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Jaargang 13, week 6: De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoerstjinst 

De Haven: 
Zangdienst 

Datum en tijd: 5 jan.2023 GEEN DIENST 10.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  Gospelgroep Dhr. E. Groeneveld 

Organist:  GOD UNLIMITED Mw. T. Wiersma 

Collecte:  Diaconie en kerk Diaconie en kerk 

  Er is oppas en KND 
Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

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

Jaargang 13, week 7: De Fontein: De Hoekstien: 
HA/lopend 

De Haven: 

Datum en tijd: 12 feb. 2023 11.00 uur 09.30 uur GEEN DIENST 

Voorganger: Ds. A. Bouman Ds. M. Jans  

Organist: Dhr. J. Eijkelenboom Mw. T. Wiersma  

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

 Er is oppas en KND Er is oppas en KND 
Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

 

 
Lied voor de dienst. 
Elke maand zal dit meer of minder bekend lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het lied  Zittende en 
daarna zingen we Staande het “intochtslied”. 
Het Lied voor de maand februari is Lied 286. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
mw. A. de Jager en 
mw. Wagenaar, Oudemirdum en worden gebracht door: Hylke en Meta Kramer en Hotze en Eke Piersma; 
dhr. T. Stoker, Nijemirdum en worden gebracht door: mw. J. Feenstra; 
fam. Jelte Gerrit en 
Kristianne Eppinga, Sondel en worden gebracht door: fam. P. Akkerman. 
 
Diaconiecollecte: 5 februari a.s.:-Collecte -Werelddiaconaat- Pakistan. 
Op 2 februari was het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was     één van 
de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met de collecte van vandaag doen we iets terug voor 
mensen in Pakistan die onze hulp nodig hebben. We collecteren voor een project van Kerk in Actie waarbij jongeren, 
vooral schoolverlaters, geholpen worden met een vakopleiding, lening en begeleiding om een eigen bedrijf op te zetten. 
Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen, om zich voor te bereiden op de toelatingstest 
die daarvoor geldt.   
Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met 
verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat. Sana Amat is 
één van de jongeren die een training volgde om mobieltjes te repareren. Ook kreeg zij hulp om haar eigen 
reparatiewerkplaats te starten. Zij is nu de eerste vrouw in Pakistan met een reparatielab voor mobiele telefoons.  
 
Diaconiecollecte: 12 februari a.s.: Collecte voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. 
In ons waterrijke Nederland krijgen we de laatste jaren steeds vaker te maken met droogte. Voor ons uitzonderlijke 
situaties, die tot discussie leiden. In Ethiopië zijn ze droogte van oudsher gewend en zijn dit soort gesprekken aan de 
orde van de dag. Zeker nu het klimaat verandert en de regen onregelmatiger valt. Vandaag collecteren we daarom voor 
noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië.  
 
Ethiopische partners van Kerk in Actie leren boeren en boerinnen om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de 
klimaatverandering:  

• ze leren over irrigatie en het behoud van vruchtbare grond; 

• ze krijgen zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hoe ze die moeten verbouwen;  

• ze leren geld sparen en verdienen met kleine handeltjes; 
  

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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• ze worden gewaarschuwd voor extreme droogte en hevige regen, 
zodat ze weten wanneer ze het beste kunnen planten en oogsten.  

Maar regelmatig is er in bepaalde delen toch ook noodhulp nodig. Dat is 
op dit moment weer het geval. In Ethiopië, Kenia en Somalië dreigt 
hongersnood voor miljoenen mensen. Het is in 40 jaar niet zo droog 
geweest. Mede dankzij jullie bijdragen aan deze collecte kan Kerk in Actie 
voedsel en water uitdelen aan de meest kwetsbaren in Ethiopië en Kenia. 
En daarnaast gezinnen in Ethiopië blijven voorbereiden op de 
klimaatverandering om noodhulp te voorkomen.  
 
 
 
 

Koffieochtend Sondel. 
Woensdag 8 februari a.s. hopen we weer een koffieochtend te houden in het Lokaal in Sondel. 
Inloop vanaf 10.00 uur iedereen is van harte welkom. 
 
 
 

 
 
 
Agenda:  
Donderdag 9 februari: Tsjerkebios: Hacksaw Ridge 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie. 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente kijken op onze website: www.pkn-ons.nl. 
 
 
 

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