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Jaargang 10, week 3: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: Doopdienst 

Datum en tijd: 19 jan.2020  11.00 uur 09.30 uur 

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

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

Lied voor de dienst:  Lied 1006 Lied 1006 

Collecte:  Diaconie en kerk Diaconie en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag is er in De Haven een doopdienst. Mike Kooijker,  
zoon van Dirk en Marike Kooijker, broertje van Joey zal in deze dienst gedoopt worden. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
Douwe en Antsje Schotanus-Muizelaar 
en ds. Stephan de Jong, Oudemirdum  en  worden gebracht door: fam. vd Weij en Tannie de Boer; 
Akke Rins-Eppinga, Nijemirdum   en worden gebracht door: mw. J. Akkerman; 
dhr. S. Albada, Sondel    en worden gebracht door: fam. Hospes-Smink. 
Vorige week heeft mw. A. Keuning-de Vries uit Oudemirdum ook bloemen gekregen. 
 
Pastoraat. 
Mw. Wieke Draisma, Oudemirdum is opgenomen in het UMCG te Groningen, Hanzeplein 1, 9713 GZ. 
 

Huwelijksjubileum. 
21 januari a.s. is familie E. en J.R. Reinsma-Spijker 50 jaar getrouwd. 
16 januari jl. was familie I.W en M.J Gijzen-Keulen 25 jaar getrouwd en 17 januari jl. waren 
Douwe en Antsje Schotanus-Muizelaar 45 jaar getrouwd. 

 
Diaconie collecte 19 januari: Kerken geven kinderen een toekomst – Moldavië. 
In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar 
het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en 
liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te 
worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.  
De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineen geslagen en willen de kinderen een 
betere toekomst geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen 
ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Er is de mogelijkheid om te sporten 
en creatieve activiteiten te doen. Alle activiteiten worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze 
kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun 
leven met hen meegaat. 
 
OUDE kerstkaarten en postzegel inzamelingsactie. 
In januari staan in onze 3 kerken weer dozen waarin u uw oude kerst- en alle andere kaarten en postzegels kunt inleveren. 
De kaarten en postzegels worden ingezameld voor Cystic Fibrose, (CF, taaislijmziekte). 
 
Agenda: 
Maandag 20 januari: Kerkrentmeesters 
Maandag 20  januari: Doegroep 
Zondag  26 januari: Tsjerkekuier 
 

 

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

Zondag 26 januari 2020: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: 9.30 uur  11.00 uur 

Voorganger: Ds. W. Beekman  Ds. W. Beekman 

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

Lied voor de dienst: Lied 1006  Lied 1006 

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk 
Jeugd 

 Diaconie en kerk 
Jeugd 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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