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Jaargang 12, week 48: 
2e advent 

De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoerstjinst 

De Haven: 

Datum en tijd: 4 dec. 2022 09.30 uur 10.30 uur GEEN DIENST 

Voorganger: Ds. S. de Jong Dhr. E. Wiebes  

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

 

Jaargang 12, week 49: 
3e Advent 

De Fontein: De Hoekstien: 
Zangdienst 

De Haven: 

Datum en tijd: 11 dec. 2022 GEEN DIENST 09.30 uur 11.00 uur 

Voorganger:  Dhr. E. Groeneveld Ds. Y. Slik 

Organist:  Mw. T. Wiersma Mw. T. Wiersma 

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 Fontein”. 
Liederen: Lied1005: 1,5 Lied 62: 1,5 Lied 433: 1,5 Projectlied Lied 473: 1,2,3 Lied 440: 1,2,3 Lied 425. 
Schriftlezing: Lucas: 1,26-38. 
 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
fam. P. van Nes-Schotanus en 
fam. Huisman-Westra, Oudemirdum en worden gebracht door: Auke en Willeke Veldman en 
      Geeske Hendriks; 
fam. P. Runia, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. A. Bekedam; 
dhr. G. Hoekstra, Sondel  en worden gebracht door: Frans Smits. 
 

Huwelijksjubileum: 
En op 25 november jl. waren Jan en Gerrie Muizelaar de Jong Oudemirdum 45 jaar getrouwd. 
Op 30 november jl.waren de heer en mevrouw Pieter en Diete Runia-Deinum Nijemirdum 50 jaar getrouwd. 

 
Diaconiecollecte 4 december a.s.: Collecte Noodhulp -Syrie. 
Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren hun land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. Velen zijn 
terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak en leven er in extreme armoede. Zo goed en zo kwaad als 
het kan, proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. Dat is lastig. Door de zware economische crisis is er nauwelijks 
werk. 
Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is 
naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. 
In Libanon is een trainingsprogramma opgezet voor Syrische vluchtelingen om te gaan werken in de thuiszorg en 
basisgezondheidszorg. In Jordanië krijgen vluchtelingen met trainingen en een lening de kans een nieuwe start te maken 
als ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen worden geholpen, maar ook de lokale inwoners die in armoede leven. 
Met jouw bijdrage aan de collecte steun je het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen om in hun eigen 
inkomen te voorzien. Van harte aanbevolen. 
  

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Diaconiecollecte 11 december a.s.: Vrolijkheid in asielzoekerscentra – Nederland. 
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de 
rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid 
organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor 
kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun 
veerkracht en zelfvertrouwen. Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-
bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor 
bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, 
zoals het Vakantie KunstLab voor kinderen en jongeren in azc’s. 
 
Koffieochtend Oudemirdum. 
Woensdag 7 december hopen we weer een koffieochtend te houden in It Klif Hegewei 16 
Oudemirdum. 
Inloop vanaf 10.00 uur iedereen is van harte welkom. 
 
 
Zangdienst Nijemirdum. 
Zondag 11 december a.s. is er om 09.30 uur een zangdienst in Nijemirdum. 
Deze dienst zal in het teken staan van veel samenzang. 
U bent van harte uitgenodigd, de tienergroep werkt ook mee aan deze dienst, welke 
invulling die gaan brengen, blijft nog een verrassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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