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Jaargang 7, week 45: De Fontein: De Hoekstien, Fjoertsjinst, 
koffiedrinken voor de dienst: 

De Haven: 

datum en tijd  5 nov. 2017: 09.30 uur 10.30 uur zie andere kerken 

Voorganger: ds. Y. Slik ds.S.de Jong  

Organist: dhr. W.v.d.Wel   

Collecte: MWG en kerk MWG en kerk  

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag is er in de Hoekstien  een Fjoertsjinst met het Thema: Harts-tocht, tijdens deze dienst vragen we ons het 
volgende af:  

• Wat voor voedsel hebben we nodig voor onderweg? 

• Wat voor souvenirs neem je weer mee naar huis? 

• Waar leven we met ons hart naar uit? 

• Waar gaan we heen met geloof? 

Voor deze dienst is er koffiedrinken vanaf 9.45 uur en we hebben een Ghanese en een Oekrainse gast in ons midden. 
 

Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
dhr. W. Koopman en naar 
Christiaan en Attie Draaijer, Oudemirdum en worden gebracht door: fam. J.Douma en fam. D.Hospes. 
mw. T. de Jong, Nijemirdum   en worden gebracht door: fam. R.v.d. Veen. 
dhr. U. Gijzen, Sondel    en worden gebracht door: dhr. Th. Kraak. 
 
Pastoraat. 
mw. Y. Oosterhoff-Dijkstra, Oudemirdum  is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
mw. R. Faber-Veen, Oudemirdum   is thuisgekomen uit het ziekenhuis   
dhr. A. Rienstra, Nijemirdum    is opgenomen geweest en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
mw. H. Zeldenrust Hoogeveen, Oudemirdum  Ielanen, de Stinzen, k2, Harste 11, 8602 JX  Sneek. 
mw. M. Roelevink-Roelevink, Nijemirdum  de Flecke Midstraat 10, 8501 AP Joure. 
mw. P. Groenhof-Schilstra, Nijemirdum   Tjongerschans, afd B2, k3, Thialfweg 44, 8441PW Heerenveen. 
 
Najaarszendingscollecte van vandaag is bestemd voor: 
Theologie doceren in Hong Kong  
Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot 
theologiedocent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier 
door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie.   
De studenten komen uit Hong Kong,  China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en 
Indonesië. Veel studenten zijn gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong 
te studeren hoeven studenten niet naar het westen. 
 
Website en facebook: Er staan allemaal weer nieuwe wetenswaardigheden en foto’s op Facebook.  
Neem gerust eens een kijkje: www.facebook.com/pknONS/ of op de website: www.pkn-ons.nl  
 
Lied voor de dienst: “ Waar God de Heer zijn schreden zet” – lied 723: 1. 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 
Agenda: 
Dinsdag 7 november:  workshop creatief 
woensdag 8 november:  moderamen 
 
 

Zondag: De Fontein: De Hoekstien,1e eeuwigheidszondag: De Haven: 

datum en tijd 12 november: zie andere kerken 09.30 uur 09.30 uur 

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

Organist:  dhr. J. Eijkelenboom mw. J. Bekedam 

Collecte:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

extra collecte:  CvK CvK 
 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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