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Jaargang 8 week, 52 
4e adventszondag: 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd 23 dec. 2018: Zie andere kerken 11.00 uur 09.30 uur 

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

Organist:  Mw. J. Bekedam Mw. J. Bekedam 

Lied voor de dienst:  Lied 444: 1,2,3 en 4 Lied 444: 1,2,3 en 4 

Schriftlezing:  Lucas 1,39-56 Lucas 1,39-56 

Collecte:  Diaconie en kerk Diaconie en kerk 

Maandag 24 december 
Kerstnacht: 

 
19.30 uur 

 
22.00 uur 

 

Voorganger: Ds. M. Wildeman Ds. S. de Jong  

Organist: Mmv Mannenkoor “Ons 
Genoegen” uit Heeg 

Dhr. W. vd Wel 
Mmv: Roelie Veen 

 

Collecte: Diaconie en kerk   

Dinsdag 25 december 
1e kerstdag: 

 
09.30 uur 

  
09.30 uur 

Voorganger: Ds. S. de Jong  Ds. M. Wildeman 

Organist: Mw. A. de Boer  Mw. T. Wiersma 

Lied voor de dienst: Lied 478: 1,2 en 4  Lied 478: 1,2 en 4 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

Het knd project:  Wordt in beide diensten 
afgesloten 

 Na de dienst in de Binning 
kerstmusical. 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
 
Te zingen liederen: Lied 444: 1,2,3,4 - Lied 72: 1,4 - Lied 72: 7 - Lied 825: 1,8 –  
Lied 451: 1,2,3 –  Lied 441: 6,7 - Lied 442: 1,2 
 
Symbolisch bloemschikking Advent en kerst: Thema: Geef licht  Vanuit het donker naar het licht. 
Op de eerste adventszondag is de schikking donker van kleur, daarna worden de kleuren lichter. Je 
kunt het zien als het groeien van een bol; eerst in de aarde, in het binnenste van de bol, later in het 
volle licht, groen en bloeiend. 
De aarde. 
De basis van onze symbolische schikking is een kubus als symbool voor de aarde met haar vier 
windstreken en de vier elementen water, vuur, aarde en lucht. 
De vier elementen spelen een rol in de lezingen voor de vier zondagen: Zacharia heeft het over het 
water dat leven geeft, Maleachi speekt over het louterende vuur, Sefanja spreekt over de verbondenheid van de mensen 
in relatie tot de aarde en al wat daar is en Micha spreekt over de belofte die komen gaat, de beweging die nodig is. Lucht 
om te leven. 
Het licht. 
Het komende licht symboliseren we met kaarsen in de kleuren paars en roze, van oudsher wordt de kleur paars 
geassocieerd met emotie en meditatie, maar ook met rouw en bezinning. Paars kan 
worden gezien als zwart waar al een beetje licht in zichtbaar is. Op de derde zondag wordt een roze kaars gebruikt. Op 
deze dag klinkt het licht van de geboorte door in de lezingen.  
4e Advent.    Kerst: 
Vluchtelingen    Licht 
Waar kunnen zij leven?   dat duisternis verdrijft 
Wat zullen zij eten?   liefde die harten verwarmt 
Verwachtingen?   inspiratie om er te zijn 
Onverwacht    voor de ander. 
hoopvol licht. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
Mw. Scharrenburg-Schot en  
Dhr. H.Zeldenrust, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam.J. Steegenga en fam S. Oosterhoff. 
H.Verkaik- v.d.Heijden, Nijemirdum  en worden gebracht door: Fam. J. Veldman. 
Mw. Fetje de Vries- Poortinga, Sondel  en worden gebracht door: Dhr. Th. Kraak. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Diaconiecollecte Zondag 23 december 2018:  Genoeg rijst voor iedere dag – Myanmar. 
Het gesloten Myanmar zet voorzichtige stappen in de richting van meer democratie. Maar al worden er vredesakkoorden 
gesloten, de mensenrechtensituatie blijft een punt van zorg.Ook voor de vele gezinnen op het platteland, vooral kleine 
boeren, lijken de verbeteringen ver weg. Met een rijstopbrengst die genoeg is voor slechts een half jaar zijn zij alleen 
maar bezig met overleven. In de noordoostelijke provincie Shan State werkt World Concern samen met lokale kerken om 
te zorgen dat gezinnen aan de armoede kunnen ontsnappen en kinderrechten worden gerespecteerd.  
 
Zondag 24 december 2018 Onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen – Cambodja. 
In Cambodja leven zo’n 750.000 kwetsbare kinderen. Vooral in de grote steden lopen deze kinderen grote risico’s en 
krijgen ze geen onderwijs. Deze kinderen missen één of zelfs beide ouders, of hun ouders zijn chronisch ziek; ze werken 
en/of leven op straat; ze groeien op in zeer arme huishoudens; ze worden misbruikt, hebben een handicap, zijn zelf ziek 
(bv. hiv/aids), zijn verslaafd of in de criminaliteit beland. Het Salvation Centre Cambodja ontfermt zich over deze kinderen 
in de hoofdstad Phnom Penh en de steden Battambang en Siem Reap. 
Het Salvation Centre Cambodja: 
heeft 5 scholen met aanvullend onderwijs voor kwetsbare kinderen: 2 in Phnom Penh, 2 in Battambang en 1 in Siem 
Reap. 

• biedt 470 kinderen onderwijs en leert hen vaardigheden; 

• biedt 470 kinderen voeding en schoolmaterialen; 

• laat 1100 kinderen spelen via 22 Happy Happy Programma’s; 

• begeleidt 36 kinderen bij hun overstap naar regulier onderwijs; 

• organiseert drie keer een Internationale kinderdag voor totaal 360 kinderen; 

• organiseert 45 bijeenkomsten voor ouders en verzorgers; 

• organiseert maandelijkse ontmoetingen met 12 vrouwencomité’s uit 76 gemeenschappen werkt samen met twee 
kerken. 

Helpt u mee om deze kwetsbare kinderen onderwijs en bescherming te bieden? 
 
Zingend de kerstdagen beginnen. 
Het is een goede traditie 1e kerstdag mee te lopen en te zingen door De stille 
donkere straten van Oudemirdum. 
Het is de bedoeling dat we verzamelen 06.50 uur bij de Fontein te 
Oudemirdum. 
Rond 08.15 hopen we weer bij de Fontein te zijn. Hierna vertrekken we met de 
auto naar Huize “Bos en Meerzicht” waar we voor de bewoners gaan zingen. 
Hier wordt ons rond 09.00 uur een kopje koffie aangeboden. 
Graag met de auto komen zodat we makkelijk naar Bos en Meerzicht kunnen 
gaan. Laten we er met en voor elkaar mooie kerstdagen van maken! 
Lokje, tel.571835, Tiertje, tel. 603709 en Siety, tel. 572081. 
 
 

Zondag 30 december: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: 11.00 uur Zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: Ds. G. Postma  Ds. G. Postma 

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

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
 
Kijk op website en facebook voor de nieuwste foto’s : 
 

www.pkn-ons.nl  www.facebook.com/pknONS 

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

