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Jaargang 9, week 50: 
3e adventszondag 

De Fontein: 
Koffiedrinken voor de dienst 
van 10.00 - 10.45uur 

De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 15 dec.2019 11.00 uur   09.30 uur 

Voorganger: Ds. M. Wildeman  Ds. M. Wildeman 

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

lied voor de dienst: Lied 494: 1,2  Lied 494: 1,2 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag zal in De Fontein tijdens de dienst om 11.00 uur bevestigd worden tot diaken mevrouw F.C. Molenaar-
Nanninga. Mevrouw M. Hillenius–van Goeverden zal de gelofte van geheimhouding afleggen  voor de functie van 
pastorale medewerker. 
En in de Haven verzorgt de muzikale groep Samoosara samen met ds. Maartje Wildeman de dienst.  
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
Klaas Hamstra en 
Gorrit en Ingrid Ketelaar, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. J. Hoekstra en Jenny Uittenbogaard; 
mw. W. Feenstra, Nijemirdum   en worden gebracht door: mw. G. Altenburg; 
dhr. J. Boschma, Sondel   en worden gebracht door: mw. Hogeterp. 
 
Pastoraat. 
Dhr. G. Veltman, Oudemirdum  is weer thuis uit Suderigge. 
Mw. A. Osinga-van Dijk, Sondel  is weer thuisgekomen uit het Menniste Skil. 
Dhr. Koos de Jong, Nijemirdum  is opgenomen geweest en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 

Overlijden. 
Op 8 december is overleden Mw. Wil Dijkstra-de Kruijf in de leeftijd van 76 jaar. 
De afscheidsdienst heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden in de Fontein. Daarna is zij begraven in familiekring op de 
begraafplaats in Koudum. 

 

Huwelijksjubileum. 
Op 17 december a.s. zijn Henk en Jetty Oudman Sinnema, Oudemirdum 55 jaar getrouwd. 

 
Diaconiecollecte 15 december Geef licht aan pleegkinderen in Nederland. 
Een stabiel thuis voor kinderen – Nederland. 
In De Glind wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen.  
Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Door moeilijke omstandigheden en aanleg kunnen ze gemakkelijk in de knel raken. In 
Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst.De Rudolphstichting ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en 
gezinshuizen in Jeugddorp De Glind en in de rest van Nederland. Daardoor krijgen deze kinderen de kans die ze 
verdienen. De Rudolphstichting is een vereniging van diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Diaconiecollecte 22 december: Geef licht aan vluchtelingen in Myanmar. 
Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen – Myanmar 
Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen , met name etnische minderheden, de grens 
met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich vooral richt op 
de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Ondanks dat de politieke en 
veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen 
ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar zijn vaak ook 
nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen.  
Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting nog steeds ca. 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen. 
De meesten verblijven er zonder enige vorm van registratie. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat ook de basis 
mensenrechten van kinderen in gevaar zijn! Zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, is er geen recht op onderwijs, 
gezondheidszorg, zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter etc. Kortom geen registratie biedt weinig kans op een 
goede toekomst. 
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Symbolisch bloemschikken Advent en Kerst: Geef Licht. 
Basis: De basis voor de Adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waaromheen kransen worden 
geschoven. De driehoek staat symbool voor: ik, jij en God (ook wel: ik, de ander en het spirituele genoemd). Micha houdt 
zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genadige en 
rechtvaardige God. 
Kransen: De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt 
het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst. 
Kleur en materiaal: Micha is een man van soberheid. In deze serie van advent schikkingen wordt soberheid verbeeld in de 
keuze van kleuren en materialen. 
Horizontaal: De kransen worden horizontaal geplaatst. Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het 
leven op aarde. 
3de Zondag ‘Oculi’- mijn ogen 
De lezingen roepen op tot ‘zien’. Omzien naar een ander. De tekenen van groei en bloei zien zoals de tuinman met geduld 
wacht op de groei van de vijg. De 8 flessen zijn twee aan twee geplaatst in een open ellips zodat er de suggestie van een 
oog ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen. De sierlijke groene grassen versterken het beeld van inkeer. 
 
Kerstmiddag  vrijdag 20 december a.s.: 14.00 uur dorpshuis " It Klif" Oudemirdum 
Deze middag wordt georganiseerd, door verschillende kerken. 
Muzikale medewerking, Antje de Groot en Jappie Muizelaar.  
De collecte is voor: Dorcas 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Zaterdag 21 december a.s. Kerstconcert ISO-Streekkoor. 
As ôfsluting fan it jubileumjier hâlde wy in Krystkonsert yn de Fontein te Oudemirdum.  
Aanvang: 20.00 uur.  
Konsertkommisje ISO-Streekkoor. 
 
 
Agenda: 
Maandag 16 december:  Moderamen 
Vrijdag  20 december:  Kerstmiddag “it Klif” Oudemirdum 
Zaterdag 21 december:  Kerstconcert Streekkoor 
 

Zondag 22 december: 
4e adventszondag 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: 09.30 uur 11.00 uur  

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

Organist: Dhr. W. vd Wel Dhr. W. vd Wel  

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

 

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