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Jaargang 8, week 4: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 21 januari 2018: 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 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
Vandaag begint de dienst in de Fontein 11.00 uur. Van 10.00 -10.45 uur is er dan gelegenheid om met elkaar 
koffie/thee/limonade te drinken. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
fam. J. Ruiter-Schra en 
dhr. G. Visch, Oudemirdum  en worden gebracht door: Ruurdtje Bovee en Jelle Piet en Ciska Rienstra. 
dhr. Th. Stoker, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. J. Luinenburg. 
mw. H. Trinks-Jonkman, Sondel en worden gebracht door: mw. J. Zandstra. 
 
Pastoraat:  
mevr. J.Wybrandi, is verhuisd naar huize Bos en Meerzicht k 27 Oudemirdum 
 
Huwelijksjubileum. 
Op woensdag 17 januari jl. waren de heer en mevrouw Johannes en Tjitske Ruiter-Schra 60 jaar getrouwd. 
 

Donderdag 1 februari a.s.: 
precentatie GRANNIES2GRANNIES HUIZENPROJECT IN OEGANDA in de Haven te Sondel. 

Donderdagavond 1 februari mogen wij bij u komen met een presentatie over Grannie2Grannies, huizenproject in 
Oeganda.  Het project is bij u/jou al bekend, wij mochten in maart 2017 de opbrengst van het 40 dagenboekje + de 
collecte van de bidstond al van u in ontvangst nemen! 
Op deze avond willen wij u  heel graag meer vertellen over ons project en laten u dan dia’s en een paar korte filmpjes 
zien. 
En we hebben veel te vertellen want……. we zijn in november met onze groep 15 dagen naar Oeganda geweest en 
hebben toen ook het project bezocht. 
Dat veel “beppen” daar dringend  een nieuw huisje nodig hebben, wisten we wel maar als je met eigen ogen ziet in wat 
voor krotjes ze moeten wonen en leven met hun kleinkinderen!   
  
Mijn collega beppe Yvonne Kentie en ik hebben veel zin om te komen en u/jou te ontmoeten 
En, ook heel belangrijk, er is die avond gelegenheid om mooie artikelen, gemaakt in Oeganda en door ons zelf,  te kopen! 
Wilt u meer weten, kijk dan op onze website; grannies2granniesfriesland.nl. 
  
Tot ziens in de Haven te Sondel. 
Geertje Jeeninga. 
  
 40 dagenkalender 
De afgelopen maanden  rond de jaarwisseling is er heel hard gewerkt aan het tot stand brengen van de  40-
dagenkalender 2018. 
Het thema is: ‘Ik zorg voor jou’  
De opbrengst van de 40-dagenkalender is dit jaar voor de Trijntje Beimers Stichting. Zij is vertrokken in 1953 vanuit Sint 
Annaparochie naar Tanzania om in de armste gebieden van dit land te gaan werken. Ze is er altijd gebleven en zette er 3 
missieposten op. Ze werd in eerste instantie gesteund door Afrika Zending, daarna door Dorcas, toen door het comité 
Trijntje Beimers en uiteindelijk de Stichting Trijntje Beimers. Sinds 2 jaar werkt deze Stichting samen met het 
Zendingsgenootschap Zeist.Het mag gerust een wonder genoemd worden dat sinds 1953 door donaties allerlei projecten 
gerealiseerd konden worden, zoals een ziekenhuis, een weeshuis, een ambachtsschool, evangelisatiewerk en 
landbouwprojecten.  
 
Trijntje Beimers stierf in 2006. Haar grootste wens was dat haar werk door zou gaan. De Stichting doet haar uiterste best 
om aan die wens te voldoen. Ze geeft lezingen en presentaties in kerken,  
bij verenigingen, clubs en scholen om het vuur brandende te houden. Dit alles om de ontwikkeling van de missieposten 
gaande te houden met als einddoel zo groot mogelijk financiële onafhankelijkheid van de posten. 
Onze contactpersoon is Anneke Witteveen. Wij bevelen dit project van harte bij u aan. 
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We hopen dat de 40-dagenkalender  begin februari klaar is voor de verkoop. 
De verkoop vindt plaats in de kerken voor of na de dienst van de Haven en Fontein 
op 5 en 12 februari. Ook is er verkoop aan huis in de drie dorpen. 
Sondel  Klaske Smink  Swaaigat 13  0514 854975 
Nijemirdum Coby Hospes  Lyklamawei 23  0514 571855 
Nijemirdum Diete Runia  Hoitebuorren 10 0514 571588 
Oudemirdum Janny Poorte  Wyldpaed 3  0514 572137 
De prijzen zijn: normaal exemplaar  € 3  groot exemplaar  € 5, groter lettertype. 
 
Als u er behoefte aan heeft om van te voren te bestellen, dat kan bij bovenstaande adressen en telefoonnummers. Ook 
kan de kalender bij u worden thuisbezorgd. De kalenders die in het winterwerkboekje zijn besteld in voorverkoop zullen 
ook thuis worden bezorgd. 
 
We kunnen deze 40-dagenkalender van harte bij u aanbevelen als leidraad in de 6 weken van voorbereiding die ons 
brengen bij Pasen. 
 
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  
 
 Lied voor de dienst: “ Omdat Hij niet ver wou zijn” – lied 528: 1, 2 en 3 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 
Agenda: 
dinsdag  23 januari kerkenraad 
 

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 28 januari: 09.30 uur zie andere kerken 11.00 uur 

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

Organist: dhr. J. Eijkelenboom  mw. T. Wiersma 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

 
 
Loop voor ons uit, Heer   om ons de rechte weg te wijzen 
Ga naast ons    om met ons uw vriendschap te delen 
Sta achter ons    om ons rugdekking te geven 
Wees onder ons   om ons bij vallen op te vangen 
Woon in ons    om ons de kracht te geven voor alledag 
Wees om ons    als een muur van liefde tegen zorg en angst 
Wees boven ons   om ons te beschijnen met uw zon en te verlichten met uw zegen. 
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