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Jaargang 9, week 8: De Fontein: De Hoekstien: (HA) De Haven: 

Datum en tijd: 17 februari 09.30 uur 11.00 uur Zie andere kerken 

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

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

Lied voor de dienst: Lied 530 Lied 530  

schriftlezing    

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 Hoekstien, dit is deze keer lopend.  
 
Volgende week is er koffiedrinken in de Fontein van 10.00-10.45 uur  
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
fam. C. Draaijer en 
mw. R. Stienstra, Oudemirdum  en worden gebracht door: A. en B. vd Veen en I. en W. Willie Smink; 
Dhr. F. Aukema, Nijrmirdum  en worden gebracht door: fam. P. Runia; 
mw.Tj Albada v/d Velde, Sondel en worden gebracht door: mw. J. Veltman. 
 
Pastoraat. 
Dhr. M. Hoekstra Nijemirdum is opgenomen geweest en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 

Tsjerkekuier 24 februari a.s. 
Volgende week zondag gaan we weer te kuieren door de natuur, met teksten en goede gedachten. Vertrek om 15.00 u. 
bij De Hoekstien. 
 
Diaconiecollecte vandaag: Noodhulp & rampenpreventie in Ethiopië. 
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar tijdens de zomer van vorig jaar hadden we ook in Nederland te maken 
met veel droogte. Voor ons een uitzonderlijke situatie, die tot discussie leidde. In Ethiopië zijn dat soort gesprekken aan 
de orde van de dag. Zeker nu het klimaat verandert en de regenonregelmatiger valt. Daardoor is het nóg veel belangrijker 
om: 

• héél zuinig om te gaan met water en vruchtbare grond; 

• om de juiste zaden en landbouwmethoden te gebruiken; 

• om ook wat geld te verdienen voor tijden van nood; 

• en om goed te weten wanneer regen wel of niet valt.; 
In Ethiopië ondersteunen lokale partners van Kerk in Actie boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de 
klimaatverandering: 

• ze leren over irrigatie en het behoud van vruchtbare grond; 

• ze krijgen zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hoe ze die moeten verbouwen; 

• ze leren geld sparen en verdienen met kleine handeltjes; 

• ze worden gewaarschuwd voor extreme droogte en hevige regen, zodat ze weten wanneer ze het beste kunnen 
planten en oogsten.In Nederland kijken wij vaak op buienradar om te zien wanneer we niet nat regenen. Maar 
voor boeren en boerinnen in Ethiopië betekent deze (weers)informatie het verschil tussen zelfstandig overleven 
of afhankelijk raken van noodhulp. 

Heel belangrijk dus, dat ze daar toegang toe krijgen! 
Helpt u mee? Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië om beter voorbereid te zijn voor de 
klimaatverandering én andere noodhulpprojecten van Kerk in Actie. 
 
Agenda: 
Maandag 18 februari:  Kerkenraad 
Zondag  24 februari:  Tsjerkekuier 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Zondag 24 februari: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: 11.00 uur Zie andere kerken 09.30 uur 

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

Organist: Mw. A. de Boer  Mw. A. de Boer 

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk 
Jeugd 

 Diaconie en kerk 
Jeugd 

 
 

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