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Jaargang 9, week 7: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 
Dienst van Schrift en Tafel 

Datum en tijd: 10 februari: 09.30 uur Zie andere kerken 11.00 uur 

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

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

Lied voor de dienst: Lied 530  Lied 530 

Schriftlezing: Esther 5: 1-6,11  Esther 5: 1-6,11 

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk 
 

 Diaconie en kerk 
Avondmaalscollecte 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag is er een dienst van schrift en tafel in de 
Haven, dit is deze keer lopend. 
Volgende week is er een dienst van Schrift en Tafel in de Hoekstien, dit is lopend. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw. S de Groot-Sybranda en  
fam. H.W. Strampel, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. P. de Jong en fam. E. Hillenius; 
mw. H.Veltman-Boomsma, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. Y. Wiersma; 
mw. P. Veltman-Boekhout, Sondel  en worden gebracht door: mw. H .Trinks. 
 
Pastoraat. 
Mevrouw I.Veltman-de Vries is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
Liederen Fontein: lied 138,1-lied- 138,2-lied 138: 3,4. wij geane…lied:7381:1,2-lied738:2en3-lied140:1,3,4,5e,8-416:1,2. 
Liederen Haven: lied  138,1-lied- 138,2-lied 138: 3,4-738:1,2-lied738:2,3-lied381:1,2,5 lied381: 1,6 

Diaconie collecte Fontein en Avondmaalscollecte in de Haven: Duurzame landbouw bevorderen 

Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over 
duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen 
verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en 
boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om 
een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun 
producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren 
gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen. Zo ontstaat een win-win-situatie. 
Helpt u mee? 

14 februari: Tsjerkebios. 
Vorig najaar zijn we begonnen met het vertonen van films over geloofs- en levensthema’s. Op 14 februari a.s.kijken we 
naar de film “Tous les soleils”. Het is een lichtvoetige, bemoedigende film over een zwaar thema: rouw en loslaten. De 
hoofdpersoon, Alessandro, heeft zijn vrouw verloren en voedt alleen zijn dochter op. Hij slaagt er niet in het verlies van 
zijn vrouw te verwerken. Als zijn dochter groter wordt en eigen wegen gaat, maakt ze Alessandro duidelijk dat hij zelf ook 
verder moet gaan met zijn leven. Aanvang: 19.30 uur. 
 
Agenda: 
Maandag 11 februari: Kerkberaad alle kerken 
Dinsdag 12 februari: Jeugdraad 
Woensdag 13 februari: Doegroep 
Donderdag 14 februari: Tsjerkebios 
Vrijdag  15 februari: PCOB Jaarvergadering 
 

Zondag 17 februari: De Fontein: De Hoekstien: 
Dienst van Schrift en Tafel 

De Haven: 

Tijd: 09.30 uur 11.00 uur Zie andere kerken 

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

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

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk 
 

Diaconie en kerk 
Avondmaalscollecte 

 

Kijk op website en facebook voor de nieuwste foto’s: 
www.pkn-ons.nl  www.facebook.com/pknONS 
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