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Jaargang 8, week 22: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 27 mei 2018: 11.00 uur zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: Ds. T. Huttinga  Ds. T. Huttinga 

Organist: Mw. J Bekedam  Mw. A. de boer 

lied voor de dienst: Lied: 216  Lied:: 216 

Schriftlezing:    

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
Vandaag 27 mei is er koffiedrinken in de Fontein vanaf 10.00 uur. 
 
Zondag 3 juni a.s. wordt er weer een Fjoerdienst georganiseerd in de Fontein. Gastspreker is Sietske Rinkema uit Sneek  
en de muzikale medewerking is van familie Hospes. Het thema is identiteit.  
Het is alweer de laatste fjoerdienst van dit seizoen. We hopen u/jij op 3 juni te ontmoeten in de Fontein! 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
Leny Schilstra en naar Klaas en 
Rianne Witteveen, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. P. Klompmaker en fam. Smink. 
Dhr. R. Feenstr, Nijemirdum   en worden gebracht door: mw. G.A.Rienstra. 
Mw. A. Hoekstra Kooistra, Sondel  en worden gebracht door: dhr. Th Kraak. 
 
Pastoraat. 
Dhr S. Bouma, Oudemirdum  is  thuisgekomen uit het ziekenhuis 
Mw. S. Kuiper-Prins, Oudemirdum is thuisgekomen uit het ziekenhuis  
Dhr. S. Langeraap, Oudemirdum afd A 0 kamer 3 Anthonius ziekenhuis  8601 ZK Sneek. 
 
Diaconiecollcete van Zondag 3 juni 2018. 
Onderwijs voor Dalit kinderen - India  
Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden 
gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden 
willen ontsnappen. 
‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen 
genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Door deze 
discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong 
samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek. 
De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse 
bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer 
zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite 
waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de 
achtergestelde gemeenschappen te doorbreken. 
 
“Fine stiennen”. 
Voor wie van een creatieve uitdaging houdt: op donderdagavond 31 mei gaan we keien versieren tot kunstwerkjes, tot 
‘fine stiennen’. Ze zijn bedoeld voor een feestelijke gebeurtenis een tijdje later. Dan vormen ze hopelijk een kleur- en 
fantasierijke expositie ter ere van de heropening van die vernieuwde andere steen: de Hoekstien. 
Aanvang: 19.30 u. Plaats: bij Paulina en Frederik Veltman, Beuckenswijkstraat 56, Sondel 
Opgave uiterlijk  VANDAAG !! 27 mei bij Paulina Veltman (e-mail: paulinaveltman@outlook.com) of Stephan de Jong 
(e-mail: steph.jong@live.nl; tel. 593640) 
 
Beste minsken 
De tsjerke fan Nijemardum, “de Hoekstien” hat nog tegels oer. Se binne gratis. Is it wat foar jo dan kinne jo efkes skilje 
nei it nûmer fan Jan  Buma.  Dat is 06-50616995. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Agenda: 
Woensdag 30 mei: Moderamen 
               
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 

  
Zondag: De Fontein Fjoertsjinst: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 3 juni: 10.30 uur zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger:   Ds. S. de Jong 

Organist:   Mw. T. Wiersma 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en ker 

 
Website: www.pkn-ons.nl                                                 Facebook:www.facebook.com/pknONS 
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