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Jaargang 8, week 17: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 22 april 2018: 11.00 uur zie andere kerken 09.30 uur dienst van Schrift en 
Tafel.(aan tafel) 

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

Organist: Dhr. J. Eijkelenboom  Dhr. J. Eijkelenboom 

lied voor de dienst: Lied 75: 1  Lied 75: 1 

Schriftlezing: Johannes 10:11-15   

Collecte: 
Extra collecte: 

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 
Haven  
In de Fontein is koffiedrinken voor de dienst vanaf 10.00 uur. 
 
Liederen De Haven: Lied 221: 1 - Lied 221: 3 - Lied 116: 1,3 - Lied 23b: 1,2 - Lied 340b (Apostolische geloofsbelijdenis) 
Lied 381: 1,2,4,5 - Lied 978: 1,4 
Liederen in de Fontein: Lied 221: 1 - Lied 221: 3 - Lied 116: 1,3 - Lied 23b: 1,2 - Lied 23b: 3,4,5 - Lied 978: 1,4 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
Fam. Boersma-Weiss en naar 
Mw. D. vd Zee-Sinnema, Odum  en worden gebracht door: Jappie en Murkje Breimer en Geeske Hendriks. 
R. Hoekstra-de Vries. Nijemirdum en worden gebracht door: mw. T. Veen. 
Mw. R. Walinga-Hoekstra, Sondel en worden gebracht door: fam. Bersma-Smink. 
 
Pastoraat. 
Dhr. G. Visch verblijft na opname in het ziekenhuis nu in Suderrige 8531 GN Lemmer. 
 
Huwelijksjubileum. 
Op maandag 23 april zijn de heer T en mevrouw A Stoker- vd Goot Nijemirdum 55 jaar getrouwd 
 
Diaconie collecte: Zondag 22 april 2018 
'Handen en voeten geven' aan boeren op Zuid Sumatra - Indonesië  
Om als boer te leven in Zuid Sumatra is niet eenvoudig. Veel boeren zijn arm en conflicten over land komen veel voor. 
Yabima leert boeren om voor hun rechten op te komen en hoe ze zo kunnen verbouwen dat hun land gezond blijft en de 
opbrengst van de gewassen toeneemt.  
Sommigen boeren wonen op grond waar de overheid hen graag ziet vertrekken, zodat grote bedrijven zich hier kunnen 
vestigen. Ze biedt weinig publieke voorzieningen om zo de boeren te ontmoedigen in de regio te blijven. Anderen zijn 
arm, omdat hun grond te weinig oplevert. 
Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid Sumatra, helpt kleine boerengroepen: ze biedt technische 
ondersteuning bij (ecologische) landbouwmethodieken; ze helpt hen spaar- en kredietgroepen op te zetten, zodat ze 
kunnen investeren in nieuwe zaden of karretje waarop ze hun producten kunnen verkopen. Daarnaast is Yabima 
begonnen met het opzetten van activiteiten voor mensen met verschillende religies en etnische achtergronden. Het 
aantal conflicten in hun regio is de laatste jaren toegenomen en graag wil Yabima van hun grote netwerk en goede naam 
gebruik maken om een tegenbeweging te starten. “Zuid Sumatra is een huis voor iedereen.” 
Henriëtte Nieuwenhuis is sinds 2011 uitgezonden als toerustingswerker naar Zuid Sumatra. Ze werkt daar voor de Gereja 
Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS), een partnerkerk van Kerk in Actie. De kerk wil diakenen versterken om de 
diaconie te transformeren van het uitdelen van geld of goederen naar bestrijding van de oorzaken van armoede. Onder 
andere in samenwerking met Yabima wil de GKSBS dit werk handen en voeten geven. Henriëtte ondersteunt de kerk 
hierbij. 
 
Website en facebook. 
Er staan allemaal weer nieuwe wetenswaardigheden en foto’s op Facebook en website. Zie bij “aktiviteiten” en 
“nieuws”op de website voor nieuwe foto’s. Nu ook foto’s van de broodmaaltijd. De foto’s van het knd worden op de 
website bij elkaar geplaatst. scrollt u/jij door naar onderen om alles te bekijken?  
www.facebook.com/pknONS/ of op de website: www.pkn-ons.nl  

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Agenda: 
Dinsdag 24 april: Moderamen 
Woensdag 25 april: Kerkrentmeesters 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
  

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 29 april: 09.30 uur Zie andere kerken 11.00 uur 

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

Organist: Dhr. W. vd Wel  Dhr W. vd Wel 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
 
 
 

 


