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Jaargang 7, week 52: 4e Advent: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 24 dec. 2017: zie andere kerken 09.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  ds. Y. Riemersma-Beintema ds. S.de Jong 

Organist:  mw. T. Wiersma dhr. W. v.d.Wel 

Collecte:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

Zondag Kerstnachtdienst:    

datum en tijd 24 december: 22.00 uur zie Fontein Zie Fontein 

Voorganger: ds. M Wildeman  
ds. S. de Jong 

  

Organist: 
Trompetist: 

dhr.J. Eijkelenboom 
dhr. R. Veen 

  

Collecte: diaconie en kerk   

Zondag, 1e Kerstdag: De Fontein De Hoekstien De Haven 

datum en tijd 25 december: zie andere kerken 09.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  ds.M.Wildeman ds.S.de Jong 

Organist:  mw. T. Wiersma mw. J. Bekedam 

Collecte:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
 

Projectlied vierde Advent (melodie ‘Nu daagt het in het oosten. 
Een wereld vol van donker wacht op een spoor van licht. 
Vanuit de hemel vonkt er een ster, een goed bericht.  
 
Waar mensen sporen volgen getrokken door het licht, 
daar gloort een  nieuwe morgen, krijgt liefde een gezicht 

 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw. A. Keulen- de Vries  en 
mw. A. de Jager- Halma, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. K. Stegenga en fam. I. Smink 
dhr.J.Draijer, Nijemirdum   en worden gebracht door: fam. J. Draaijer.  
Ook zijn er bloemen naar mevr.M. Roelevink- Roelevink gegaan. 
mw. F. de Vries-Poortinga, Sondel  en worden gebracht door: fam. F. Smits. 
 
Pastoraat. 
Mevrouw J. Wybrandi, Oudemirdum  Marienakker kamer 205 8711 CB  Workum. 
 
Huwelijksinzegening. 
Vrijdag 29 december zal de huwelijksinzegening plaatsvinden van Jannie Bosma en Sander Verkaik om 14.00 uur in de 
Hoekstien te Nijemirdum. 
 
Huwelijksjubileum. 
De heer G. en mevrouw T.  Beukens-Bouma uit Nijemirdum waren woensdag  20 december jl. 45 jaar getrouwd. 
De heer B. en mevrouw .E Veenstra-de Jong uit Sondel waren dinsdag 19 december jl. 45 jaar getrouwd.  
 
Vandaag, Kerstnachtdienst en 1e Kerstdag zijn de diaconiecollecten bestemd voor: 
Samen kinderarbeid stoppen- Mali 
In de afgelopen 25 jaar heeft Mali enorme stappen gezet om meer kinderen naar school te laten gaan. Maar het is nog 
lang niet genoeg. In veel gebieden gaat tachtig procent van de kinderen naar school, maar in sommige afgelegen regio’s 
nauwelijks de helft. Ook maken kinderen de basisschool vaak niet af. Dat moet anders! Daar is een grote gezamenlijke 
actie voor nodig van ouders, werkgevers en overheid samen. 
Zie voor verdere informatie het kerkblad 
 
Zingend de kerstdagen beginnen. 
Het is een goede traditie om 1e kerstdag om 7.00 uur te zingen in de donkere straten van Oudemirdum. We verzamelen 
6.50 in de Fontein. Rond 8.15 hopen we weer terug te zijn bij de kerk. Hierna gaan we voor degene die dat wil naar “Bos 
en Meerzicht” om voor de bewoners te zingen. Rond 9.00 uur wordt ons hier koffie aangeboden. Wilt u /jij met de auto 
komen? 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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(info Lolkje 571835, Tiertje 603709,Siety 572081)  
 
Website en facebook: Er staan allemaal weer nieuwe wetenswaardigheden en foto’s op Facebook en website. Oa. het 
project van de kindernevendienst  staat op de website onder kopje “activiteiten”. 
Neem gerust eens een kijkje: www.facebook.com/pknONS/ of op de website: www.pkn-ons.nl  
 
Lied voor de dienst: “ Komt verwondert u hier mensen ” – 478: 1 en 2 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst en Gezegende kerstdagen. 

 
Zondag 31 december, Oudjaarsdag:    

datum en tijd: 09.30 uur zie andere kerken 19.30 uur 

Voorganger: ds.S.de Jong   ds.M.Wildeman 

Organist: dhr.J.Eijkelenboom  mevr.T.Wiersma 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

extra collecte:   oudejaarscollecte 

Maandag 1 januari, Nieuwjaarsdag: Vesper   

datum en tijd: 10.00 uur   

Voorganger: ds. S.de Jong   

Organist: Mevr. A. de Boer   

 
In het kerkblad staat vermeld dat ds. M. Wildeman voorgaat 7 jan in de fjoerdienst dit moet zijn  
ds. S. Bakker. 
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