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Jaargang 10, week 8: De Fontein: 
Koffiedrinken vanaf 10.00 u 

De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd:  23/2/2020 11.00 uur  09.30 uur 

Voorganger: Mw. A. Adema  Mw. A. Adema 

Organist: Mw. A. de Boer  Mw. A. de Boer 

lied voor de dienst: Lied 910: 3 en 4  Lied 910: 3 en 4 

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk 
Jeugd 

 Diaconie en kerk 
Jeugd 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag is er koffiedrinken voor de dienst in de Fontein vanaf 10.00 uur. 
Volgende week Zondag 1 maart a.s. zal Kapitein Harm Slomp in de Fjoerdienst voorgaan. Deze dienst begint om 
10:30 uur in de Hoekstien. Muzikanten van de christelijke gemeente De Wegwijzer uit Almere zullen deze dienst muzikaal 
begeleiden. Het belooft weer een mooie dienst te worden. Graag tot volgende week bij FJOER! 
 
DE TSJERKEKUIER VAN VANMIDDAG GAAT NIET DOOR. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
Boerderij Kleurrijk en 
fam. Pels, Oudemirdum   en worden gebracht door: Geeske Hendriks en Doede en Jose Hospes; 
fam. G.Beukens-Bouma en 
dhr. J. Luinenburg, Nijemirdum  en worden gebracht door: Feikje Draaijer en Brechtsje Bokma; 
dhr. Jouke Brouwer, Sondel  en worden gebracht door: mw. L. Dijkstra. 

       
Pastoraat. 
Mevr. S. Feenstra–Ottema is opgenomen geweest in het ziekenhuis en gaat voor verder herstel naar Bloemkamp, Floridus 
Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward 
 

Overlijden. 
Zaterdag 15 februari is in de leeftijd van 83 jaar overleden: Ieke Veltman-de Vries. De dankdienst voor haar leven was 
op vrijdag 21 februari jl. in de Fontein.  Daarna is ze begraven op het kerkhof rond de kerk. 

 
Diaconiecollecte 23 februari - SAMEN VOOR GELIJKE KANSEN. 
Light for the World is een goed doel en werkt aan een wereld, waarin 
mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk. 
Het bieden van ondersteuning aan mensen met een handicap is een deel 
van de oplossing. Ook overheden, werkgevers en scholen hebben een taak 
om eventuele belemmeringen op te sporen en weg te nemen. Gelijke 
kansen? Daar zorgen we samen voor! 
 
40-dagenkalender 2020: “Een teken van leven”. 
Ons doel is dit jaar Kilangala in Kenia, een landbouwproject. Verkoop in de kerken voor en na de dienst. 
Kleine kalenders € 3,00 
Grote kalenders € 5,00 
Sondel: Klaske Smink; 
Nijemirdum: Coby Pietersma en Diete Runia; 
Oudemirdum: Janny Poorte. 
 
Workshop schilderen met Sjoukje Altenburg – 25 februari a.s. 
We schilderen met acrylverf schilderden op houten panelen. Dit jaar is het thema: voorjaar, een nieuw begin. Sjoukje zal 
weer voorbeelden meenemen, maar uiteraard mag ook een eigen passende prent of tekst mee genomen worden. 
Plaats: De Hoekstien. Aanvang: 20.00 u. Kosten: € 15,00 per persoon 
 
Bijbelkring 26 februari a.s. 
Op woensdagmiddag 26 februari is er weer Bijbelkring. We lezen dan het laatste stukje van Prediker. 
Plaats: MFC ’t Klif. Aanvang: 13.30 uur. 
  

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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De avond waarin we kijken naar een film over Roger Schütz, die vooral bekend geworden is als frère Roger de stichter 
van de oecumenische leefgemeenschap in Frankrijk is verplaatst naar 3 maart a.s. om 20.00 uuur in de Hoeksteen. 
 
Inzamelingsactie Inktcartridges voor Oeganda. 
Afgelopen maand januari hebben weer velen van u gehoor gegeven aan de oproep om gebruikte kerstkaarten en 
postzegels in te zamelen voor Cistic Fibrosis (taaislijmziekte). 
We zijn er als diaconie erg blij mee en willen u allen hartelijk bedanken hiervoor! 
In februari hebben we een oproep ontvangen van de Stichting Kinderhulp Oeganda. Deze stichting verbetert de 
leefomstandigheden van weeskinderen in Oeganda door hen te ondersteunen met huisvesting, scholing, kleding, voeding 
en gezondheidszorg.   
In het kinderdorp Bulamu worden 300 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 - 18 jaar. 
Er staan een lagere school en een middelbare school. 
Vanuit Lemmer is er een grote betrokkenheid bij dit project. Er zijn diverse groepen in de afgelopen jaren naar Oeganda 
gereisd om te helpen bij de bouw van familiehuizen en klaslokalen in het kinderdorp. Op dit moment worden er lege 
inktcartridges ingezameld, waarbij de opbrengst is bestemd voor het optimaliseren van het onderwijs voor de kinderen in 
Bulamu. 
Graag geven wij als diaconie gehoor aan deze oproep! In de maanden maart en april zullen er dozen in de kerk staan om 
lege inktcartridges in te verzamelen. (Géén toners alstublieft: deze kunnen nog niet gerecycled worden). Wij hopen dat u 
weer enthousiast mee doet. Zo dragen we met elkaar een beetje bij aan het milieu én aan een goed doel. En maken we 
samen het verschil!  
Alvast hartelijk dank namens de diaconie. 
 
Agenda: 
Maandag  24 februari: Kerkenraad (Fontein, Hoekstien en  Haven) 
Dinsdag  25 februari: Workshop Schilderen 
Woensdag  26 februari: Bijbelkring 
ASWOENSDAG 26 februari: VESPER in de Hoeksteen om 19.30 uur ds. M. Wildeman 

 

 

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

Zondag 1 maart 2020 
1e zondag 40 dagentijd 

De Fontein: De Hoekstien : Fjoertsjinst De Haven: 

Tijd: 09.30 uur 10.30 uur  

Voorganger: Ds. T.T. Osinga Dhr. H. Sloop  

Organist: Mw. J. Bekedam   

Lied voor de dienst:    

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk Diaconie en kerk  
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