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Jaargang 11, week 33: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd:15 aug. 2021 09.30 uur 11.00 uur GEEN DIENST 

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

Organist:    

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

 Er is oppas in deze dienst   

 deze dienst wordt uitgezonden 
via https://kerkonline.frl/ons/ 

  

Koffiedrinken. 
Volgende week zondag 22 augustus is er koffiedrinken in de Fonteinkerk voor de dienst van 11:00 uur. 
 
Liederen en Schriftlezing: 
Lied 280: 1,2 - Lied 280: 6,7 - Lied 98: 1,4 - Lied 942: 1,3 - Lied 910: 1,2 - Lied 834: 1,2,3  
Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40  
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
fam. Veldman-van t Hul n 
fam. Schraa-de Jong, Odum  en worden gebracht  door: Piet en Janke de Jong en Jildou vd Zee; 
mw. G.Pietersma-van Dijk, N’dum en worden gebracht  door: mw. J.Feenstra 
mw. Ypie de Vries (Balk), Sondel en worden gebracht door: mw. Hinke Trinks. 
 
Pastoraat: 
mw. Antje Swart-Visser uit Oudemirdum is thuisgekomen uit het ziekenhuis; 
dhr Gatze Bokma uit Oudemirdum ziekenhuis opname is niet doorgegaan; 
mw. Murkje Breimer wordt maandag 16 aug. in het Antoniusziekenhuis opgenomen voor een operatie, Postbus 20.000, 
8600BA Sneek.  
 
Diaconiecollecte 15 augustus a.s.: Geen kindslaven in de visserij – Ghana. 
James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken en kon niet naar school. 
Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. In 2007 begon hij een opvang 
voor kinderen die net als hijzelf destijds als kindslaaf in de visserij moeten werken 
op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging 
Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. En 
kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en 
onderwijs. 
Op Lake Volta (8502 km2) werken 49.000 kinderen, waarvan 21.000 onder 
dwang. Tweederde van deze kinderen is 14 jaar of jonger.  Een derde is tussen 
de 15 en 18 jaar oud. 
Wat doet Challenging Heights met de bijdrage van Kerk in Actie? 
• 35 kinderen uit slavernij in de visserij bevrijden; 
• 50 kinderen 6 tot 9 maanden opvang bieden; 
• 50 kinderen terugbrengen naar hun familie; 
• 50 kinderen twee jaar lang begeleiden na terugkeer. 
 
Informatie. 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente kijken op onze website: www.pkn-ons.nl. 
 

Jaargang 11, week 34: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 22 aug. 2021 11.00 uur GEEN DIENST 09.30 uur 

Voorganger: Mw. L. Versluis  Mw. L. Versluis 

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

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 Er is oppas in deze dienst   

 deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons/ 

  

 

Kijkt u ook op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pknONS en 
www.facebook.com/jeugdclubONS~ 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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