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Jaargang 11, week 32: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 8 aug. 2021 11.00 uur GEEN DIENST 09.30 uur 

Voorganger: Ds. W. Andel  Ds. W. Andel 

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

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 Er is oppas in deze dienst   

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

  

 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Jouke en Maaike Dijkstra-Stegenga 
en Siny Kuiper-Prins, Oudemirdum  en worden gebracht door: Murkje Breimer en Geertje Haringsma; 
mw. W.Feenstra, Nijemirdum   en worden gebracht door: mw. F. Eppinga;  
dhr. G. Hoekstra, Sondel   en worden gebracht door: fam. Eppinga–Draaijer. 
 
Pastoraat: 
mw. Antje Swart-Visser, Oudemirdum  is opgenomen in het Antoniusziekenhuis, Postbus 20.000, 

8600 BA Sneek; 
dhr Gatze Bokma, Oudemirdum   wordt komende dinsdag opgenomen voor een operatie in het 

Antoniusziekenhuis, Postbus 20.000, 8600BA Sneek. 
 

Geboren: 
Op 2 augustus jl. is geboren te Sondel Pieter Christiaan, zoon van Hendrik Jan Eppinga en Jeltje Draaijer, broertje van 
Wilco en Marieke. 

 

Overlijden: 
Op 1 augustus jl. is overleden de heer Jelle Bosma te Sondel, op de leeftijd van 80 jaar. Hij laat zijn vrouw Antje en vijf 
kinderen achter, en ook vele pakesizzers. Jelle werd geboren in Diken en kwam na zijn huwelijk op de boerderij te 
Sondel. Hij was een harde, sterke werker, stil en zorgzaam van karakter. Het afscheid heeft in besloten kring plaats 
gevonden waarna hij begraven is op het kerkhof te Sondel. 

 
Diaconiecollecte 8 augustus a.s.: Kinderopvang en gezond koken - Zuid-Afrika. 
In Zuid-Afrika woont slechts een derde van de kinderen bij beide 
ouders. Tweederde van de kinderen leeft in armoede en in ongezonde 
omstandigheden. Hoe kun je als kerk van betekenis zijn voor deze 
kinderen en hun families? Voormalig missionaris Attie van Niekerk 
helpt kerken deze kinderen en hun verzorgers te steunen. Doet u mee? 
Kinderen een goede start geven met steun van kerken 
In Mamelodi, een wijk ten oosten van de stad Pretoria, is hij met zijn 
organisatie NOVA een kinderopvang gestart. Coördinator Catherine 
Senyolo vertelt: ‘Kinderen kunnen iedere week naar deze opvang 
komen, zodat ze belangrijke waarden leren om een goed leven op te 
bouwen.” Dat gebeurt op een vrolijke speelse manier via muziek en 
theater. Catherine vertelt dat ook de ouders worden ondersteund: “Ze 
leren elkaar kennen. We bespreken onderwerpen die zij belangrijk 
vinden en nodigen soms gastsprekers uit.” 
Attie van Niekerk wil deze opvang, genaamd Chics, in de toekomst gaan uitbreiden naar veel meer Zuid-Afrikaanse 
kerken: “We zoeken contact met kerken en mensen, die op deze manier langdurig willen bijdragen aan de ontwikkeling 
van een kind.” Ze werken hierin samen met bestaande centra voor kinderopvang. 
Gezonde kookovens 
Naast het kinderprogramma heeft de organisatie ook energiezuinige kookovens ontwikkeld (de Basa Magogo), die veertig 
procent minder hout kosten en minder rook en fijnstof geven in huis. Het scheelt tijd en geld, is milieuvriendelijker, en de 
bewoners hebben minder last van infecties aan ogen en luchtwegen. Inmiddels zijn al meer dan 6500 ovens in gebruik in 
28 dorpen in het Noordoosten van Zuid-Afrika (dichtbij het Krugerpark). Met uw steun kan het demonstratieteam nog 
meer dorpen uitleg geven over deze gezonde ovens. 
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Informatie. 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente kijken op onze website: www.pkn-ons.nl. 
 

Jaargang 11, week 33: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 15 aug. 2021 09.30 uur 11.00 uur GEEN DIENST 

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

Organist:    

Collecte: Diaconie en kerk 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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