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Jaargang 10, week 4: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 26 jan.2020 09.30 uur 14.00 uur 11.00 uur 

Voorganger: Ds. W. Beekman Tsjerkekuier Ds. W. Beekman 

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

Lied voor de dienst: Lied 1006  Lied 1006 

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk 
Jeugd 

 Diaconie en kerk 
Jeugd 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
 
Tsjerkekuier – vanmiddag. 
Voor wie het wel wat lijkt een uur met anderen samen in de directe omgeving van de Hoekstien te wandelen, bij weer of 
geen weer. Tijdens het wandelen samen in gesprek te gaan, maar ook samen te zwijgen of samen te luisteren naar wat 
de natuur of een mens te zeggen heeft. Van 14.00 tot 15.00 uur. 
 
Volgende week zondag 2 februari a.s. 
is er weer Fjoer! Het thema van deze dienst is, in fjoer en vlam. Maartje Wildeman is de voorganger en de muzikale 
medewerking is van Martje en Tine Bandstra. Tot zondag om 10:30 uur in de Hoekstien. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
Dhr. S. Langeraap en 
dhr. .D Hospes, Oudemirdum  en worden gebracht door: Geertje Haringsma en Hielke en Meta Kramer; 
fam E. Reinsma-Spijker en 
dhr. L. de Boer, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. H. Bokma en mw. S. Strampel; 
dhr. Joh. Zandstra, Sondel  en worden gebracht door: mw. Heidi vd Werf. 
 
Pastoraat. 
Mw. Wieke Draisma, Oudemirdum is opgenomen in het Antonius zkh Bolswarderbaan 1,8601ZK Sneek. 
Dhr. Visch    is opgenomen geweest en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 

Huwelijksjubileum. 
21 januari waren jl. de heer en mevrouw  E. en J.R. Reinsma-Spijker 50 jaar getrouwd. 
1 februari a.s. zijn de heer en mevrouw M.L.A. en Y.L. Schotel-Groenveld 40 jaar getrouwd. 

 

Overlijden. 
Zaterdag 18 januari is in de leeftijd van 89 jaar overleden de heer Jacobus (Kobus) de Jong uit Nijemirdum. 
De herdenkingsdienst was afgelopen vrijdag in de Hoekstien. Daarna is hij begraven op de begraafplaats bij de Toer. 
 
Herdenkingslied voor Dhr. J. de Jong: Wat de toekomst brengen moge in het Frysk: 
Mei de takomst tsjuster lykje, 
feilich gean’k oan Heite hân; 
Moedich sil ‘k de wegen sykje 
nei it ûnbekende lân. 
Lit my stil Jo folgje, Heare, 
wat Jo dogge is inkeld goed! 
‘k Sil de dei fan hjoed ferneare 
mei in wis en restich moed! 
 
Kom my as in heit temjitte, 
om’t iksels de wei net ken, 
dan sil ik my liede litte 
en Jo folgje as in bern. 
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OUDE kerstkaarten en postzegel inzamelingsactie. 
In januari staan in onze 3 kerken weer dozen waarin u uw oude kerst- en alle andere kaarten en postzegels kunt inleveren. 
De kaarten en postzegels worden ingezameld voor Cystic Fibrose, (CF, taaislijmziekte). 
 
Diaconiecollecte 2 februari: Goed boeren in een lastig klimaat – Oeganda. 
In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds 
onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze 
moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk 
van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Wat kan de kerk doen met uw steun? 
“Voor 10 euro kan een boer(in) deelnemen aan een regionale boerenbeurs, waar men van elkaar kan leren. 
*Voor 55 euro leert een dorpsbewoner een energiezuinige oven maken. 
*Voor 100 euro kan een nieuwe spaargroep starten 
*Voor 100 euro wordt een spaargroep een jaar lang begeleid. 
*Voor 140 euro leert een boer(in) hoe hij/zij voor hun belangen kan opkomen bij de overheid 
*Voor 170 euro leert een landbouwvoorlichter van de kerk over weersvoorspellingen. 
*Voor 200 euro worden een groep boer(innen) opgeleid tot imker. 
 
Agenda: 
Maandag 27 januari: ouderlingen 
dinsdag  28 januari: Slot Beuckenswijk en de bewoners 
 
BIJBELKRING 29 januari gaat niet door!!!!!!!! 
Vanwege herstelperiode van ds. Stephan de Jong gaat de Bijbelkring op woensdag 29 januari niet door. 
We slaan dus een maandje over en hopen weer bijeen te komen op woensdag 26 februari om 13.30uur. 
 

 

 
 

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

Zondag 2 februari 2020: De Fontein: De Hoekstien: Fjoertsjinst De Haven: 

Tijd:  10.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  Ds. M. Wildeman Ds. Y. Slik 

Organist:   Mw. T. Wiersma 

Lied voor de dienst:  Lied 910: 1 en 2 Lied 910: 1 en 2 

Collecte:  Diaconie en kerk Diaconie en kerk 
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