
 

 

 
www.pkn-ons.nl 

nieuwsbriefons@gmail.com 

Jaargang 7, week 32: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd 6 augustus 2017: zie andere kerken  11.00 uur 09.30 uur 

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

Organist:  mevrA de Boer Mevr. J. Bekedam, 

Collecten:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

Vijverdienst 19.30 uur: ds. E.C.Rooseboom   

Organist: dhr. S.Postma   

Thema: De roeping van 
Samuel; wat is jouw roeping? 

   

 
Mededelingen. 
Goedemorgen en goedenavond gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vanavond is er om 19.30 uur een vijverdienst in het bos van Oudemirdum. 
 
Kinderoppas. 
Er is tijdens de vakantie geen kinderoppas in de Haven wel in de Fontein en de Hoekstien. 
 
Volgende week zondag is er om 11.00 uur dienst in de Fontein. Van 10.00 - 10.45 uur is er koffiedrinken in de kerk. 
 
Bloemengroet: 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw. T Kuiper v/d Wal en mw.D. v/d Zee-Sinnema, O’’dum en worden gebracht door: fam. H.  Smink en 

fam J. Hoekstra. 
De bloemen tijdens de vijverdienst gaan naar:    fam . Visser-v/d Wei, Oudemirdum. 
mw.W.Feenstra ,Nijemirdum     en worden gebracht door: fam. J.Luinenburg. 
mw. U. Eppinga Haitsma, Sondel    en worden gebracht door: mw. F. de Vries. 
 
Pastoraat. 
dhr. S. Langeraap, Oudemirdum   is thuisgekomen uit de Flecke 
mw. J. Smits-Gijzen, Oudemirdum  is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
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: “ Juich Gode toe, bazuin en zing” – lied 100 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 

 
Zondag: De Fontein koffiedrinken 

voor de dienst: 
De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 13 augustus: 11.00 uur 09.30 uur zie andere kerken 

Voorganger: mevr.C.Tigchelaar ds. P.F.Boomsma  

Organist: mevr.J. Bekedam mevr. A. de Boer.  

Collecte: diaconie en kerk diaconie en kerk  
 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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