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Jaargang 11, week 45: De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoerstjinst 

De Haven: 

Datum en tijd: 7 nov. 2021 09.30uur 10.30uur GEEN DIENST 

Voorganger: mw. C.Tigchelaar, 
Wommels 

ds. S.de Jong  

Organist:    

Collecte: Diaconie en Kerk Diaconie en Kerk  

 Kinderoppas Er is KND en kinderoppas  

 

Jaargang 11, week 46: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 
HERDENKING 

Datum en tijd: 14 nov. 2021 GEEN DIENST 09.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  Ds. A. Bouman Ds. S. de Jong 

Organist:  Mw. A. de Boer Mw. T. Wiersma 

Collecte:  Diaconie en Kerk Diaconie en Kerk 

  Kinderoppas en KND Kinderoppas en KND 

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

 
 

 
Coronamaatregelen aangescherpt op advies van de landelijke PKN en Classis Fryslan per 6 november  2021: 
Draag een mondkapje zodra u het gebouw binnen gaat. 
Gebruik de aanwezige handgel bij binnenkomst 
Zodra u op uw plaats bent mag het mondkapje afgezet worden, anders bij alle beweegmomenten een mondkapje dragen 
Geef elkaar de ruimte en denk aan de anderhalve meter 
Gebruik alleen die plaatsen die aangegeven zijn met de kaartjes 
Zingen mag weer, maar niet uit volle borst 
Collecteren is nog zoals we gewend zijn bij de uitgang 
Bij mogelijke klachten thuisblijven 
Neem uw verantwoordelijkheid ten opzichte van uzelf en uw medemens.  
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Attie en Christiaan Draayer en 
mw. Deinum–Korenstra, Oudemirdum en worden gebracht door: Piet en Alie Salverda en Hotze en Eke Piersma; 
dhr. A.Rozema, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. J. Strampel; 
dhr en mw. Eppinga–Haitsma, Sondel en worden gebracht door: mw. P. Smink. 
 
Pastoraat. 
Nynke Koelstra, Oudemirdum  is opgenomen in het Antoniusziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 Sneek. 
Jan Kuiper, O’dum   opgenomen in Haren voor revalidatie voor tenminste 3 maand. 
Adres: 
Jan Kuiper 
UMCG  Revalidatiecentrum Beatrixoord afd BO kamer 38 
Postbus 30.002 
9759RA Haren. 
 

Huwelijksjubilea. 
Op maandag 1 november jl. waren Jelte en Uilkje Eppinga-Haitsma (Sondel) 55 jaar getrouwd. 

 
Diaconiecollecte 7 november a.s.: Samen werken aan een stabiele toekomst in 
Kameroen. 
De noordelijke  provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een 
droog klimaat. 
De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzaam en 
stabiele toekomst. Met een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. 
Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving 
waarin religies in vrede samenleven. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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De natuur is onvoorspelbaar en verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op 
en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners leven onder de armoedegrens. 
De Lutherse Broederkerk leert boerengezinnen duurzame  
landbouwtechnieken. Hun oogst levert meer op, ze leren  
die goed bewaren en voorkomen dat de bodem verder uitdroogt.   
Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en kunnen hun  
kinderen naar school 
 
 
Diaconiecollecte 14 november: Kerk voor de samenleving in 
Oekraïne. 
Door de economische crisis en het conflict in Oost-Oekraïne hebben veel 
inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Kerken in 
Oekraïne schieten te hulp en kunnen zo een verschil maken in de 
samenleving. Kerken genieten een hoog vertrouwen in de Oekraïense 
samenleving, in tegenstelling tot de overheid die wordt gekenmerkt door 
bureaucratie en corruptie. Partnerorganisatie LEF (Lviv Education 
Foundation) versterkt lokale kerken in het ontwikkelen van sociale 
initiatieven voor de ontwikkeling van lokale gemeenschappen. 
Goede buur 
In Oekraïne is nog steeds veel werk te verrichten in de orthodoxe kerken als het gaat om hun bewustzijn van de 
diaconale roeping. En als zij wel sociale initiatieven ontplooien, is er nog steeds grote behoefte aan kennis en 
vaardigheden op verschillende gebieden zoals organisatie, management van vrijwilligers, werken met de lokale 
gemeenschap en fondsenwerving. 
Met haar werk onder de lokale kerken wil LEF de kwaliteit van de sociale dienstverlening van de kerkelijke gemeenten 
zorgen voor zichtbaarheid van de kerken in de samenleving, samenwerking met lokale autoriteiten en het bedrijfsleven en 
mensen enthousiast maken voor het belang van de ontwikkeling van hun stad of dorp. 
Versterken kwetsbare groepen 
Om dit te realiseren, selecteert LEF 8 kerken (6 per jaar) en traint hen om kleine sociale projecten te starten. In elk dorp 
gaat dit om de voorganger en 15 kerkleden. LEF geeft een bedrag van € 2.500 als startkapitaal en begeleidt de 
implementatie van het project. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met lokale overheden, zakenmensen en worden 
eigen middelen ingezet. LEF vindt het belangrijk dat de programma´s bijdragen aan het versterken van kwetsbare 
groepen en individuen en het opbouwen van sociale cohesie in de gemeenschappen. 
 
Winterwerk. 
'Herken de geloofsverhalen in je eigen dorp’- een ontmoeting met de 
schilder Stanley Spenc 
Bij de Engelse schilder Stanley Spencer (1891 – 1959) kom je het 
gewone en het bijzondere in een verrassende melange tegen. Het 
dorp waar hij leefde was in zijn werk de plek waar het allemaal  
gebeurde. Hij gaf Bijbelverhalen weer alsof ze in eigen dorp 
plaatsvonden. Ook bracht hij in schilderijen naar voren wat hij had 
meegemaakt in de oorlogstijd. Ds. Michiel de Zeeuw uit Koudum laat 
ons iets zien van zijn werk en horen van het achterliggende 
(geloofs)verhaal. Zie het bijzondere in het alledaagse van je leven.  
Op dinsdag 9 november, 20.00 uur. in De Hoekstien. 
 
 
AGENDA: 
Maandag: 8 november Ouderlingen en PW 
Dinsdag: 9 november Herken de geloofsverhalen 
 
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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