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Jaargang 11, week 40: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 3 okt. 2021 GEEN DIENST 10.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  Gastpredikant Ds. S. de Jong 

Organist:   Mw. J,. Bekedam 

Collecte:  Diaconie en kerk Diaconie en kerk 

    

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

 

    

 

Jaargang 11, week 41: De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoerstjinst 

De Haven: 

Datum en tijd: 10 okt. 2021 11.00 uur 09.30 uur GEEN DIENST 

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

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

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

    

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

 

 
Liederen en Schriftlezing. 
Lied 100: 1,2,4 - Lied 885: 1,2 - Lied 84: 4,6 - Lied 967: 3,4,5 - Lied 913: 1,2,4  
Schriftlezingen: Ezra 3: 10-13 en Romeinen 9: 1-5 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Thea Schra en 
fam Wildschut-de Heij, Oudemirdum en worden gebracht door: Jappie en Jolly Stegenga en 
      Douwe Jan en Geeske Wortman; 
dhr. L.Aukema, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. G.A.Rienstra; 
dhr. R. Veltman, Sondel   en worden gebracht door: mw. C. Brouwer. 
 
Pastoraat. 
Siebe Postma, Nijemirdum  is opgenomen in het MCL, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden. 
 

Geboren: 
Op 23 september 2021 is geboren Rikst, dochter van Rinke Akkerman en Leonie Akkerman–ten Hove. 

 

Huwelijksjubileum: 
Op zaterdag 9 oktober a.s. zijn Hylke en Meta Kramer Zeldenrust Oudemirdum 40 jaar getrouwd. 

 

Overlijden: 
Op 28 september jl is Jannie Wybrandi overleden. Ze werd 85 jaar. Jannie woonde de laatste jaren van haar leven in 
Bos en Meerzicht. Ze heeft een moeilijk leven gehad, maar bleef ondanks alles dankbaar voor al het goede dat haar 
ten deel veel. Jannie is afgelopen vrijdag begraven na een korte afscheidsplechtigheid in Wijckel. 

 
Winterwerk. 

• Dinsdagavond  5 oktober: Kom nu met zang.” 
Plaats: De Hoekstien. 
Aanvang: 20.00 uur.  

• Donderdagavond 7 oktober: Tsjerkebios met ‘The African doctor’. 
Plaats: De Hoekstien. 
Aanvang: 19.30 uur. 

  

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Kom nu met zang. 
Dinsdagavond 5 oktober a.s. is er weer een zangavond “ Kom nu met zang”  om 20.00 uur in “de Hoekstien”. 
Inloop met koffie  vanaf 17.45 uur. 
We zingen de volgende liederen uit het liedboek:  96A,  188,  217,  259,  500,  792,  974,  994,  997,  1003. 
Van harte welkom, ook als je je niet hebt opgegeven. Yme en Tineke Wiersma. 
 
Diaconie collecte 10 oktober a.s.: De Bijbel voor iedereen! - China 
De kerk in China groeit, sinds 1987 met 10% per jaar! Kerk in Actie ondersteunt 
deze groeiende kerk, via het NBG, met alfabetiseringprogramma's voor 
laaggeletterden, bijbels voor jeugd, toerusting voor jeugdleiders en ouders en 
met bijbelstudieboeken voor arme voorgangers. 
Alfabetisering 
Het merendeel van de Chinese christenen woont op het platteland. Een groot 
deel van hen is on- of laaggeletterd, vooral vrouwen tussen de 60 en 80 jaar. 
Toen zij jong waren, waren ze vaak te arm om onderwijs te volgen. Kerk in Actie 
ondersteunt kerken bij het opzetten van alfabetiseringsklassen voor ouderen. Dit helpt hen het christelijk geloof beter te 
begrijpen, maar leidt ook tot verbetering van hun kwaliteit van leven: ouderen hebben in bepaalde situaties recht op 
financiële ondersteuning, maar weten dat vaak niet. De leraren van de alfabetiseringsklassen vertellen hen daarover. 
Dankzij de lessen horen ze hoe ze zich daarvoor kunnen aanmelden en kunnen ze zelf hun handtekening zetten. 
Bijbels voor jeugd 
Door nieuwe regels in China is het moeilijk geworden om rechtstreeks kinderen en jongeren te bereiken. Zo mogen 
jongeren onder de 18 jaar niet naar de kerk. In de steden hebben ouders het erg druk met hun werk en staan onder grote 
financiële druk. Op het platteland worden veel kinderen door hun grootouders opgevoed, omdat hun ouders in de steden 
werken. Ze zien hun ouders maar heel soms. In beide situaties hebben ouders vaak niet het vermogen om goed met hun 
kinderen te communiceren. Ook voor gelovige ouders is dit een van hun grootste uitdagingen. Zelfs voorgangers hebben 
cursussen in bijbels ouderschap nodig. Kerk in Actie ondersteunt de Raad Van Kerken in China om materiaal en 
cursussen hierover te bieden aan jeugdleiders en ouders, en om Bijbels en bijbelstudiemateriaal te verspreiden onder de 
jeugd. 
Bijbelstudieboeken voor voorgangers 
De kerk in China kent een tekort aan getrainde voorgangers en leiders. Dat is een grote uitdaging, omdat het aantal 
christenen nog elk jaar toeneemt. Om arme theologiestudenten, voorgangers en leraren van bijbelscholen te 
ondersteunen voorziet Kerk in Actie hen (via het NBG) van studieboeken bij de Bijbel. De meeste studenten zijn relatief 
jong (18-30 jaar) en komen uit arme boerengezinnen. Ze kunnen maar nauwelijks hun schoolkosten betalen, laat staan 
goede boeken voor hun studie en voorbereiding van hun preken. 
 
Diaconiecollecte 17 oktober a.s.: Maatjes voor gezinnen zonder ouders – Zambia. 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen onder de 18 als 
gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, als hun ouders aan aids 
overleden. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van 
Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden 
getraind en kinderen praktisch ondersteund. 
Jongeren zonder ouders staan er vaak alleen voor 
Los van de trauma’s van het verlies van hun ouders, staan deze kinderen er ook nog eens 
alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere 
broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor 
schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme 
armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden 
geregeld in de prostitutie. 
Gemeenteleden ondersteunen 500 kind-gezinnen 
Door uw bijdrage aan Kerk in Actie worden kerkleiders getraind om naar deze kinderen om te kijken. Dat gebeurt namelijk 
niet vanzelf, omdat men deze kinderen mijdt vanwege hun aids achtergrond. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 
kind-gezinnen onder hun hoede genomen. Daarnaast worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en materieel 
ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken. 
 
 
AGENDA: 
Dinsdag 5 oktober: Diaconie  
Dinsdag 5 oktober: Kom nu met zang 
Donderdag 7 oktober: Tsjerkebios 
  



Zoals inmiddels wel bekend zal zijn worden de maatregels omtrent corona weer aangepast. Op advies van zowel de 
landelijke PKN en de provinciale classis willen we graag daaraan meewerken. Met ingang van zondag 26 september a.s. 
willen we duidelijk naar voren brengen wat de nieuwe punten zijn.  
Kort opgesomd: 

• Geef elkaar de ruimte  

• Gebruik desinfectiemiddel voor de handen en nog steeds geen handen schudden 

• Vermijden van extra beweegmomenten, m.a.w. blijf op uw plaats 

• Zingen mag weer, maar helaas nog steeds niet uit volle borst 

• Collecteren is nog zoals we gewend zijn, bij de uitgang 
Bij mogelijke klachten thuisblijven 
De registratieplicht is niet meer van toepassing. 
 
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~ 
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