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Jaargang 8, week 2: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 7 januari 2018: 10.30 uur zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: ds. S. Bakker  ds. J. Hannesen 

Organist:   dhr. W. v.d.Wel 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

extra collecte: C.v.K  C.v.K 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
 
Vandaag is er Fjoertsjinst in de Fontein: in deze Fjoerdienst gaat het over gehoorzaamheid in het geloof, dat wil 
zeggen dat je de voorrang geeft aan wat je geloof je ingeeft bij beslissingen in je leven. We behandelen dit in een 3-luik, 
die begint met horen,  tot je nemen en er vervolgens  iets mee doen. 
ds. Sjoerd Bakker is deze dienst de voorganger. 
 
Volgende week zondag 14 jan is er in de Haven een dienst van schrift en Tafel : lopend. 
 
Bloemengroet: 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
fam. Molenaar-Nanninga en naar 
mw.S. Op de Hoek-de Vries, Oudemirdum en worden gebracht door: fam. H. Smink en fam.J. Hoekstra. 
mw. T. Veen-Stegenga, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. P. Rienstra. 
fam. Haringsma-Atsma, Sondel   en worden gebracht door: mw. J. Veltman. 
 
Pastoraat. 
mevr. J.Wybrandi , Oudemirdum  Mariënakker kamer 205 8711 CB  Workum. 
 
Vandaag  is de diaconiecollecte bestemd voor: 
Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra- Ghana 
In Ghana leven ruim 60.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie AG Care vangt straatmeisjes in Accra op, leert 
hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen.  
In de hoofdstad Accra leven 25.000 kinderen op straat. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd 
meisjes terecht. Jongere meisjes die dat willen, kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een 
beroepsopleiding volgen. Een enthousiast en deskundig team van docenten en begeleiders houdt zich intensief met de 
meisjes bezig. Ze leren in zes maanden batikken, kleding naaien, koken, catering of het kappersvak. Ook krijgen de 
meisjes psychosociale zorg. 
 
Volgende week zondag, 14 januari is de diaconiecollecte bestemd voor: 
Meer voedsel door duurzame landbouw en beter samenwerken - Indonesië  
(In de Fontein is dit de diaconie collecte in de Haven de Avondmaalscollecte)  
 
Duurzame landbouw bevorderen. 
Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over 
duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen 
verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en 
boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om 
een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun 
producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren 
gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen. Zo ontstaat een win-winsituatie. 
Helpt u mee? 
 
Website en facebook: Er staan allemaal weer nieuwe wetenswaardigheden en foto’s op Facebook en website. O.a. de 
verbouwing van de Hoekstien. 
Neem gerust eens een kijkje: www.facebook.com/pknONS/ of op de website: www.pkn-ons.nl  
 
 
Oppasdienst de Haven stond niet vermeld in het ONS blad daarom even op deze manier: 
Zondag  7 januari in de Haven  09.30 uur Ineke en Jolina. 
Zondag  14 januari in de Haven  09.30 uur Riemke. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.pkn-ons.nl
mailto:nieuwsbriefons@gmail.com
http://www.facebook.com/pknONS/
http://www.pkn-ons.nl/


Lied voor de dienst: “ In den beginne was het woord”- lied 488: 1, 2 en 5 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 
Agenda: 
Dinsdag 9 januari inleveren copy kerkblad. 
Woensdag 10 januari kerkrentmeesters 
 

Zondag 14 januari: De Fontein: De Hoekstien: De Haven, dienst van Schrift en Tafel: 

datum en tijd: 09.30 uur zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: ds. S. de Jong  Ds .M. Wildeman 

Organist: mw. A. de Boer  mw. T. Wiersma 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

extra collecte:   Avondmaalscollecte 

 
 
 


