Zondag 29 november 2020
Collecte 29 november:
1e collecte is bestemd voor: diaconie
2e collecte is voor: onderhoud orgels
Uw giften voor de diaconie kunt u overmaken op rekeningnummer: NL 60 RABO 0334 7001 91 t.n.v.
Diaconie P.G. Op ‘e Noed te Sint Nicolaasga.
Met vriendelijke groet en dank namens de diaconie.
Uw giften voor de kerk kunt u overmaken op rekeningnummer: NL09.RABO.0126.1595.48 t.n.v.
Protestantse gemeente Op ‘e Noed. Alvast bedankt! Ook uw gift voor de restauratie van de Sint Nykster
kerkklok kunt u via de bank over maken. Dit kan op bankrekeningnummer: NL23.RABO.0124.7477.52
t.n.v. restauratiecommissie Op ‘e Noed.

Opgenomen in Ziekenhuis of verpleeghuis;
Rients Bokma (De Boskranne 67, St. Nicolaasga) is voor revalidatie in De Flecke. Het adres is Midstraat 10,
8501 AP Joure.
Bloemen:
De bloemen gaan naar het echtpaar Hana, De Oergong 39, 8512 GA St. Nicolaasga.
Orde van dienst 29 november, voorganger ds. G. Venhuizen, Nijensleek;
Lied: psalm 25, 1 en 2
Lied: 432a
Lied 299d
Lezing: Jesaja 63: 19b-64:8
Lied: psalm 85, 1 en 2
Lezing Marcus 13: 24-37
Lied 462, 1, 2 en 3
Lied 442, 1 en 2
Lied: 419, 1, 2 en 3
Liturgisch bloemschikken Advent en Kerst 2020
Het thema is: Het Goede Leven, Bloeien in Gods licht
• De basisvorm voor de adventsschikking bestaat uit een zelfgemaakte schaal van bamboe, opgebouwd
uit driehoekjes. Het getal 3 staat symbool voor de verbinding tussen God, de mens en de medemens.
• De schaal wordt geplaatst op 4 pijlers (wijnflessen). Het getal 4 verwijst naar 4 adventszondagen.
Het verwijst ook naar de 4 windrichtingen. Een Goed Leven voor ieder waar je ook geboren bent.
• De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje heeft gestaan. De schaalvorm is een open
vorm. Waar je ook vandaan komt, het is door de komst van Jezus Christus voor iedereen mogelijk
om dat Goede Leven te ervaren en tot bloei te komen in Gods licht!
(bij de schikkingen en uitleg is gebruik gemaakt van de brochure van de PKN: Advent en Kerst 2020).
Uitleg liturgische schikking 1e adventszondag 29 november 2020
Lezing Markus 13: 24 – 37
“Leer van de vijgenboom deze les: Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht.
Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld”. (Het Boek)
• De vijgentak staat voor het Goede Leven.
• Een fles bekleed met groen betekent hoop.
• Er brandt 1 kaars.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verwachting.
Hul mij in kleuren
en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht,
dat daagt in het Oosten.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door,
kome wat komt!
Correctie:
Op de lijst van overledenen die vorige week op de Zondagse Ontmoeting werd vermeld stond achter de
naam van dhr. Bart Tuiten de leeftijd van 89 jaar. Dit moet zijn: 88 jaar.
Onze excuses voor de foutieve vermelding.
Pastoraat in coronatijd:
Het aantal besmettingen in Nederland gaat gelukkig weer wat naar beneden. De pastores zijn nog erg
voorzichtig met het plannen van huisbezoeken. Als het niet nodig is, komen we niet. Mocht u behoefte
hebben aan een bezoek, laat het ons dan gerust weten:
Geertje van der Meer, 058-2551135 of 06-42623575
Gerda Keijzer, tel. 06 82 68 49 98
Activiteiten afgelast:
Alle doordeweekse activiteiten van het jaarprogramma gaan de komende weken niet door.
Kerstengelproject 2020:
Lijkt het u ook mooi om eens een engel te zijn?? We reiken u een idee aan de hand waar u mogelijk iets mee
kunt: In de 4 weken van Advent breng je als kerstengel een kleine attentie/ kaart bij iemand die om wat voor
reden dan ook extra aandacht nodig heeft.
De kerstengel ‘werkt’ anoniem. Dit geeft de kerstengel de gelegenheid om iets te delen wat je anders niet zo
snel zou doen. Het geeft ook gelegenheid om engel te zijn voor iemand waar je normaal geen contact mee
hebt. Er zit geen (verplicht) bezoek aan vast. Juist de verrassing dat er onverwachts iets leuks in de
brievenbus zit of aan de deur hangt, is wat mensen vaak zo raakt.
Voorbeeldtekst eerste kaart:
Gedurende de Adventstijd komt bij u een engel langs. Deze is anoniem en zal u misschien meerdere keren
vòòr Kerst verrassen.
De Kerstengel is iemand uit de Prot.Gem. Op ‘e Noed. Deze gemeente wil hiermee omzien naar anderen, in
mooie tijden, maar juist ook in moeilijke of eenzame tijden. Deze persoon meent dat u het bezoek van de
Kerstengel zal waarderen. De Kerstengel wenst u namens de Prot. Gem. Op ‘e Noed een fijne Adventstijd
toe. Dat ook voor ú een lichtje van hoop, verwachting en liefde schijnen zal in de soms zo donkere dagen op
weg naar Kerst.
Adventsvesper:
Vanavond (zondag 29 november) is er om 19.30 uur een Adventsvesper in de Katholieke kerk van Sint
Nicolaasga, georganiseerd door de Raad van Kerken (Katholieke kerk en protestantse kerken Op ‘e Noed,
Langweer en Scharsterbrug/Ousterhaule.) Het thema van de dienst is ‘Verlossing’. Voorganger is ds. Wim
Warnar. De liederen worden gezongen door vier zangers/zangeressen en zij worden niet alleen begeleid
door een orgel, maar ook door drie dwarsfluiten en een doedelzak. U bent van harte welkom in deze dienst,
met natuurlijk in achtneming van de coronaregels. De dienst wordt ook uitgezonden via internet via
https://dechristoffel.nl/

