Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel

Jaargang 8, week 43:
Datum en tijd 28 okt. 2018:
Voorganger:
Organist:
Lied voor de dienst:
Schriftlezing:
Collecte:

De Fontein ; Koffiedrinken v d dienst:
11.00 uur
Ds. H.G. Rozendaal
Mw. A. de Boer

De Hoekstien:
Zie andere kerken

Diaconie en kerk

www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
De Haven:
09.30 uur
Ds. Y. Slik
Mw. T. Wiersma

Diaconie en kerk

Mededelingen.
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst..
Vandaag is er van 10.00- 10.45 uur koffiedrinken voor de dienst in de Fontein.
Volgende week zondag 4 november is er om 10.30 uur weer een Fjoerdienst in Nijemirdum. Fekke Bandstra zal
verschillende bijbelteksten bespreken die gaan over de werkzame kracht van De Heilige Geest!
Ben je nieuwsgierig over zijn uitleg? We hopen jou/u die zondag graag te ontmoeten!
Bloemengroet.
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar:
dhr P. Klompmaker en naar
mw. W. Dijkstra, Oudemirdum
en worden gebracht door:
mw. G. Pietsersma–van Dijk, Nijemirdum
en worden gebracht door:
dhr. Jan Boschma, Sondel
en worden gebracht door:
Pastoraat.
Dhr. W. Koopman, Oudemirdum
Mw. H. D. van Scharrenburg–Schot O’dum
Dhr. S. Langeraap, Oudemirdum

Jenny Uittenbogaard en fam. Westra;
mw. T. Veen;
fam. F. Smits.

Antoniuszkh Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek.
Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward.
de Flecke, Midstraat 10, 8501 AP Joure.

Huwelijksjubileum.
Op DV dinsdag 30 oktober a.s. zijn de heer en mevrouw Tjeerd en Grietje Verf-Abma Oudemirdum 50 jaar getrouwd.
Diaconiecollecte Woensdag 7 november “Dankdag voor gewas en arbeid”
Bijen en zaaigoed voor vrouwen in Zuid-Soedan - Zuid-Soedan
Het leven van veel vrouwen in Zuid-Soedan lijkt uitzichtloos. Er woedt al jaren een burgeroorlog in het land. Bovendien
lijden vrouwen onder discriminatie en armoede. Bijen en zaaigoed helpen kwetsbare vrouwen nu aan een inkomen.
Vrouwen die in armoede leven in Zuid-Soedan, staan elke dag voor de vraag hoe ze hun kinderen moeten voeden en
kleden. Vaak verbouwen ze op kleine schaal voedsel om te verkopen en zo wat extra’s te verdienen voor hun gezin.
Om hun inkomen te vergroten, volgden de meest kwetsbare vrouwen in het stadje Maridi landbouwtrainingen van het
Environmental Rehabilitation Program (ERP), partner van Kerk in Actie. Ook ontvangen ze zaaigoed, zodat ze meer
kunnen verbouwen en oogsten.
Dit jaar traint ERP bovendien honderd vrouwen in het houden van bijen. De vrouwen krijgen eigen bijenkorven en leren
hoe ze honing kunnen verwerken en verpakken. De vrouwen verkopen de oogst en de honing, dit betekent een
broodnodige aanvulling op hun gezinsinkomen. Doel van het ERP is dat de vrouwen hun armoede met 80 procent
kunnen terugdringen.
Bid voor de bevolking van Zuid-Soedan.
Agenda:
29 oktober:

Diaconie

Zondag:
Datum en tijd 4 november:
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:
Zie andere kerken

De Hoekstien, Fjoerstjinst:
10.30 uur
Ds. F. Bandstra, Warns
Diaconie kerk

De Haven:
09.30 uur
Ds. S. de Jong
Dhr. W. vd Wel
Diaconie kerk

Kijk op website en facebook voor de nieuwste foto’s rond bazaar en school/kerkdienst
www.pkn-ons.nl

www.facebook.com/pknONS

