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Jaargang 9, week 49: 
1e adventszondag 

De Fontein: De Hoekstien: Fjoertsjinst De Haven: 

Datum en tijd: 1 dec.2019 09.30 uur 10.30 uur  

Voorganger: Mw. L. Versluis Ds. S. de Jong  

Organist: Mw. J. Bekedam Dhr. D.J. Wierda  

Lied voor de dienst:    

Schriftlezing:    

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

2 december 2019:   20.00 uur: Gemeenteavond 
in De Bining 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag is er een Fjoertsjinst in de Hoekstien thema is ‘oars om tinke‘.Waar denk jij dan aan? 
Kom zondag naar de Fjoerdienst te Nijemirdum en je zult het beleven! 
 
Volgende week zondag 8 december a.s. is er in 2 doopdiensten. 
In de Hoekstien wordt gedoopt: 

- Aiden zoon van Walte en Annie Veltman.  
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. 

 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
mw. M. Breimer-Groenhof en 
mw. T. Ruiter-Schra, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. Bosma Bosma en fam. Westra; 
fam. J. Draijer-de Vries, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. G.Bosma; 
dhr. P. Trinks, Sondel    en worden gebracht door: fam. Akkerman. 
 
Pastoraat. 
Dhr. K. Hamstra, Oudemirdum   is opgenomen in het Antonius zkh Postbus 20.000, 8600 BA Sneek. 
Mw. W. Dijkstra-de Kruijf, Oudemirdum  is opgenomen in het Antonius zkh Postbus 20.000 8600BA Sneek. 
Dhr. G. Veltman, Oudemirdum   verblijft tijdelijk in Sudderige, KDO 9, 8531 EL  Lemmer. 
Mw. A. Osinga-Van Dijk, Sondel  it Menniste Skil, Laag Bolwerk 12, 8701 KP Bolsward. 
 

Huwelijksjubileum. 
Familie P. Strikwerda-Kooistra, Oudemirdum zijn 3 december 55 jaar getrouwd. 
Familie E. Hettinga-Nauta, Oudemirdum zijn op 3 december  55 jaar getrouwd. 
Familie W. de Vries–Poortinga, in Sondel zijn op 6 december 45 jaar getrouwd. 
Familie J. Draijer-de Vries, Nijemirdum waren 27 november jl. 45 jaar getrouwd  
 

 
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. 
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Eerste Adventszondag. 
Het geheel van deze schikking rust op drie steunen. Een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de 
kudde, beschermend. De drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool, voor de Drie-eenheid, of 
zelfs voor het gezin. Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. Met hier en daar een plukje 
schapenwol. Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken. 
 
Diaconiecollecte 1 december: Geef licht aan aidswezen in Zambia. 
Maatjes voor aidswezen – Zambia 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd 
zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel 
weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. 
Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch ondersteund. 
Aidswezen staan er vaak alleen voor 
Los van de trauma’s van het verlies van hun ouders, staan deze kinderen er ook nog eens alleen voor. Het kind dat 
gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes 
onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en 
schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als 
dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie. 
 
Diaconiecollecte 8 december: Geef licht aan werkende kinderen in Colombia. 
Onderwijs voor werkende kinderen – 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. 
 
Adventsproject kindernevendienst 
‘Geef licht’ is het thema van de Adventstijd die op 1 december begint. Er klinken verhalen over de profeet Micha. In een 
donkere tijd zegt hij dat er iets kan veranderen. Het is donker in de zin dat het een moeilijke tijd is. Daarover gaat het boek 
Micha. Dat er in de stad Jeruzalem dingen gebeuren die het daglicht haast niet kunnen verdragen, zoals dat heet. En 
mensen zijn de veroorzakers. Maar deze dagen voor Kerst zijn ook vaak echt donker. Dan kunnen we wel wat verhalen 
gebruiken waarin er licht doorbreekt. En we steken zelf ook licht aan. Kaarsen, lichtjes in de kerstboom, lichtjes binnen en 
lichtjes buiten. In deze Adventstijd staan we er bij stil dat je dit ook figuurlijk kan doen, licht geven; aan de wereld, aan 
andere mensen, aan jezelf. God zal je daarbij helpen. Micha was, is daarin een lichtend voorbeeld. Door juist kritisch te zijn 
over wat niet goed is en niet goed gaat legde hij de focus op waarin en waarmee de mens Gods licht uit kan stralen. 
 
Gemeenteavond op 2 december 2019 om 20.00 uur  in de Bining te Sondel. 

Zichtbaarheid is het thema van de gemeenteavond  van deze avond. Naast de 
gebruikelijke zaken wil de kerkenraad ook graag met u en jij in gesprek hoe 
zichtbaar de kerk is.  
Vanaf 19.30 uur staat de koffie of thee klaar.  
De te volgen agenda staat in het kerkblad en op de website van pkn-ons. 
 

 
Bevestiging van ambtsdrager en afleggen van gelofte tot geheimhouding. 
Op zondag 15 december  zal in De Fontein tijdens de dienst om 11.00 uur bevestigd wordt tot diaken 
mevrouw  F.C. Molenaar-Nanninga. Mevrouw M. Hillenius–van Goeverden zal de gelofte van geheimhouding afleggen  
voor de functie van pastorale medewerker. 
 
Agenda: 
Maandag  2 december:  gemeente avond 20.00 uur Bining Sondel 
Dinsdag  3 december:  Doegroep 
 

Zondag 8 december: 
2e adventszondag 

De Fontein: De Hoekstien: Doopdienst De Haven: Doopdienst 

Tijd:  09.30 uur 11.00 uur 

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

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

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 

http://www.pkn-ons.nl/
http://www.facebook.com/pknONS
file:///D:/Website%20PKN%20ONS/Nieuwsbrieven%20PKN/www.facebook.com/jeugdclubONS

