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Jaargang 11, week 35: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 29 aug. 2021 GEEN DIENST 09.30 uur 11.00 uur 

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

Organist:  Aaltje de Boer Aaltje de Boer 

Collecte:  Diaconie en kerk Diaconie en kerk 

  Er is oppas in deze dienst  

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

 

 
Liederen en Schriftlezing: 
Lied 25: 1,2,10 – Lied 885: 1,2 – Lied 941: 1,4 – Lied 835: 1,2,4 – Lied 905 : 1,3; 
Schriftlezing: Handelingen 5: 33-42 
 
“Kom in de Kerk!” – Startzondag 5 september a.s. in DE HOEKSTIEN.  
Op zondag 5 september a.s. vieren we de start van het nieuwe kerkelijke seizoen. 
Het thema is: “Kom in de kerk!” Waarom zou je niet naar de kerk gaan? 
Is dat een bewuste, weloverwogen keus? En waarom zou je wel naar de kerk gaan ? 
Op de startzondag willen we deze vraag centraal stellen. 
Eerst is er een kerkdienst in Nijemirdum. Bij mooi weer buiten achter het dorpshuis en bij minder goed weer in De 
Hoekstien (09.30uur). Daarna drinken we koffie/thee met iets feestelijks erbij. 
Daarna zijn er diverse aktiviteiten rond het thema. Rond 11.30u. sluiten we de ochtend met elkaar af. 
We hopen dat u/jij erbij bent! 
(NB: Er is 5 september a.s. geen dienst in De Fontein). 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
mw. A. Swart-Visser en 
mw. N. Koelstra, Oudemirdum  en worden gebracht door: Auke en Berendina vd Veen en 
      Lucas en Hanneke Westra; 
dhr. D. Postma, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. J.de Kleine; 
mw. Hogeterp-Smits, Sondel  en worden gebracht door: mw. F.Brouwer. 
 

Huwelijksjubileum: 
Maandag 30 augustus a.s. zijn Kerst en Corrie Bangma uit Sondel 25 jaar getrouwd. 
 

 
Pastoraat:  
dhr. Gatze Bokma, Oudemirdum is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis 
mw. Murkje Breimer, Oudemirdum is weer thuis gekomen uit De Flecke 
mw. G. Pietersma-van Dijk ,N’dum verblijft tijdelijk in Suderigge, Christiaan de Vriesstraat 2, 8531 EL Lemmer 

(kamer 113) 
mw. Freeke Molenaar (Oudemirdum) is opgenomen in het ziekenhuis te Amersfoort. 
 
Oproep: Cake bakken voor Nacht zonder dak. 
De clubs gaan het seizoen starten met Nacht zonder dak.  
De jeugd gaan op 4 september slapen in zelf gebouwde hutjes van karton en hout.  
Om dit te sponsoren vragen wij cake-bakkers voor de verkoop. 
Deze opbrengst gaat naar Tear Fund. 
 
Uw cake kunt u vrijdag 3 september a.s. brengen bij: 

• Tiertsje Hospes  Sondelerleane 1 Sondel 

• Hinke de Vries  Jac.Boomsmastr 24 Sondel 

• Henny Eppinga  Lyklamawei 6  Nijemirdum 

• Siny Kuiper  Liemdobben 8  Oudemirdum 
 
Opgave voor 1 september a.s. wie een cake wil gaan bakken via de app of telefoon: 
Tiertje:  06 55595589 
Hinke:  06 40924863 
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Diaconiecollecte 29 augustus a.s.: Een beter inkomen voor karité-boerinnen – Ghana. 
Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond 
te komen, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel 
mensen leven dan ook in armoede.  
Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door 
kariténoten te verzamelen en te  
verwerken tot boter. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit 
zo efficiënt mogelijk te doen.  
Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede samenwerking de beste prijs voor 
hun noten krijgen. 
Door professionalisering meer inkomsten. 
De landbouwgroep van de Presbyteriaanse kerk van Ghana zag  
de vrouwen ploeteren en kwam in actie. Met steun van Kerk in Actie  
verspreidde de kerk betere oventjes om de noten in te branden. Ook kregen de vrouwen een landbouw- en verkoop-
training en vormden ze vrouwengroepen. Er zijn inmiddels twee moderne ‘fabrieken’ opgezet, waar de vrouwen de noten 
machinaal kunnen verwerken. Dat scheelt veel werk. Het leven van deze vrouwen is totaal veranderd. Karité-boerin 
Azara vertelt: “Het grootste verschil is dat ik nu mijn kinderen naar school kan brengen. En ik hou nog genoeg over om 
wat te sparen.” 
 
Diaconiecollecte 5 september a.s.: De kerk staat op tegen armoede in 
het dorp - Egypte 
Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in 
dorpen in heel Egypte met als doel: minder armoede. In elk dorp werkt ze 
samen met de inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere gezondheidszorg, 
onderwijs, werkgelegenheid en huizen.ypte heerst vet zich zeker niet tot de 
eigen kerk: 
 
 
 
 
 

Op de NB van volgende week zondag 5 september a.s. wat uitgebreider nieuws over deze 
diaconiecollecte. 
 
Informatie. 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente kijken op onze website: www.pkn-ons.nl. 
 

Jaargang 11, week 36: De Fontein: De Hoekstien: 
STARTZONDAG 

De Haven: 

Datum en tijd: 5 sept. 2021 GEEN DIENST 09.30 uur GEEN DIENST 

Voorganger:  Ds. S. de Jong  

Organist:  Mw J. Bekedam  

Collecte:  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~ 
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