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Jaargang 12, week 41: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 16 okt. 2022 09.30 uur GEEN DIENST 11.00 uur 

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

Organist: Mw. Jeannet Bekedam  Mw. Jeannet Bekedam 

Collecte: Diaconie en Kerk  Diaconie en Kerk 

 Er is oppas en KND 
Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

 Er is oppas en KND 

Jaargang 12, week 42: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: HA/tafel 

Datum en tijd: 23 okt. 2022 GEEN DIENST 11.00 uur 09.30 uur GEEN DIENST 
Voorganger:  ds. S.de Jong ds. S. de Jong  
Organist:  mw. Tineke Wiersma mw. Tineke Wiersma  
Collecte:  diaconie en kerk diaconie en Kerk  
  Er is oppas en KND Er is oppas/geen KND 

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

 
Lied voor de dienst. 
Elke maand zal dit meer of minder bekend lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het lied ZITTENDE 
en dan zingen we STAANDE het ‘intochtslied’. Het lied voor de dienst van de maand oktober is lied 997: 1,2 en 4. 
 

Vandaag is er koffiedrinken na de dienst in de Fontein.  
 
 

 
Liederen en Schriftlezing. 
Liederen: Lied 997: 2,3,4 – lied 63: 1,3 – lied 302:1,4 – lied 534: 1,2,4 – lied 906: 5,6,7 – lied 978: 1,4. 
Schriftlezing: Marcus 10: 46 – 52 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
familie T. Wink en 
familie H. Smink-Kootstra, Oudemirdum  en worden gebracht door: Jan en Baukje Hoekstra en 
       mw. A. Klompmaker-Schakel; 
dhr. D.J. de Kleine, Nijemirdum   en worden gebracht door: fam. Th. Stoker; 
dhr. A. Smink, Sondel   en worden gebracht door: fam. H. Batteram. 
 

Huwelijksjubilea: 
Op woensdag 19 oktober a.s. zijn de heer en mevrouw Ale en Pytsje Smink- v.d. Meer uit Sondel 50 jaar getrouwd. 

 
Pastorale medewerkers. 
We zijn blij met twee nieuwe pastoraal medewerkers. Op zondag 23 oktober a.s. zullen zij in de dienst in de Hoekstien 
(11.00 uur) de gelofte van geheimhouding afleggen. Het zijn Baukje Hoekstra en Sietske Strampel. Baukje krijgt als wijk: 
de Flechtreed en de Ikebosker. Sietske krijgt als wijk: Jan Schotanuswei 98-110 en 57 – 71, de Dollen en de Liemerige 
wei. 
 
Bazaar. 
8 oktober 2022 ha wy ús grutte  Bazaardei hâlden yn doarpshûs “it Klif “ yn Aldemardum. 
Hjir ha in hiel soad minsken , jong, âls, lyts en grut oan meiwurke. 
Dit is echt in sociaal  barren om sa’n dei slagje te litten. Mei de ynwenners fan ús trije doarpen en de minsken dy’t ús 
bazaar besocht ha. Beste minsken, sûnder jimme soe sa’n dei net slagje kinne! 
En soe ek de ynspanning niks oplevererje! 
 
Mar no dankzij jimme, meie wy út namme fan de bazaarcommissie fertelle dat de foarlopige  opbringst  yn 2022 
€ 8.905,00 is. Sa hjerre jimme, meielkoar werke, foar de tsjerke. 
Beste minsken betanke hjir foar. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Diaconiecollecte 16 oktober a.s.: Wereldvoedseldag Een beter inkomen voor Javaanse boeren – Indonesië. 
Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische 
grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen 
veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen 
komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen 
erg arm. In Sumberejo leeft de helft van de 1.613 gezinnen in 
armoede en heeft hulp nodig om te overleven. In Gilanghargo treft 
16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot. 
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-win-situatie. Helpt u mee? 
Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden 
wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en 
Gilangharjo zijn mensen erg arm. In Sumberejo leeft de helft van de 1.613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om 
te overleven. In Gilanghargo treft 16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot.  
 
KOFFIEOCHTENDEN  NIJEMIRDUM. 
U heeft het ongetwijfeld al eens voorbij zien komen in het kerkblad of op de nieuwsbrief. 
Wij organiseren sinds deze zomer:  koffieochtenden. 
Eerst was de aftrap in Oudemirdum. Omdat dit zo goed aanslaat. Hebben we de afgelopen maand 2 ochtenden 
georganiseerd in het Lokaal in Sondel. 
Wat een goede opkomst was daar ook, leuk om te zien. 
 
In Oudemirdum organiseren we deze morgen nu elke eerste woensdag van de maand. 
 
Nu vinden wij dat Nijemirdum dan niet achter kan blijven en willen wij ook daar 2 ochtenden organiseren in de Hoekstien  
Het gaat om de volgende data: 

• Woensdagmorgen 19 en 26 oktober van 10.00 – 12.00uur. 
 
Voor wie zijn deze ochtenden bedoeld? Voor iedereen die maar wil. Heeft u zin in een bakje koffie of thee, En een 
gezellig praatje met elkaar, schuif gerust aan en neem iemand mee die het misschien lastig vind Om dit te doen. 
 
Wilt u graag komen maar is het vervoer er heen lastig. Bel, mail of app mij dan kan er vervoer geregeld 
worden. 
We hopen weer op gezellige morgen’s met elkaar. 
 
Edgar Groeneveld tel: 06-33036376 
Kerkelijkwerker@pkn-ons.nl 
 
 
Agenda: 
Maandag 17 oktober: Doegroep 
Maandag 17 oktober: kerkrentmeesters 
 
Informatie. 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente kijken op onze website: www.pkn-ons.nl. 
 
 
 

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