Kerkdiensten
Sint Joris Tsjerke Oosterbierum
Zondag 5 juni
9.30 uur

Pinksterzondag
Ds. U. Tjallingii

Koffiedrinken na de dienst

Extra collecte: KIA Zending

-----------------------------------------------------------------------------Sint Joris Tsjerke Oosterbierum
Afscheidsdienst
Zondag 12 juni
14.00 uur
Ds. U. Tjallingii
en Ds. E.J. Hefting
Kinderkerk
Koffiedrinken na de dienst in It Mienskar

Extra collecte: Orgelfonds

-----------------------------------------------------------------------------Sint Joris Tsjerke Oosterbierum
Zondag 19 juni
9.30 uur
Dhr. J. Hellferich
uit Hallum

Extra collecte: Plaatselijke Kerk

---------------------------------------------------------------------------------Nij Bethanië, Tzummarum
Zondag 26 juni
10.00 uur Mevr. M. Gort-Terpstra
uit Tzum

Extra collecte: KIA Binnenland

---------------------------------------------------------------------------------Sixtuskerk Sexbierum
Zondag 3 juli
9.30 uur
Ds. E.J. Hefting
Koffiedrinken na de dienst
Gezamenlijke dienst met PG Sexbierum in Sexbierum
---------------------------------------------------------------------------------Sint Joris Tsjerke Oosterbierum
Zondag 10 juli
9.30 uur
Ds. J. van Dijken
uit Hallum
Koffiedrinken na de dienst
Gezamenlijke dienst met PG Sexbierum in Oosterbierum

Extra collecte: Bloemengroet

Sixtuskerk Sexbierum
Zondag 17 juli

9.30 uur

Pastor M. Kroes
Sexbierum

Koffiedrinken na de dienst
Gezamenlijke dienst met PG Sexbierum in Sexbierum
-----------------------------------------------------------------------------Sint Joris Tsjerke Oosterbierum
Zondag 24 juli
9.30 uur
Dhr. P. Vermaat
uit Slappeterp
Koffiedrinken na de dienst
Gezamenlijke dienst met PG Sexbierum in Oosterbierum
-----------------------------------------------------------------------------Diaconieuws
Ieder land, ieder gezin, ieder mens heeft zo zijn vaste gewoontes.
Vooral wat betreft eten. Op zondag wordt in vele gezinnen soep
gegeten. Makkelijk en voedzaam. Soep en zo is een initiatief van de
Skûle in Franeker. Iedere zondag bent u, ben jij daar welkom
tussen 12.30 uur en 14.00 uur om een gratis kommetje soep mee
te eten. Meekoken of gewoon gezellig een praatje maken vinden ze
ook leuk. Info: www.deskule.nl / 06 - 429 06 273.
Op donderdag 19 mei hielden wij weer de voorjaars lege
flessenactie. De oogst was weer royaal en de medewerkers
moesten weer flink aan de bak. Dank aan iedereen die heeft
meegeholpen. Ook dank voor de giften die wij hiervoor via de bank
mochten ontvangen. Voor de voedselbank ontvingen wij vorige
maand naast vele goederen ook nog diverse giften via
NL02RABO0325513007 t.n.v. diaconie PG Oosterbierum Wijnaldum.
Ook daarvoor dank.
De lege flessenactie voor Nikki’s Place in Chiang Mai heeft ruim €
550,- opgeleverd. De nieuwste uitdaging daar was een bijdrage
voor de verpleegsteropleiding van 2 jongedames. Van de € 2.000,was er nog en tekort van € 500,- Dit is gelukt met deze actie en in
ruim een uur lege flessen inzamelen krijgen deze studentes de kans
op een leven vol toekomst.
Als diaconie zijn wij ons ervan bewust dat niet iedereen de
financiële ruimte heeft om te geven. Mocht u mensen in uw

omgeving kennen of zelf moeite hebben rond te komen mag u altijd
een beroep doen op de diaconie.

Met Pinksteren vieren wij de geboorte, het begin van de kerk. Als

diaconie wensen wij u feestelijke dagen en hopen wij dat het vuur
van de Heilige Geest mag blijven branden in uw hart.
Een hartelijke groet van Klaas Hibma, Sint Jorisstrjitte 7 en Jessy en
Johannes Wolbers, Buorren 2. Contact is mogelijk via: 06-20647416
of fam.wolbers@gmail.com
Tsjerkepaad 2022
Het belooft een mooie zomer te worden
waarin geen pandemiebeperkingen zijn.
Dat betekent dat wij ook met vreugde
onze kerkdeuren opengooien op de
zaterdagmiddagen van Tsjerkepaad.
Vanaf de tweede zaterdag van juli t/m
10 september van 13.30 -17 uur is iedereen welkom in de Sint Joris
Tsjerke. Er is koffie en thee, een luisterend oor van onze
vrijwilligers, maar vooral een mooi kerkgebouw dat jong en oud
uitnodigt om de ruimte te ervaren. Om stil te zijn, het licht en de
ruimte en de eeuwenlange traditie van gezang en gebed te voelen.
Soms is er orgelspel en altijd zijn er verhalen.
Het thema is Kerk voor jong en oud. We hopen u te zien op een
van de middagen. Welkom.
Namens Tsjerkepaad Easterbierrum
Gerrie Tichelaar
Van de redactie
In verband met de komende vakantieperiode komt de volgende
Underweis uit op vrijdag 22 juli (kopij zaterdag 16 juli). De daar
opvolgende Underweis komt op vrijdag 26 augustus (kopij zaterdag
20 augustus). Daarna in principe weer de laatste vrijdag van de
maand.

*****************************************************
Hallo dorpsgenoten van Oosterbierum,
Zoals jullie misschien wel hebben gezien, zijn we na een lange
periode van stil staan weer begonnen met de jeugdactiviteiten. Wat
niet mag ontbreken is natuurlijk de playbackshow. In de winter
mocht het nog niet maar we gaan dit jaar een zomereditie
houden.
‘Heel Oosterbierum playbackt’ zal worden gehouden op vrijdag 1
juli 2022 om 19.30 uur in It Mienskar.
De laatste editie is gewonnen door de toneelvereniging met een
spetterende act. We hopen dit jaar op meer deelnemers onder de
verenigingen van Oosterbierum.
Opgaves mogen naar club@oosterbierum.info
******************************************************
Bij de collectes
Zondag 29 mei Jong Protestant Diaconaat: ook voor
jongeren
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong
Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en
Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren
kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief.
Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op
welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om
hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma
stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.
Zondag 5 juni Pinksterzondag Kerk In Actie Zending
Zuid-Afrika Bijbel brengt arme boeren in actie
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal
leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven
ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie
doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten
samenwerken. De organisatie inspireert hen met Bijbelverhalen en

leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de
voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd,
oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er
een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.
Zondag 12 juni Orgelfonds

Het Van Dam orgel in de Sint Joris Tsjerke wordt bijna wekelijks
gebruikt. De aankomende zomer heeft het orgel groot onderhoud
nodig. Hier zijn een aantal fondsen voor aangeschreven en we
ontvangen een subsidie van het rijk. De opbrengst van deze
collecte is ook voor dit onderhoud.
Zondag 19 juni Plaatselijke kerk
Voor alle lopende zaken, voor onderhoud en renovatie, voor het
voortzetten van gemeentelijke activiteiten, voor al deze dingen is de
collecte voor de plaatselijke kerk bedoeld. Het is het levende geld
van de gemeente. Als aanvulling op wat met de kerkbalans al wordt
toegezegd en gegeven. Van harte aanbevolen.

Zondag 26 juni Kerk In Actie Binnenlands diaconaat
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning.
Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een
mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land
van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben
weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse
kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den
Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen
met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van
deze mensen.
Zondag 3 juli Kerk in Actie Werelddiaconaat
India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld
en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen
met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze
kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De
organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd
huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze
zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie
besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie
en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de
armoede te doorbreken.
Zondag 10 juli Bloemengroet
Bij vreugde en verdriet leeft de gemeente graag mee met het
brengen van een bloemetje en een bezoekje wanneer dit kan en op
prijs wordt gesteld. Mocht u iemand kennen die hier behoefte aan
heeft, neem dan contact op met uw kerk. Telefoonnummers vindt u
achter in de Underweis.

Bijzondere diensten
Radio Eenhoorn
Iedere zondagmorgen een rechtstreekse uitzending op de radio live
vanuit studio van Radio Eenhoorn. Met deze maand de volgende
gastpredikanten:
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni
3 juli
10 juli
17 juli
24 juli

Majoor Freek v/d Werf, Leeuwarden
Majoor Freek v/d Werf, Leeuwarden
Dick Wolbers, Franeker
Ds. Jeroen van Olffen, Menaam
Rennie Schoorstra, Ternaard
Ds. Jelte Lindeboom, Minnertsga
Ds. M. Roepers, Achlum/Hitzum
Ds. Jeroen van Olffen, Menaam
Dick Wolbers, Franeker

Aanvang 9.30 uur. U kunt radio Eenhoorn vinden op FM 107.5, of
via de kabel op FM 104.1.

