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Jaargang 9, week 41: De Fontein: De Hoekstien: Doopdienst De Haven: 

Datum en tijd: 13 oktober 11.00 uur 09.30 uur zie andere kerken 

Voorganger: ds. M.Wildeman ds. M.Wildeman  

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

lied voor de dienst:    

Collecte: diaconie en kerk diaconie en kerk  

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag is er een Doopdienst in de Hoekstien waarin Emma Louise Postma, dochter van Hendrik 
en Martine Postma-Veltman en Wiebren Anne Rienstra, zoon van Bauke Rienstra en Jildou v.d. 
Zee gedoopt zullen worden. 
 
Lied voor de dienst: Lied 279 ‘Met Koning David zingen wij”. 
Dichteres Joke Ribbers liet zich voor dit lied inspireren door Psalm 108. Deze psalm draagt als opschrift ‘Een lied, een 
psalm voor David’. In deze psalm gaat het om de nieuwe dag opgewekt te begroeten en daar speelt dit lied op in. De 
‘nieuwe dag’ is letterlijk het hoogtepunt (hoogste noot) van de melodie. Dat er altijd weer een nieuwe dag aanbreekt is 
volgens dit lied een passend beeld vor de wereldwijde trouw van God. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
Anton en Nynke Kramer-Stellingwerf en 
mw. Postma-Fijnia(Balk), O’dum  en worden gebracht door: Jildou vd Zee en Jan en Ellie Douma; 
mw. T. Veen en dhr. G.A. Runia, N’dum  en worden gebracht door: mw. J. Feenstra en mw. B. Bokma; 
mw. Jacoba v.d. Werf, Sondel   en worden gebracht door: fam. Bergsma–Smink. 
 
Pastoraat. 
Mw. A. Laffra, N’dum   is opgenomen en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Mw. H. de Vries, Sondel  is opgenomen en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Mw. W. Dijkstra, O’dum   verblijft tijdelijk De Finke 2e etage, kamernr 21  8723 CC Koudum. 
Dhr. K.Rienstra, N’dum   is opgenomen in het MCL, 8934 AD  Leeuwarden. 
Mw..A. Osinga- Van Dijk, Sondel it Menniste Skil, Laag Bolwerk 12, 8701 KP Bolsward. 
 

Huwelijksjubileum. 
Op 11 oktober waren de heer en mevrouw Mul- de Ruiter, Oudemirdum 45 jaar getrouwd. 

 
Diaconiecollecte 13 oktober: Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst – India. 
Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd 
en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen. 
‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen 
genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Hierdoor en 
onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun 
ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek. 
De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse 
bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer 
zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard 
zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde 
gemeenschappen te doorbreken. 
 
Dinsdagavond 15 oktober: Het geloof van Rembrandt. 
Ds. Stephan de Jong vertelt aan de hand van Rembrandts schilderijen over diens geloof.  
Plaats: De Hoekstien. Aanvang: 20.00 uur. 
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Donderdagavond 17 oktober: Tsjerkebios. 
We kijken naar Bon Dieu! 2. Stel dat je zoon of dochter met iemand uit een andere cultuur trouwt en 
ook nog wil emigreren. 
Plaats: De Hoekstien. 
Aanvang: 19.30 uur. 
(Het is geen probleem als u deel 1 niet hebt gezien. 
 
 
 
 

 
Agenda: 
15 oktober:  Het geloof van Rembrandt 
15 oktober:  Diaconie 
16 oktober:  Bijbelgespreksgroep 
17 oktober:  Tsjerkebios 
 

Zondag 20 oktober: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: 09.30 uur  11.00 uur 

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

Organist: Dhr. J. Eijkelenboom  Dhr. J. Eijkelenboom 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 
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http://www.pkn-ons.nl/
http://www.facebook.com/pknONS


 


