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Jaargang 8, week 37: De Fontein: De Hoekstien Doopdienst: De Haven 

Datum en tijd 9 sept  2018: 09.30 uur 11.00 uur zie andere kerken 

Voorganger: ds. S. de Jong ds. S. de Jong  

Organist: mw. A. de Boer mw. A. de Boer  

Schriftlezing: 1 Korintiërs 12: 31- 13:13   

Lied voor de dienst: 868: 1,2 en 5 868: 1,2 en 5  

Collecte 
Extra: 

diaconie en kerk 
CvK 

diaconie en kerk 
CvK 

 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze bijzondere dienst.  
Vandaag wordt Gerbrich Iepie gedoopt, dochter van Johannes en Corrie Beuckens en zusje van Jorrit en Redmer uit 
Nijemirdum. Het is de eerste doopdienst in de vernieuwde Hoekstien. 
 

Liederen in de Fontein: lied 868: 1, 2,5 – psalm 139: 1 – psalm 139: 14 – lied 910: 1, 2 – lied 791: 1,2,3 
Lied 791: 4,5,6 – lied 418: 1,2,3,4 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
Martine Eppinga en Foeke en 
Martha de Jong-Pietersma Oudemirdum en worden gebracht door: fam. Bokma en fam. Strikwerda 
fam. P.J. Ferdinands-Bootsma,Nijemirdum en worden gebracht door: mw. J. Akkerman 
mw. T.Hogeterp-Smits, Sondel   en worden gebracht door: dhr.Th.Kraak 
 

Huwelijksjubileum. 
Familie P.J. Ferdinands-Bootsma waren op 20 augustus 25 jaar getrouwd 

 

Huwelijk. 
Afgelopen vrijdag 7 september jl. zijn Willem Tiede Hospes en Renske Kruijswijk in het huwelijk getreden. 
De dienst was in de Haven en Ds. M. Wildeman was de voorganger. 

 

Overlijdensberichten. 
Op zondag 2 september jl. is overleden de heer Suffridus Bouma in de leeftijd van 77 jaar.  
De afscheidsviering vond plaats op vrijdag 7 september vanuit de Fontein, waarna de begrafenis te Hemelum was. 
 
Op dinsdag 4 september jl. is overleden de heer Willem van der Tempel in de leeftijd van 76 jaar. 
De rouwdienst en begrafenis hebben plaatsgevonden op zaterdag 8 september vanuit de Haven te Sondel. 

 
Diaconiecollecte Zondag 16 september: Samen kinderarbeid stoppen - Mali  
In de afgelopen 25 jaar heeft Mali enorme stappen gezet om meer kinderen naar school te laten gaan. Maar het is nog 
lang niet genoeg. In veel gebieden gaat tachtig procent van de kinderen naar school, maar in sommige afgelegen regio’s 
nauwelijks de helft. Ook maken kinderen de basisschool vaak niet af. Dat moet anders! Daar is een grote gezamenlijke 
actie voor nodig van ouders, werkgevers en overheid samen.  
Waarom kinderen niet naar school gaan? 
Er zijn allerlei redenen waarom kinderen niet naar school gaan. De school is voor jonge kinderen te ver weg. De kwaliteit 
is bedroevend slecht. En veel ouders vinden dat hun kinderen meer leren op het land dan in de klas. Ook zijn hun 
kinderen belangrijke arbeidskrachten in het familiebedrijf of in de goudmijnen. Honderdduizenden kinderen lopen zo al 
jong een achterstand op, omdat ze niet leren lezen en schrijven. 
30.000 kinderen weer naar school 
Samen met drie Malinese partnerorganisaties van Kerk in Actie kunt u meehelpen, zodat alle 30.000 kinderen in de 
regio’s Koulikoro, Sikasso en Ségou naar school gaan of een vaktraining volgen. Deze organisaties zorgen dat kinderen 
van 8 tot 12 jaar hun achterstand inhalen en naar school gaan. Ze begeleiden scholen om deze kinderen weer op te 
nemen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Jongeren van 12 tot 15 jaar die nooit naar school zijn geweest 
worden gekoppeld aan een ‘meester’ om een vak te leren. 
In zes districten zijn Stop Kinder Arbeid comité’s gevormd. Hierin zitten vertegenwoordigers van alle belangrijke partijen 
zoals: sociale organisaties, schoolcomité’s, landbouworganisaties. Ook ouders leren in gespreksgroepen hoe belangrijk 
het is dat hun kinderen naar school gaan. Ook onderwijzers, dorpsoudsten, werkgevers, handelaren, chauffeurs en de 
Malinese overheid worden betrokken bij dit doel. Want kinderarbeid stoppen, dat kun je alleen samen!  
Helpt u mee? 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Voor 30 euro  volgt een ouder een cursus over belang van onderwijs en kinderrechten. 
Voor 100 euro wordt een kind ondersteund om goede start op school te maken. 
Voor 1800 euro krijgt de projectmedewerker een motorfiets om de dorpen te bezoeken. 
 
 

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 16 sept.: zie andere kerken 09.30 uur 11.00 uur 

Voorganger:  ds. S. de Jong ds. S. de Jong 

Organist:  dhr.W.v.d.Wel dhr.W.v.d.Wel 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

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