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Jaargang 10, week 6: De Fontein: De Hoekstien: 
Heilig Avondmaal (aan tafel) 

De Haven: 

Datum en tijd: 9 feb.2020 11.00uur 09.30 uur  

Voorganger: Ds. M. Wildeman Ds. M. Wildeman  

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

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

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk Diaconie en kerk 
Avondmaal 

 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag is er avondmaal in de Hoekstien. Niet lopend (zoals vorige week gemeld werd) maar aan tafel!  Deze dienst 
begint om 9.30 uur. Voorganger is Ds. M. Wildeman 
 
LIED waarmee DE KINDERNEVENDIENST op pad gaat: 
Dizze moaie tsjerke, dêr geane wy wei 
nei ús eigen plak ta, ljocht nimme wy mei.  
Hearre nei de wurden, meitsje ús ferhaal 
oer God en de minsken yn ús eigen taal. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
dhr. G. Visch en Geeske Hendriks, Odum’ en worden gebracht door: fam. Stegenga en fam. Salverda; 
mw. H. Veltman -Boomsma en 
dhr. D. Rienstra , Nijemirdum   en worden gebracht door: mw. G. Bosma en mw. F. Draaijer; 
mw. T. Albada–v.d. Velde, Sondel  en worden gebracht door: dhr. Th. Kraak. 
 
Pastoraat. 
Mw. Wiep Draisma, Oudemirdum is nu naar De Ielânen, Harste 11, 8602 JX Sneek. 
 

Overlijden:  
Op 2 februari jl. is overleden mevrouw Trijntje Kuiper-van der Wal op de leeftijd van 86 jaar. De afscheidsdienst was 
6 februari jl., daarna is zij begraven op de begraafplaats rondom de Fontein. 
 

 
Vervolgd Christendom – a.s. woensdag 12 februari. 
Wat is de meest vervolgde godsdienst? We vergeten het vaak: het christendom. In meer dan zeventig landen hebben 
christenen te lijden onder geloofsvervolging: tegenwerking, pesterij, gevangenisstraf, terrorisme of moord. De 
christenvervolging is vaak een blinde vlek in de kerk. De interkerkelijke Stichting Open Doors probeert hier iets aan te doen. 
Een spreker van Open Doors komt naar onze gemeente om te vertellen over christenvervolging, onder meer aan de hand 
van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen. De verhalen uit de vervolgde kerk zijn vaak schrijnend, maar bevatten 
ook een inspirerende boodschap: over standvastigheid en trouw. 
Datum: 12 februari. Plaats: De Hoekstien. Aanvang: 20.00 uur. 
 
Diaconiecollecte 9 februari (Avondmaalscollecte) Geef ons heden 2020. 
Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) gelooft dat christenen de roeping hebben recht te doen aan de meest kwetsbaren. Daar 
willen we ons voor inzetten, samen met onze lokale partners in Oost-Europa. Doet u mee? 
Hulp in de vorm van ‘Dagelijks brood’, maar ook hulp die hoop voor de toekomst biedt, hoop om de situatie te kunnen 
verbeteren. De hulp aan deze mensen vindt plaats via plaatselijke kerkelijke gemeenten in Oost-Europa, zodat zij 
diaconaat zelf handen en voeten kunnen geven. De kerken bieden hulp aan hen die dat nodig hebben, ongeacht ras of 
godsdienst. Geloof, bid, geef en bouw! 
We richten de hulp met “Geef ons heden Dagelijks brood’ op vier aandachtsvelden. Winterhulp, onderdak, verzorging en 
armoedebestrijding. 
Geef ons Heden Dagelijks Brood: een gebed tot God, waarbij we zelf Zijn handen en voeten mogen zijn. 
 
Diaconiecollecte 16 februari: Hadassa Hoeve. 
Stichting Hadassa Hoeve is opgericht om jonge vrouwen die niet zelfredzaam zijn, vanwege bijvoorbeeld een turbulente 
jeugd of een sociale beperking, te helpen zelfstandig te kunnen leven. Wij creëren voor hen een veilige en prettige 
woonsituatie. 
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Tijdens het verblijf op de Hadassa Hoeve krijgen de vrouwen een begeleidingstraject, met als doel dat zij hun talenten 
(weer) ontdekken en deze gaan inzetten. 
 
Vanwege herstelperiode van ds. Stephan de Jong ging 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 13.30 uur. 
 
Avond frère Roger: de stichter van Taizé is verplaatst naar: 3 maart 2020. 
De avond waarin, we kijken naar een film over Roger Schütz, die vooral bekend geworden is als frère Roger  
de stichter van de oecumenische leefgemeenschap in Frankrijk wordt verplaatst van 3 februari naar 3 maart a.s. om 
20.00 uur in de Hoeksteen. 
 

 
 

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

Zondag 16 feb. 2020: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: 09.30 uur  11.00 uur 

Voorganger: Ds. M. Wildeman  Ds. M. Wildeman 

Organist: Mw. J. Bekedam  Mw. J. Bekedam 

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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