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Jaargang 9, week 40: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 29 sept. 09.30 uur Zie andere kerken 11.00 uur 

Voorganger: Ds. A. Bouman  Ds. A. Bouman 

Organist: Mw. J. Bekedam  Mw. J. Bekedam 

Lied voor de dienst: Lied 715  Lied 715 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
 
Lied voor de dienst September – lied 715 “Zoals de halmen buigen in de wind” 
De maand september is de oogstmaand vandaar dat het lied voor de dienst deze maand uit de rubriek ‘oogst’ afkomstig 
is. Het is een oorspronkelijk Frans lied. De mens wordt in dit lied vergeleken met wuivend graan, dat naar alle kanten 
waait, soms door elkaar geschud wordt; kortom in beweging gezet door de Geest van God die is als de wind en die 
maakt dat ons bestaan wordt tot een goede oogst. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
fam. Weyma-Keulen en 
fam. Wildschut-de Hey, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam Strikwerda en J. Rienstra; 
mw. T. Baas -Kortstra en 
fam. J.de Jong -v d Goot, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. J. Buma en Hendrikje Runia; 
mw. Nelie de Vries, Sondel   en worden gebracht door: fam. F. Veltman. 
Vorige week zijn er ook bloemen naar dhr. A.Rozema Nijemirdum gegaan. 
 
Pastoraat. 
Mw. W. Dijkstra, Oudemirdum  verblijft tijdelijk De Finke 8723 CC Koudum, 2e etage, kamernr 21. 
Dhr. G.A. Runia, Nijmirdum  is thuis gekomen uit het ziekenhuis. 
Mw. A. Osinga- Van Dijk, Sondel it Menniste Skil, Laag Bolwerk 12. 8701 KP Bolsward. 
 
Diaconiecollecte 29 september: Bouw de kerk in Syrië weer op. 
Bĳna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. 
Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners 
terug en beginnen ze met het herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbĳ belangrĳker dan hun huis. 
De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk 
betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. 
Daar helpen we graag aan mee! Samen zĳn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bĳ het herstellen van 
hun kerk. Doet u mee? In de derde week van september organiseert Kerk in Actie een landelĳke actieweek om mee te 
helpen aan het herstel van kerken in Syrië. 
 
Diaconiecollecte 6 oktober: Nieuwe kansen voor straatkinderen – Oeganda. 
 
Agenda: 
Maandag 30 september:  Reisverhaal van Yme en Tineke Hoekstien 
Dinsdag 1 oktober:  19.45 uur. Doe groep. 
Donderdag 3 oktober:  Tienerdiscussiegroep. 
 
 
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u / jij info posters van de fjoertsjinst en de jeugdclubs. 
 

Zondag 6 oktober: De Fontein: De Hoekstien: Fjoertsjinst De Haven: 

Tijd:  10.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  Ruurd Walinga Ds. T.T. Osinga 

Organist:   Dhr. W vd Wel 

Collecte:  Diaconie en kerk Diaconie en kerk 

 

Kijkt u ook op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pknONS 
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