
Collecte 6 december: 

1e collecte is bestemd voor: Kinderen in de knel 

2e collecte is voor: kerk 

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) moest weer opgenomen worden in het 

Antoniusziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek.  

 

Bloemen: 

De bloemen gaan naar Jeltsje van der Meer, Heide 1, 8521 DE St. Nicolaasga, die i.v.m. spierreuma thuis 

een medicijnkuur ondergaat.  

 

Orde van dienst 6 december, voorganger mevr. Betty Posthumus, Lemmer; 

Lied 440, 1 en 2 

Lied 440, 3 en 4 

Lezing: jesaja 0: 1-11 

Luisterlied: ‘Geef ze en kans’ 

Lezing: Johannes 1: 19-28 

Luisterlied: ‘Dona nobis pacem’ 

Overdenking 

Orgelspel 

Lied: 456b, 1 en 8 

Slotlied: 444 

 

Liturgisch bloemschikken Advent en Kerst 2020 

Thema: 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! 

Uitleg liturgische schikking 2e adventszondag - lezing; Lukas 1:19-28 

In de lezingen wordt gesproken over de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.  

De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door de witte kleur van berkenschors en bloemen.  

Ook de rechte tak en de kronkeltak staan symbool voor gerechtigheid: wat krom geworden is zal recht 

worden. Er branden 2 kaarsen.  

 

                        

                                                           Zondag 6 december 2020 – 2e Adventszondag   

                                           



Ik open mijn ziel 

en vul de schaal van mijn leven  

met verlangen. 

Hul mij in kleuren  

en geuren van feestelijk wit. 

Ontsteek het tweede licht, 

dat reikt naar het Westen… 

 

Hemel en aarde raken verbonden. 

Mensen wereldwijd herkennen elkaar  

in het teken van de witte bloesem;  

gerechtigheid breekt door, 

hoe kronkelig ook de weg. 

 

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. Maar 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. 
 

Kerstengel?; 

Vanochtend vond ik een beterschapskaart, zonder afzender, op de deurmat. Zou die helemaal uit St. 

Nicolaasga of omstreken komen? Zoveel mensen weten niet dat ik momenteel hinder van rugpijn heb (nu 

dus wel). Heel lief en heel raadselachtig. Bedankt.  

Pastor Geertje van der Meer (en…. het gaat alweer een beetje beter) 

 

 

Bedankje: 

Wij danken u hartelijk voor de bloemengroet die wij mochten ontvangen ter bemoediging en medeleven. 

Wij wensen u allen het beste in deze Coronatijd. 

Familie Hana. 


