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Jaargang 10, week 5: De Fontein: De Hoekstien: Fjoertsjinst De Haven: 

Datum en tijd: 2 feb.2020  10.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  Ds. M. Wildeman Ds. Y. Slik 

Organist:   Mw. T. Wiersma 

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. 
 
Vandaag is er weer Fjoer! Het thema van deze dienst is: Ïn fjoer en vlam. Maartje Wildeman is de voorganger en de 
muzikale medewerking is van Martje en Tine Bandstra.  
Tot zondag om 10:30 uur in de Hoekstien. 
 
Volgende week is er lopend avondmaal in de Hoekstien. Deze dienst begint om 9.30 uur. Voorganger is 
Ds. M. Wildeman. 
 
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:  
mw. T. Ruiter-Schra en 
fam. Schotel-Groenveld, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. de Jong en Hotze en Eke Piersma; 
dhr. Th.Stoker, Nijemirdum   en worden gebracht door: fam. Sj. Bokma; 
mw. A. Bosma–Jorritsma, Sondel  en worden gebracht door: mw. T. Hogeterp. 
 
Pastoraat. 
Dhr. L. Folkertsma is weer thuis uit het ziekenhuis. 
Mw. T. Ruiter-Schra is weer thuis uit het ziekenhuis. 
Mw. Wiep Draisma, Oudemirdum is nu naar De Ielânen, Harste 11, 8602 JX Sneek. 
 

Huwelijksjubileum. 
1 februari jl. waren de heer en mevrouw M.L.A. en Y.L. Schotel-Groenveld 40 jaar getrouwd. 

 
Avond frère Roger: de stichter van Taizé is verplaatst naar: 3 maart 2020. 
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 
20.00 uur in de Hoeksteen. 
 
Diaconiecollecte 2 februari: Goed boeren in een lastig klimaat – Oeganda. 
In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds 
onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze 
moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk 
van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. 
Wat kan de kerk doen met uw steun? 
* Voor 10 euro kan een boer(in) deelnemen aan een regionale boerenbeurs, waar men van elkaar kan leren. 
* Voor 55 euro leert een dorpsbewoner een energiezuinige oven maken. 
* Voor 100 euro kan een nieuwe spaargroep starten 
* Voor 100 euro wordt een spaargroep een jaar lang begeleid.  
* Voor 140 euro leert een boer(in) hoe hij/zij voor hun belangen kan opkomen bij de overheid 
* Voor 170 euro leert een landbouwvoorlichter van de kerk over weersvoorspellingen. 
* Voor 200 euro worden een groep boer(innen) opgeleid tot imker. 
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Diaconiecollecte  februari: 9 februari (Avondmaalscollecte) Geef ons heden 2020. 
Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) gelooft dat christenen de roeping hebben recht te doen aan de meest kwetsbaren. Daar 
willen we ons voor inzetten, samen met onze lokale partners in Oost-Europa. Doet u mee? 
Hulp in de vorm van ‘Dagelijks brood’, maar ook hulp die hoop voor de toekomst biedt, hoop om de situatie te kunnen 
verbeteren. De hulp aan deze mensen vindt plaats via plaatselijke kerkelijke gemeenten in Oost-Europa, zodat zij 
diaconaat zelf handen en voeten kunnen geven. De kerken bieden hulp aan hen die dat nodig hebben, ongeacht ras of 
godsdienst. Geloof, bid, geef en bouw! 
We richten de hulp met “Geef ons heden Dagelijks brood’ op vier aandachtsvelden. Winterhulp, onderdak, verzorging en 
armoedebestrijding. 
Geef ons Heden Dagelijks Brood: een gebed tot God, waarbij we zelf Zijn handen en voeten mogen zijn. 
 
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. 
 

 
 

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

 
 

Zondag 9 februari 2020: De Fontein: De Hoekstien: 
Heilig Avondmaal (lopend) 

De Haven: 
 

Tijd: 11.00uur 09.30 uur  

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

Organist: Dhr. W. vd Wel Dhr. W. vd Wel  

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

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk Diaconie en kerk 
Avondmaal 
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