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Jaargang 9, week 46: De Fontein: 
Dienst van schrift en tafel 

De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 10 nov.2019 11.00 uur  09.30 uur 

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

Organist: Dhr. W. vd Wel  Dhr. W. vd Wel 

Lied voor de dienst: Lied 760: 2,3 en 4  Lied 760: 2,3 en 4 

Schriftlezing: Luc. 18,9-14  Luc. 18,9-14 

Collecte: Diaconie avondmaal en kerk  Diaconie en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag is er avondmaal in de Fontein. Deze keer is de wijze van vieren ‘in de banken’ 
 
Op 17 november a.s. gedenken we in De Hoekstien de gestorven gemeenteleden uit Nijemirdum van het afgelopen jaar. 
Hen noemen wij bij name en we steken een herinneringskaars aan. Voor hen die wij al langer missen kunnen er daarna 
lichten ter nagedachtenis ontstoken worden.   
Op dezelfde zondag is er in De Haven een Fryske Tsjinst. Beide diensten beginnen om 09.30 uur. 
Op 24 november a.s. zijn er twee gedachtenisdiensten: in De Fontein en in De Haven. 
Ook deze diensten beginnen om 09.30 uur. 
 
Liederen in de Haven: Lied 760: 2,3,4 - Lied 62: 1 - Lied 62: 4,5 - Lied 413: 1,2,3 - Lied 990: 1,4,5,6 - Lied 723: 1,2 –
(340b - Lied 381: 1,2 - Lied 381: 3,4  - Lied 381: 5- alleen Fontein)   Lied 713: 1,2 
 
Lied voor de dienst: Lied 760: “Gij zijt de zin van wat wij zijn”  
De dichter van dit lied Jan Willem Schulte Nordholt was van beroep historicus, gespecialiseerd in de geschiedenis en 
cultuur van Amerika. Tijdens een conferentie over de Amerikaanse burgeroorlog schreef hij dit lied. Over het ontstaan 
schreef hij zelf: “het trieste verhaal van oorlog en verbittering deed mij achter elkaar de strofen schrijven. Ik wilde de 
geschiedenis van de mensen achter hun trekkende God aan beschrijven. Een geschiedenis die, zo is onze hoop, ons 
geloof en onze verwachting, altijd weer eindigt in het paradijs”. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
fam. Klompmaker-Schakel en 
fam. Koelstra-vd Pol, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. Hillenius en fam. vd Veen; 
mw. H.Veltman-Boomsma, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. R. vd Veen; 
fam. Heeres–Haanstra, Sondel   en worden gebracht door: mw. J. Veltman. 
 
Pastoraat. 
Mw. W. Dijkstra, Oudemirdum  is weer thuisgekomen uit de Finke; 
dhr. G. Veltman, Oudemirdum  verblijft tijdelijk in Sudderige, KDO 9, 8531 EL  Lemmer; 
Mw. A. Osinga-Van Dijk, Sondel it Menniste Skil, Laag Bolwerk 12, 8701 KP Bolsward. 
 

Huwelijksjubileum. 
Op 5 november jl. waren de heer T. en mevrouw G. de Zwart-Speerstra, Oudemirdum 55 jaar getrouwd. 
 

 
Diaconiecollecte 10 november in de Haven en Avondmaalscollecte in Fontein: Een beter inkomen voor Ghanese 
boerinnen – Ghana. 
Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond te komen, terwijl dat wel de belangrijkste bron 
van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder 
andere door kariténoten te verzamelen en te verwerken tot boter. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit 
zo efficiënt mogelijk te doen. Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede samenwerking de beste prijs voor hun noten krijgen.  
Door professionalisering meer inkomsten 
De landbouwgroep van de Presbyteriaanse kerk van Ghana zag de vrouwen ploeteren en kwam in actie. Met steun van 
Kerk in Actie verspreidde de kerk betere oventjes om de noten in te branden. Ook kregen de vrouwen een landbouw- en 
verkoop-training en vormden ze vrouwengroepen. Er zijn inmiddels twee moderne ‘fabrieken’ opgezet, waar de vrouwen de 
noten machinaal kunnen verwerken. Dat scheelt veel werk. Het leven van deze vrouwen is totaal veranderd. Karité-boerin 
Azara vertelt: “Het grootste verschil is dat ik nu mijn kinderen naar school kan brengen. En ik hou nog genoeg over om wat 
te sparen.” 
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Diaconiecollecte 17 november: Sterk gezin, goed begin!  
Elke dag vraagt Maria's moeder zich af: is er nog genoeg geld om eten te kopen? Wat als ik weer ziek word? De laatste tijd 
reageert ze haar machteloosheid steeds vaker af op Maria.  
Het verhaal van Maria is helaas niet uniek. Verwaarlozing en mishandeling komen veel voor in gezinnen die leven in 
armoede. Red een Kind werkt in de dorpsprojecten aan sterke gezinnen. Daarvoor vragen we in de Maand van het Gezin 
extra aandacht. Helpt uw kerk mee om gezinnen in armoede sterk te maken? 
 
Komt nu met zang 11 november a.s. 
We oefenen weer nieuwere liederen uit het liedboek. 
Tijd: maandag 11 november, 20.00 uur; plaats: De Hoekstien. 
Voor wie zich hiervoor opgegeven heeft: Deze avond gaan we onder leiding van Yme en Tineke Wiersma onbekende 
liederen uit het liedboek zingen om er zo juist wat bekender mee te worden. 
Een viertal liederen zullen we op deze avond wat langer oefenen dan de andere omdat ze gezongen worden in de 
gedachtenisdiensten op 17 november a.s. 09.30 uur in de Hoekstien en 24 november 09.30 uur in de Haven.  
Het gaat om de liederen 139 d, 598, 852, 952. 
Het zou mooi zijn als in deze diensten een soort van gelegenheidskoortje zou kunnen zijn dat de gemeente in de zang van 
deze liederen ondersteunt. 
Ik hoop dat u dit wat lijkt om aan mee te doen. Uiteraard leg ik a.s. maandagavond verder uit wat concreet de bedoeling is. 
De avond duurt tot uiterlijk 21.45 uur. 
 
Mede namens Tineke en Yme Wiersma. Hartelijke groet Maartje Wildeman. 
 
Tsjerkebios 14 november a.s. 
Op 14 november kijken we naar de film 'Patch Adams' (1998). Het gaat over het waar gebeurde verhaal van een dokter die 
probeert het starre systeem van het ziekenhuis te doorbreken. Humoristisch, menselijk en ontroerend. 
Tijd: donderdag 14 november om 19.30 uur; plaats: De Hoekstien. 
 
Agenda: 
Maandag 11 november:  Komt nu met zang 
Dinsdag 12 november:  Jeugdraad 
Donderdag 14 november:  Tsjerkebios 
 

Zondag 17 november: De Fontein: De Hoekstien: Herdenking De Haven: Fryske tsjinst 

Tijd:  09.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  Ds. M. Wildeman Ds. L. Durksz 

Organist:  Dhr. J. Eijkelenboom Mw. A. de Boer 

Collecte:  Diaconie en kerk/jeugd Diaconie en kerk/jeugd 

 
 

Kijkt u ook op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pknONS en 
www.facebook.com/jeugdclubONS 
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