
 

 

 
www.pkn-ons.nl 

nieuwsbriefons@gmail.com 

Jaargang 8, week 51 
3e adventszondag: 

De Fontein 
Koffiedrinken v d dienst: 

De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd 16 dec. 2018: 11.00 uur 09.30 uur Zie andere kerken 

Voorganger: Dhr. A. Palland Ds. K. de Hartog  

Organist: Dhr. W. vd Wel Mw. T. Wiersma  

Lied voor de dienst: Lied 469: 1,6 en 7 Lied 469: 1,6 en 7  

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag is er koffiedrinken van 10.00 – 10.45 uur voor de dienst in de Fontein. 
 
Symbolisch bloemschikking Advent en kerst: Thema: Geef licht  Vanuit het donker naar het licht. 
Op de eerste adventszondag is de schikking donker van kleur, daarna worden de kleuren lichter. Je kunt het zien als het 
groeien van een bol; eerst in de aarde, in het binnenste van de bol, later in het volle licht, groen en bloeiend. 
De aarde 
De basis van onze symbolische schikking is een kubus als symbool voor de aarde met haar vier windstreken en de vier 
elementen water, vuur, aarde en lucht. 
De vier elementen spelen een rol in de lezingen voor de vier zondagen: Zacharia heeft het over het water dat leven geeft, 
Maleachi speekt over het louterende vuur, Sefanja spreekt over de verbondenheid van de mensen in relatie tot de aarde 
en al wat daar is en Micha spreekt over de belofte die komen gaat, de beweging die nodig is. Lucht om te leven. 
Het licht. 
Het komende licht symboliseren we met kaarsen in de kleuren paars en roze, van oudsher wordt de kleur paars 
geassocieerd met emotie en meditatie, maar ook met rouw en bezinning. Paars kan 
worden gezien als zwart waar al een beetje licht in zichtbaar is. Op de derde zondag wordt een roze kaars gebruikt. Op 
deze dag klinkt het licht van de geboorte door in de lezingen.  
3e Advent. 

• Mensen die anders zijn 

• god beschermt 

• door God begenadigd 

• dromen bewaarheid 

• Leven naar het licht. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
fam. Lootsma-Kok en 
mw. A. Keulen-de Vries, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. Hospes en door fam. Salverda; 
dhr J.Groenhof, Balk    en worden gebracht door: mw. G. Bosma; 
Dhr. H. Schotanus, Koudum   en worden gebracht door: dhr. Ale Smink. 
 
Pastoraat. 
Mw. Sj. Haanstra, Nijemirdum    is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Mw. H. D. van Scharrenburg–Schot,Oudemirdum is weer thuisgekomen vanuit Bloemkamp. 
 
Diaconiecollecte Zondag 23 december 2018:  Genoeg rijst voor iedere dag – Myanmar. 
Het gesloten Myanmar zet voorzichtige stappen in de richting van meer democratie. Maar al worden er vredesakkoorden 
gesloten, de mensenrechtensituatie blijft een punt van zorg. Ook voor de vele gezinnen op het platteland, vooral kleine 
boeren, lijken de verbeteringen ver weg. Met een rijstopbrengst die genoeg is voor slechts een half jaar zijn zij alleen 
maar bezig met overleven. In de noordoostelijke provincie Shan State werkt World Concern samen met lokale kerken om 
te zorgen dat gezinnen aan de armoede kunnen ontsnappen en kinderrechten worden gerespecteerd.  

 
Zondag 23 december 
4e Adventszondag: 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: Zie andere kerken 11.00 uur 09.30 uur 

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

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

Collecte:  Diaconie en kerk Diaconie en kerk 

  
Kijk op website en facebook voor de nieuwste foto’s: 

www.pkn-ons.nl  www.facebook.com/pknONS 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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