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Jaargang 8, week 36: De Fontein: De Hoekstien 

Opening en startzondag: 
De Haven: 

Datum en tijd 2 sept. 2018: Zie andere kerken 09.30 uur Zie andere kerken 

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

 

Organist:  Dhr. W. vd Wel  
Schriftlezing Richteren:  Diaconie en kerk  

Lied voor de dienst:  Lied 985  

Collecte:  Diaconie en kerk  

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze bijzondere dienst.  
Eindelijk weer kerken in de Hoekstien! Na de opening op 31 augustus jl. dan vandaag 2 september de eerste dienst. In 
deze startdienst van heel onze gemeente komt er een bijzondere gast langs met een belangrijke vraag. Wie het is, zult u 
wel merken. Na de dienst is er koffie, thee of limonade met een heerlijk gouden randje. Daarna kan iedereen 
kennismaken met enkele nieuwe activiteiten onder het motto “Nije Wyn”. Deze zullen dit najaar vanuit De Hoekstien 
starten: de Tsjerkekuier, de Tsjerkebios en de Stamtafel. Wat dit allemaal inhoudt? Kom proeven. Voor de kinderen is er 
een spelletjesprogramma. We beginnen om 09.30 uuur. Welkom weer in de Hoekstien! 
 
Liederen gaan vandaag via de beamer 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
Fam. Breimer-Groenhof en  
fam. de Zwart-Speerstra, Oudemirdum  en worden gebracht door: Jildou vd Zee en Geeske Hendriks. 
Mw. C.Hospes -Pietersma,Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. W. Feenstra. 
Dhr. W. Talsma, Sondel   en worden gebracht door: mw. T . Hogeterp–Smits. 
 
Pastoraat. 
Dhr. S. Bouma, Oudemirdum  de Stinzen kamer 11. de Ielanen Harste 11, 8602 JX  Sneek. 

(bedankt voor alle belangstelling maar nog geen bezoek nog svp) 
Dhr. B. Schotanus uit Balk is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis 
 

Huwelijksjubileum. 
Familie T. en T. Meesters-Pereboom, Nijemirdum zijn op 3 september a.s. 25 jaar getrouwd 

 

Doop. 
Op 9 september a.s. wordt Gerbrich Iepie gedoopt, dochter van Johannes en Corrie Beuckens en zusje van Jorrit en 
Redmer uit Nijemirdum. Het wordt de eerste doopdienst in de vernieuwde Hoekstien. 

 

Overlijdensbericht. 
Op vrijdag 24 augustus jl. is overleden de heer Joop Verkaik in de leeftijd van 68 jaar. 
De afscheidsdienst vond plaats op zaterdag 1 september vanuit de Hoekstien te Nijemirdum 

 
Diaconiecollecte Zondag 2 september Geen kinderarbeid in de textielindustrie - India  
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met 
hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de 
meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden 
van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op 
school te krijgen.  
amen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze 
cirkel van armoede te doorbreken.  
SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en 
straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat 
de thuissituatie verbetert. 
Wat kan SAVE met uw bijdrage doen? 
Per jaar zorgen dat 500 kinderen in Tirupur naar school gaan en niet hoeven werken. 
Per jaar 125 kinderen overbruggingsonderwijs bieden. 
Per jaar 200 leerkrachten bereid vinden om mee te werken aan de afschaffing van kinderarbeid. 
In Tirupur kinderarbeidvrije zones opzetten, buurten waar het niet meer wordt geaccepteerd als een kind niet op school 
zit. 
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Kinderen opsporen kost 2.100 euro per jaar (500 kinderen, 4,25 euro per kind). 
Een jaar overbruggingsonderwijs voor 25 kinderen kost 3.000 euro per jaar (120 euro per kind). 
Tijdelijke opvang voor 50 kinderen die niet bij hun familie kunnen zijn kost 11.000 euro per jaar (650 euro per kind). 
Beleidsbeïnvloeding kost 4.000 euro per jaar. 
 
Zaterdag 8 september is er Open Monumentendag. 
De bazaarcommissie heeft weer een verkoopstand bij de PKN ONS “de Fontein” in Oudemirdum.  
We bevelen een bezoekje aan deze stand van harte aan. 
Namens de Bazaarcommissie. 
Janny Poorte 
 
Agenda: 
Doegroep: Woensdag 5 september a.s. beginnen we weer met de doegroep. 

Vanaf 19.45 uur zijn jullie  van harte welkom in de lokalen van de Hoekstien  te  Nijemirdum . 
 

Zondag: De Fontein: De Hoekstien 
Dienst van schrift en doop: 

De Haven: 

datum en tijd 9 september: 09.30 uur 11.00 uur Zie andere kerken 

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

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

Extra collecte: Diaconie en kerk CvK Diaconie en kerk CvK  

 
Op website en facebook staan weer nieuwe foto’s van verschillende aktiviteiten. 
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