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Online
Kerkdiensten
in Sexbierum-Pietersbierum
In verband
met de aangescherpte
RIVM-maatregelen, zijn de komende
kerkdiensten, in ieder geval tot en met zondag 17 januari a.s., alleen nog
In verband met de aangescherpte RIVM-maatregelen, zijn de komende
online te volgen.
kerkdiensten, in ieder geval tot en met zondag 17 januari a.s., alleen nog
online
te volgen.
De diensten
zijn live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl zoeken op
Sexbierum. Ook kunt u hier de diensten op een later tijdstip terugkijken.
De diensten zijn live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl zoeken op
Sexbierum. Ook kunt u hier de diensten op een later tijdstip terugkijken.
Live-uitzendingen voor de komende feestdagen:
Live-uitzendingen
de komende feestdagen:
• Kerstavondvoor 24-12-2020
19:30 Pastor M. Kroes, m.m.v. Jenny Hanse
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Ds. E.J.M.
Hefting,
Sound
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•• Kerstmorgen
25-12-2020
10:00
Hefting, m.m.v.
• Oudjaarsavond 31-12-2020
19:30 Ds. E.J. Hefting
• Zondag
27-12-2020
09:30 Ds. B. Nijendijk, Midlum
• Oudjaarsavond 31-12-2020
19:30 Ds. E.J. Hefting
De Kerkenraad van de Protestantse gemeente Sexbierum-Pietersbierum
De Kerkenraad van de Protestantse gemeente Sexbierum-Pietersbierum

Volgende week verschijnt de UM-Krant niet.
De eerstvolgende ontvangt u op 6 januari 2021

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig en Gezond Nieuwjaar!
De Kopieerwinkel
Ockingahiem 65 | 8801 KR Franeker | 0517-396116
Markiezen, uitvalschermen, knikarmschermen, screens,
rolluiken enz..perfect op maat gemaakt!
5 jaar garantie. Bel of kom eens langs bij: Multilogo Zonwering
Nij Toerenburg 9 St.Annaparochie Tel. 0518-400 380 www.multilogo.nl

OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN

December 2020
Aan alle vrijwilligers, commissieleden, werkgroep leden en bestuurders,
Een zeer bijzonder jaar is bijna ten einde, een jaar zoals niemand van ons ooit hee� meegemaakt. Een jaar met een pandemie en daardoor vele beperkingen die we in acht moeten
nemen. Maar ook een heel bijzonder jaar voor onze dorpen. Het blijkt dat onze mienskip
onvermoede krachten naar boven brengt. Fantas�sch is het om te zien hoe velen de schouders ze�en onder het project Mul�func�onele Accommoda�e (MFA). Gebleken is dat we
met z’n allen graag dit nieuwe huis voor dorp, school en kerk willen realiseren. De saamhorigheid is groot, dat stemt tot vreugde.
Er is rekening gehouden met de maatregelen die bij de corona-crisis horen. Vergaderen
doen we met de nodige afstand en soms digitaal, bij de werkzaamheden in It Waed dragen
we mondkapjes en toch laten we de handen veel werk verze�en. Ontelbaar veel s�ckers
zijn geplakt, ar�kelen omgepakt, prach�ge pakke�en zijn gemaakt en verkocht. We denken o.a. aan Moederdag ontbijt, Vaderdag borrelpakket, bollenmanden en kerstpakke�en.
Duizenden kilo’s oude metalen zijn opgehaald, gedemonteerd en gesorteerd. Nog bruikbare spullen uit deze inzameling zijn verkocht en zo nodig eerst gerepareerd.
Meer dan 140 personen hebben zich aan de MFA verbonden met een jaarlijkse dona�e.
Samen met de donateurs die al jarenlang It Waed steunen, hebben nu ruim 250 donateurs
aangegeven jaarlijks een bedrag te willen schenken. Een aantal gevers hee� zelf een gi�
overgemaakt voor het MFA, kleine en grote bedragen, soms ook een bedrag met drie nullen. En wat te denken van de prach�ge werkjes die de kinderen van De Skeakel hebben
verkocht, de gedoneerde opbrengst van de sta�egeld ﬂessen en al die sponsoring door
onze ondernemers en betrokkenen uit de regio! Het is fantas�sch!
Vele vergaderingen zijn belegd om een mooi en betaalbaar ontwerp te maken, om ac�es te
bedenken en subsidies aan te vragen. Achter de schermen zijn contacten gelegd en onderhouden met Doarpswurk, met de Gemeente Waadhoeke en met de provincie.
De 2 miljoen euro is in zicht, met alle ac�es in onze dorpen is hier een bedrag van ongeveer
€ 48.000 aan bijgedragen. Dit is formidabel en gee� vertrouwen voor het nieuwe jaar.
Een ieder die op zijn/haar wijze hee� bijgedragen aan het succes van het Project MFA Sexbierum-Pietersbierum willen wij langs deze weg hartelijk bedanken voor de inzet in 2020.
Wij wensen u een goed nieuw jaar toe,
Bestuur It Waed, Protestantse Gemeente, Dorpsbelang

Voor alle kinderen (en volwassenen) van Oosterbierum
hebben we wat leuks bedacht:

KRAAK DE CODE
Door héél Oosterbierum én een beetje daarbuiten hangen geheime codes.

.. ...... . ... ...i .......... .. ... ..........h .. ...... 2021!
De codes hangen tot 04-01-2021 voor het raam. Met de codes en
bijbehorend geheimschrift kun je een zin maken.
Je kunt de juiste oplossing inleveren bij Nynke, Terp 1.
Uit de goede uitzendingen trekken we een winnaar. Veel plezier!
Groetjes van de clubleiding , de Koekefretters.

Geef Licht
Geef Licht

In de kerkdiensten van Advent en
Kerstmis is het thema “Geef Licht”.
Juist met advent leven we toe naar een
nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf
een vluchtelingenkind. In Hem gaf God
licht in het donker, en dat geven wij door.
Zo kunnen wij voor anderen, mensen in
het donker een beetje licht maken.
In de kerk collecteren we voor de
vluchtelingenkinderen van onze tijd o.a.
in Griekse vluchtelingenkampen. Dat
probleem speelt al jaren. Dit willen wij
graag onder uw aandacht brengen.
Geef licht aan vluchtelingen kinderen o.a. in Griekenland
De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Natte
tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten
duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de
winter die komt. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in
fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind
staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren,
pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor
getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen
verschillende bevolkingsgroepen.
U kunt een bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’, of een tikkie
Ook kunt u eens kijkje nemen op de site van
Kerk in Aktie.
Hartelijk dank!
Mede namens de diaconie Sexbierum/Pietersbierum
van harte aanbevolen. Ds. Evert Jan Hefting

OOSTERBIERUM
WENST EEN IEDER

PRETTIGE KERSTDAGEN
EN WEER EEN

GEWOON EN GEZOND
2021
TOE
Hopend dan weer 100% voor allen te kunnen draaien!

40 jaar (1981-2021)
``HET KLOPPEND HART VAN DE REGIO``

Eltsenien noflike Krystdagen
en alle goeds foar it nije jier tawinske!
Tynke en Hieke Postma-Dijkstra Tsjummearum
"Hoop is in ljocht yn de nacht
Dat hjoed moed jout en moarn krêft"
Dat 'ljocht' ha wy krigen troch al jim omtinken.
Tige, tige tank derfoar.
Wy winskje jim allegear foar it nije jier,
lok, súnens, leafde én ljocht ta!
Groetnis, Auke en Anneke Swart

Familie,vrienden en dorpsgenoten.
Wij wensen jullie warme gezellige kerstdagen
en een voorspoedig 2021 vol met liefde en gezondheid.
Petrus&Tineke
Houtsma-Klaver.
Leave âld doarpsgenoaten,
Wy hawwe sa’n soad goede winsken fan jimme krige doe’t wy
op 31 augustus ferhuzen nei Boalsert.
Us hertlike tank derfoar, wy hawwe it hjir tige nei’t sin!
Wy winskje jim bysûndere en goede KRYSTDAGEN
en FOLLE LOK, SEINE en SÛNENS yn 2021.
Mei in hertelike groet fan,
Jan en Gryt Vonk-Boersma.
2020 was voor velen, in meerdere opzichten, een heel moeilijk jaar.
Maar na het overlijden van mijn lieve vrouw was ik voor elk medeleven dankbaar.
Dit geeft mij de kracht om na dit grote verlies toch verder te gaan
Het is fijn om te weten dat wij er niet alleen voor staan
Langs deze weg wensen wij iedereen Fijne Feestdagen en Gezelligheid
En bovenal voor het nieuwe jaar Voorspoed en Gezondheid!

			

Reinder Nouta en bern

Vanuit Saxenoord wens ik een ieder fijne en gezegende
Kerstdagen en een goed en gezond 2021
Mevr. A. Vlietstra-Meinsma

Alle adverteerders bedankt,
voor de steun in het afgelopen jaar!
Zonder jullie was de UM-Krant verdronken
in de corona-tsunami.

SAMEN OP WEG NAAR EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Wij willen u bedanken voor het vertrouwen dat u ons het afgelopen jaar heeft gegeven.
Wij wensen u fijne kerstdagen, veel liefde, gezondheid en het grootste geluk voor 2021.
Wacht niet op bijzondere momenten, maar maak momenten bijzonder.
Wij staan met ons hele team, met veel enthousiasme graag weer voor u klaar in 2021.
Namens alle medewerkers van AutoFirst Wiltjer en Offenga.
Rond de feestdagen hebben wij aangepaste openingstijden
Donderdag 24 december sluiten wij om 15.00 uur
Tussen kerst en oud en nieuw zijn wij gesloten.
Voor dringende zaken zijn wij telefonisch bereikbaar.
Maandag 4 januari 2021 staan wij weer voor u klaar.

Thuisoptiens Friesland
wenst u fijne feestdagen en
een gezonde, frisse blik in 2021 toe.
buurt en dorpsgenoten, vrienden, familie en goedkunde.
Wij wensen u / jullie goede Kersdagen,
lok en Seine foar 2021.
Ane en Nely Jukema Nammensma
De Ouderensoos 55+ wenst U Zalige Kerstdagen
en een Gelukkig en Gezond 2021 toe.
In het nieuwe jaar hopen elkaar weer te ontmoeten.
Voor een ieder schijnt het licht.
Het Bestuur

Kerstboom Inzamelactie
Voor de jeugd
uit Sexbierum- en Pietersbierum
Ook in 2021 is er weer een kerstboom inzamelactie Dit jaar zal deze zijn op

Woensdag 6 Januari
De bomen kunnen worden ingeleverd om 15:00 t/m 15:30 uur op de Terp (bij het
monument)
Inleveren zonder kruis of pot
Doel van de actie is de jeugd (tot 12 jaar) in onze dorpen de gelegenheid te geven
om kerstbomen in te zamelen. Per boom krijgt een ieder 50 cent

En voor degene met de meeste bomen………

Een Wisselbeker waar je naam op komt te staan en
een cadeaubon t.w.v. 10 euro
Namens Dorpsbelang Sexbierum- Pietersbierum.

Gratis bezorgen en aansluiten in de UM-dorpen
Wij voeren desgewenst uw oude machine
kosteloos af!

DHL SERVICEPUNT
Halen en versturen van uw pakket

ALLES ONDER ÉÉN DAK!
IS
UW
FIETS
KLAAR VOOR
DEPAND
WINTER?
Voor
al uw
benodigdheden
moet u bij
28 zijn!

WIJkunt
VERZORGEN
DE WINTERBEURT!
Voor fietsreparaties
U bellen met
0613551320
Uw fiets wordt geheel nagekeken,
wij maken dan een afspraak
met
u
wanneer
u de fiets
gepoetst, gesmeerd en behandeld
kunt brengen of wanneer
fiets bij u middel.
ophalen.
met we
een de
vuilafstotend
alles voorhele
€ 25,Wij wensen al onze klanten enDit
dorpsgenoten
fijne kerstdagen
Eventuele reparaties altijd in overleg met de klant.

Gratisenhaalen brengservice
de UM-dorpen.
en een beter
voorspoedig
2021 intoe.

Voor een afspraak kunt u bellen 06 135 513 20
Ning ofenlangskomen
Wiebe in de winkel.
WAAR DE KLANT NOG STEEDS KONING IS!
Alde Buorren 24-28
8855 HR Sexbierum
Tel. Nr. 06 135 513 20

Winteronderhoud
Door regelmatig onderhoud gaan uw Tuinmachines jaren langer mee!
Dus bel 06-15567031 mail info@zwartmachines.nl
Dan worden uw machines gratis gehaald en gebracht op afspraak.
Uw machine word van onder tot boven helemaal gecheckt, olie filter en bougie
worden vervangen, mes slijpen, geheel gereinigd en gesmeerd

Nu in de aanbieding

JOHN DEERE loopmaaier 47 cm vario aandrijving
van € 1290,- nu voor € 900,-

KLEURPLAAT KERST

Openingstijden
Kerst en Oud- & Nieuwjaar
Maandag 21 december
16.00 - 20.00
Dinsdag 22 december		
16.00 - 20.00
Woensdag 23 december
16.00 - 20.00
Donderdag 24 december
16.00 - 20.00
Vrijdag 25 december		
12.00 - 20.00
		
Geopend voor afhaal kerstdiner via café
Zaterdag 26 december		
Zondag 27 december		
Maandag 28 december
Dinsdag 29 december		

Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten

Woensdag 30 december
Donderdag 31 december
Vrijdag 1 januari		

16.00 - 20.00
11.30 - 20.00
16.00 - 20.00

Bestel nu alvast onze luxe hapjes voor 31 december:
- Stokbrood met osseworst
- Suikerbrood met gerookte zalm
- Roggebrood met zoute haring
- Meloen met Bjirmenham
- Ciabatta met tomaat en mozzarella
- Stokbrood met ossehaascarpaccio

€ 29,95

ca. 6-8 personen

Bestellen graag voor 29 december

HCR De Harmonie wenst u fijne feestdagen
en een gezond 2021

Café De Harmonie

Kade 1 - Sexbierum - Tel. 591476 - www.hcrdeharmonie.nl
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bestellingen
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Team Slagerij Hiemstra
Wij
wensen u alvast Prettige Kerstdagen!
T.0517-591254
Wij wensen u alvast Prettige Kerstdagen!
Team Slagerij Hiemstra
Team Slagerij Hiemstra
Openingstijden van de winkel:
T.0517-591254
T.0517-591254

* Donderdag 24 december zijn wij geopend tot 17.00 uur
* 1e en 2e Kerstdag zijn wij gesloten!
* Zaterdag 2 januari zijn wij gesloten!

OUDEJAARS AANBIEDING
OUDEJAARS
AANBIEDING
2 Appelbollen
2 Appelbeignets
2 Appelflappen
2 Sneeuwballen samen voor € 11,80
11 Oliebollen
11 Krent/rozijnen oliebollen

€ 7,20
€ 7,70

Geldig vanaf woensdag 30 december
Wij wensen u een goede jaarwisseling
en voorspoedig 2021
Ps. zaterdag 2 januari zijn wij gesloten

vleesaanbieding

Geldig

t/m 24 dec.

VAN UW AMBACHTELIJKE SLAGER!
Gourmet/Steengrill-of
100 gr. entrecote ...................... 2,49
fondueschotel
500 gr. ossenstaart ................... 4,45
Special:

GEVULDE KERSTBIEFSTUK
malse biefstuk, gevuld met kruidencreme
en noten tapenade
Bereiding: bakken 2x 3 minuten

100 gram € 2,49

VLUGKLAAR:

satéschijven

5 HALEN, 4 BETALEN
Wij maken de lekkerste Kerst rollade
magere varkensrollade, procureurrollade,
varkensfiletrollade, half-om-half rollade,
magere runderrollade of een gevulde
kerstrollade.
Ook kunnen wij uw kerst rollade
grillen en snijden!
Bestel-lijn: 0517-591254
Zie ook onze kerstfolder, of download
deze op onze website:
www.slagerijhiemstra.nl
VLEESWAREN, VERS VAN HET MES!
100 gr. Friese Coppa ................. 2,79
100 gr. gebraden rib-eye ........ ... 2,99
100 gr. gevulde kerstrollade ...... 2,49
VLEESWARENDUO:
100 gebraden gehakt +
100 gr. katenspek, samen voor € 3,20

standaard
ca.250 gr. v.a p.p € 4,75
Gourmet/steengrill schotel De Luxe
met gemarineerd vlees en mini
cordon blue
p.p € 5,75
Gourmet/Steengrill Compleet
Vlees als bij Gourmet/steengrillschotel
De Luxe, aangevuld met champignons,
paprika,ui, stokbrood, kruidenboter,
rundvleessalade, 3 soorten saus
		
p.p. € 13,90
en nog een gratis pannenkoek-shaker!

Ovenklare vleesschotels

* Runder braadstuk * Rosbief
* Varkensfilet, naturel of gemarineerd
* Mini Beenham
* Toscaanse Kersthaasjes, gevulde
varkenhaas

woensdag gehaktdag:
kilo gekruid gehakt € 6,99

