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Jaargang 10, week 1: De Fontein: De Hoekstien: Fjoertsjinst De Haven: 

Datum en tijd: 5 jan.2020 09.30uur 10.30uur  

Voorganger: Ds.A. Bouman Mmv Fjoervocals  

Organist: Dhr. W. vd Wel   

Lied voor de dienst: Lied 1006 Lied 1006  

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag hebben we een geheel verzorgde dienst door de Fjoervocals. Het thema van deze dienst is: Contact-loos! 
Weten we tegenwoordig nog wel wat dat is? En wie is het gelukt om een gehele week zonder internet? Nieuwsgierig? 
Kom dan om 10:30 uur naar de Hoekstien van Nijemirdum!  
 
Volgende 12 januari week is er koffiedrinken na dienst in de Fontein en in de Haven word het Heilig Avondmaal gevierd 
om 11.00 uur. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
fam. van Ommen en 
fam. Oosterhoff, Oudemirdum  en worden gebracht door: Jelle en Ciska Rienstra en Gerrit en Thea Schra; 
dhr. H. Haanstra, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. A. Bekedam; 
fam. Albada–v.d. Velde, Sonde l en worden gebracht door: mw. P. Smink. 
 
Pastoraat. 
Mw. Wieke Draisma, Oudemirdum is opgenomen in het UMCG te Groningen, Hanzeplein 1, 9713 GZ. 
 

Huwelijksjubileum. 
Familie S. Albada-vd Velde in Sondel waren 30 december 50 jaar getrouwd. 
 

 
Diaconie collecte 5 januari: een betere toekomst voor straatkinderen in Yokyakarta – Indonesië. 
 
6 januari: Kerst door de eeuwen heen. 
Advent – Kerstmis – Driekoningen: een avond over twaalf heilige nachten. Teksten, gezongen en 
gesproken, en muziek over Kerst de eeuwen door. Kerst is voor ons voorbij maar officieel duurt 
Kerst tot aan 6 januari - drie koningen. Bram Wildeman deelt met u op de avond van drie 
Koningen teksten waarin de diepste Kerstgedachten steeds op een andere manier worden 
geïnterpreteerd. Muziek speelt daarbij een even belangrijke rol als het woord. Teksten worden 
niet alleen maar gesproken, maar ook gezongen. 
Vanaf 20.00 uur in de Hoekstien. Opgave is niet nodig. 
 
OUDE kerstkaarten en postzegel inzamelingsactie. 
In januari staan in onze 3 kerken weer dozen waarin u uw oude kerst- en alle andere kaarten en 
postzegels kunt inleveren. De kaarten en postzegels worden ingezameld voor Cystic Fibrose, 
(CF, taaislijmziekte). 
 
Agenda: 
Maandag 6 januari: Advent-Kerstmis-Driekoningen:een avond over 12 heilige nachten 
 

Zondag 12 januari 2020: 
 

De Fontein: 
Koffiedrinken na de dienst.  

De Hoekstien: 
 

De Haven: 
Heilig avondmaal (banken) 

Tijd: 09.30 uur  11.00 uur 

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

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

Lied voor de dienst: Lied 1006  Lied 1006 

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 
Avondmaalscollecte 

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

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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