.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie AG Care vangt straatmeisjes in Accra op, leert 
hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen.  
In de hoofdstad Accra leven 25.000 kinderen op straat. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd 
meisjes terecht. Jongere meisjes die dat willen, kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een 
beroepsopleiding volgen. Een enthousiast en deskundig team van docenten en begeleiders houdt zich intensief met de 
meisjes bezig. Ze leren in zes maanden batikken, kleding naaien, koken, catering of het kappersvak. Ook krijgen de 
meisjes psychosociale zorg. 
 
Website en facebook: Er staan allemaal weer nieuwe wetenswaardigheden en foto’s op Facebook en website. Oa. het 
project van de kindernevendienst  staat op de website onder kopje “activiteiten”. 
Neem gerust eens een kijkje: www.facebook.com/pknONS/ of op de website: www.pkn-ons.nl  

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Lied voor de dienst: “ Er is uit ’s werelds duistere wolken” – lied 482: 1 en 3 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 

Zondag 7 januari: De Fontein, Fjoertsjinst: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd: 10.30 uur zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: ds. S. Bakker  ds. J. Hannesen 

Organist:   dhr. W. v.d. Wel 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

 
In het kerkblad staat vermeld dat ds. M. Wildeman voorgaat  in de Fjoertsjinst van 7 januari a.s. 
Dit moet zijn ds. S. Bakker. 

 


