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Jaargang 8, week 19: De Fontein, Fjoertsjinst: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 6 mei 2018: 10.30 uur zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: Ds M Boersma en Ds. S de Jong  Ds K. den Hartog 

Organist:   Mw. T. Wiersma 

lied voor de dienst: Lied 136: 1, 12 en 13  Lied 136: 1, 12 en 13 

Schriftlezing:    

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

Donderdag 10 mei, 
Hemelvaartsdag 

  09.30 uur 

Voorganger: Dienst in de Haven Dienst in de Haven Ds. S de Jong 

Organist:   Mw. A. de Boer 

Collecte:   Diaconie en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
 
Vandaag is een fjoertsjinst in “de Fontein” te Oudemirdum. Het thema is Geloof als schild. Het gaat weer een bijzondere 
dienst worden met als gastvoorganger Mark Boersma. Ds. Boersma is een legerpredikant die samen met ds. Stephan de 
Jong voor zal gaan in deze dienst.  
 
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag`is er  dienst in de Haven Sondel. 
 
Volgende week 13 mei krijgt de dienst in de Fontein een muzikaal en feestelijk tintje. In deze dienst wordt medewerking 
verleend door het Christelijk Mannenkoor uit Zwolle. O.l.v. Harry Koning (uit Nijemirdum) 
 

LIEDEREN/ SCHRIFTLEZING  IN DIENST HEMELVAARTSDAG: Lied 89: 1,3 - Lied 89: 7 - Lied 103c: 1,3,5 -  
Lied 72: 1,2 - Lied 72: 4,6 - Lied 801: 1,2,7,8. Handelingen 1,4-11. 

 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
dhr. G. Visch en mw. Cleton-Jansen, Odum’ en worden gebracht door: fam.P. de Jong en mw. G. Haringsma. 
dhr. Th. de Lange en 
fam. Th. Stoker-v.d Goot, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. J. Buma en mw. J. Postma. 
dhr. J.G. Eppinga, Sondel   en worden gebracht door: mw. J. Zandstra. 
 
Pastoraat. 
Mw. Visser-Swart  hoopt vandaag thuis te komen uit ziekenhuis De Tjongerschans. 
Mw. S. Kuiper-Prins is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
Afscheid en (her-)bevestiging van ambtsdragers op Pinksterzondag 20 mei in De Fontein te Oudemirdum. 
Zoals al in het kerkblad valt te lezen is de kerkenraad druk bezig om nieuwe ambtsdragers te zoeken voor hen die hun 
ambtstermijn volbracht hebben. 
Afscheid zal worden genomen van de diakens  mevrouw  J.  Stegenga –de Ruiter, de heer 
S. Tiemersma  en de heer H. Bokma. Ook van de kerkrentmeesters de heer D. Postma en de heer L.Walinga zal afscheid 
worden genomen. 
De pastorale werkers mevrouw T.  van Garderen en mevrouw T. Rozema – Hoekstra hebben ook aangegeven te willen 
stoppen met hun taak. 
Maar daar waar mensen stoppen met hun werkzaamheden zijn er ook weer mensen bereid gevonden die een taak over 
willen nemen. 
Dit zijn mevrouw T.  Groenhof – Faber (voor in eerste instantie 1 jaar), die de taak als diaken op zich zal nemen. De 
heren  K.  Haringsma, Y. Wiersma, D.J. Wortman en H. Smink zullen worden bevestigd als kerkrentmeesters. 
Herbevestigd zullen worden mevrouw G. Hendriks – Boukes en de heer  M.H. Hospes, zij willen hun ambtstermijn graag 
verlengen. 
Als nieuwe pastorale werkster zal mevrouw H. Runia – Smink de gelofte van geheimhouding afleggen. 
 Diaconie collecte: Vandaag 6 mei 2018  Een veilige plek - Nederland  
Vijfduizend mensen in Utrecht mogen er niet zijn. Ze hebben geen verblijfsvergunning, geen recht op een woning of op 
werk. Ze leiden een onzichtbaar leven. 
Bij Villa Vrede zijn ze wel in beeld. Hier zijn ze welkom voor een kop koffie of een spelletje. Ze volgen er taallessen of 
leren fietsen repareren. Aya is iedere week in Villa Vrede te vinden. Hier is er even rust, midden in de zorgen. En die zijn 
groot. “Ik probeer het gezag over mijn kinderen terug te krijgen. Als dat niet lukt, is de kans groot dat ik terug moet naar 
Afrika, zonder mijn dochters.” De vrijwilligers van Villa Vrede helpen haar waar ze kunnen. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Diaconie collecte Hemelvaartsdag 10 mei 2018. 
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 tijd 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. Zie bij “aktiviteiten” en 
“nieuws”op de website voor nieuwe foto’s. Nu ook foto’s van de broodmaaltijd.. scrollt u/jij door naar onderen om alles te 
bekijken?  www.facebook.com/pknONS/ of op de website: www.pkn-ons.nl  
 
Agenda: 
Dinsdag 8 mei:  Kerkenraad 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
  

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

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

Voorganger: Ds. S de Jong  Ds. S de Jong 

Organist: Mmv CMK Zwolle/eigen organist  Mw. T. Wiersma 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

Extra collecte: CvK  CvK 
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