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Jaargang 8, week 29: De Fontein Overstapdienst: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 15 juli 2018: 11.00 uur  zie andere kerken 09.30 uur 

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

Organist: Dhr. J. Eijkelenboom  Dhr. J. Eijkelenboom 

Schriftlezing: 1 Samuel 17: 37b – 40  I Sam. 17,32-50 

Lied voor de dienst: Lied 146: 1 en 3  Lied 146: 1 en 3 

Collecte: Diaconie en kerk 
Extra: CVK 

 Diaconie en kerk 
Extra: CVK 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
 
 
Vandaag wordt er in de dienst in de “Fontein” stilgestaan bij de overstap van de 
tieners uit onze gemeente die van de basisschool naar de middelbare school gaan en 
daarmee afscheid nemen van de kindernevendienst. 
Voor de dienst is er gelegenheid koffie te drinken 10.00 uur-10.45 uur. 
 
 

Volgende week zondag 22 juli is in de “Fontein” een 
zangdienst met liederen uit de bundel van Johannes de 
Heer. Wie dat wil kan doorgeven aan Ds. Maartje Wildeman 
welke liederen er gezongen moeten worden.  
 
 
 
 
 

 
 
Te zingen liederen in de Fontein: Lied 146: 1 en 3 - ‘Werst ek bist op dizze ierde’ - ‘Sa’n tolve jier lyn’  - Lied 103: 1,5,7 
- Lied 43: 1,5 - Lied 807: 1,4,6 - Liet 416: 1,2,3,4 (Fries). 
Te zingen liederen in De Haven: Lied 146: 1 en 3 - Lied 216: 1,2 - Lied 216: 3 - Lied 865: 1,2 - Lied 43: 1,5 - Lied 807: 
1,4,6 - Lied 801: 1,2,5,7. 
 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
Mw. Faber-Schotanus en 
Ciska Rienstra, Oudemirdum  en worden gebracht door: Fam.van Ommen en Lucia en Johan vd Wey. 
Mw. C. Bokma-Pietersma, Nijemirdum en worden gebracht door: Fam. P. Rienstra 
Mw. U. Eppinga–Haitsma, Sondel en worden gebracht door: Fam. Fr. Smits 
 
 
Pastoraat. 
Evert Hettinga ( Sondel) is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis 
 
 
Diaconiecollecte Zondag 15 juli  Diaconaal vakantiewerk - Nederland  
De diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde voor de 2.500 mensen die jaarlijks meegaan. Zij vinden er 
warmte, aandacht en gezelligheid.  
De diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl zijn voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau zo’n 60 
vakantieweken voor 2500 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels 
ouderen en mensen die enige zorg of begeleiding nodig hebben.  
Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1400 ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de 
vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden 
een luisterend oor. Daarom worden deze diaconale vakanties ook wel 'Vakanties met Aandacht' genoemd. 
 
Wilt u meer weten over dit project? Lees dan het persoonlijke verhaal van diaken Tineke Seigers over haar 
vrijwilligerswerk bij Hetvakantiebureau.nl. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
  

Zondag: De Fontein, zangdienst: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 22 juli: 09.30 uur Zie andere kerken 11.00 uur 

Voorganger: Ds. M. Wildeman  Ds. M. Wildeman 

Organist: Mw. J. Bekedam  Mw. J. Bekedam 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
 

Op website en facebook staan weer nieuwe foto’s van verschillende aktiviteiten. 
www.pkn-ons.nl  www.facebook.com/pkn/ONS 

http://www.pkn-ons.nl/
http://www.facebook.com/pkn/ONS

