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Jaargang 10, week 7: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 09.30 uur  11.00 uur 

Voorganger: Ds. M. Wildeman  Ds. M. Wildeman 

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

Lied voor de dienst: Lied 910: 1 en 2  Lied 910: 1 en 2 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Volgende week zondag 23 februari a.s. is er koffiedrinken voor de dienst in de Fontein vanaf 10.00 uur. 
 
LIED waarmee DE KINDERNEVENDIENST op pad gaat. 
Dizze moaie tsjerke, dêr geane wy wei 
nei ús eigen plak ta, ljocht nimme wy mei.  
Hearre nei de wurden, meitsje ús ferhaal 
oer God en de minsken yn ús eigen taal. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
dhr. L. Folkertsma en 
dhr. J. Twijnstra, Oudemirdum  en worden gebracht door: Jildou vd Zee en Okje Stegenga; 
dhr. F. Aukema, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. J. Buma; 
dhr. M. Pruiksma, Sondel  en worden gebracht door: fam. Bergsma-Smink. 
 
Pastoraat. 
Mw. Wiep Draisma, Oudemirdum is thuis gekomen uit de Ielânen. 
 
Tsjerkebios 20 februari a.s. 
We kijken naar de ontroerende film: “Lion”. Hij gaat over een Indiaas jongetje dat door een bizarre 
oorzaak zijn thuis verliest en daarnaar weer op zoek gaat. De film wordt wel de “Hollywoodversie van 
Spoorloos" genoemd. 
Plaats: De Hoekstien. 
Datum: 20 februari. Aanvang: 19.30 uur. 
 
DE TSJERKEKUIER VAN 23 FEBRUARI A.S. GAAT NIET DOOR! 
 
Diaconiecollecte 16 februari - Hadassa Hoeve. 
Stichting Hadassa Hoeve is opgericht om jonge vrouwen die niet zelfredzaam zijn, vanwege bijvoorbeeld een turbulente 
jeugd of een sociale beperking, te helpen zelfstandig te kunnen leven. Wij creëren voor hen een veilige en prettige 
woonsituatie. Tijdens het verblijf op de Hadassa Hoeve krijgen de vrouwen een begeleidingstraject, met als doel dat zij hun 
talenten (weer) ontdekken en deze gaan inzetten. 
 
Diaconiecollecte 23 februari - SAMEN VOOR GELIJKE KANSEN. 
Light for the World is een goed doel en werkt aan een wereld, waarin mensen met een 
handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk. Het bieden van ondersteuning aan 
mensen met een handicap is een deel van de oplossing. Ook overheden, werkgevers en 
scholen hebben  een taak om eventuele belemmeringen op te sporen en weg te nemen. 
Gelijke kansen? Daar zorgen we samen voor! 
 
Vanwege herstelperiode van ds. Stephan de Jong ging de Bijbelkring op woensdag 29 januari niet door.  We slaan dus een 
maandje over en hopen weer bijeen te komen op woensdag 26 februari om 13.30 uur. 
 
Avond frère Roger- de stichter van Taizé  is verplaatst van 3 februari naar 3 maart a.s. 
De avond waarin we kijken naar een film over Roger Schütz, die vooral bekend geworden is als frère Roger  
de stichter van de oecumenische leefgemeenschap in Frankrijk wordt verplaatst van 3 februari naar 3 maart a.s. om 
20.00uur in de Hoekstien. 
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Agenda: 
Dinsdag 18 februari: Diaconie 
Donderdag 20 februari: Tsjerkebios 
 

 

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

Zondag 23 februari 2020: De Fontein: 
Koffiedrinken  vanaf 10.00 
uur 

De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: 11.00 uur  09.30 uur 

Voorganger: Mw. A. Adema  Mw. A. Adema 

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

Lied voor de dienst: Lied 910: 3 en 4  Lied 910: 3 en 4 

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk 
Jeugd 

 Diaconie en kerk 
Jeugd 
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