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Jaargang 9, week 49: 
2e adventszondag 

De Fontein: De Hoekstien: Doopdienst De Haven: Doopdienst 

Datum en tijd: 8 dec.2019  09.30 uur 11.00 uur 

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

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

Lied voor de dienst:  Lied 494: 1 en 2 Lied 494: 1 en 2 

Collecte:  Diaconie en kerk Diaconie en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag zijn er 2 doopdiensten: In de Hoekstien wordt gedoopt Aiden zoon van Walte en Annie 
Veldman.  
In de Haven worden gedoopt: Joas Carl, zoon van Marten Hendrik en Marrit Hospes, Levi Willem Jelte 
zoon van Chris en Antonia Kruiger en  
Daniël Levi zoon van Hindrick Willem en Annemarie Strampel. In beide diensten is er een liturgie. 
Volgende week 15 december a.s. is er in de Fontein voor de dienst koffiedrinken. 
 
Bevestiging van ambtsdrager en afleggen van gelofte tot geheimhouding. 
Op zondag 15 december a.s.: zal in De Fontein tijdens de dienst om 11.00 uur bevestigd worden tot diaken 
mevrouw F.C. Molenaar-Nanninga.  Mevrouw M. Hillenius–van Goeverden zal de gelofte van geheimhouding afleggen  
voor de functie van pastorale medewerker. 
 

Muziekgroep Mazzeltof in de Haven in Sondel. 
Volgende week zondag 15 december a.s. verzorgt de muzikale groep Samoosara samen met ds. Maartje Wildeman om 
9.30 uur de dienst in de kerk de Haven in Sondel. Rond het thema Mazzeltof gaat het trio samen met de kerkgangers op 
een muzikale ontdekkingsreis door de Jiddische en Joodse cultuur. Met af en toe een theatraal uitstapje en een flinke dosis 
humor.  Met het nieuwe programma Mazzeltof (geluk, of ook wel het goede dat je toevalt) vertolkt de groep ‘de lach met de 
traan’. Tijdens de dienst volgen Jiddische en Hebreeuwse muziek, verhalen, gedichten en witzen (grappen) elkaar op. Ook 
de Friese roots komen tot uiting. In de samenstelling accordeon, dwarsfluit en viool krijgen authentieke klezmermelodieën 
een frisse klank. Het trio nodigt de mensen in de kerk ook uit om mee te zingen. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
fam. Strikwerda-Kooistra en 
fam. Hettinga-Nauta, Oudemirdum  en worden gebracht door:  Anne en Wiepkje en Hielke en Hannie; 
dhr. J. Groenhof, Nijemirdum   en worden gebracht door: fam. J. Veldman; 
dhr. J. vd Molen, Sondel   en worden gebracht door: Hinke de Vries. 
  
Pastoraat. 
Dhr. K. Hamstra, Oudemirdum  is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Wil Dijkstra-de Kruijf, Oudemirdum verblijft in het hospice ‘De Kime’ in Sneek. Westhemstraat 46, 8608 BG. 
 

Huwelijksjubileum. 
Familie P. Strikwerda-Kooistra, Oudemirdum waren op 3 december jl. 55 jaar getrouwd. 
Familie E. Hettinga-Nauta, Oudemirdum waren op 3 december jl. 55 jaar getrouwd. 
Familie W. de Vries–Poortinga in Sondel waren op 6 december jl. 45 jaar getrouwd. 

 
Diaconiecollecte 8 december: Geef licht aan werkende kinderen in Colombia. 
Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 
miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien 
groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik.  
Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om 
hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vaktraining. Ook ouders en vooral 
tienermoeders worden ondersteund. 
 
Diaconiecollecte 15 december Geef licht aan pleegkinderen in Nederland. 
Een stabiel thuis voor kinderen – Nederland 
In De Glind wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen.  
Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Door moeilijke omstandigheden en aanleg kunnen ze gemakkelijk in de knel raken. In 
Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. 
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De Rudolphstichting ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in Jeugddorp De Glind en in de rest van 
Nederland. Daardoor krijgen deze kinderen de kans die ze verdienen. De Rudolphstichting is een vereniging van 
diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Symbolisch bloemschikken Advent en Kerst: Geef Licht. 
Basis: De basis voor de Adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waaromheen kransen worden 
geschoven. De driehoek staat symbool voor: ik, jij en God (ook wel: ik, de ander en het spirituele genoemd). Micha houdt 
zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genadige en 
rechtvaardige God. 
Kransen: De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt 
het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst. 
Kleur en materiaal: Micha is een man van soberheid. In deze serie van advent schikkingen wordt soberheid verbeeld in de 
keuze van kleuren en materialen. 
Horizontaal: De kransen worden horizontaal geplaatst. Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het 
leven op aarde. 
 
Tweede Adventszondag. 
Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek. De tweede krans is één met eucalyptusblad. De olie die 
je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je verkouden bent. De bladen met de opgerolde, scherpe punten, 
verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dichtbij het hart van de 
Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op 
het oog en daarom alleen al goed. 
 
Kerstmiddag  vrijdag 20 december a.s.: 14.00 uur dorpshuis " It Klif" Oudemirdum. 
Deze middag wordt georganiseerd, door verschillende kerken.Muzikale medewerking, Antje de Groot 
en Jappie Muizelaar. De collecte is voor: Dorcas.Iedereen is van harte welkom. 
 
Zaterdag 21 december a.s. Kerstconcert ISO-Streekkoor. 
As ôfsluting fan it jubileumjier hâlde wy in Krystkonsert yn de Fontein te Oudemirdum.  
Aanvang:  20.00 uur. 
 
Konsertkommisje ISO-Streekkoor. 
 
Agenda: 
Maandag 9 december:   Kerkrentmeesters 
 

Zondag 15 december: 
3e adventszondag 

De Fontein: 
Koffiedrinken voor de 
dienst van 10.00-10.45uur 

De Hoekstien: 
 

De Haven: 
 

    

Tijd: 11.00 uur   09.30 uur 

Voorganger: Ds. M. Wildeman  Ds. M. Wildeman 

Organist: Dhr. J. Eijkelenboom  Dhr. J. Eijkelenboom 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
 

Kijkt u ook op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pknONS en 
www.facebook.com/jeugdclubONS 
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