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Jaargang 8, week 40: De Fontein: De Hoekstien Fjoertsjinst: De Haven: 

Datum en tijd 30 sept. 2018 Zie andere kerken 10.30 uur 09.30 uur 

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

Organist:   Dhr. J. Eijkelenboom 

Lied voor de dienst:  Géén kindernevendienst!  

Schriftlezing:    

Collecte:  Israëldag en kerk Israëldag en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag start weer het Fjoerseizoen! We gaan los 
met de Gospelgroep: In His Name uit Drachten olv. J. Hoekstra. 
De dienst begint om half 11 in de Hoekstien. U bent van harte welkom! Neem ook een kijkje op de site van “In his nam”, 
www.inhisname.nl. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
fam. H. Smink en  
mw. M.Bakker-Buma, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. Stegenga en fam. Andela; 
mw. F. Eppinga-Veldstra, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. J. Buma; 
dhr. P.Veltman, Sondel    en worden gebracht door: fam. G. Hoekstra. 
 
Pastoraat. 
Dhr. P. Klompmaker Oudemirdum is thuisgekomen uit het ziekenhuis 
 
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. 
 
Zondag 14 oktober 2018: Leven van visserij in de bergen van Nepal – Nepal. 
De grond in de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is arm. Landbouw is moeilijk en levert maar voor zes 
tot acht maanden per jaar voedsel op. In de overige maanden is er gebrek aan voldoende eten. Vooral kinderen zijn het 
slachtoffer. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. 
In de Rukum-regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Deze vis wordt verkocht op de lokale 
markt. Samen met United Mission Nepal (UMN) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het 
verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over 
watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop van de vis. 
Trainingen 
De UMN geeft trainingen aan de bevolking rond het meer om op de beste en meest duurzame manier vissen te kweken. 
Daarnaast ondersteunt UMN hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw wel 
mogelijk is. Ze trainen mensen om hun eigen bedrijf op te zetten. Zo zijn in de afgelopen jaren mensen begonnen met het 
opzetten van een geiten- en een groentebedrijf. Dankzij de ondersteuning op het gebied van landbouw, visserij en 
toerisme, stijgen de inkomsten en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen. 
Wat kost het werk van UMN? 
Een vissersboot kost  € 5.000, - 
Een training kost  € 2.500, - 
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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. 
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. De kosten bedragen € 100 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. 
 
Tsjerkebios 11 oktober 2018. 
Op donderdag 11 oktober gaat de Tsjerkebios van start met de film: ‘Heaven on Earth’.  
Daarna bestaat er de mogelijkheid tot gesprek. Hoe raakt die film mij?   
Aanvang 19.30 uur. Plaats: De Hoekstien Nijemirdum. 
 
De bazaar is in aantocht! 13 oktober 2018 in MFC”’t Klif” te Oudemirdum. 
Mogen we u oproepen om te bakken. We willen graag cake, koek, muffins, cup cakes, 
appeltaarten. 
Laat u inspireren tot het bakken van iets moois. 
Ook willen we graag jams. Alle soorten zijn welkom. Door de droogte van de afgelopen 
zomer, was het wat moeilijker. 
Honing is ook van harte welkom. 
Graag bezorgen op vrijdagmiddag 12 oktober vanaf 16.00 uur in MFC “ ’t Klif” te 
Oudemirdum. 
 
Agenda: 
8 oktober: Kom nu met zang 
9 oktober: Jeugdraad 
10 oktober: Bijbelgespreksgroep (avond) 
11 oktober: Tsjerkebios 
13 oktober: Bazaar in mfc it Klif 9.30-15.00 uur. 
 
 

Zondag: De Fontein: School en kerkdienst: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd  14 oktober: 11.00 uur Zie andere kerken 09.30 uur 

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

Organist: Dhr. W. vd Wel  Dhr. W. vd Wel 

Collecte: WD en kerk  WD en kerk 
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