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Jaargang 11, week 36: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 5 sep. 2021 GEEN DIENST 09.30 uur GEEN DIENST 

Voorganger:  Ds. S. de Jong  

Organist:  Mw J. Bekedam  

Collecte:  Diaconie en kerk  

  Er is oppas in deze dienst  

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

 

 
Liederen en Schriftlezing: 
Lied 287:1,5 - Lied 84:3,6 – Lied: 27:1 – Lied: 971: 1,2 – Lied 993: 1,2,7; 
Schriftlezing: Psalm 27: 4-5 
 
“Kom in de Kerk!” – Startzondag in De Hoekstien. 
Vandaag vieren we de start van het nieuwe kerkelijke seizoen. 
Het thema is: “Kom in de kerk!” Waarom zou je niet naar de kerk gaan?  
Is dat een bewuste, weloverwogen keus? En waarom zou je wel naar de kerk gaan ? 
Op de startzondag willen we deze vraag centraal stellen. 
Eerst is er een kerkdienst in Nijemirdum. Bij mooi weer buiten achter het dorpshuis en bij minder goed weer in De 
Hoekstien (09.30 uur). Daarna drinken we koffie/thee met iets feestelijks erbij. 
Daarna zijn er diverse activiteiten rond het thema. Rond 11.30 uur sluiten we de ochtend met elkaar af. 
Wat fijn dat u/jij er bent! 
 
Dopen. 
Op 19 september 2021 is er een doopdienst in De Hoekstien. In deze dienst zal Milan Rense Sjoerd Veltman gedoopt 
worden. Milan is de zoon van Leon Veltman en Lisette Bokma. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
mw. J. Oudman-Sinnema en 
mw. M. Breimer-Groenhof, O’dum   en worden gebracht  door: Tjeerd en Joke Bosma en 
       Anne en Wiepkje Hoogland; 
mw. C. Hospes-Pietersma, N’dum  en worden gebracht  door: fam. J. Luinenburg; 
fam. Bangma–Trinks, Sondel   en worden gebracht door: mw. N. de Vries. 
 

Geboorte. 
Op 27 augustus jl. is geboren Isa Nora Strampel, Isa is de dochter van Hindrick en Annemarie Strampel en zusje van 
Daniël Oudemirdum. 

 

Huwelijksjubileum. 
Op 6 september a.s. zijn Brechtsje en Henk Bokma-Akkerman(Nijemirdum) 25 jaar getrouwd. 

 

Overleden. 
Op 1 september jl. is Freeke Molenaar overleden.Ze laat haar man Bart achter en haar vier dochters met schoonzoons 
en kleinkinderen. Freeke en haar man woonden sinds 4 jaar geleden in Oudemirdum. We hebben haar leren kennen 
als een vriendelijke, behulpzame en betrokken vrouw. Freeke was onder meer diaken in onze gemeente.  
Ze werd 62 jaar. De afscheidsdienst wordt  gehouden in Schagen, in besloten kring. 

 
Pastoraat. 
Mevrouw G. Pietersma-van Dijk, Nijemirdum verblijft tijdelijk in Suderigge, Christiaan de Vriesstraat 2, 

8531 EL Lemmer (kamer 113). 
 
Diaconiecollecte 5 september: De kerk staat op tegen armoede in het dorp – Egypte. 
Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in dorpen in heel Egypte met als doel: minder 
armoede. In elk dorp werkt ze samen met de inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere gezondheidszorg, onderwijs, 
werkgelegenheid en huizen. Er worden bijvoorbeeld alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine 
kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. De armste inwoners worden geholpen om stroom en water te kunnen 
blijven betalen. Zo werken kerk en samenleving samen onder het motto: ‘Veranderen kan’. 
  

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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De kleine Koptisch Orthodoxe gemeenten in Egypte zijn springlevend en van grote 
betekenis voor de samenleving. In de steden, maar ook op het platteland van 
Egypte heerst veel armoede. Via de diaconale organisatie BLESS leert de Koptische 
Orthodoxe kerk mensen om zelf hun armoede te lijf te gaan en met elkaar te werken 
aan een betere toekomst voor hun dorp en wijk. Mensen uit de kleine Koptische 
Orthodoxe  
gemeentes voeren dit diaconale werk zelf uit. En dat werk beperkt zich zeker niet tot 
de eigen kerk: het hele dorp of de wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook 
moslims mee met de projecten.  
 
Diaconiecollecte 12 september 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 
alfabetiseringsprogramma’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. 
 
Agenda: 
6 sept:   Kerkrentmeester 
7 sept:   Kerkenraad 
 
Informatie. 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente kijken op onze website: www.pkn-ons.nl. 
 

Jaargang 11, week 37: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 12 sep. 2021 11.00 uur GEEN DIENST 09.30 uur 

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

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/ 

  

 

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