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Jaargang 11, week 34: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 22 aug. 2021 11.00 uur GEEN DIENST 09.30 uur 

Voorganger: Mw. L. Versluis  Mw. L. Versluis 

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/ 

  

 
Koffiedrinken. 
Vandaag is er koffiedrinken in de Fonteinkerk voor de dienst van 11:00 uur. 
 
 

 
Liederen en Schriftlezing: 
Lied 981: 1,2 - Lied 981: 3,4,5 - Lied 868: 1,2,5 - Lied 139: 1,2,3 - Lied 906: 6,7,8 - Lied 418: 1,2,3,4  
Schriftlezing Genesis 4: 1-16 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
mw. M. J. Westra en 
mw. J. Remmelink-Tjalma, O’dum  en worden gebracht door: Leny en Eppo Hillenius en Auke 
      en Berendina vd Veen; 
mw. A. Laffra-Baukema, Nijemirdum en worden gebracht  door: fam. Y. Groenhof; 
fam. Eppinga–Draaier, Sondel  en worden gebracht door: mw. J. Veltman. 
 

Huwelijksjubileum: 
Maandag 30 augustus a.s. is familie Bangma-Trinks 25 jaar getrouwd. 

 
Pastoraat: 
mw. Murkje Breimer,    O’dum verblijft nu voor revalidatie in de Flecke Midstraat 10, 8501 AP Joure 
mw. G. Pietersma-van Dijk, N’dum verblijft tijdelijk in Suderigge, Christiaan de Vriesstraat 2, 

8531 EL Lemmer (kamer 113). 
 
Oproep!: Cake bakken voor Nacht zonder dak. 
De clubs gaan het seizoen starten met Nacht zonder dak. De jeugd gaan op 4 
september slapen in zelf gebouwde hutjes van karton en hout. Deze actie komt 
van Tear Fund. 
Om dit te sponsoren vragen wij cake-bakkers voor de verkoop.  
 
Opgave voor 1 september a.s. via de app of telefoon: 
Tiertje:  06 55595589 
Hinke:  06 40924863 
 
Diaconiecollecte 22 augustus a.s.: Geen kinderarbeid in de textielindustrie – India. 
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met 
hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter 
leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de 
meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar 
school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van 
geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE 
doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te 
krijgen. 
Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van 
SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel 
van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie 
met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen 
werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen 
naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen 
de medewerkers dat de thuissituatie verbetert. 
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Informatie. 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente kijken op onze website: www.pkn-ons.nl. 
 

Jaargang 11, week 35: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 29 aug. 2021 GEEN DIENST 09.30uur 11.00uur 

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

Organist:  Aaltje de Boer Aaltje de Boer 

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~ 
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