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Jaargang 8, week 31: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 29 juli 2018: 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 

Schriftlezing: Richteren 3,12-25  Richteren 3,12-25 
lied voor de dienst: Lied 103: 1,2  Lied 103: 1,2 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 19.30 uur Vijverdienst 
Vijver Fonteinbos O’dum 

  

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
 
Vanavond is de 1e vijverdienst bij de bosvijver in 
Oudemirdum. We gaan er vanuit dat het mooie (warme) weer nog 
even stand houdt en dat het  een fijne dienst wordt. Bij slecht weer 
wijken we uit naar de  
De Fontein in Oudemirdum.  We beginnen om 19.30 uur. 
De voorganger is: Ds. Boomsma uit Koudum en de muzikale 
begeleiding is door Het Koperkwartet. 
We hopen natuurlijk op een grote belangstelling en nodigen 
iedereen uit voor deze 1e vijverdienst van 2018. 
 
 
 
 
 

 
Zondag 5 augustus a.s.: is er een zangdienst in de Haven te Sondel. 
U/jij kunt uw voorkeurliederen doorgeven bij ds. Stephan de Jong  tel: 593640 of 
steph.jong@live.nl  
Volgende week begint de dienst in de Fontein 11.00 uur. Er is dan voor de dienst 
koffiedrinken  van 10.00 -10.45 uur. 
 
 
 
 

 
 
Te zingen liederen in de Fontein: - Lied 218: 1,2 - Lied 218: 4,5 - Lied 315: 1,2 - Lied 31: 1,19 - Lied 146: 2,3 - Lied 
968: 2,5. 
Te zingen liederen in De Haven: Lied 103: 1,2 - Lied 218: 1,2 - Lied 218: 4,5 - Lied 315: 1,2 - Lied 31: 1,19 - Lied 146: 
2,3 - Lied 968: 2,5. 
 
Bloemengroet: 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
dhr B de Jong en mw. T de Boer Verhulst, O’dum en worden gebracht door: fam. Koopman en H. Piersma 
dhr.Jac.de Jong, N’dum     en worden gebracht door: fam. J.Luinenburg 
Dhr. Jelle Bosma, Sondel    en worden gebracht door: fam. F. Veltman 
Deze week  zijn er ook een leuke attentie  naar  Evert Hettinga gebracht i.v.m. een gebroken enkel.  
 
Pastoraat. 
Dhr. S. Bouma is opgenomen in het Antonius ziekenhuis Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek,  
Op 4 juli is geboren Sietze. Hij is de zoon van Johan en Marijke Smink-Akkerman Oudemirdum. 
 
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. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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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.   
 
Diaconiecollecte Zondag 5 augustus 2018 Genoeg rijst voor iedere dag - Myanmar  
Het gesloten Myanmar zet voorzichtige stappen in de richting van meer democratie. Maar al worden er vredesakkoorden 
gesloten, de mensenrechtensituatie blijft een punt van zorg. Ook voor de vele gezinnen op het platteland, vooral kleine 
boeren, lijken de verbeteringen ver weg. Met een rijstopbrengst die genoeg is voor slechts een half jaar zijn zij alleen 
maar bezig met overleven. In de noordoostelijke provincie Shan State werkt World Concern samen met lokale kerken om 
te zorgen dat gezinnen aan de armoede kunnen ontsnappen en kinderrechten worden gerespecteerd               
  

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 5 augustus: 11.00 uur Zie andere kerken 09.30 uur zangdienst. 

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

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

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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