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Jaargang 8, week 41: De Fontein School en Kerkdienst: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd 14 okt 2018: 11.00 uur Zie andere kerken 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: 687:1 en 3  687:1 en 3 

Schriftlezing:   I Koningen 8,27-30 

Collecte: WD en kerk  WD en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag is er een kerkschooldienst in De Fontein 
om 11.00 uur. De dienst is voorbereid met de onderwijzers en onderwijzeressen van de Wâlikker. Het thema is: 
“Vriendschap”. 
 
Liederen voor in De Haven: Lied 687: 1 en 3 - Psalm 139: 1 - Psalm 139: 2,3 - Lied 304: 1,2,3 - Psalm 122: 1,3 - Lied 
906: 5,6,8 - Lied 910: 1,2 
Liederen in De Fontein worden op de beamer geprojecteerd 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
fam Koelstra en 
mw. M.Postma-Fijnia, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. A. Hoogland en fam. H. Smink; 
fam. A.Rienstra–Akkerman, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. J. Feenstra; 
dhr. J. Smits, Sondel    en worden gebracht door: fam. Vd Goot. 
 
Pastoraat. 
Dhr. B. Schotanus, Balk is opgenomen geweest en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis 
Mw. H. D. van Scharrenburg–Schot, O’dum  Antoniuszkh, Bolswarderbaan 1 8601 ZKSneek. Kamer 18. 
Dhr. S. Langeraap, O’dum  is opgenomen in de Flecke Midstraat 10, 8501 AP Joure. 

(vanaf 16 okt) 
 
Huwelijksjubileum. 
10 oktober jl. waren familie A. en J. Rienstra- Akkerman uit Nijemirdum, 45 jaar getrouwd. 
15 oktober a.s. zijn familie A. en T. Rozema- Hoekstra   uit Nijemirdum, 50 jaar getrouwd. 
 
Zondag 14 oktober 2018: Leven van visserij in de bergen van Nepal – Nepal. 
De grond in de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is arm. Landbouw is moeilijk en levert maar voor zes 
tot acht maanden per jaar voedsel op. In de overige maanden is er gebrek aan voldoende eten. Vooral kinderen zijn het 
slachtoffer. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. 
In de Rukum-regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Deze vis wordt verkocht op de lokale 
markt. Samen met United Mission Nepal (UMN) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het 
verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over 
watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop van de vis. 
Trainingen 
De UMN geeft trainingen aan de bevolking rond het meer om op de beste en meest duurzame manier vissen te kweken. 
Daarnaast ondersteunt UMN hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw wel 
mogelijk is. Ze trainen mensen om hun eigen bedrijf op te zetten. Zo zijn in de afgelopen jaren mensen begonnen met het 
opzetten van een geiten- en een groentebedrijf. Dankzij de ondersteuning op het gebied van landbouw, visserij en 
toerisme, stijgen de inkomsten en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen. 
Wat kost het werk van UMN? 
Een vissersboot kost € 5.000,00 
Een training kost € 2.500,00 
 
Zondag 21 oktober 2018 (Heilig avondmaal collecte+diaconie in Fontein) Voedselzekerheid in Rajshahi en 
Haluaghat – Bangladesh. 
De allerarmsten in Bangladesh eten elke dag te weinig. Veel gezinnen verdienen te weinig om voldoende rijst te kunnen 
kopen en proberen te overleven op twee, of slechts één maaltijd per dag. 
Een kilo rijst (de goedkoopste) kost ongeveer Taka 40,- (ongeveer 40 eurocent). Door de stijgende voedselprijzen raken 
ook steeds meer mensen uit de lagere middenklasse in de problemen. Zij houden weinig tot niets over voor huur, 
onderwijs en gezondheid. 
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In Bangladesh steunt Kerk in Actie daarom een voedselzekerheidsprogramma van de Kerk van Bangladesh. Deze kerk is 
klein en beschikt over een beperkt kader, maar is er tot nu toe goed in geslaagd om een groot aantal dorpsprojecten uit te 
voeren, waarin onderwijs, gezondheidszorg en voedselzekerheid een belangrijke plaats innemen. 
 
God uit Nederland? 
Om de tien jaar wordt er in ons land een onderzoek verricht onder de titel: ‘God in Nederland.’ De resultaten zijn niet 
bemoedigend voor het kerkelijke christendom. Wat zijn de cijfers? Waar ligt het aan? Hoe kijken we naar de toekomst? 
Hierover houdt ds. Stephan de Jong een inleiding op maandagavond 15 oktober in De Hoekstien. Aanvang 20.00 u. 
 
Tsjerkekuier 21 oktober a.s. 
Volgende week zondagmiddag 21 oktober a.s. is de tweede Tsjerkekuier. Wandelen, gesprek, stilte en gebed. Loop een 
uurtje mee! We beginnen om 15.00 u. en het start- en eindpunt is de Hoekstien. 
 
Agenda: 
15 oktober:  God uit Nederland? 
16 oktober:  Lydia 2 
17 oktober:  Kerkenraad en plaatselijk beraad 
19 oktober:  PCOB 
21 oktober:  Tsjerkekuier 
 

Zondag: De Fontein: De Hoekstien Dienst van Schrift en Tafel: De Haven 

datum en tijd  21 oktober: 09.30 uur 09.30 uur Zie andere kerken 

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

Organist: Andere muzikanten Mw. T. Wiersma  

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk 
 

Diaconie en kerk 
Avondmaalscollecte 

 

 
 

Herfst 
 

Bladeren die dwarrelen 
en dansen heen en weer 
ze ritselen en fluisteren 
de naam van onze Heer. 

 
Ze danken Hem voor ’t leven 

dat Hij aan hen gaf 
voor kleuren en voor schoonheid 

die er in hen was. 
 

Voor het wisselen der seizoenen 
voor het komen en het gaan 

voor de schoot van moeder aarde 
waar ze weer tot stof vergaan. 

 
Voor het ontstaan van wéér nieuw leven 

uit wat dor leek, droog en dood 
voor die hoop aan ons gegeven 
o mijn God, wat bent U groot! 

 


