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Jaargang 12, week 49: 
3e advent 

De Fontein: De Hoekstien: 
Zangdienst 

De Haven: 

Datum en tijd: 11 dec. 2022 GEEN DIENST 09.30 uur 11.00 uur 

Voorganger:  Dhr. E. Groeneveld Ds. Y. Slik 

Organist:  Mw. T. Wiersma Mw. T. Wiersma 

Collecte:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

  Er is oppas en KND 
Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

Er is oppas en KND 

Jaargang 12, week 50: 
4e Advent 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 18 dec. 2022 11.00 uur GEEN DIENST 09.30 uur 

Voorganger: Ds. de Jong  Ds. de Jong 

Organist: Dhr. J. Eijkelenboom  Dhr. J. Eijkelenboom 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

 Er is oppas en KND  Er is oppas en KND 
Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

 
Vandaag is er een zangdienst in Nijemirdum. 
Deze dienst zal in het teken staan van veel samenzang. U bent van harte uitgenodigd, de 
tienergroep werkt ook mee aan deze dienst. 
 
Lied voor de dienst. 
Elke maand zal dit meer of minder bekend lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het lied  Zittende en 
daarna zingen we Staande het “intochtslied”. 
Het Lied voor de dienst van de maand December is Lied 1005 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
Doede en Yvonne de Vries-’t Hart, O’dum en worden gebracht door: Jildou vd Zee; 
Bennie Rienstra, Nijemirdum   en worden gebracht door: Henk en Brechtsje Bokma; 
fam. Boschma-Laanstra, Sondel   en worden gebracht door: fam. Bergsma-Smink. 
 

Huwelijksjubileum: 
Op 14 december a.s. zijn Doede en Yvonne de Vries- ’t Hart uit Oudemirdum 50 jaar getrouwd. 

 
Diaconiecollecte 11 december a.s.: Vrolijkheid in asielzoekerscentra – Nederland. 
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de 
rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid 
organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor 
kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun 
veerkracht en zelfvertrouwen. Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-
bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor 
bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, 
zoals het Vakantie KunstLab voor kinderen en jongeren in azc’s. 
 
Diaconiecollecte 18 december a.s. bestemd voor algemene middelen 
  

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Zingend de Kerstdagen beginnen. 
Het is een goed traditie om de 1e Kerstdag door de stille straten van Oudemirdum te lopen en op deze manier het 
kerstverhaal zingend door te geven. 
Het is de bedoeling dat we om 06.55 uur verzamelen bij de Fontein te Oudemirdum. 
We hopen rond 08.30 uur weer terug te zijn bij de kerk voor een kopje koffie/thee en stukje kerstbrood. 
Laten we er met en voor elkaar mooie kerstdagen van maken. 
 
Geeske: tel 571957 gwortman@live.nl 
Tierstje: tel 603709 tiertjehospes@gmail.com 
Siety:  tel 572081 siety.dejong@gmail.com 
 
 
Koffieochtend Sondel. 
Woensdag 14 december hopen we weer een koffieochtend te houden in het lokaal van Sondel. 
Inloop vanaf 10.00 uur iedereen is van harte welkom. 
 
Agenda: 
Dinsdag 13 december:  ouderencontactmiddag om 14.30 uur in MFC ’t Klif 
Vrijdag  15 december:  kerstfeest 14.00 uur ook in MFC ’t Klif. 
     Iedereen is van harte welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie. 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente kijken op onze website: www.pkn-ons.nl. 
 
 
 

Kijkt u ook op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pknONS en 
www.facebook.com/jeugdclubONS~ 
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