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Jaargang 9, week 51: 
4e adventszondag 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 22 dec.2019 09.30 uur 11.00 uur  

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

Organist: Dhr. W. vd Wel Dhr. W. vd Wel  

lied voor de dienst: Lied 494: 1,2 Lied 494: 1,2  

Schriftlezing: Matteüs 1,18-23 Matteüs 1,18-23  

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

24 december:Kerstavond 19.30 uur: 
Ds. G.M.E. Wildeman 
Dhr. W. van der Wel 

22:00 uur 
Ds. S. De Jong 
Mw. T. Wiersma 

 

25 december: Kerst 09:30 uur 
Ds. M. Wildeman 
Dhr. J. Eijkelenboom 

 09:30 uur 
Ds. S. De Jong 
Mw. J. Bekedam 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
 
Liederen:  Lied 494: 1,2 - Lied 118: 1,8 - Lied 118: 9 - Lied 512: 1,2,4 - Lied 439: 1,4 - Lied 870: 1,5,8 - Lied 442: 1,2. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
fam. Oudman-Sinnema en 
mw. I. Andela, Oudemirdum   en worden gebracht door: fam. P. Klompmaker en Ruurdje Bovee:; 
mw. Jeltsje Hoekstra-Spoelstra, Nijemirdum en worden gebracht door: familie J. Draaijer; 
mw. F. de Vries–Poortinga, Sondel  en worden gebracht door: fam. Smink–Runia. 
 
Pastoraat. 
Mw. W. Draisma, Oudemirdum  is opgenomen in het MCL te Leeuwarden, Henri Dunantweg 2, 8934 AD L’den. 
 

Huwelijksjubileum. 
Op 17 december jl. waren Henk en Jetty Oudman Sinnema, O”dum 55 jaar getrouwd. 
Op 24 december a.s. zijn Johannes en Annellies Rienstra Postma 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. 
 
Vierde Adventszondag. 
De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna altijd groeien, het 
is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen en hommels nog voedsel 
geeft als de rest al is uitgebloeid. De bessen zijn niet zo geliefd, meer een noodrantsoen. De plant is veelzijdig, maar we 
kijken er makkelijk overheen. Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels. Micha zegt dat de Eeuwigen 
niet boos blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar één met 
omwegen, zoals de kronkelige klimop. 
 
Kerst. 
De kroon op al deze kransen is de bol in top. De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als 
kleur van zuiverheid, licht omdat léven veel licht nodig heeft. In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de 
hemel. De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen. De lichtjes zijn de 
sterren. Kerst zegt dat het Woord levend wordt. 
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Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten. Johannes bemoedigt ons met het licht en dat 
zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes en geurende bloemen. 
 
Diaconiecollecte 22 december: Geef licht aan vluchtelingen in Myanmar. 
Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen – Myanmar 
Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen , met name etnische minderheden, de grens 
met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich vooral richt op 
de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Ondanks dat de politieke en 
veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug.  
Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in 
Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen.  
Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting nog steeds ca. 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen. 
De meesten verblijven er zonder enige vorm van registratie. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat ook de basis 
mensenrechten van kinderen in gevaar zijn! Zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, is er geen recht op onderwijs, 
gezondheidszorg, zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter etc. Kortom geen registratie biedt weinig kans op een 
goede toekomst. 
 
Diaconiecollecte 25 december- Geef licht aan kinderen in Moldavië. 
Kinderen en ouderen worden gezien – Moldavië 
Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen 
én kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen 
door de economische crisis, kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder of met 
weinig ouderlijk toezicht. 
Kinderen: Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, doordat hun ouders naar het buitenland 
vertrokken zijn. Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en 
mensenhandel. Ze voelen zich eenzaam en verlaten, en hierdoor liggen depressie en agressie op de loer. 
Ouderen: Vele ouderen hebben slechts een klein pensioen waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. De overheid biedt 
hen geen ondersteuning en familie is er niet of probeert te overleven in het buitenland en laat de ouderen aan hun lot over. 
Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en zijn ze niet in staat hun gas en lichtrekening te 
betalen, waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen. 
 
"Oude" kerstkaarten en postzegel inzamelingsactie. 
In januari staan in onze 3 kerken dozen waarin u uw oude( kerst)kaarten en postzegels kunt 
inleveren. De (kerst)kaarten worden ingezameld voor Cystic Fibrosis (CF, taaislijmziekte) Ook 
kunnen oude postzegels en oude ansichtkaarten ingeleverd worden in de doos bij de oude 
kerstkaarten. Hoe meer kaarten en postzegels hoe beter!!!!! 
 
Agenda: 
Woensdag 25 december, om 06.55 uur verzamelen we bij de Fontein en gaan Zingend de kerstdagen beginnen, 

door de stille straten van Oudemirdum. Iedereen is van harte welkom. 
 

Zondag 29 december: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd:  09.30 uur 11.00 uur 

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

Organist:  Mw. A. de Boer Mw. A. de Boer 

Collecte: 
Extra: 

 Diaconie en kerk 
Jeugd 

Diaconie en kerk 
Jeugd 

31 december: Oudjaarsdag  19:30 uur 
Ds. G.M.E. Wildeman 
Mw. T. Wiersma 

 

1 januari: Nieuwjaarsdag  10:00 uur 
Vesperdienst 
Ds. S. de Jong 

 

 
 

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