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Jaargang 8,week 3: De Fontein: De Hoekstien: De Haven,dienst van Schrift en Tafel: 

datum en tijd 14 januari 2018: 09.30 uur zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: ds. S. de Jong  ds. M. Wildeman 

Organist: mw. A. de Boer  mw. T. Wiersma 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

extra collecte:   Avondmaalscollecte 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
Vandaag is er in de Haven een dienst van Schrift en Tafel, waarin we lopend het heilig Avondmaal vieren.  
Volgende week zondag 21 januari a.s. begint de dienst in de Fontein 11.00 uur. Van 10.00 uur-10.45 is er dan 
gelegenheid om met elkaar koffie/thee/limonade te drinken. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw. R. Stienstra en 
mw. R. Visser-Swart, Oudemirdum en worden gebracht door: Janny Uittenboogaard en Hanneke Jongstra 
Akke Rins Eppinga, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. A. Bekedam 
dhr. S. Albada, Sondel   en worden gebracht door: mw. F. Brouwer. 
 
Pastoraat. 
mw. J. Wybrandi , Oudemirdum   Marienakker kamer 205 8711 CB Workum. 
 
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor: 
Meer voedsel door duurzame landbouw en beter samenwerken - Indonesië  
(In de Fontein is dit de diaconie collecte in de Haven de Avondmaalscollecte)  
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-winsituatie. 
Helpt u mee? 
 
Website en facebook. 
Er staan allemaal weer nieuwe wetenswaardigheden en foto’s op Facebook en website. O.a. de verbouwing van de 
Hoekstien. 
Neem gerust eens een kijkje: www.facebook.com/pknONS/ of op de website: www.pkn-ons.nl  
 
Oppasdienst de Haven stond niet vermeld in het ONS blad daarom even op deze manier: 
zondag 14 januari in de Haven.9.30 uur: Riemke. 
 
Lied voor de dienst: “ Nu gaat de hemel open”- lied 499:1,3,4 en 5 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 
Agenda: 
Dinsdag 16 januari jeugdraad 
Dinsdag 16 januari diaconie 
 
 

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 21 januari: 11.00 uur zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: ds. S. de Jong  ds. S. de Jong 

Organist: mw. J. Bekedam  mw. J. Bekedam 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

 
 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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