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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 

Kerstnachtdienst: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 24 dec.2022 22.00 uur 19.30 uur GEEN DIENST 

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

Organist: Dhr. W. vd Wel Mw. T. Wiersma  

Jaargang 12, week 51: 
1e Kerstdag 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 25 dec. 2022 9.30 uur GEEN DIENST 11.00 uur 

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

Organist: Mw. J. Bekedam  Mw. J. Bekedam 

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 

 
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 
 
Liederen en Schriftlezing De Haven en De Fontein. 
Liederen: Lied 1005: 1,5, Lied 451: 1,3,5, Lied 466: 3,7, Lied 159a: 1,2, Lied 751: 1,2,5, Lied 444: 1,2,4. 
Schriftlezing: Lucas 2: 22-38. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
mw. H. Boersma-Schilstra, Balk en 
mw. J. Bouma-Stegenga,  en worden gebracht door: Jan en Ellie Douma en 
      Pyt en Alie Strikwerda; 
mw. A. Draaijer-v.d. Goot, N’dum  en worden gebracht door: Sjoerd en Coby Bokma; 
mw. F. Brouwer-Klijnstra, Sondel  en worden gebracht door: fam. G. Hoekstra. 
 

Huwelijksjubileum: 
Op 14 december jl..waren Doede en Yvonne de Vries- ’t Hart uit Oudemirdum 50 jaar getrouwd. 
Op 20 december a.s. zijn Gerrit en Tjallie Beukens-Bouma 50 jaar getrouwd. 

 
Diaconiecollecte 18 december a.s. bestemd voor algemene middelen 
 
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. 
 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Geeske: tel 571957 gwortman@live.nl 
Tierstje: tel 603709 tiertjehospes@gmail.com 
Siety:  tel 572081 siety.dejong@gmail.com 
 
 
Nieuws over de koffieochtenden. 
Nijemirdum. 
In het kerkblad staat het al vermeld, de koffieochtend in Nijemirdum 21 december a.s. vervalt. 
De eerst volgende datum is 18 januari a.s. in de Hoekstien in Nijemirdum inloop vanaf 10.00 uur. 
Oudemirdum. 
De eerste woensdag van de maand is de koffieochtend in Oudemirdum. 
Nu wil het geval dat de eerste week van de maand januari “ It Klif “ dicht is. 
In overleg hebben we besproken om de koffieochtend van 4 januari in Tsjerke te houden. 
De opzet van de koffieochtend is ook mensen in de kerk welkom te heten, met de jeugd en jonge 
gezinnen zijn we gastheer, gastvrouw. Het is laagdrempelig iedereen is welkom, er zit geen leeftijd 
aan verbonden. 
We hebben nu ook afgesproken om het vanaf nu iedere maand weer in de kerk te houden. 
Spreekt u mensen dat u weet dat ze op de koffieochtend komen, en ze ontvangen geen nieuwsbrief. 
Wilt u het dan aan hen doorgeven. Tot dan! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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