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Jaargang 9 week 11: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 10 maart 2019 09.30 uur Zie andere kerken 11.00 uur 

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

Organist: Dhr. J. Eijkelenboom  Dhr. J. Eijkelenboom 

Lied voor de dienst: Lied 988  Lied 988 

Schriftlezing: Lucas 4,1-13  Lucas 4,1-13 

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk 
CVK 

 Diaconie en kerk 
CVK 

Woensdag 13 maart Aswoensdag: Biddag voor gewas en arbeid   

Tijd: 19.30 uur   

Voorganger: Ds. M. Wildeman   

Organist: Mw. T. Wiersma   

Collecte: Project 40 dagentijd, kerk   

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
 
Het lied voor de dienst in de maand maart is lied 998. 
Zowel de tekst als de melodie van dit lied zijn van de hand van de Braziliaan Jaco C. Maraschin (1929-2009). Naast 
priester was hij tevens musicus en hoogleraar. Als dichter en componist zocht hij naar vernieuwing van de liturgie vanuit 
de oecumene. En naar het gebruik van ritmes uit de Braziliaanse volksmuziek. Dat is duidelijk te horen in dit lied dat 
geënt is op het verhaal van de voetwassing door Jezus. Verzuim vooral niet bij ontvangen geloof het ook door te geven 
en in de praktijk te brengen, lijkt dit lied te vertellen. 
 
Liederen: 998: 1,2,3,4 - Lied 5: 1 - Lied 5: 6 - Lied 1008: 1,3 - Lied 538: 1,2 - Lied 538: 3,4 - Lied 650: 2,3,7 en 
Lied 904: 1,4,5 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
fam. Woudstra-Cath en  
dhr. D. Sprong, Oudemirdum   en worden gebracht door: fam. Smink en fam. Hoogland; 
mw. R.de Lange-Verbaan, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. W. Feenstra; 
dhr. S.L.A. Piersma, Sondel   en worden gebracht door: fam. Akkerman. 
 
Pastoraat. 
9 maart jl. waren Jan en Jantsje Beukens-van der Meer uit Nijemirdum  40 jaar getrouwd. 
10 maart a.s. zijn fam. H.J. Woudstra-Cath, Oudemirdum   60 jaar getrouwd. 
 
Symbolisch bloemschikken 40-dagentijd en Pasen 2019 Thema: Een nieuw begin. 
1) Het getal 8 

*Op de achtste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). De achtste dag wordt ook wel opstandingsdag 
genoemd. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud 
is naar iets nieuws. 
*In de schikkingen gebruiken we steeds 8 glazen flessen. Alleen op Witte donderdag en Goede Vrijdag gebruiken 
we 7 flessen. De lezingen op deze twee dagen zijn gericht op het moment en niet op de toekomst. 

2) Het getal 40 
*Tussen Aswoensdag en Pasen zitten 46 dagen. 40 dagen en 6 zondagen. 
*Als er in de bijbel over een periode van 40 dagen of 40 jaren gesproken wordt, dan is dat om een periode van 
wachten en ontwikkelen aan te geven. Bv. de reis door de woestijn naar het beloofde land en aan de verzoeking 
in de woestijn. 
- Riet en water - De flessen zijn bekleed met riet. Het water in de flessen is wat zichtbaar. Water staat voor nieuw 
leven. - Riet staat  voor buigzaamheid, meebewegen.  
De veertigdagentijd is een periode om bekende routines opnieuw te bekijken en meebewegen op het getij van het 
liturgische jaar. 

3) Vormen en kleur 
*De flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst. *De liturgische kleur is paars alleen de vierde 
zondag roze. 
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1ste Zondag  ‘Invocabit’ – roept Hij mij aan. 
De 8 flessen zijn in een cirkel geplaatst. De cirkel wordt hier gebruikt als symbool voor de aarde. De flessen zijn onderling 
verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen. In de flessen paarse bloemen. 
Diaconiecollecte 10 maart a.s. Kerk zijn in woord en daad – Cuba. 
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in 
z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de 
armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over 
de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een 
problematische thuissituatie. 
Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken 
diaconale activiteiten op te zetten. 
Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingcollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten zoals de Diaconiecollecte 
Bidstond: Het Molenaars Kinderfonds, 10 jaar geleden opgericht door Bart en Freeke Molenaar die nu in Oudemirdum 
wonen, ondersteunt projecten voor kinderen wereldwijd. Het fonds werkt al 10 jaar samen met Padre Roberto Gonzalez, 
een Panamese priester. 
In Corral de Piedra woont een gemeenschap van 12 Indiaanse families. Toen Padre Roberto in 2018 met deze 
gemeenschap in aanraking kwam, trof hij een enorme armoede aan. Een aantal kinderen zaten vol zweren en anderen 
hadden weinig tot geen kleding. Sommige gezinnen woonden in hutten die op instorten stonden en er waren voornamelijk 
oudere mensen en jongere kinderen. Padre Roberto heeft een 4-jarenplan gemaakt om de Indiaanse families een 
menswaardiger bestaan te geven. Hij zorgde voor betere huisvesting en een gemeenschappelijke keuken. Ook heeft hij 
kleding en voedsel gebracht. Een volgend doel is om een kleuterschool, in een mobiele tent, te starten om de jongste 
kinderen voor te bereiden op de lagere school.  Deze tent is ook te gebruiken voor educatieve doeleinden in de naast 
gelegen gemeenschappen. Tijdens deze dienst zal ook de opbrengst van de 40 dagenkalender aangeboden worden aan 
mevr. Molenaar. 
 
Agenda: 
Maandag 10 maart: Moderamen  Doegroep 
Woensdag 13 maart: Bidstond 
Vrijdag  15 maart: PCOB 
Zondag  17 maart: Tsjerkekuier 

 
Zondag 17 maart 2e zondag 
40 dagentijd: 

De Fontein: De Hoekstien: Tsjerkekuier De Haven: 

Tijd: Zie andere kerken 11.00 uur 09.30 uur 

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

Organist:  Mw. T. Wiersma Mw. T. Wiersma 

Collecte:  Diaconie en kerk Diaconie en kerk 

 
 
Dat je de weg mag gaan, dat je goed doet, 
Dat je opstaat wanneer je valt, 
Dat je mens mag worden in Gods ogen 
En die van anderen. 
 
Weet dat de aarde je draagt, 
Dat je gaat in het licht 
En de wind je omgeeft. 
 
Dat je de vruchten van je leven proeft 
En gaat in vrede. 
 
Andries Govaart 
 
 
Bron: Liedboek zingen en bidden in huis en kerk 40 dagenkalender 2019 


