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Jaargang 8, week 25: De Fontein: Schrift en Tafel  vorm lopend De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd 17 juni 2018: 09.30 uur zie andere kerken 11.00 uur 

Voorganger: Ds M. Wildeman  Ds M. Wildeman 

Organist: Mw. T. Wiersma  Mw. T. Wiersma 

Collecte: Diaconie en kerk avondmaal  Diaconie kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag is er dienst van schrift en tafel in de “Fontein”. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
fam. Atsma-de Vries en naar  
Mw. A. Keuning, Oudemirdum   en worden gebracht door: fam. I. Smink en fam. J.P. Rienstra.  
Mw. J.den Hartog -Gietema, Nijemirdum en worden gebracht door: fam. J. Veldman 
Mw. F. Brouwer–Klijnstra, Sondel  en worden gebracht door: fam. H. Batteram 
 
Pastoraat. 
Dhr. S. Langeraap, Oudemirdum is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
Geboortebericht. 
Op 5 juni 2018 is Marieke Henderika geboren. Zij is een dochter van Hendrik-Jan Eppinga en Jeltje Draaijer te Sondel. 
Zusje van Wilco. 
 
Huwelijks jubileum. 
Op donderdag 14 juni waren de heer en mevrouw Atsma- de Vries uit Oudemirdum 55 jaar getrouwd. 
 
Avondmaalscollecte.Zondag 17 juni a.s. Bijen en zaaigoed voor vrouwen in Zuid-Soedan  
Het leven van veel vrouwen in Zuid-Soedan lijkt uitzichtloos. Er woedt al jaren een burgeroorlog in het land. Bovendien 
lijden vrouwen onder discriminatie en armoede. Bijen en zaaigoed helpen kwetsbare vrouwen nu aan een inkomen.  
Vrouwen die in armoede leven in Zuid-Soedan, staan elke dag voor de vraag hoe ze hun kinderen moeten voeden en 
kleden. Vaak verbouwen ze op kleine schaal voedsel om te verkopen en zo wat extra’s te verdienen voor hun gezin. 
Om hun inkomen te vergroten, volgden de meest kwetsbare vrouwen in het stadje Maridi landbouwtrainingen van het 
Environmental Rehabilitation Program (ERP), partner van Kerk in Actie. Ook ontvangen ze zaaigoed, zodat ze meer 
kunnen verbouwen en oogsten. 
Dit jaar traint ERP bovendien honderd vrouwen in het houden van bijen. De vrouwen krijgen eigen bijenkorven en leren 
hoe ze honing kunnen verwerken en verpakken. De vrouwen verkopen de oogst en de honing, dit betekent een 
broodnodige aanvulling op hun gezinsinkomen. Doel van het ERP is dat de vrouwen hun armoede met 80 procent 
kunnen terugdringen. 
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 
Agenda: 
Maandag 25 juni:  Ouderlingen vergadering 
  

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd 24 juni: 11.00 uur Zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: Ds. H. van Egmond  Ds. H. van Egmond 

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

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
Op website en facebook staan weer nieuwe foto’s van verschillende aktiviteiten. 
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