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Jaargang 12, week 15: 
1e Paasdag 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 17 apr.2022 11.00 uur GEEN DIENST 09.30 uur 

Voorganger: ds. S.de Jong  ds.S.de Jong 

Organist: dhr. W.v.d.Wel  dhr. W.v.d.Wel 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

 KND en oppas  KND en oppas 

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

 
 

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

Jaargang 12, week 16: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 24 apr.2022 GEEN DIENST 09.30 uur 11.00 uur 

Voorganger:  Ds. T. Huttenga Ds. T. Huttenga 

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

Collecte:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

  KND en oppas KND en oppas 

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

 

 
Liederen en Schriftlezingen. 
Liederen: Lied 625: 1,2 - Lied 624: 1,2,3 - Lied 641: 1,4 - Lied 617: 1,4,5,6 - Lied 637: 1,2,3,4 - Lied 634: 1,2  
Schriftlezing: Marcus 16,1-8 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
fam. Draayer-Otter en 
mw. J. Meijers-Kamphuis, O’dum en worden gebracht door: Geeske Hendriks en Geertje Haringsma; 
mw. M.J. Verhoeve-Maat, N’dum en worden gebracht door: fam. P. Runia; 
dhr. J. Brouwer, Sondel  en worden gebracht door: mw. R. Pietersma. 
 
Pastoraat. 
Dhr. W. de Vries, Sondel  is opgenomen in het UMCG Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen. 
Nynke Koelstra    verblijft in De Ielânen te Sneek: De Ielânen Harste 11 

Afdeling De Pôllen K13 8602 JX Sneek. 
 
Lied voor de dienst. 
Elke maand zal dit meer of minder bekend lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het lied zittend, 
voorafgaand aan de bemoediging en de groet. Bij de bemoediging en groet gaan we staan. Vervolgens zingen we ook 
staande het ‘intochtslied’. Het lied voor de dienst van april is: lied 625. 
 
Paasboekjes voor de kinderen. 
Afgelopen donderdag mocht ik op de Wâlikker en de Ferbining het 
paasverhaal vertellen. 
Prachtige dag hebben we met elkaar gehad. 
Wij hebben namens de Kerk de kinderen een paasboekje gegeven met 
allerlei verhalen, en leuke opdrachtjes. 
Nu weet ik van de kennismakingsbezoeken dat er kinderen van onze 
gemeente zijn die niet op de Wâlikker of op de Ferbining op school zitten. 
Nu heb ik zoveel mogelijk samen met mensen uit het jeugdwerk, in beeld 
proberen te brengen wie dat zijn, maar hoop dat ik niemand heb vergeten. 
Ik heb de boekjes bij de mensen langs gebracht, waar de kinderen niet op de 
Wâlikker en de Ferbining zitten. 
Mocht u niks hebben ontvangen kunt u vandaag er een uit de kerk 
meenemen zodat iedereen toch een boekje heeft gehad. 
 
Ik wens u fijne Paasdagen toe, Edgar Groeneveld 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Diaconiecollecte 17 april a.s.: Pasen Collecte Werelddiaconaat. 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. 
Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische 
vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. 
Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. 
Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, 
psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. “Veel 
jongeren hier zijn een doel in hun leven verloren door alle misère,” vertelt Maher el Hajj, directeur 
van het centrum. “Wij bieden hen een veilige plek, ruimte om anderen te ontmoeten, tijd om met 
de Bijbel bezig te zijn, maar ook een opleiding waarmee ze praktisch aan de slag kunnen.”  
Kerk in Actie steunt het werk voor kwetsbare jongeren in Libanon. Geef in de collecte en steun 
het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Helpt u mee? 

Diaconiecollecte 24 april a.s.:Collecte Werelddiaconaat-Kerk in actie. 
Veel vrouwen in Noord-Ghana verbouwen maïs, rijst, sojabonen en pinda’s voor eigen gebruik. 
Tijdens het regenseizoen rapen ze vier maanden sheanoten.  
De sheaboter die je daarvan kunt maken, is heel gewild in veganistische boter en cosmetica. Een 
uitgelezen kans voor arme boerinnen in Ghana om hun leven te verbeteren. De Ghanese kerk leert 
hen de kwaliteit te verbeteren.  
Als ze beter samenwerken en de oogst goed bewaren, krijgen ze meer betaald voor hun noten en 
boter. Toen Abiba’s man overleed raakte ze haar huis kwijt.  
De kerk leerde haar goede sheaboter maken, waarmee ze genoeg geld verdiende om een nieuw 
huis te bouwen. Abiba is nu een inspiratiebron voor anderen. 
Geef in de collecte en geef arme boerinnen in Ghana een kans hun leven te verbeteren. 
 
 
Uitje Ouderencontact. 
Dinsdag 19 april Uitje Ouderencontact. Verzamelen om 13.00 uur bij MFC it Klif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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~ 

http://www.pkn-ons.nl/
http://www.pkn-ons.nl/
http://www.facebook.com/pknONS
http://www.facebook.com/jeugdclubONS~

