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Jaargang 8, week 35: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 26 aug. 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 Richteren: Richteren 16: 23-30  Richteren 16,23-30 

lied voor de dienst: Lied 213: 1,2 en 5  Lied 213: 1,2 en 5 

Collecte: Diaconie en Kerk  Diaconie en Kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Er is geen kindernevendienst en in de Haven ook geen kinderoppas. In de Fontein is wel kinderoppas. 
 
Te zingen liederen in de Fontein en de Haven: Lied 213: 1,2,5 - Psalm 122: 1 - Psalm 122: 2 - Lied 869: 1,2 - Lied 
146a: 4,6 - Lied 538: 1,4 - Lied 425 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
fam.Postma-van Oel en  
fam.J. Smink-Akkerman, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam..D. Hospes en fam. J. Douma. 
mw. J. Postma-Rienstra, Nijemirdum  en worden gebracht door : fam. E. de Kleine. 
Dhr. S. Samplonius, Sondel   en worden gebracht door: fam. Akkerman. 
 
Pastoraat. 
Dhr. S. Bouma Oudemirdum  de Stinzen kamer 11. de Ielanen Harste 11, 8602 JX Sneek. 
(bedankt voor alle belangstelling maar nog geen bezoek nog svp) 
Dhr. B. Schotanus uit Balk  verblijft in het Tsjongerschansziekenhuis, 8441 PW  Heerenveen. 
Dhr W. Talsma uit Sondel  is opgenomen en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis te Drachten. 
 

Huwelijk. 
Op 7 september a.s hopen Willem Tiede Hospes en Renske Kruijswijk in het huwelijk te treden. 
De dienst is in de Haven om 19.00 uur en Ds. M. Wildeman is de voorganger. 
 

 

Overlijdensbericht. 
op vrijdag 24 augustus jl. is overleden dhr Joop Verkaik in de leeftijd van 68 jaar. 
De afscheidsdienst zal plaatsvinden zaterdag 1 sept 14.00 uur vanuit de Hoekstien te Nijemirdum. 

 
Diaconiecollecte Zondag 26 augustus 2018. 
Overleven met cyclonen en overstromingen in Bangladesh - Bangladesh  
Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe 
in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven.  
Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom 
werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale 
partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden. 
Kerk in Actie-partner CODEC werkt al jaren in deze kustprovincies: de organisatie ondersteunt boeren en boerinnen bij 
klimaatbestendige landbouw en komt op voor de rechten van boerengezinnen. 
Wat kunnen de Bengaalse organisaties met uw bijdrage doen?  
• voor €23 krijgt een gezin zaden en landbouwgereedschap  
• voor €902 krijgen boeren en boerinnen een landbouwtraining  
• een rampenoefening met de Bengaalse organisaties kost €1170 
 
Opening Hoekstien op 31 augustus. 
U wordt van harte uitgenodigd voor de opening van De Hoekstien op 
31 augustus aanstaande.  
Van 16.00 tot 16.30 uur is er een officieel programma.  
Daarna is er tot 21.00 uur gelegenheid de kerk te bekijken.  
Voor de kinderen is er een speurtocht. 
Tevens is er een boekwerkje te koop waarin de geschiedenis van de kerk en het 
kerkelijk leven in Nijemirdum wordt beschreven. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Startdienst 2 september a.s. 
Eindelijk weer kerken in de Hoekstien! Op vrijdag 31 augustus zal de vernieuwde kerk worden geopend. Op zondag 2 
september is er de eerste dienst. In deze startdienst van heel onze gemeente komt er een bijzondere gast langs met een 
belangrijke vraag. Wie het is, zult u wel merken. Na de dienst is er koffie, thee of limonade met een heerlijk gouden 
randje. Daarna kan iedereen kennismaken met enkele nieuwe activiteiten onder het motto ‘Nije Wyn’. Deze zullen dit 
najaar vanuit De Hoekstien starten: de Tsjerkekuier, de Tsjerkebios en de Stamtafel. Wat dit allemaal inhoudt? Kom 
proeven.Voor de kinderen is er een spelletjesprogramma. We beginnen om 9.30 u. Welkom weer in de Hoekstien! 
 
Doegroep. 
Woensdag 5 september a.s. beginnen we weer met de Doegroep. Vanaf 19.45 uur zijn jullie  van harte welkom in de 
lokalen van de Hoekstien  te  Nijemirdum. 
 

Zondag  De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 2 sept.: Zie andere kerken 09.30 uur Opening en startzondag Zie andere kerken 

Voorganger(s):  Ds. S. de Jong en  
ds. M .Wildeman 

 

Organist:  Dhr. W. vd Wel  

Collecte:  Diaconie en kerk  

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