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Jaargang 7, week 27: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd 2 juli 2017: 09.30 uur 19.30 uur zie andere kerken 

Voorganger: ds. R.Praamsma ds. P.van Commenee  

Organist: mevr. T.Wiersma mevr. J.Bekedam  

Collecten: diaconie en kerk diaconie en kerk  

 
Mededelingen. 
Goedemorgen en goedenavond gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag is er in de Hoekstien om 19.30 uur dienst ,voorganger ds. P.van Commenee uit Balk  
muzikale medewerking van de familie Hospes 
 
Beroepingswerk. 
Tijdens de bijzondere goede gemeenteavond van 28 juni jl. hebben de aanwezige gemeenteleden unaniem 
ingestemd met de door de beroepingscommissie voorgedragen te beroepen predikant. Uiteraard heeft de 
kerenraad dan ook het voornemen om een beroep uit te brengen op ds. S. de Jong uit Bussum. 
 
Volgende week zondag is er om 11.00 uur dienst in de Fontein. Van 10.00 - 10.45 uur is er koffiedrinken in de 
kerk. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
Fam. B. Massink-Jansen en  
dhr. R. Feenstra, Koudum  en worden gebracht door: fam. P.de Jong en fam. J.Breimer. 
Mw. J.de Jong-v.d.Goot, N’dum en worden gebracht door: fam. A.Bekedam. 
Dhr. G. Hoekstra, Sondel  en worden gebracht door: mw. F. Brouwer. 
 
Pastoraat. 
Dhr. P. Westra, Oudemirdum  MCL afdeling 7 kamer 7.,H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden. 
Dhr. G. Hoekstra, Sondel   is opgenomen en weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. 
 
Huwelijksjubileum. 
Der heer. Joop en mevrouw Annoesjka de Vries- van der Goot, Nijemirdum zijn op maandag 3 juli 25 jaar 
getrouwd. 
 
De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor:  Steun mensen met een handicap in Myanmar. 
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij 
nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) is een 
partnerorganisatie van Kerk in Actie die zich inzet om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor 
mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. 
TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel geestelijk als 
lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door het geven van vaktrainingen, het verstrekken van microkredieten en 
het motiveren van bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen 
met een handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als 
volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.  
Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om 
een eigen bedrijf te starten. 
Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, met behulp van een 
microkrediet een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen. Doet u ook mee? 
 
De diaconiecollecte van zondag 9 juli 2017 is bestemd voor: 
Betere voedselvoorziening door duurzame landbouw - Indonesië  
Bijna 40% van de kinderen op Java hebben verschijnselen van chronische ondervoeding. De oorzaak is 
verrassend: teveel rijst op het menu. De Javanen overwaarderen rijst; ten koste van de traditionele en 
gezondere voeding. Maar de rijstoogst mislukt regelmatig waardoor prijzen stijgen, en dat maakt de 
voedselsituatie van de Javaanse gezinnen kwetsbaar. De organisatie Trukajaya keert het tij door het geven 
van voedings- en gezondheidsvoorlichting en landbouwhulp. 
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Organische landbouw. 
Trukajaya is de diaconale organisatie van de Javaanse kerk (GKJ). Kerk in Actie steunt het werk dat 
Trukajaya doet voor de plattelandsgemeenschappen. In het dorp Lembu leerde Trukajaya de boeren hoe zij 
landbouw bedrijven met respect voor het milieu en de Javaanse traditie. De boeren maken zelf compost en 
houden rundvee voor hun eigen biogasinstallaties. Dertig vrijwilligers helpen de gezinnen om hun 
voedselpatroon te veranderen. 
 
Dankzij het werk van Trukajaya staat er bij de gezinnen in Lembu weer een gezonde maaltijd op tafel. Er is 
genoeg voedsel voor iedereen en bovendien hebben de boeren meer inkomen. Trukajaya breidt dit project 
graag uit naar andere dorpen. 
 
Website en facebook: Houdt website en facebook in de gaten, deze proberen we zo “up to date”  mogelijk te 
houden. Foto’s van de laatste fjoerdienst vindt u op de website  bij “diensten” onder het kopje “fjoer” 
Ook de foto’s van de bedankavond en overstapdienst kunt u vinden op website en facebook. 
 
Als u de website niet kunt ontvangen komt dit vaak omdat er aan gewerkt is. 
Als u via google het website adres opnieuw intypt lukt het weer.     
 
Lied voor de dienst: “ Een mens te zijn op aarde” – lied 807: 1 en 2 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 
Zondag: De Fontein koffiedrinken 

voor de dienst: 
De Hoekstien: De Haven,dienst van 

Schrift en Tafel: 

datum en tijd 9 juli: 11.00 uur zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: ds.K.den Hartog  ds. M.Wildeman 

Organist: mevr.J.Bekedam  mevr. A.de Boer 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

extra Avondmaalscollecte:   Avondmaal 

 
Agenda: 
Dinsdag 4 juli Moderamen 


