Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel

Jaargang 8, week 49
1e adventszondag:
Datum en tijd 2 dec. 2018:
Voorganger:
Organist:
Lied voor de dienst:
Collecte:

De Fontein:
Zie andere kerken

www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com
De Haven:

De Hoekstien
Fjoertsjinst:
10.30 uur
Ds. S. de Jong
Dhr D.J. Wierda
433: 1, 2 en 5
MWG en kerk

09.30 uur
Dhr. H. van Egmond
Dhr. J. Eijkelenboom
433: 1, 2 en 5
MWG en kerk

Mededelingen.
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.
Vandaag is er in Hoekstien een Fjoerstjinst. Tijdens deze dienst gaan we kijken naar engelen, maar ook zijn er drie
gemeenteleden die samen in gesprek gaan over engelen. Stephan de Jong is de voorganger. Voor het eerst zal Jan Durk
Wierda spelen tijdens de dienst, een nieuw muzikaal talent.
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.
1e Advent.
Donker kan het leven zijn
voor mensen overal
duistere profetieën en vernietigend geweld
en een nieuwe dag begint.
Doopzondag.
Volgende week 9 december a.s. worden in de dienst in de Haven gedoopt:
- Rimmer-Jan van der Werf zoon van Jacoba en Gooitzen van der Werf-Westra en
Marieke Henderika Eppinga dochter van Hendrik Jan Eppinga en Jeltje Draaijer.
Bloemengroet.
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar:
Fam. de Jong-Beuckens en
Hannie Smink-Kootstra, Oudemirdum
en worden gebracht door:
Mw. L. Bangma–Beukens, Nijemirdum
en worden gebracht door:
Mw. F. de Vries–Mulder, Sondel
en worden gebracht door:

fam. F.Visser en fam. van Ommen.
Mw. G.A. Rienstra.
Mw. Joukje Zandstra.

Overlijdensbericht.
zondag 25 november jl. is overleden mevrouw Grietje v/d Veen-Boersma in de leeftijd van 94 jaar. De dankdienst voor
haar leven en begrafenis hebben plaatsgevonden vrijdag 30 november jl. vanuit de Fontein te Oudemirdum.

Huwelijksjubileum.
De heer en mevrouw Harmen en IJtsje de Jong-Beuckens waren 27 november jl. 45 jaar getrouwd.
Pastoraat.
Mw. H. D. van Scharrenburg–Schot, O’dum
Dhr, S. Langeraap, O’dum

Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward.
is weer thuisgekomen uit de Flecke

Diaconiecollecte Zondag 9 december 2018 Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië – Syrië.
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het
land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in
extreme armoede.
Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen
voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en
organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en
hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.
Ondersteun kerken bij hun hulpverlening:
• een hygiënepakket voor vrouwen (ondergoed, maandverband, zeep, shampoo) kost € 17,00;
• een rugzak met schoolspullen is € 23,00;
• een matras kost € 50,00;
• voor € 150,00 krijgt een gezin een kledingpakket;
• voor € 200,00 een pakket met huishoudelijke artikelen;
• met € 296,00 volgt een vrouw een vakopleiding;
• voor € 329 krijgt een gezin een maand lang warme maaltijden.

Adventskalender 2018: Hoop.
Vraag de kalender nu gratis aan!
U kunt een gratis exemplaar van de adventskalender 2018 aanvragen
via www.protestantsekerk.nl/adventskalender.
Wilt u deze kalender bestellen maar hebt u geen internet dan kunt u altijd iemand van
de kerkenraad vragen dit voor u te doen.

Bloemen de Hoekstien.
Binnenkort is het 2019 en we zijn al weer bezig met het maken van een nieuwe
Bloemenwegbrenglijst voor 2019. Zou u wel eens de bloemen weg willen brengen en u staat nog
niet op de lijst, geef u op.
Het komt er op neer dat u twee keer per jaar de bloemen weg mag brengen.
Of staat u wel op de lijst maar het lukt op een of andere manier niet meer, geeft het ook even
door. Dat kan bij Brechtsje Bokma,tel.: 572049 of per mail: brechtsje.kerk@ziggo.nl

Kerstfeest 14 december om 14.00 uur MFC " It Klif " Oudemirdum.
Deze middag wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel.
M.m.v: Ina Bruinsma, Sietske Strampel en Wiebe Geertsma.
Collecte deze middag Grannies2Grannies Friesland. Grannies2Granniesfriesland.nl
Grootmoeders voelen zich betrokken bij de situatie van grootmoeders in Afrika.
Iedereen is van harte welkom. U komt toch ook!
Agenda:
Dinsdag

4 december:

Zondag
2e Adventszondag:
Datum en tijd 9 december:
voorganger
Organist:
Collecte:

Doegroep

De Fontein:

De Hoekstien:

De Haven:

09.30 uur
Ds. M. Wildeman
Mw. A. de Boer
Diaconie en kerk

Zie andere kerken

11.00 uur
Ds. M. Wildeman
Mw. A. de Boer
Diaconie en kerk

Kijk op website en facebook voor de nieuwste foto’s
www.pkn-ons.nl

www.facebook.com/pknONS

