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Jaargang 8, week 23: De Fontein: Fjoertsjinst De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 3 juni 2018: 10.30 uur zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: Mw. S. Rinkema  Ds. S de Jong 

Organist:   Mw. T. Wiersma 

lied voor de dienst: Lied 216  Lied 216 

Schriftlezing:   Marcus 2,23-3,6 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
Vandaag 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. 
 
Liederen in de dienst de Haven. 
Lied 216: 1,2,3 - Lied 119: 1,2 - Lied 119: 3,4 - Lied 985: 1,3 - Lied 103c: 1,2,3 - Lied 313: 1,2 - Lied 968: 1,5 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
Mw. A.Swart-Visser en  
Mw. S. Kuiper-Prins, O’dum  en worden gebracht door: Fam. A. Hoogland en mw. J. Uittenbogaard. 
Mw. H. Haanstra-Hooghiem, N’dum en worden gebracht door: Mw.G. A. Rienstra 
Mw. N. Altena-Bruinsma, Sondel en worden gebracht door: Mw. F. de Vries 
 
Pastoraat. 
Dhr. S. Langeraap    Oudemirdum  afd A 0 kamer 3 Anthonius ziekenhuis  8601 ZK Sneek.  
 
Diaconie collecte. 
Zondag 3 juni: 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. 
 
Zondag 10 juni 2018. 
Bijenhouden biedt jongeren toekomst- Guatemala 
Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans 
op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze 
krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in 
coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze 
krĳgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. 
Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo 
hoop geven op een goede toekomst. 
 
Agenda: 
Maandag 4 juni:  Kerkrentmeesters 
Maandag 4 juni:  diaconie 
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De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
  

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 10 juni: 11.00 uur zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: Ds. R. Voogd  Ds. R. Voogd 

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

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 
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