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Jaargang 8, week 14: De Fontein: Fjoertsjinst De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 8 april 2018: 10.30 uur zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: Dhr. H. de Vries.  Ds. Y. Slik 

Organist: Mmv God Unlimited  Mw. A. de Boer 

lied voor de dienst:    

Schriftlezing:    

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag 8 april is er een fjoerdienst in de Fontein. De groep God Unlimited zal een mooie dienst verzorgen. Met 
medewerking van het gospelkoor en spreker laten we ons verrassen door het thema: “Gods oneindige liefde”! 
  
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
fam. R. en H. vd Veen-Visser en  
mw. Geertsma-Dijkman, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam J. Douma en fam. D. Hospes. 
fam. A.Bekedam-Koersen, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. J. Feenstra. 
mw. E. Deinum-de Boer, Sondel  en worden gebracht door: fam. Fr. Veltman. 
 
Pastoraat. 
Rimmer Jan, de pasgeboren zoon van Gooitzen en Jacoba van der Werf-Westra, Is thuisgekomen uit het ziekenhuis, 
fam. heeft nog veel rust nodig. 
Dhr. G. Visch verblijft na opname in het ziekenhuis nu in Suderrige, 8531 GN Lemmer. 
 
Paaskaarsen 2017. 
de Paaskaarsen zijn de afgelopen week gebracht bij: fam. H. Koelstra, ds. M. Wildeman en fam B. Schotanus. 
 

Overlijdensbericht. 
Op woensdag 4 april is jl. overleden mevrouw Jikke Jaarsma Muizelaar in de leeftijd van 93 jaar. De dankdienst voor 
haar leven is maandag 9 april 14.00 uur in de Fontein waarna de begrafenis plaatsvindt op het kerkhof aldaar. 
 

 
Diaconie collecte: Zondag 15 april 2018 Bartiméus Sonneheerdt. 
Ons werk 
In Nederland zijn circa 350.000 mensen blind of slechtziend. Uit onderzoek blijkt dat dit aantal in 2020 is opgelopen tot 
zo’n 380.000. Oorzaken hiervoor zijn onder meer de vergrijzing, maar ook ziektes als diabetes waardoor veel jonge 
mensen worden getroffen. 
Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk voor blinde en slechtziende mensen. Wij geven mensen die blind of 
slechtziend zijn de kans om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te 
ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen, zamelt Bartiméus Sonneheerdt geld in voor innovatieve projecten én 
proberen wij mensen bewust te laten worden waar blinden en slechtzienden dagelijks – soms letterlijk – tegenaan 
lopen. 
Onze programmalijnen 
Specifiek focussen wij in ons werk voor blinde en slechtziende mensen op de volgende programmalijnen: 
•Programmalijn 1, Digitale toegankelijkheid 
Wij leven in een door informatietechnologie gedomineerde samenleving, maar websites, apps en interfaces zijn vaak 
niet toegankelijk gebouwd voor mensen met een visuele beperking. 
•Programmalijn 2, Beeld in Geluid (BIG) 
Binnen deze programmalijn richten wij ons op het vergroten van de toegankelijkheid van de beeldsamenleving op de 
belangrijkste beeldterreinen (televisie, film, social media). 
•Programmalijn 3, Bewustwording 
Lang niet iedereen weet wat er nodig is om mensen die blind of slechtziend zijn een goede kans op ‘gewoon 
meedoen’ te bieden. 
•Programmalijn 4, Mobiliteit in de openbare ruimte 
Een werkelijk inclusieve samenleving biedt iedereen gelijke mogelijkheden om zich vrij te bewegen in de openbare 
ruimte.  (zie verder ONS blad) 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Financiële stukken van het jaar 2017 van onze ONS-gemeente voor de gemeenteavond 
Op zondag 8 april en zondag 15 april kunt u na afloop van de diensten te Sondel en Oudemirdum de financiële 
stukken ontvangen. 
Deze stukken zullen worden besproken tijdens de gemeenteavond op woensdag 18 april.  
Donderdagavond 12 april is er ook gelegenheid om de stukken in te zien in de Fontein. 
U bent dan welkom van 19.30 – 20.30 uur. 
 
Website en facebook. 
Er staan allemaal weer nieuwe wetenswaardigheden en foto’s op Facebook en website. Zie bij “aktiviteiten” en 
“nieuws”op de website voor nieuwe foto’s. De foto’s van het knd worden op de website bij elkaar geplaatst. scrollt u/jij 
door naar onderen om alles te bekijken?  
www.facebook.com/pknONS/ of op de website: www.pkn-ons.nl  
 
 
Agenda: 
Dinsdag 10 april: Diaconie 
Woensdag 11 april: 16.30 uur Broodmaaltijd dorpshuis Nijemirdum 
Zaterdag 14 april: Tsjerkepaad 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
  

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 15 april: 09.30 uur Zie andere kerken 11.00 uur  

Voorganger: Ds. H.G. Roozendaal  DsJ. Hannesen 

Organist: Dhr. W. vd Wel  Mw. T. Wiersma 

Collecte:    

 

 
 
Herdenkingslied nr 904: 1  
 
 

Beveel gerust uw wegen, 
al wat u ’t harte deert, 
der trouwe hoed en zegen 
van Hem, die ’t al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan.  
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