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KERKDIENST VANDAAG 14 februari a.s. VANUIT DE HOEKSTIEN.. 
De gemeenschappelijke kerkdienst van onze gemeente, Balk en de Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en 
Harich-Ruigahuizen wordt uitgezonden a.s. zondag vanuit de kerk  De Hoekstien in Nijmirdum. 
Ga voor het volgen/terugkijken van de dienst naar: http://kerkdienst.jcmusic.nl/ (zonder www) Deze link zal ook op de 
website en facebook te zien zijn. Door erop te klikken kunt u de dienst volgen.  
De dienst is te zien vanaf 09.30 uur. 
De voorgangers zijn: 

• Pastor Lieke Versluis en ds. Maartje Wildeman. 
Muziek en zang:  

• Organist is: Doekele Dijkstra 
Helaas mag er door de aanscherping van de regels niet worden gezongen. 
 
Aswoensdag vesper 17 februari 2021. 
Komende woensdag is het Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd. 
Gewoonlijk houden we dan een vesper. Dan doen we ook nu, maar net als de 
zondagse kerkdiensten digitaal.  
U kunt vanaf 19.30 u. de vesper direct meemaken. Ga voor het volgen/terugkijken 
van de dienst naar http://kerkdienst.jcmusic.nl 
De voorganger is: ds. Stephan de Jong.  
Organiste is: Jeannet Bekedam. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
fam. Boersma-Weiss, Oudemirdum  en worden gebracht door: Gerrit en Thea Schra; 
fam. Postma- Gerbrandy en 
fam. A.M. Laffra-Tysma, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. J.Feenstra en mw. F.Draaijer; 
fam. de Vries–Westra, Sondel   en worden gebracht door: fam. G. Hoekstra. 
 
Pastoraat:  
Dhr de Lange, N’dum    is opgenomen in het MCL Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden. 
Mw. Jantsje Koopmans-Beuckens O’dum is tijdelijk weer thuis en wacht op een plekje om te revalideren. 
Mw. Altena-Bruinsma, Sondel   verblijft tijdelijk  in de Flecke,  Midstraat 10, 8501 AP Joure. 
Mw. Hendrika Scharrenburg, O’dum  verblijft in Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward. 
Mw. Rinnie Hoekstra-de Vries,  N’dum  verblijft in Bloemkamp, Floridus  Campuslaan 1,  8701 AK Bolsward. 
 
Een kaartje ? 
Verschillende gemeenteleden verblijven in diverse instellingen. Door de huidige 
maatregelen krijgen ze nog heel weinig bezoek. Misschien kunt u een kaartje sturen aan 
een of enkele van hen. Hieronder staan de adressen van hen die in Bos en Meerzicht 
verblijven: 
 
Mw. S.D. Bootsma-Jansen Jan schotanuswei 102, 8567HH Oudemirdum 
Mw. A. Broeksma-Boer  Jan Schotanuswei 102, 8567HH Oudemirdum 
Mw. A.G. Glasbergen  Jan Schotanuswei 102, 8567HH Oudemirdum 
Mw. S. Horjus-Mulder  Jan Schotanuswei 102, 8567HH Oudemirdum 
Mw. J. de Jong-Bouma  Jan Schotanuswei 102, 8567HH Oudemirdum 
Dhr. W.T. Klein   Jan Schotanuswei 102, 8567HH Oudemirdum 
Mw. J.C. Valkonet-Bosman Jan Schotanuswei 102, 8567HH Oudemirdum 
Fam. Woudstra   Jan Schotanuswei 102, 8567HH Oudemirdum 
Mw. J. Wijbrandi  Jan Schotanuswei 102, 8567HH Oudemirdum 
 
Adressen van andere gemeenteleden om útens kunt u vinden in het kerkblad. 
 
Diaconiecollecte 14 februari a.s. -  Noodhulp & rampenpreventie in Ethiopië. 
Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en 
heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De 
Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen aan de 
nieuwe situatie. 
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Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe 
gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een 
weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en 
oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van 
inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 
Restaurant of winkel 
Misira en Muntaha en drie andere ondernemende vrouwen kregen 
een startbedrag en training om een winkel te starten in hun dorp. 
Meymuna en vier andere vrouwen ontvingen een startbedrag en 
training om een restaurant te beginnen. Vooral op marktdagen is het 
druk in de winkel en het restaurant. Nu de oogst is verbeterd kunnen 
boeren hun overschot direct verkopen aan het restaurant en de 
winkel. Win-win. 

Zonne-energie voor mobiele telefoons 
Kefar ontving een startbedrag en training om een kiosk voor zonne-energie te starten. De Solar Kiosk Company bouwde 
een container met acht zonnepanelen op het dak. De energie wordt opgeslagen in twaalf batterijen, die het hele dorp drie 
dagen lang van energie kan voorzien om mobiele telefoons op te laden. Via de telefoons kan men het weeralarm 
ontvangen. 
Spaargroepen 
Veel arme vrouwen kunnen geen lening krijgen van een bank. De kerk zette spaargroepen op, zodat vrouwen samen 
leren sparen en investeren. Gemiddeld gaat hun inkomen met 20 euro per maand omhoog. Dat geld investeren vrouwen 
in ziektekosten, schoolgeld, droogtebestendige zaden, materialen voor een eigen bedrijfje (zeep maken, bijen houden, 
geiten fokken, waterfilters maken) en in noodgevallen voor voedsel. 
Het leven van 695 gezinnen (3500 mannen, vrouwen en kinderen) kan zo ingrijpend veranderen. Zij zijn niet langer 
afhankelijk van noodhulp. Helpt u mee noodhulp voorkomen? 
 
Winterwerkactiviteiten gaan voorlopig niet door, ivm de dringende adviezen van regering en de landellijke Protestantse 
Kerk. 
 
Informatie: U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente te rade gaan op onze website, en ook maakt onze 
predikant 1 x per week een inspirerend filmpje. www.pkn-ons.nl of de facebookpagina van onze gemeente. 
 
 

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