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Jaargang 9, week 47: De Fontein: De Hoekstien: Herdenking De Haven: Fryske tsjinst 

Datum en tijd:  09.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  Ds. M. Wildeman Ds. L. Durksz 

Organist:  Dhr. J. Eijkelenboom Mw. A. de Boer 

Lied voor de dienst:  Lied 760: 1, 3 en 5 Lied 760: 1 3 en 5 

Schriftlezing:    

Collecte:  Diaconie en kerk/jeugd Diaconie en kerk/jeugd 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag gedenken we in De Hoekstien de gestorven gemeenteleden uit Nijemirdum van het 
afgelopen jaar. Hen noemen wij bij name en we steken een herinneringskaars aan. 
Voor hen die wij al langer missen kunnen er daarna lichten ter nagedachtenis ontstoken 
worden.  
Ook is er vandaag in De Haven een Fryske Tsjinst.  
 
Volgende week zondag 24 november a.s. zijn er twee gedachtenisdiensten: in De Fontein en in De Haven. Ook deze 
diensten beginnen om 9.30 u. 
 
Lied voor de dienst: Lied 760 “Gij zijt de zin van wat wij zijn”. 
De dichter van dit lied Jan Willem Schulte Nordholt was van beroep historicus, gespecialiseerd in de geschiedenis en 
cultuur van Amerika. Tijdens een conferentie over de Amerikaanse burgeroorlog schreef hij dit lied. Over het ontstaan 
schreef hij zelf: “het trieste verhaal van oorlog en verbittering deed mij achter elkaar de strofen schrijven. Ik wilde de 
geschiedenis van de mensen achter hun trekkende God aan beschrijven. Een geschiedenis die, zo is onze hoop, ons 
geloof en onze verwachting, altijd weer eindigt in het paradijs”. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
mw. W. Dijstra-de Kruijf en 
dhr.P en mw. J. de Jong-Hoekstra, Oudemirdum en worden gebracht door: fam. K. Stegenga en mw.I. Andela; 
fam. Bos-Adema, Nijemirdum    en worden gebracht door: mw. G.A. Rienstra; 
dhr. W. de Vries, Sondel    en worden gebracht door: mw. Fetje Brouwer. 
 
Pastoraat. 
Mw. T. De Ruiter-Schra, Oudemirdum  is opgenomen en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Mw. M. Breimer-Groenhof, Oudemirdum is opgenomen en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Dhr. G. Veltman, Oudemirdum   verblijft tijdelijk in Sudderige, KDO 9, 8531 EL  Lemmer. 
Mw. A. Osinga-Van Dijk, Sondel  it Menniste Skil, Laag Bolwerk 12, 8701 KP Bolsward. 
 
Diaconiecollecte 17 november: Sterk gezin, goed begin! 
Elke dag vraagt Maria's moeder zich af: is er nog genoeg geld om eten te kopen? Wat als ik weer ziek word? De laatste tijd 
reageert ze haar machteloosheid steeds vaker af op Maria.  
Het verhaal van Maria is helaas niet uniek. Verwaarlozing en mishandeling komen veel voor in gezinnen die leven in 
armoede. Red een Kind werkt in de dorpsprojecten aan sterke gezinnen. Daarvoor vragen we in de Maand van het Gezin 
extra aandacht. Helpt uw kerk mee om gezinnen in armoede sterk te maken? 
 
Diaconiecollecte 24 november: Zorg en aandacht voor ouderen – Palestina. 
Veel ouderen hebben het moeilijk in Palestina. Hun kinderen zijn naar het buitenland vertrokken of kunnen hen moeilijk 
bezoeken. De overheid biedt nauwelijks hulp. De christelijke organisatie ATTA helpt kwetsbare ouderen met maaltijden, 
onderdak, medische hulp en aandacht.  
Tweederde van de Palestijnse ouderen zijn op een of andere manier hulpbehoevend. Ze zijn vaak slecht behuisd, 
verstoken van familiehulp, eten slecht en krijgen geen goede medische zorg. Traditioneel worden de meeste ouderen 
opgevangen door hun families, speciale instellingen voor ouderen zijn er weinig. Door de bezetting is tweederde van de 
bevolking werkloos. Veel kinderen kunnen hun ouders niet meer bereiken door de vele checkpoints. Ouderen zijn daardoor 
steeds meer op zichzelf aangewezen. 
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Adventsproject kindernevendienst. 
‘Geef licht’ is het thema van de Adventstijd die op 1 december begint. Er klinken verhalen over de profeet Micha. In een 
donkere tijd zegt hij dat er iets kan veranderen. Het is donker in de zin dat het een moeilijke tijd is. Daarover gaat het boek 
Micha. Dat er in de stad Jeruzalem dingen gebeuren die het daglicht haast niet kunnen verdragen, zoals dat heet. En 
mensen zijn de veroorzakers. Maar deze dagen voor Kerst zijn ook vaak echt donker. Dan kunnen we wel wat verhalen 
gebruiken waarin er licht doorbreekt. En we steken zelf ook licht aan. Kaarsen, lichtjes in de kerstboom, lichtjes binnen en 
lichtjes buiten. In deze Adventstijd staan we er bij stil dat je dit ook figuurlijk kan doen, licht geven; aan de wereld, aan 
andere mensen, aan jezelf. God zal je daarbij helpen. Micha was, is daarin een lichtend voorbeeld. Door juist kritisch te zijn 
over wat niet goed is en niet goed gaat legde hij de focus op waarin en waarmee de mens Gods licht uit kan stralen. 
In de kerkdienst gaan we via de beamer kijken naar ramen die licht lijken te geven: beschilderde kerkramen. Elke week laat 
zo’n raam zien hoe en waarover de profeet Micha in gesprek is met zijn tijdgenoten. 
Het mooie van zo’n kerkraam is dat je er twee dingen op ziet: de schildering en het licht dat erdoor komt. Zo is het met 
Bijbelverhalen ook. We horen wat er gebeurt en zien daardoorheen het licht van Gods liefde schijnen. 
In de eigen ruimte gaan we aan de slag met verhalen en verbeelding die laten zien hoe wij zelf ook licht kunnen maken én 
geven. 
Willen jullie niet alleen in de kerk maar ook thuis Advent vieren? Dat kan! Op daaromkerst.nl is er een gratis boekje te 
bestellen met voorleesverhalen, activiteiten, gebeden, liedjes en meer voor het hele gezin en ook op  
www.redeenkind.nl/advent.nl. 
 
Agenda: 
Maandag 18 november:  Ouderlingen + P.W. 
Dinsdag 19 november:  Moderamen. 
Donderdag 21 november:  Diaconie. 
Zondag  24 november:  Tsjerkekuier. 

 
Zondag 24 november: De Fontein: Herdenking De Hoekstien: De Haven: Herdenking 

Tijd: 09:30 uur  09:30 uur 

Voorganger: Ds. S. De Jong  Ds. G.M.E. Wildeman 

Organist: Mw. A. de Boer  Mw. T. Wiersma 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

  14.00 uur: Tsjerkekuier  

 

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