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Jaargang 9 week 5: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 27 jan.2019 09.30 uur Tsjerkekuier om 15.00 uur 11.00 uur 

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

Organist: mw.T.Wiersma Bij gladheid geen kuier. mw.T. Wiersma 

Lied voor de dienst: Lied 280: 1, 2 en 7  Lied 280: 1, 2 en 7 

Schriftlezing: Lucas 4: 14-21  Lucas 4: 14-21 

Collecte: Diaconie, kerk  Diaconie, kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
Volgende week 3 februari is er om half 11 weer een fjoerdienst te Nijemirdum 
Ds Maartje Wildeman is de voorganger met als gastspreker Karel Eykman. Hij zal verhalen en gedichten voordragen uit 
zijn eigen boek: Vrij als de vogels! De Bergrede van nu. Tevens het thema van deze dienst. We hopen weer op een 
mooie dienst en willen u graag ontmoeten op 3 februari. 
 
Te zingen liederen: Lied 280: 1, 2 en 7 - Lied 84: 1 - Lied 84: 2,5 - Lied 146c: 1,7 - Lied 534: 1,2,3,4 

Lied 755: 1,2 - Lied 769: 1,6. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw. Janke de Jong-Hoekstra  en 
mw. Gerrie v Lohuizen-Peppelman, O’dum en worden gebracht door: fam. J. Breimer en fam. P. Strikwerda; 
dhr. G. Beukens, Nijemirdum   en worden gebracht door: fam. J. Luinenburg; 
mw. A. Bosma-Jorritsma, Sondel  en worden gebracht door: fam. Fr. Smits. 
 
Pastoraat. 
Dhr. P. Trinks Sondel  is opgenomen geweest en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Mw. I. Veltman-de Vries, Oudemirdum  is opgenomen in Tjongerschans, 8441 PW  HEERENVEEN. 
 
Diaconiecollecte vandaag: Kinderarbeidvrije zones in West-Kenia – Kenia. 
Kinderarbeid komt veel voor in Kenia. Ongeveer een kwart van alle kinderen tussen de 5 en 14 jaar in Kenia moet werken 
onder slechte omstandigheden. Drie Keniaanse organisaties zetten zich in voor kinderarbeid vrije zones in het westen 
van Kenia. 
Kinderarbeid in Kenia 
Jongens vanaf 10 jaar doen zwaar en gevaarlijk werk als dagloners: zand sjouwen, stenen hakken, werken in 
goudmijnen, assisteren bij het vissen. Meisjes belanden soms in de prostitutie. Daarnaast helpen veel kinderen hun 
familie in het huishouden of boerenbedrijf. Hierdoor kunnen ze niet of slechts een paar jaar naar school. Zo krijgen deze 
kinderen geen kans om zich te ontwikkelen en uit de spiraal van armoede te komen. 
Zes kinderarbeidvrije zones in West-Kenia 
Drie Keniaanse organisaties zetten zich samen in om zes kinderarbeid vrije zones op te richten in het westen van Kenia. 
In een kinderarbeid vrije zone wordt met alle betrokkenen afspraken gemaakt om kinderarbeid te bestrijden. Kinderen, 
ouders, leerkrachten, dorpsleiders, religieuze leiders, ambtenaren, politici en werkgevers gaan er samen voor zorgen, dat 
alle kinderen in hun regio naar school gaan.  
 
Tsjerkekuier op zondag 27 januari a.s. 
We maken weer ruimte voor wandelen, stilte, gesprek, teksten, gebed en liederen.  
Vertrek vanmiddag om 15.00 uur  vanuit de Hoekstien. ( bij gladheid gaat de kuier  
niet  door!) 
 
 
"Oude" kerskaarten en postzegel inzamelingsactie. 
In januari staan in onze 3 kerken dozen waarin u uw oude( kerst)kaarten en postzegels kunt 
inleveren. 
De (kerst)kaarten worden ingezameld voor Cystic Fibrosis (CF, taaislijmziekte). Ook kunnen oude 
postzegels en oude ansichtkaarten ingeleverd worden in de doos bij de oude kerstkaarten. 
Hoe meer kaarten en postzegels hoe beter!!!!! 
 
De bloempotten van de bloemengroet in Oudemirdum en Sondel mogen voortaan bij de diakenen gebracht worden. Ze 
kunnen niet meer naar Pluk gebracht worden. 
 
De diaconie. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Stamtafel: niet op 30 januari maar op 6 februari a.s. 
De volgende stamtafel is verschoven naar 6 februari. Te gast is dan Cees Buisman uit Balk. Hij is hoogleraar in 
Wageningen en heeft een eigen kijk op de milieuproblematiek. Cees Buisman maakt zich niet zozeer zorgen over de 
CO2-uitstoot, maar meer over de toekomstige beschikbaarheid van voldoende drinkwater. Toch is zijn visie positief, 
getuige de titel van zijn recente boek: 'De mens is geen plaag'. 
Datum en tijd: woensdagavond 6 februari, 20.00 uuu. Plaats: De Hoekstien. 
 
Agenda: 
Maandag 28 januari: ouderlingen 
Dinsdag 29 januari: groothuisbezoek 20.00 uur 
Donderdag 31 januari: groothuisbezoek 14.00 uur en 20.00 uur 
 
Stamtafel is verschoven van 30 januari naar 6 februari a.s. 
 

Zondag 3 februari: De Fontein: De Hoekstien Fjoertsjinst: De Haven: 

Tijd: Zie andere kerken 10.30 uur 9.30 uur 

Voorganger:  Ds. M. Wildeman 
Mmv Karel Eykman 

Ds. Y. Slik 

Organist:   Dhr. W. vd Wel 

Collecte:  Diaconie en kerk Diaconie en kerk 

 
 

Kijk op website en facebook voor de nieuwste foto’s: 
www.pkn-ons.nl  www.facebook.com/pknONS 
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