
 

 
www.pkn-ons.nl 

nieuwsbriefons@gmail.com 
 
 
 

Jaargang 11, week 31: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 1 aug. 2021 09.30 uur GEEN DIENST 11.00 uur 

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

Organist: Mw. T. Wiersma  Mw. T. Wiersma 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 Er is oppas in deze dienst   

 deze dienst wordt uitgezonden 
via https://kerkonline.frl/ons/ 

  

 
Liederen en Schriftlezing voor 1 augustus a.s. 
Lied 116: 1,2,3 - Lied 903: 1,2  - Lied 130: 3,4 - Lied 302: 1,2 - Lied 905: 1,4  
Schriftlezing: Hand. 5,17-20; 25-29 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
mw. Tannie de Boer en 
Douwe Kuipers, Oudemirdum  en worden gebracht door: Geertje Haringsma en Gadze en Tjalina Bokma; 
dhr. Joh.v.d.Goot, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. J. Draaijer; 
mw. H. Trinks–Jonkman, Sondel en worden gebracht door: fam. F. Veltman. 
 
Pastoraat: 
Jetty Oudman (Oudemirdum) was de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis te Leiden. Inmiddels is ze weer thuis 
 
Diaconiecollecte 1 augustus a.s.: Met zusters werken aan gezond eten- Rwanda. 
In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te 
weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 
nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen 
de armste boeren en boerinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Daardoor kunnen ze 
hun gezin voeden en verdienen ze voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan. 
Demonstratieboerderij. 
Veel boerengezinnen verbouwen maar enkele gewassen op hun kleine perceel. 
Nauwelijks genoeg om hun eigen gezin te voeden. Op de demonstratieboerderij van 
de zusters leren boeren en boerinnen uit verschillende dorpen diverse groenten en 
fruit verbouwen met moderne landbouwmethoden, zoals bonen, tomaten, 
aubergines, champignons, uien, bananen, koffie, ananas, zoete aardappel. 
Daarnaast ook veeteelt: kippen, konijnen, geiten, koeien, varkens en bijen houden. 
Ze praten ook over milieubescherming, spaargroepen, gezondheid, gezinsplanning, 
man-vrouw-verhoudingen en huiselijk geweld. Na de training krijgen ze begeleiding 
in hun eigen dorp. 
 
Informatie. 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente kijken op onze website: www.pkn-ons.nl. 
 

Jaargang 11, week 32: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 8 aug. 2021 11.00 uur GEEN DIENST 09.30 uur 

Voorganger: Ds. W. Andel  Ds. W. Andel 

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

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 Er is oppas in deze dienst   

 deze dienst wordt uitgezonden 
via https://kerkonline.frl/ons/ 

  

 
 

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

 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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