
 

 
www.pkn-ons.nl 

nieuwsbriefons@gmail.com 
 
 
 

Jaargang 11, week 51: 
4e Advent 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 19 dec. 2021 11.00 uur GEEN DIENST 09.30 uur 

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

Organist: Dhr. W. van der Wel  Dhr. W. van der Wel 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 Kinderoppas en KND  Kinderoppas en KND 

 Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons/ 

 Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons/ 

 

Jaargang 11, week 52: 
1e Kerstdag 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 25 dec. 2021 11.00 uur GEEN DIENST 09.30 uur 

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

Organist: Mmv enkele leden van het 
korps Melodia, Wijckel 

 Tineke Wiersma 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 Kinderoppas en KND  Kinderoppas en KND 

 Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons/ 

 Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons/ 

 

Jaargang 11, week 52: 
2e Kerstdag 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 26 dec. 2021 GEEN DIENST 09.30 uur GEEN DIENST 

Voorganger:  Ds. S. de Jong  

Organist:  Jeannet Bekedam  

Collecte:  Diaconie en kerk  

  Kinderoppas en KND  

  Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons/ 

 

 
Liederen en schriftlezing. 
Lied 118: 1,9,10 - Lied 444: 1,2,3,4, 5 - Lied 442: 1,2 - Lied 440: 1,3,4 
Schriftlezing: Jesaja 53; 1-6 
 
Vandaag wil de kerkenraad graag onze nieuwe kerkelijk werker introduceren. 
Aan het eind van de diensten zal Edgar Groeneveld zich voorstellen. Hij wordt per 1 januari de nieuwe kerkelijk 
medewerker voor jeugd, jonge gezinnen en ook voor de ontwikkeling van het digitale gezicht van de gemeente. 
 
Kerstnachtdienst. 
Vanwege de coronamaatregelen komen de gewone Kerstnachtdiensten op 24 december te vervallen. Er wordt wel een 
Kerstnachtdienst uitgezonden vanuit De Fontein om 19.30 u. via http://kerkonline.frl/ons 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
fam. Koelstra-vd Pol, Balk en 
dhr. Boy Schotanus, Oudemirdum  en worden gebracht door: Murkje Breimer en Pyt en Aly Strikwerda; 
mw. R. de Lange-Verbaan, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. A. Bekedam; 
mw. F.de Vries–Poortinga, Sondel   en worden gebracht door: fam. Bergsma – Smink. 
 
Pastoraat. 
Nynke Koelstra, Oudemirdum  verblijft de komende weken in UMCG Revalidatiecentrum, Beatrixoord,  
     Postbus 30.002, 9759 RA Haren; 
Jan Kuiper, O’dum   opgenomen in Haren voor revalidatie voor tenminste 3 maand. 

Adres: Jan Kuiper, UMCG  Revalidatiecentrum Beatrixoord, 
afd BO kamer 38, Postbus 30.002, 9759 RA Haren. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Huwelijksjubilea. 
Zaterdag 18 december jl. was familie A. Veldman, Oudemirdum40 jaar getrouwd. 
Zondag 19 december a.s. zijn de heer en mevrouw Koelstra-vd Pol, Balk 60 jaar getrouwd. 
Dinsdag 21 december a.s. zijn de heer en mevrouw Grouwstra-Postma,Nij Amerika 55 jaar getrouwd. 

 
Overlijden. 
Op 13 december jl. is Hittje Veltman-Boomsma overleden. Ze werd 87 jaar oud. Hittje woonde vele jaren alleen in haar 
huis aan de Lyklamawei in Nijemirdum. Vlak daarbij hadden zij en haar man Johannes een slagerij gehad. In 1986 
overleed hij. Eerder hadden zij hun dochtertje Tineke van 8 jaar. Ze kwam onder een auto. Een groot verdriet voor 
Hittje en Johannes. Hittje was een lieve vrouw. Haar familie, buren en vrienden zullen haar missen. De uitvaartdienst 

was afgelopen vrijdag en werd geleid door ds. Maartje Wildeman. 

 
Symbolisch bloemschikken Advent en Kerst 2021. 
Thema: In een ander licht. 
Symboliek: ‘licht’ staat centraal in de lezingen voor de komende periode. Het begint met de aankondiging van de 
geboorte van Johannes de Doper die later de wegbereider zal zijn voor Jezus. Alles komt in de toekomst van dit kind in 
een ander licht te staan. 
Met het bloemschikken maken we gebruik van het beeld van de zon. 
De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. 
In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon stralen. 
4de Advent.  
De zonnestralen worden langer en talrijker. 
We plaatsen wilgenkatjes tussen de stralen. 
Voor de schikking staan twee amaryllisbollen met een knop, 
gewikkeld in blad. 
Meditatieve tekst: Verborgen in de bol / groeiend naar licht,/ 
nieuw leven / gezegende toekomst 
 
 
Diaconiecollecte 19 december a.s.: Voor iedereen een kerk - Nederland 
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. 
Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het Evangelie op een manier die aansluit bij 
waar mensen naar op zoek zijn. 
Pioniersplekken kunnen van start gaan in een nieuw gebied, zoals een nieuwbouwwijk. Het kan ook in een omgeving 
waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Pioniers vormen een nieuwe 
christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier 
gedeeld wordt. 
 

Diaconiecollecte 24 december a.s.: Collecte Protestantse Kerk - Jong Protestant 
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n zeshonderd plaatselijke groepen, 
mee aan de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk. In de KerstChallenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen 
uit het Oosten of de herders. 
Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze, waarom God zich 
verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt. 
 
Diaconiecollecte 25 december a.s.: Kerstcollecte Kerk in Actie -Geef licht 
aan vluchtelingenkinderen Griekenland. 
Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. 

Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien 
wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. 
Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. 
Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. 
Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
 
 
 
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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