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Jaargang 12, week 40: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 9 okt. 2022 GEEN DIENST 11.00 uur 09.30uur 

Voorganger:  Ds. Y. Slik 
 

Dhr  E. de Jongh 
Rhoon 

Organist:  Mw. Jeannet Bekedam Mw. Jeannet Bekedam 

Collecte:  Diaconie en Kerk Diaconie en Kerk 

  Er is oppas en KND Er is oppas en KND 
Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

Jaargang 12, week 41: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 16 okt. 2022 09.30 uur GEEN DIENST 11.00 uur 

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

Organist: Mw. Jeannet Bekedam  Mw. Jeannet Bekedam 

Collecte: Diaconie en Kerk  Diaconie en Kerk 

 Er is oppas en KND 
Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

 Er is oppas en KND 

 
Lied voor de dienst. 
Elke maand zal dit meer of minder bekend lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het lied ZITTENDE 
en dan zingen we STAANDE het ‘intochtslied’. Het lied voor de dienst van de maand oktober is lied 997: 1,2 en 4. 
 

Volgende week 16 oktober is er koffiedrinken na de dienst in de Fontein.  
 
 

 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
mw. T. de Boer-Verhulst en 
fam. Winkel-Veenstra, Oudemirdum  en worden gebracht door: door Lucas en Hanneke Westra en 
      fam. Smink-Kootstra; 
F. Eppinga-Veenstra, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. P. Runia; 
dhr. R. Veltman  en worden gebracht door: mw. P. Smink. 
 

Huwelijksjubilea: 
Op maandag 3 oktober jl. waren de heer en mevrouw Durk en Jetske Weijma-Keulen en 60 jaar getrouwd. 
Op donderdag 6 oktober jl. waren de heer en mevrouw Doede en Janny de Vries-Braam 55 jaar getrouwd. 
Op zaterdag 8 oktober jl. waren de heer en mevrouw Coert en Jelly Winkel-Veenstra 40 jaar getrouwd. 
 

 
Pastoraat. 
dhr. Jac.Smink, Sondel   is thuisgekomen uit het ziekenhuis en verblijft nu op de Sondelerleane 1 

te Sondel 
 
Tsjerkebios 13 oktober a.s. 
Op donderdagavond 13 oktober wordt de film ‘Come Sunday’ vertoond.  
Deze film gaat over een vraag waar een dominee Carlton Pearson mee worstelt:  
Ga je naar de hemel als je overlijdt en niet in Jezus gelooft? Pearson komt biddend de conclusie dat er 
geen hel bestaat. Dan begint de strijd. Met zichzelf, zijn kerk en veel meer. Dit is een waargebeurd 
verhaal over strijd en de genade van God.  
 
 
 
 
 
 

Protestantse Gemeente 
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Diaconiecollecte 9 oktober a.s.:  Collecte Missionair Werk- Nederland. 
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk.  
Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving.  
Kerken spelen hierop in met pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn waar het 
evangelie op een eigentijdse manier gedeeld wordt. 
Pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is zo'n plek van stilte, bezinning en verbinding. Het is een 
klooster-nieuwe-stijl-op- protestantse-leest, die zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en 
spiritualiteit. Een oase van rust en stilte in een wereld vol lawaai.  
Midden op het platteland is het een plek waar je op adem kunt komen en waar ruimte wordt 
gegeven aan mensen, de schepping en aan God.  
Als open klooster biedt Nijkleaster gastvrijheid aan mannen en vrouwen uit diverse kerken en 
tradities. Ook aan degenen die zich niet (meer) thuis voelen binnen de bestaande kerken, en 
verder aan elke pelgrim van welke snit dan ook. Mensen ontmoeten elkaar in liturgie en 
gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. 
 
Diaconiecollecte 16 oktober a.s.: Wereldvoedseldag 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? 
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.  
 
Agenda: donderdag13 oktober  Tsjerkebios 
   
Agenda: 
Donderdag 13 oktober: Tsjerkebios 
 
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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