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Jaargang 9, week 42: De Fontein: De Hoekstien: Fjoertsjinst De Haven: 

Datum en tijd: 3 nov.2019 09.30 uur 10.30 uur Zie andere kerken 

Voorganger: Ds. Y. Slik Ds. J. W. van Straten  

Organist: Mw. A. de Boer Mmv. Fam. Hospes  

Lied voor de dienst: Lied 760 Lied 760  

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk 
Diaconie en kerk  

Dankstond 6 november:   19.30 uur  ds. M Wildeman. 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag is er weer fjoer! Jan Willem van Straten is de voorganger en familie Hospes zal de dienst begeleiden met 
prachtige muziek. Het thema is: “Ont-moeten!” 
 
Woensdag 6 november  a.s. is het dankdag voor gewas en arbeid. 
In de kerkdienst om 19.30 uur in de Haven staan we stil bij dat wat we nodig hebben en ontvangen om te kunnen leven. 
En of het leven om te werken is of werken om te leven? Voorganger in deze dienst is ds. Maartje Wildeman. 
 
Volgende week zondag 10 november a.s. is er avondmaal in de Fontein. Deze keer is de wijze van vieren “in de 
banken”. 
 
Lied 760: “Gij zijt de zin van wat wij zijn”. 
3 november:  760: 1,2,3; 
10 november:  760:  1,3,4; 
17 november:  760: 1,3,5; 
24 november:  760: 1,3,6 
1 december:  760: 1,2,3 
 
De dichter van dit lied Jan Willem Schulte Nordholt was van beroep historicus, gespecialiseerd in de geschiedenis en 
cultuur van Amerika. Tijdens een conferentie over de Amerikaanse burgeroorlog schreef hij dit lied. Over het ontstaan 
schreef hij zelf: “het trieste verhaal van oorlog en verbittering deed mij achter elkaar de strofen schrijven. Ik wilde de 
geschiedenis van de mensen achter hun trekkende God aan beschrijven. Een geschiedenis die, zo is onze hoop, ons 
geloof en onze verwachting, altijd weer eindigt in het paradijs”. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
de heer T en mevrouw G de Zwart-Speerstra, Oudemirdum en worden gebracht door: Piet en Janke de Jong; 
fam. A. Rienstra-Akkerman, Nijemirdum    en worden gebracht door: mw. J. Postma; 
Dhr. U. Gijzen, Sondel      en worden gebracht door: mw. H. Trinks. 
 
Pastoraat. 
Dhr. Joh. Rienstra, Njjrmirdum  is opgenomen geweest maar weer thuisgekomen uit ziekenhuis MCL Leeuwarden. 
Dhr. G. Veltman, Oudemirdum  verblijft na ziekenhuis-opname tijdelijk in Sudderige, KDO 9, 8531 EL  Lemmer. 
Mw. W. Dijkstra, Oudemirdum  verblijft tijdelijk De Finke 2e etage,  kamernr.: 21, 8723 CC Koudum. 
Mw. A. Osinga-Van Dijk, Sondel it Menniste Skil, Laag Bolwerk 12, 8701 KP Bolsward. 
 

Huwelijksjubilea. 
Op 5 november a.s. zijn de heer T. en mevrouw G de Zwart-Speerstra, Oudemridum 55 jaar getrouwd. 
Op 1 november jl. waren Foppe en Lolkje Heeres–Haanstra, Sondel 40 jaar getrouwd. 

 
Diaconiecollecte 3 november: Betrokken predikanten opleiden – Zambi.In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de 
vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische 
faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten 
opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor 
onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering. 
Beurzen voor 25 theologie-studenten. 
Aan de theologische faculteit studeren zo’n 130 studenten, van negen verschillende kerkgenootschappen. De helft daarvan 
zijn voltijds studenten, die in vier jaar tijd hun bachelor diploma proberen te halen. Deze studenten wonen – vaak samen 
met hun gezin – op de campus waar ook ons huis staat. 
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Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de beurzen van 25 theologie-studenten. Zambiaanse kerken waar de studenten 
stage lopen, bieden hen reiskosten en een bijdrage in hun levensonderhoud. De meeste studenten zijn man, maar er 
studeren ook steeds vaker vrouwen theologie. 
 
Dankstondcollecte 6 november 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? 
 
Diaconiecollecte 10 november: Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen – Ghana. 
Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond te komen, terwijl dat wel de belangrijkste bron 
van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder 
andere door kariténoten te verzamelen en te verwerken tot boter. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit 
zo efficiënt mogelijk te doen. Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede samenwerking de beste prijs voor hun noten krijgen.  
Door professionalisering meer inkomsten 
De landbouwgroep van de Presbyteriaanse kerk van Ghana zag de vrouwen ploeteren en kwam in actie. Met steun van 
Kerk in Actie verspreidde de kerk betere oventjes om de noten in te branden. Ook kregen de vrouwen een landbouw- en 
verkoop-training en vormden ze vrouwengroepen. Er zijn inmiddels twee moderne ‘fabrieken’ opgezet, waar de vrouwen de 
noten machinaal kunnen verwerken. Dat scheelt veel werk. Het leven van deze vrouwen is totaal veranderd. Karité-boerin 
Azara vertelt: “Het grootste verschil is dat ik nu mijn kinderen naar school kan brengen. En ik hou nog genoeg over om wat 
te sparen.” 
 
Agenda: 
Maandag 4 november:  Doegroep 
Dinsdag 5 november:  Workshop creatief  (middag of avond) 
Woensdag 6 november:  Dankstond 
 

Zondag 10 november: De Fontein: 
Dienst van schrift en tafel 

De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: 11.00 uur  09.30 uur 

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

Organist: Dhr. W. vd Wel  Dhr. W. vd Wel 

Collecte: Diaconie en kerk/jeugd  Diaconie en kerk/jeugd 

 
 

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