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Jaargang 7, week 41: De Fontein, intrededienst: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd  8okt. 2017: 09.30 uur zie de Fontein zie de Fontein 

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

Organist: mw. A.de Boer   

Collecten: diaconie en kerk   

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
 
Vandaag is de intrededienst van ds. Stephan de Jong. In deze dienst zal zowel  
ds. M.Wildeman als ds. S.de Jong voorgaan. Bij veel belangstelling is het eventueel ook mogelijk om de dienst te volgen 
in het dorpshuis ’t Klif. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in het dorpshuis ’t Klif. Er is oppas in ’t Klif. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw. M.Bakker-Buma en naar  
fam. E.Atsma- de Vries, Oudemirdum  en worden gebracht door:  fam. J. Stegenga en fam .L. Westra. 
dhr. Th.Runia, Nijemirdum   en worden gebracht door: mw. T. Veen. 
Ook gaan er bloemen naar de heer K.den Hartog vanwege zijn ambtsjubileum. 
fam. Kruiger-Eppinga, Sondel   en worden gebracht door: mw. F. Brouwer. 
 
Pastoraat. 
Mw. Akke Stoker-v.d.Goot is opgenomen en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis te Sneek 
 
Huwelijksjubilea. 
De heer.en mevrouw Durk en Jetske Weijma-Keulen waren 3 oktober 55 jaar getrouwd. 
De heer en mevrouw Doede en Janny de Vries- Braam waren 6 oktober 50 jaar getrouwd. 
 
De diaconiecollecte is volgende week zondag 15 oktober 2017 bestemd voor: 
Werelddiaconaat (Zuid-Sudan) - Wereldvoedseldag - 2017 
Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid-Sudanese vrouwen. 
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discriminatie en armoede. In vaak 
uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige 
landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare 
vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 100 
vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen 
een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige 
aanvulling op het gezinsinkomen op. Steun dit mooie project! 
 
Bazaar in MFC It Klif te Oudemirdum 
Zaterdag 14 oktober is er bazaar in het Klif van 9.30 uur-15.00 uur. 
Wilt u cake of taart voor ons bakken om te verkopen??? U kunt deze inleveren vrijdag 
vanaf 15.00 uur in MFC It Klif. 
 
Website en facebook: Houdt website en facebook in de gaten, deze proberen we zo 
“up to date”  mogelijk te houden. 
 
In het kerkblad staat vermeldt dat er 30 oktober vergadering is met ouderlingen en pastoraal medewerkers. Dit 
moet zijn maandag 13 november! 
 
Lied voor de dienst: “ Wij moeten Gode zingen” – lied 713: 1en 5 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 15 oktober: 11.00 uur 09.30 uur zie andere kerken 

Voorganger: ds. S.de Jong ds.S.de Jong  

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

Collecte: diaconie en kerk diaconie en kerk  

 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Agenda: 
Dinsda  10 oktober: diaconie 
Zaterdag 14 oktober: Bazaar voor de ONS gemeente in MFC “It Klif. 
 
 
 

 


