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Jaargang 9, week 42: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 20 oktober Zie andere kerken 11.00 uur 09.30 uur 

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

Organist:  Mw. T. Wiersma Mw. T. Wiersma 

Lied voor de dienst:  Lied 279 Lied 279 

Schriftlezing:  II Sam. 5,17-25 II Sam. 5,17-25 

Collecte: 
Extra: 

 Diaconie en kerk 
jeugd 

Diaconie en kerk 
jeugd 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
 
Volgende week zondag 3 november is er weer Fjoer! Jan Willem van Straten is de voorganger en familie Hospes zal de 
dienst begeleiden met prachtige muziek. Het thema is: Ont-moeten! Tot zondag om half 11 in de Hoekstien! 
 
Liederen in de diensten: Lied 279: 1,2,3 - Lied 131: 1 - Lied 131: 2,3 - Lied 704: 1,2,3 - Lied 321: 1,2,3,4 - Lied 321: 
5,6,7 - Lied 418: 1,2,3. 
 
Lied voor de dienst: Lied 279 “Met Koning David zingen wij”. 
Dichteres Joke Ribbers liet zich voor dit lied inspireren door Psalm 108. Deze psalm draagt als opschrift ‘Een lied, een 
psalm voor David’. In deze psalm gaat het om de nieuwe dag opgewekt te begroeten en daar speelt dit lied op in. De 
‘nieuwe dag’ is letterlijk het hoogtepunt (hoogste noot) van de melodie. Dat er altijd weer een nieuwe dag aanbreekt is 
volgens dit lied een passend beeld voor de wereldwijde trouw van God. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
mw. M. Bakker-Buma en 
mw. A. Anepool-Weersma, Oudemirdum en worden gebracht door: J. Uittenbogaard en fam. vd Veen; 
fam. Joh. Rienstra, Nijemirdum   en worden gebracht door: fam. T. Stoker; 
dhr. J. Smits, Sondel    en worden gebracht door: fam. G. Hoekstra. 
 
Pastoraat. 
Dhr. K.Rienstra, Nijemirdum  is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Mw. W. Dijkstra, Oudemirdum  verblijft tijdelijk De Finke 2e etage, kamernr 21  8723 CC Koudum. 
Mw. A. Osinga-Van Dijk, Sondel it Menniste Skil, Laag Bolwerk 12, 8701 KP Bolsward. 
 

Huwelijksjubileum. 
Op 1 november a.s. zijn Foppe en Lolkje Heeres–Haanstra te Sondel 40 jaar getrouwd. 

 
Diaconiecollecte 27 oktober: School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid – Oekraïne. 
Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite 
hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn. 
Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky had 
moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht, het 
personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de School of our 
Dream Vynnyky op om deze kinderen betere kansen te geven.  
Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze 
een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers. Het personeel leert 
om te gaan met de sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier 
ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen. 
Diaconiecollecte 3 november: Betrokken predikanten opleiden – Zambia 
In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en 
moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed 
theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In 
de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, 
voedselveiligheid, klimaatverandering.  
Beurzen voor 25 theologie-studenten 
Aan de theologische faculteit studeren zo’n 130 studenten, van negen verschillende kerkgenootschappen. 
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De helft daarvan zijn voltijds studenten, die in vier jaar tijd hun bachelor diploma proberen te halen. Deze studenten wonen 
– vaak samen met hun gezin – op de campus waar ook ons huis staat. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de beurzen 
van 25 theologie-studenten. Zambiaanse kerken waar de studenten stage lopen, bieden hen reiskosten en een bijdrage in 
hun levensonderhoud. De meeste studenten zijn man, maar er studeren ook steeds vaker vrouwen theologie. 
 
Vanmiddag is er weer de Tsjerkekuier! Start is om 14.00 uur. Vertrek bij de Hoekstien. 
 
Bijbelkring op woensdag 30 oktober: let erop dat we met ingang van komende woensdag van de ochtend naar de 
middag zijn gegaan, van 13.30 - 15.00 u. 
 
Agenda: 
27 okobert: Tsjerkekuie  14.00 uur 
28 oktober: Kerkberaad:  Fontein, Hoekstien en Haven kerkenraad 
30 oktober: Bijbelkring   13.30-15.00 uur!! 
1 november: jeugdclub per dorp 19.30 - 21.00 uur. 
 
 

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

Tijd: 9.30 uur 10.30 uur Zie andere kerken 

Voorganger: Ds. Y. Slik Ds. J. W. van Straten  

Organist: Mw. A. de Boer Mmv. Fam. Hospes  

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk   

Dankstond 6 november   19.30 uur  ds. M Wildeman. 
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