Protestantse Gemeente
Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel
www.pkn-ons.nl
nieuwsbriefons@gmail.com

Jaargang 11, week 49:
2e Advent
Datum en tijd: 5 dec. 2021
Voorganger:
Organist:
Collecte:

De Fontein:

Jaargang 11, week 50:
3e Advent
Datum en tijd: 12 dec. 2021
Voorganger:
Organist:
Collecte:

GEEN DIENST

De Hoekstien:
Fjoerstjinst
10.30 uur
Gastpredikant

De Haven:

Diaconie en Kerk
Kinderoppas en KND
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

9.30 uur
Ds. S. de Jong
Mw. T. Wiersma
Diaconie en Kerk
Kinderoppas
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

De Fontein:

De Hoekstien:

De Haven:

09.30 uur
Ds. W. Beekman
Mw. T. Wiersma
Diaconie en kerk
Kinderoppas en KND
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

11.00 uur
Ds. W. Beekman
Mw. T. Wiersma
Diaconie en kerk
Kinderoppas en KND
Deze dienst wordt
uitgezonden via
https://kerkonline.frl/ons/

Liederen en Schriftlezing De Haven 09.30 uur.
Lied 96: 1,3,6,7 - Lied 825: 1,4,5 - Lied 438: 1,3,4 - Lied 650: 1,2,4,7 - Lied 494: 1,2
Schriftlezing: Lucas 1: 26-56
Komende zondag 5 december tijdens de Fjoertsjinst en in de diensten op zondag 19 december in Sondel en
Oudemirdum wil de kerkenraad graag onze nieuwe kerkelijk werker introduceren.
Bloemengroet:
Jan en Anneke Westra-Folkertsma
en mevr.Postma-Fijnia, O’dum
fam. H. Postma-Veltman, N’dum
dhr. Jan Boschma, Sondel

en worden gebracht door:
en worden gebracht door:
en worden gebracht door:

Rika en Kees Draayer en Jan Ellie Douma;
mw. J. Akkerman;
fam. J. van der Goot.

Pastoraat.
mw. Anthonia-Eppinga-Kruger Sondel is opgenomen in het Antonius zkh Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek;
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.
Overlijden.
In de nacht van zondag 28 op maandag 29 november is Jan Groenhof overleden. Hij werd 86 jaar.
Jan was getrouwd met Peekje, die in 2018 overleed. Samen kregen ze drie kinderen, van wie het eerste meisje jong
stierf. Jan woonde de laatste jaren in Talma Hiem.
Hij werd in kleine kring begraven op vrijdag 3 december bij de Toer te Nijemirdum. We verliezen in hem een bijzonder
mens.
Huwelijksjubilea.
Op vrijdag 10 december zijn Wim en Siny Kuiper-Prins 50 jaar getrouwd.

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.
1ste Advent
Het verhaal gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd, de opkomende zon is nog maar klein. Voor de schikking ligt
een in wol en linnen verpakte vrucht (geweven, als een mantel), veilig en beschermend. Het moet nog tot bloei komen.
2de Advent
Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het dopen van Jezus. De opkomende zon is iets
groter geworden, er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets langer. Voor de schikking staat een glazen
schaal met licht. Dopen met het licht.
WERELDLICHTJESDAG SÚDWESTHOEKE “liefdevol gedenken”.
Wereldwijd worden lichtjes ontstoken op de tweede zondag
in december. Ouders die een kind verloren, én al wie zich
met hen verbonden voelen, steken om 19.00 uur een
kaarsje aan om liefdevol te gedenken. Dit jaar is er,
vanwege corona, opnieuw geen samenkomst om met
elkaar een lichtje aan te steken.
Wereldlichtjesdag Súdwesthoeke kiest voor de speciale
vorm met de hartjes, die in het afgelopen jaar zoveel
warme reacties en deelname bracht.
Bij dorpshuis De Klink in Koudum staat zondag
12 december een groot houten hart, met daarop
‘Wereldlichtjesdag’. Iedereen krijgt die zondag gelegenheid
om daar een klein houten hartje aan te hangen. Op dat
kleine hartje kan een naam geschreven worden of bijvoorbeeld een persoonlijke tekst of . Zo vertelt een hart vol met
hartjes van gemis, maar ook van verbondenheid. Daarbij kan ieder die avond thuis om 19.00 uur een kaarsje aansteken.
Van 1 tot 11 december zijn de hartjes gratis af te halen bij adressen in de regio. In Koudum is dit bij Janieke Semplonius,
Beukenlaan 3. In Warns bij Aagje Boersma, ’t Noard 8. In Stavoren bij Froukje Wesselius, Voorstraat 11. In Hindeloopen
bij Trijntje van Meekeren, Wiltjesklinten 8. In Sloten bij Sjoerdtje Pander, Wijckelerweg 178. In Balk bij Linda Nagelhout,
Hielkemastrjitte 24.
Ook is het mogelijk om zondag 12 december bij 'De Klink' een hartje te beschrijven.
Voor meer informatie: wldsudwesthoeke@gmail.com.
Diaconiecollecte 5 decembera.s.: Steun in de rug voor jonge open kerk – Marokko.
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen.
Steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en
blijven er deels wonen.
Ook stranden Afrikaanse migranten die via de woestijn Europa willen bereiken in Marokko.
Veel van deze Afrikanen zijn christen. Hierdoor groeit de kerk in Marokko.
Coronamaatregelen aangescherpt op advies van de landelijke PKN en Classis
Fryslan.
• Draag een mondkapje zodra u het gebouw binnen gaat.
• Gebruik de aanwezige handgel bij binnenkomst.
• Zodra u op uw plaats bent mag het mondkapje afgezet worden, anders bij alle beweegmomenten een mondkapje
dragen.
• Geef elkaar de ruimte en denk aan de anderhalve meter.
• Gebruik alleen die plaatsen die aangegeven zijn met de kaartjes.
• Zingen mag weer, maar niet uit volle borst.
• Collecteren is nog zoals we gewend zijn bij de uitgang.
• Bij mogelijke klachten thuisblijven.
Neem uw verantwoordelijkheid ten opzichte van uzelf en uw medemens.
AGENDA:
Maandag

6 december:

kerkrentmeesters.

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~

