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Jaargang 9, week 3, 13 januari: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: Zie andere kerken 09.30 uur 11.00 uur 

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

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

Lied voor de dienst:  Lied 280: 1, 2 en 7 Lied 280: 1, 2 en 7 

Schriftlezing:  Lucas 3,15-16; 21-22 Lucas 3,15-16; 21-22 

Collecte: 
Extra: 

 Diaconie en kerk 
CVK 

Diaconie en kerk 
CVK 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
Volgende week is er weer koffiedrinken voor de dienst in de Fontein  van 10.00 – 10.45 uur. 
 
Te zingen liederen: Lied 280: 1, 2 en 7 - Lied 121: 1 - Lied 121: 3,4 - Lied 908: 1,7 - Lied 825: 1,8 - Lied 524: 1,2,5 - Lied 
518: 1,3 
 
De komende acht maanden hebben we een maand lang hetzelfde lied voor de dienst. 
Een onbekend lied dat op deze manier een wat bekender en vertrouwder lied kan worden. 
In het ONS-blad en op deze nieuwsbrief zal wat achtergrondinformatie over dit lied te lezen zijn. 
Deze maand is dat lied 280:  1, 2 en 7. Een lied dat gaat over de zin van een kerkdienst en kerkgebouw. Wat zoeken we 
daar, wat beleven we daar. Waar hopen en vertrouwen we op. Waar geloven we in?  
De melodie geeft blijk er van dat deze vragen een vrolijke verwachting geven. Een lied dat bij uitstek geschikt is om aan 
het begin van een kerkdienst te zingen. Dat doen wij dan ook deze maand, zelfs al voordat de kerkdienst officieel 
begonnen is. Het lied is van de hand van de dichter Sytze de Vries. De componist Willem Vogel zette vele teksten van 
hem op muziek, zoals ook deze. Ze werkten jarenlang samen in de Oude kerk gemeente in Amsterdam. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
fam. Hospes-Hoekstra en 
naar dhr. J. Twijnstra, Oudemirdum  en worden gebracht door: Geertje Haringsma en Durkje Roskam; 
Akke Rins Eppinga, Nijemirdum   en worden gebracht door: fam. H. Bokma; 
mw. Roelie Atsma, Sondel   en worden gebracht door: fam. H. Batteram. 
 
Pastoraat. 
Dhr. Gerrit Beukens, Nijemirdum is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis  
 

Huwelijksjubileum. 
De heer en mevrouw P. en J. Veltman Bultsma uit  Sondel waren 11 januari 45 jaar getrouwd. 

 
Diaconiecollecte Zondag 20 januari 2019 Een steun in de rug voor vrouwen in de prostitutie – Nederland. 
Uit de prostitutie stappen is niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. ‘Uitstappen’ betekent een totaal ander leven. Vaak 
hebben de vrouwen meerdere problemen zoals schulden, psychische klachten, gebrek aan een sociaal netwerk en geen 
goede opleiding. Het Scharlaken Koord biedt professionele en betrokken hulp aan meisjes en vrouwen in de prostitutie. 
Dit doen ze door middel van preventie-, straat- en maatschappelijk werk vanuit een christelijke visie en met respect voor 
de keuze en opvattingen van elke vrouw. Met steun van Kerk in Actie zet het Scharlaken Koord een nieuw digitaal 
hulpaanbod op dat actief op zoek gaat naar onze doelgroep (outreachend).  
 Scharlaken Koord is een christelijke organisatie en houdt zich bezig met hulpverlening rond prostitutie. Ze biedt 
professionele en betrokken hulp aan meisjes en vrouwen door met een positieve boodschap contact te leggen met de 
prostituees via internet en sociale media. En vooral ook om dit hulpaanbod op een laagdrempelige, proactieve manier 
voor hen beschikbaar te stellen. Naar schatting zou het in de regio waar Scharlaken Koord actief is, gaan om ruim 9.000 
prostituees met een uniek telefoonnummer. 
 In de sector internetprostitutie is mensenhandel een groot probleem. Er wordt een verschuiving waargenomen waar 
steeds meer illegale praktijken via het internet plaatsvinden. Scharlaken Koord wil digitale hulpverlening ontwikkelen en 
dit delen met andere organisaties die zich bezighouden met hulpverlening aan prostituees. 
 Digitale (outreachende) hulpverlening bestaat uit de volgende onderdelen: 
 •het bereiken en in contact komen met prostituees die middels internet of (sociale) applicaties klanten  werven; 
 •het bieden van hulpverlening via het internet of (sociale) applicaties; 
 •het als organisatie vindbaar zijn voor prostituees die graag hulp zouden willen of anderszins contact willen   zoeken met 
een hulpverleningsorganisatie. 

Protestantse Gemeente 
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Op zaterdag 19 januari a.s. kunnen we even kijken in de vroegere hervormde kerk van Nijemirdum. 
De nieuwe eigenaren en toekomstige bewoners, Jan Dirk van der Tol en Mieke Koot, houden open huis. We staan stil bij 
wat er in dit gebouw allemaal beleefd is onder het motto: leren, vieren, dienen en wonen. Vanaf 15.00 u. bent u welkom. 
Als u graag wilt zitten is het advies een eigen stoel mee te nemen. 
 
"Oude" kerskaarten en postzegel inzamelingsactie. 
In januari staan in onze 3 kerken dozen waarin u uw oude( kerst)kaarten en postzegels kunt inleveren.  
De (kerst)kaarten worden ingezameld voor Cystic Fibrosis (CF, taaislijmziekte) 
Ook kunnen oude postzegels en oude ansichtkaarten ingeleverd worden in de doos bij  
de oude kerstkaarten. Hoe meer kaarten en postzegels hoe beter!!!!! 
 
De bloempotten van de bloemengroet in Oudemirdum en Sondel mogen voortaan bij de diakenen 
gebracht worden. Ze kunnen niet meer naar Pluk gebracht. 
De diaconie. 
 
Agenda: 
Dinsdag 15 januari:  Diaconie 
Dinsdag 15 januari:  Workshop schilderen 
Woensdag 16 januari:  Kerkrentmeesters 
Vrijdag  18 januari:  PCOB 
Vrijdag  18 januari:  Project V 
 

Zondag 20 januari: De Fontein: 
(koffiedrinken vd dienst) 

De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: 11.00 uur Zie ander kerken 09.30 uur 

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

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

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
 

Kijk op website en facebook voor de nieuwste foto’s : 
www.pkn-ons.nl  www.facebook.com/pknONS 
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