
 

 

 
www.pkn-ons.nl 

nieuwsbriefons@gmail.com 

Jaargang 7, week 30: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd 23 juli 2017: 09.30 uur 11.00 uur zie andere kerken 

Voorganger: ds. M.Wildeman ds. F.J.Hirs  

Organist: mevr.A.de Boer mevr. T.Wiersma  

Collecten: diaconie en kerk diaconie en kerk  

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag is er nog kinder-nevendienst  de 1e keer na de vakantie is zondag 3 september a.s.  
In de Fontein is er vandaag een zangdienst met uitsluitend liederen uit de Johannes de Heer bundel. 
 
Tijdens de zomervakantie is er geen kinder-nevendienst. In de Fontein en Hoekstien is WEL oppas in de Haven NIET!! 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
dhr. J.Kuiper en naar Bos en Meerzicht  en worden gebracht door: fam.G. Schra en fam. A. Hoogland. 
dhr. I.de Jong, Balk    en worden gebracht door: fam. Y. Wiersma. 
dhr. G. Dijkstra, Sondel    en worden gebracht door: mw. T. Hogeterp. 
 
World Servants HA 117. 
Dinsdagavond zijn Hendrik-Carl Hospes en Wesley Schaper vertrokken vanuit Utrecht naar Haiti voor hun World 
Servants avontuur. Ze zijn per bus vertrokken naar Parijs en stappen daar op het vliegtuig naar Haiti. Wie hen wil volgen 
ga naar de website van World Servants en klik naar project HA 117. Wij wensen Hendrik-Carl en Wesley veel succes en 
plezier met het werk dat ze gaan doen, het bouwen van schoollokalen. 
 

De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor:  
Karamojong kinderen naar huis en naar school - Oeganda  
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en krijgen 
dagelijks te maken met geweld. Zes partners van Kerk in Actie hebben de handen in één geslagen en werken samen met 
de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken contact met hun familie, helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd 
en begeleiden kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en het kind stabiliteit 
en toekomst bieden. 
Draag bij aan een nieuw leven voor de straatkinderen in Kampala 
 

• Contact leggen in Kampala en overleg met familie kost 130 euro per kind. 
• Opvang in Kampala en voorbereiding op terugkeer naar Karamoja kost 225 euro per kind. 
• Het opsporen van familie in Karamoja en voorbereiding op de terugkomst kost 40 euro per kind. 
• Een begeleide reis van Kampala naar Karamoja kost 80 euro per gezin. 
• Eerste hulp bij opbouw van nieuw leven in Karamoja (voedsel en start van eigen landbouw activiteiten) kost 330 

euro per gezin. 
• Juridische hulp voor slachtoffers van geweld kost 200 euro per slachtoffer. 

 
Website en facebook: Houdt website en facebook in de gaten, deze proberen we zo “up to date”  mogelijk te houden.  
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: “ Dit is een morgen als ooit de eerste” – lied 216 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 30 juli: 09.30 uur zie andere kerken 11.00 uur 

Voorganger: ds. M.Mook  ds. P.F.Boomsma 

Organist: mevr. T.Wiersma  mevr. A.de Boer 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

Vijverdienst 19.30 uur: ds. W.M.Schinkelshoek   

m.m.v.: Gaasterlands koperkwartet   
 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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