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Jaargang 9 week 2, 6 januari: De Fontein: De Hoekstien, Fjoertsjinst: De Haven: 

Datum en tijd: 09.30 uur 10.30 uur Zie andere kerken 

Voorganger: Mw. L. Versluis   

Organist: Dhr. W. vd Wel Mmv “Sjem”  

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

Schriftlezing: Jes. 60: 1-6  math 2: 1-6   

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag is er een Fjoertsjinst in de Hoekstien: Het nieuwe jaar willen aftrappen met de gospelband 'Sjem'. 
Omdat de dienst geschikt is voor jong en oud blijven de kinderen van de nevendienst in de kerk, er is dus geen 
kindernevendienst. Er is wel oppas voor 0-4 jaar.  
Wij als fjoercommissie hopen u/jij vandaag weer te ontmoeten om 10:30 uur in de Hoekstien te Nijemirdum. Bent u 
nieuwsgierig naar Sjem? Neem dan alvast een kijkje op www.sjem.nl 
 
Te zingen liederen De Fontein: lied 72: 1 en 2 - lied 72: 6 en 7 – lied 305 - lied 444 - lied 528 – lied 473 - lied 419. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw. de Jager-Halma en 
fam. Rauwerda-vd Ploeg, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam R. Koopmans en fam. J.Douma; 
fam. B. Schotanus-de Vries, Nijemirdum en worden gebracht door: fam. J. Draaijer; 
dhr. Heert de Vries, Sondel   en worden gebracht door: mw. P. Smink. 
 
Pastoraat. 
Mw. T. Kuiper–Van der Wal, Oudemirdum is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 

Huwelijksjubileum. 
De heer en mevrouw P. en J. Veltman-Bultsma Sondel zijn 11 januari 45 jaar getrouwd. 

 
Diaconiecollecte Zondag 6 januari 2019 De school van onze dromen – 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. 
 
"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. 
 
De diaconie. 
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Agenda: 
Dinsdag 8 januari: Moderamen 
Woensdag 9 januari: Diaconie 
 

Zondag 13 januari: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: Zie andere kerken 09.30 uur 11.00 uur 

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

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

Collecte: 
Extra: 

 Diaconie en kerk 
CVK 

Diaconie en kerk 
CVK 

 
 

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

 
 
 
Zegenbede 
 
God zal met je meegaan 
als licht in je ogen 
en lamp voor je voet, 
als hand op je hoofd 
en arm om je schouder, 
als baken bij ontij 
en verte die wenkt, 
als groet op je lippen 
en hoop in je hart, 
als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat 
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