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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: 
Alleen Online-dienst 

De Haven: 

Datum en tijd: 26 dec. 2021  09.30 uur  

Voorganger:  Ds. S de Jong  

Organist:  Jeannet Bekedam  

Collecte:    

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

 

 
Vrijdag 31 december: Geen diensten 
 
Zaterdag 1 januari 2022: Geen diensten 
 

Jaargang 11, week 53: De Fontein: 
Alleen Online-dienst 

De Hoekstien: 
Fjoerstjinst (alleen 
online) 

De Haven: 

Datum en tijd: 2 jan. 2022 09.30 uur 10.30 uur  

Voorganger: Ds. S. de Jong Gast predikant  

Organist:    

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

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

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

 

 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
dhr en mw. Veldman-’t Hul en 
mw. A. Klompmaker-Schakel, O’dum  en worden gebracht door: Piet en Janke de Jong en 
       Leny en Eppo Hillenius; 
fam. J. Luinenburg-v.d.Bij N’dum,   en worden gebracht door: fam. H. Bokma; 
dhr. G. Hoekstra, Sondel   en worden gebracht door: mw. L. Dijkstra. 
 
Pastoraat. 
Jan Kuiper, Oudemirdum  verblijft in Beatrixoord, Haren voor revalidatie. 

Adres: UMCG Revalidatiecentrum Beatrixoord, Afd BO, kamer 38 
Postbus 30.002, 9759 RA Haren. 

Nynke Koelstra    verblijft  ook in UMCG Revalidatiecentrum, Beatrixoord, Afd BOBO 
kamer 16-3, Postbus 30.002 9759RA Haren. 

 

Huwelijksjubilea. 
Zondag 19 december jl. waren dhr en mevr. Koelstra-vd Pol, Balk 60 jaar getrouwd. 
Dinsdag 21 december jl. waren dhr en mevr Grouwstra-Postma,Nij Amerika  55 jaar getrouwd. 

 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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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. 
Kerst 
De zon is helemaal opgekomen. Tussen de stralen die schitteren staan witte bloemen 
en sterren. 
Meditatieve tekst: Stralend licht / de nieuwe dag begint / met sterren in de nacht. 
 
Krystsjongen 1e krystdei. 
We hebben moeten besluiten dat we het zingen op eerste Kerstdag in Oudemirdum niet uit gaan voeren. Dit n.a.v. de 
persconferentie afgelopen zaterdag. We hopen volgend jaar deze mooie traditie weer voort te kunnen zetten. 
 
Groeten van Geeske, Siety en Tiertje. 
 
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. 
 
 
LICHTPUNTJES 
 
Lichtpuntjes, soms zijn ze groot. 
Soms zijn ze klein. 
Je hoeft ze niet te zoeken, 
Je kunt ze ook zijn. 
 
 
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~ 

http://www.pkn-ons.nl/
http://www.pkn-ons.nl/
http://www.facebook.com/pknONS
http://www.facebook.com/jeugdclubONS~

