Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel

Jaargang 8, week 32:
datum en tijd 5 aug 2018:
Voorganger:
Organist:
Schriftlezing:
Collecte:

De Fontein:
11.00 uur
Ds. S. de Jong
Dhr. W vd Wel
Richteren 11,29-40
Diaconie en kerk
19.30 uur Vijverdienst
Vijver Fonteinbos, O’dum

De Hoekstien:
zie andere kerken

www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
De Haven:
09.30 uur zangdienst.
Ds. S. de Jong
Dhr. J. Eijkelenboom
Diaconie en kerk

Mededelingen.
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag is er een
zangdienst in de Haven te Sondel.
Er is in de Fontein voor de dienst koffiedrinken van 10.00 -10.45 uur.

Vanavond is de 2e vijverdienst bij de bosvijver in Oudemirdum. De
voorganger is deze keer onze eigen dominee Stephan de Jong. Het thema van
de dienst is “Onder de hoge heldere hemel”.
Er worden Keltische verhalen verteld en de heren Jan Lankelma en Abel Drent
spelen Ierse muziek tijdens deze dienst.
Wederom hopen wij weer op prachtig weer en op een grote opkomst. Aanvang is
19.30 uur.
De Missionaire Werkgroep ONS..
Om er alvast wat in te komen, kijk eventueel op de volgende YouTube-filmpjes:
https://www.youtube.com/watch?v=hKvB3g3HEPQ
https://www.youtube.com/watch?v=BiV8EJEr6dg
Te zingen liederen in de Fontein: Lied 967: 1,2,7 - Lied 149: 1 - Lied 149: 2,3 - Lied 302: 1,3,4 - Lied 25a: 1,2 - Lied
838: 3,4 - Lied 23b: 1,2
Te zingen liederen in De Haven: Kijk hiervoor in de liturgie
Bloemengroet.
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar:
mw. G. Deinum-Korenstra en
dhr. H. Zeldenrust, Oudemirdum
en worden gebracht door: fam. P. Salverda en fam. J. Stegenga
mw. W. Feenstra en
fam. J. Luinenburg -v.d.Bij, Nijemirdum
en worden gebracht door:
fam. P. Runia en fam. H. Bokma
dhr. G. Hoekstra, Sondel
en worden gebracht door:
mw. F. Brouwer
Pastoraat.
Dhr. S. Bouma is opgenomen in het Antonius ziekenhuis Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek,
Huwelijksjubileum
De heer J. en mevrouw H. Verkaik v.d.-Heyden, Nijemirdum zijn 10 augustus 45 jaar getrouwd.
Diaconiecollecte vandaag 5 augustus 2018 Genoeg rijst voor iedere dag - Myanmar
Het gesloten Myanmar zet voorzichtige stappen in de richting van meer democratie. Maar al worden er vredesakkoorden
gesloten, de mensenrechtensituatie blijft een punt van zorg. Ook voor de vele gezinnen op het platteland, vooral kleine
boeren, lijken de verbeteringen ver weg. Met een rijstopbrengst die genoeg is voor slechts een half jaar zijn zij alleen
maar bezig met overleven. In de noordoostelijke provincie Shan State werkt World Concern samen met lokale kerken om
te zorgen dat gezinnen aan de armoede kunnen ontsnappen en kinderrechten worden gerespecteerd.
Zondag:
datum en tijd 12 augustus:
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
09.30 uur
Ds. A. Bouman
Mw. A. de Boer
MWG en kerk

De Hoekstien:
zie andere kerken

De Haven:
11.00 uur
Ds. A. Bouman
Mw. A. de Boer
MWG en kerk

Op website en facebook staan weer nieuwe foto’s van verschillende aktiviteiten. Ook het artikel uit het Friesch Dagblad
van de vijverdienst van vorige weekvindt u hier terug.
www.pkn-ons.nl
www.facebook.com/pkn/ONS

