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Jaargang 8, week 30: De Fontein: Zangdienst: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 22 juli 2018: 09.30 uur zie andere kerken 11.00 uur 

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

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

Schriftlezing: Marcus 4: 31-41  Job 30:   15-26 38:1 
Marcus 4: 35-41  

Lied voor de dienst: Lied 136: 1,2,3 en 4  Lied 136: 1,2,3 en 4 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
Mededelingen: 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
Vandaag is in de “Fontein” een zangdienst met liederen uit de bundel van 
Johannes de Heer.  
Volgende week 29 juli is er 19.30 een dienst bij de vijver in het Fonteinbos 
Oudemirdum. 
 
Te zingen liederen in de Fontein: zie liturgie en beamer 
Te zingen liederen in De Haven: L136:1-4,L107:12L107,15 L942, L965, Ik voel de winden Gods 
 (achterkant nb) L 904. 
 
Bloemengroet: 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
Dhr. R. Feenstra in Koudum en  
Fam. den Hengst, Oudemirdum  en worden gebracht door: Tannie de Boer en Sjoerd en Ymie Oosterhoff. 
Mw. R.de Lange -Verbaan, N’dum en worden gebracht door: Fam. Y. Wiersma. 
Mw. A. Roskam – Brouwer, Sondel en worden gebracht door: Mw. J. Veltman. 
Deze week  zijn er ook  bloemen naar Rommy Walinga  gebracht in verband met een gebroken enkel.  
 
Pastoraat: 
De heer S. Bouma is opgenomen in het Antonius ziekenhuis Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek,  
 
Diaconiecollecte Zondag 29 juli 2018: De school van onze dromen – Oekraïne: 
Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite 
hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn. 
Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky had 
moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht, het 
personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de School of our 
Dream Vynnyky op om deze kinderen betere kansen te geven.  
Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze 
een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers. Het personeel leert 
om te gaan met de sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier 
ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen. 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
  

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 29 juli 09.30 uur zie andere kerken 11.00 uur 

voorganger Ds. S. de Jong  Ds. S. de Jong 

organist Mw. T. Wiersma  Mw. T. Wiersma 

Collecte Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 19.30 uur Vijverdienst   

 Vijver Fonteinbos O’dum   

 
Op website en facebook staan weer nieuwe foto’s van verschillende aktiviteiten. 

www.pkn-ons.nl   www.facebook.com/pkn/ONS 
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Lied: ik voel de winden Gods vandaag zingen we in de Haven. 
(Doopsgezinde bundel lied 289) 
 
 
 
1. Ik voel de winden Gods vandaag. 

Vandaag hijs ik het zeil.  
Gehavend is 't en zwaar van schuim  
maar 'k hijs 't en hoop op heil  
Want Christus zelf als stille gast  
reist in mijn scheepje mee.  
Op zijn bevel durf 'k uit te gaan  
op wilde hoge zee.  

 
2. De tranen die ik heb geweend 

zijn door Gods wind gedroogd.  
Ik denk niet meer aan wat voorheen 
vergeefs ik heb gepoogd.  
Maar met vernieuwde levensmoed 
neem ik een vast besluit:  
ik voel de winden Gods vandaag  
en zeil de haven uit. 


