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Jaargang 8, week 40: De Fontein: De Hoekstien School en kerkdienst: De Haven 

Datum en tijd 30 sept: 2018: 09.30 uur 11.00 uur Zie andere kerken 

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

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

Lied voor de dienst: 841: 1,3 en 4 841: 1,3 en 4  

Schriftlezing: I Koningen 3,16-28   

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag is er in de Hoekstien om 11.00 u. een 
school-kerkdienst in samenwerking met de Stapstien. Het thema is: ‘Prestaties’ 
 
Liederen in de Fontein: Lied 841: 1, 3 en 4- Psalm 84: 1 - Psalm 84: 2 - Lied 218: 1,2,5 - Lied 313: 1,5 - Psalm 84: 3,6 - 
Lied 422: 1,2,3 
Liederen in de Hoekstien: deze liederen worden  geprojecteerd met de beamer. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
fam Weyma-Keulen en 
mw. Anepool, Oudemirdum   en worden gebracht door: fam. V.d. Veen en fam. Smink; 
fam. A.Bekedam-Koersen, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. F. Eppinga; 
Dhr. S .Piersma , Sondel   en worden gebracht door: fam. F. Veltman. 
 
Pastoraat. 
De heer P. Klompmaker is opgenomen in zkh Tjongerschans,Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen. Afd 2 
 
Diaconie collecte zondag 30 sept Schoolsgezinsdienst: Schoolgeld voor weeskinderen 
(ivm school en kerkdienst in de Hoekstien wijkt het doel van deze collecte af van wat er in het kerkblad vermeld 
staat. Deze collecte wordt gehouden tijdens beide diensten ) 
Help de weeskinderen in Tenende naar school! 
In het Tanzaniaanse Tenende (in de grensstreek bij Malawi) wonen veel aidsweeskinderen. Meestal worden zorgt een 
oma of een tante wel voor ze, maar in het oerwoudachtige gebied is geen werkgelegenheid. Helemaal niet voor een oma 
of tante die naast haar eigen kinderen ook moet zorgen voor de kinderen van haar overleden broer, zus, neef of nicht. En 
ook zelf haar groenten moet verbouwen en dagelijks hele einden moet lopen met een zware emmer water op het hoofd. 
Geld voor school ontbreekt 
De mensen daar hebben geen elektriciteit of stromend water in hun lemen hutjes. 's Avonds is het al om half zeven 
helemaal donker. Stel je voor: geen lantaarnpalen, geen lampjes. Ja, soms een olielampje. De kinderen van Tenende 
willen dolgraag naar school, maar dat kost geld en, helaas, dat ontbreekt. Met als gevolg dat ze soms jarenlang niet naar 
school gaan. 
Met €50 kan één kind een heel jaar naar school 
Tijdens ons bezoek aan Tenende heeft men ons gevraagd deze kinderen te helpen en het mogelijk te maken dat ze naar 
school kunnen gaan. Dat willen wij graag doen! Maar wat is daar voor nodig? Per kind is € 50 nodig voor één schooljaar. 
Dit bedrag is nodig voor schoolgeld, schooluniform, schoolschoenen, schooltas, boekjes, pennen, potlood. 
Laat je hart spreken geef een weeskind broodnodig onderwijs! 
 
Diaconiecollecte Zondag 7 oktober 2018: Rabbi's voor mensenrechten – Israël. 
Juist vanuit de Joodse waarden van recht en gelijkheid is het nodig om op te komen voor de rechten van alle inwoners 
van Israël en de Palestijnse gebieden. Dat is het uitgangspunt van de beweging Rabbis for Human Rights (Rabbi’s voor 
mensenrechten). 
Rabbis for Human Rights willen de traditionele zorg voor vreemdelingen en zwakkeren in de samenleving effectief stem 
geven in de Joods-Israëlische gemeenschap. Duizenden vrijwilligers zetten zich in voor de beweging. Zo hebben ze een 
onderwijsprogramma voor dialoog binnen en tussen religies op scholen en universiteiten en militaire vooropleidingen voor 
dienstplichtigen. Ze steunen de samenwerking tussen arme Palestijnen en Russisch-Joodse immigranten in Wadi Ara 
waar de mensen samen werken aan verbetering van hun leefomstandigheden. Ook hebben ze een 
mensenrechtenprogramma in de Palestijnse gebieden (inclusief Oost-Jeruzalem).  
Voor Kerk in Actie is het werk van Rabbi’s for Human Rights een heel goed voorbeeld van het noodzakelijke bouwen aan 
bruggen tussen de Israëlische en de Palestijnse gemeenschappen. 
 
Orgelopnames “de Haven” te Sondel 
Afgelopen voorjaar zijn er orgelopnames gemaakt in “de Haven” te Sondel, ook zijn er foto’s en beeldopnames van het 
dorp Sondel gemaakt d.m.v. een drone. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Het orgel werd bespeeld door de bekende organist Gerk Venema. 
Dit orgelprogramma wordt uitgezonden op zondag 7 oktober 2018, verzorgd door Omrop Sudwest. 
De eerste uitzending is om 11.30 uur. De herhalingen vinden plaatst om 14.00, 16.30, 19.30 en 22.00 uur. 
De uitzendingen zijn te volgen op Ziggo Digitaal kanaal 40 en Ziggo Analoog kanaal 7. 
 
Kees Haringsma en Klaas Bergsma     Kerkrentmeesters van Sondel. 
 
Kloosterweekend 12-14 april 2019. 
Voor het kloosterweekend van 12-14 april in de Sint Adelbertabij te 
Egmond hebben zich nu acht mensen opgegeven. Dat is voldoende om 
het weekend door te laten gaan. Er is plaats voor twaalf deelnemers. U 
kunt zich dus nog opgeven. Dit kan tot en met 7 oktober a.s. De kosten 
bedragen € 100,00 p.p., dit voor alle maaltijden en twee overnachtingen 
in een eenpersoonskamer. 
 
Opgeven bij ds. Stephan de Jong: steph.jong@live.nl of 0514-593640. 
 
Agenda: 
1 oktober: Doegroep 
2 oktober: Moderamen 
 
Avond met dr. Cees den Heyer. 
In de loop der jaren heeft Cees den Heyer zich beziggehouden met vragen betreffende de betekenis van het leven en 
sterven van Jezus. Daarbij is duidelijk geworden dat zijn visie op de man uit Nazareth fundamenteel is veranderd. In zijn 
laatste publicatie: ‘Jezus, een mensenleven’ (Kampen 2017) volgt den Heyer een spannende weg terug naar de bronnen. 
Hierover gaat de lezing die hij bij ons zal houden. 
Dinsdag 2 oktober om 20.00 uur De Paadwizer  Dr. Cees den Heyer   Bertina Seffinga 605888  b.seffinga@gmail.com 
 

Zondag: De Fontein: De Hoekstien Fjoerstjinst: De Haven: 

Datum en tijd  7 oktober: Zie andere kerken 10.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  M.m.v. In his Name Dhr. H van Egmond 

Organist:  Géén kindernevendienst! Dhr. J. Eijkelenboom 

Collecte:  Israëldag en kerk Israëldag en kerk 
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