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Jaargang 8, week 7 
4e zondag 40-dagen tijd: 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 11 maart 2018: 09.30 uur zie andere kerken 11.00 uur 

Voorganger: ds. S. de Jong  ds. S. de Jong 

Organist: dhr. W. vd Wel  dhr. W. vd Wel 

lied voor de dienst: Lied 139:1 en 2  Lied 139:1 en 2 

Schriftlezing: Johannes 6 1:15  Johannes 6: 1-15 

Collecte: Diaconie en kerk  
Paasgroeten aktie 

 Diaconie en kerk 
Paasgroeten aktie 

Woensdag 14 maart Bidstond: 19.30 uur   

Voorganger: ds. S de Jong   

Organist: mw. A. De boer   

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
 
Paas groeten aktie. 
Vandaag 11 maart is weer de Paasgroete- aktie: kaarten kan men (eventueel tegen een vrijwillige bijdrage) meenemen 
wanneer men de kerk verlaat na deze dienst. Adresstickers zijn al op de kaarten geplakt er hoeft alleen een postzegel te 
worden geplakt.  
 
Te zingen liederen. 
Lied 139: 1,2 - Lied 42: 1 - Lied 42: 3 - Lied 906: 6,8 - Lied 546: 1,4,5 - Lied 547: 1,4,5 - Lied 835: 1,4 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw.J.Jaarsma-Muizelaar en 
mw. I. Veltman-de Vries, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam.R.Koopmans en fam. P. Salverda. 
fam.J. Beuckens-Pruiksma, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. J. den Hartog. 
dhr. J. Hoekstra, Sondel   en worden gebracht door: fam. G. Hoekstra. 
 
Pastoraat. 
mevr. N. Draaijer-Boersma, Oudemirdum verblijft tijdelijk in Bos en Meerzicht Oudemirdum. 
 
Symbolisch bloemschikken 40-dagentijd en Pasen 2018. Symboliek van het gaffelkruis. 
In de christelijke traditie is het zogenaamde gaffelkruis de kruisvorm die het meest herinnert aan een levende boom. Het 
gaffelkruis is een kruisvorm met schuin omhoog geheven armen. De twee naar boven gestrekte takken of armen drukken 
de verbinding met het menselijke en goddelijke uit. In het lijden en de ervaren ongerechtigheid wordt de aarde met de 
hemel verbonden.  
Het dode hout (eerste drie zondagen) dat lijden en onrecht verbeeldt wordt langzaam maar zeker een vruchtbare 
bloeiende boom. Daarom veranderen we het beeld van een eenvoudige dode stam op de vierde zondag in een 
gaffelkruis om te eindigen met een bloeiend gaffelkruis. Met Pasen barst het leven uit het dode hout en bloeit. 
Zondag 11 maart 
Thema: Ik geef je te eten. 
De basisschikking verandert in een gaffelkruis.  
Het brood verwijst als symbool naar het geestelijke levensbrood dat Jezus rijkelijk uitdeelt en dat ieder mens voedt. 
De lit. kleur is vandaag roze. Het licht van Pasen schemert door het paars heen. Roze is dus een vermenging van paars 
en wit, symbool van inkeer en lichtpunt. 
 
Diaconie collecte van woensdag 14 maart 2018 is bestemd voor: 
Duurzame landbouw en predikantenopleiding - Kameroen  
Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Het is een kerk die de 
boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Via Kerk in Actie steunt u twee van hun 
programma’s: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten. 
De Lutherse Broederkerk heeft 250.000 leden en 1.300 kerken in Noord-Kameroen in een gebied zo groot als Nederland. 
De kerk is actief betrokken bij het onderwijs en de gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering van de 
landbouwmethoden en microkrediet voor kleine ondernemers.  
De kerk traint het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Zo is de kerk een plek voor groei, bezinning en gebed geworden voor de boerengemeenschap van Noord-Kameroen. 
Wat kan de Lutherse Broederkerk doen met uw bijdrage? 

• Een schaap die melk en mest levert kost 45 euro. 
• Een stevige kruiwagen (voor transport van de oogst) kost 105 euro. 
• Eén jaar opleiding van 1 student kost 2.000 euro (omdat de gemeente die de kandidaat steunt meebetaalt aan de 

opleiding). 
 
LOKAAL SONDEL. 
Nu de verbouwing van de kerkelijke gebouwen in volle gang is en het Dorpshuis in Oudemirdum vaak bezet is, wordt er 
veel uitgeweken naar “het Lokaal” in Sondel. 
Het verzoek is dat personen en/of groeperingen die gebruik van “het Lokaal” in Sondel willen maken dit tijdig doorgeven 
of aanvragen bij het beheer in Sondel. We hebben ook te maken met particuliere verhuur. 
 
Namens de kerkrentmeesters van Sondel  Klaas Bergsma, tel. 0514-854075. 
 
Expositie Passie en Pasen. 
We kunnen wel zeggen dat het een heel groot succes was de expositie de afgelopen 
week in “de Haven”. 600 bezoekers zijn er  geweest!!  
Heel veel dank aan de commissie die deze expositie heeft voorbereid. Ook de vele, 
vele vrijwilligers deze week voor en achter de schermen; 
Dank je wel!!  
 
 
Website en facebook. 
Er staan allemaal weer nieuwe wetenswaardigheden en foto’s op Facebook en website. Zie bij “aktiviteiten” en 
“nieuws”op de website voor nieuwe foto’s. De foto’s van het knd worden op de website bij elkaar geplaatst. scrollt u/jij 
door naar onderen om alles te bekijken? Uiteraard ook veel foto’s van de expositie. 
www.facebook.com/pknONS/ of op de website: www.pkn-ons.nl  
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 
Agenda: 
Maandag  2 maart: Moderamen 
Dinsdag 13 maart: GEEN College van Kerkrentmeesters dit wordt 27 maart!! 
Dinsdag 13 maart: Jeugdraad 
 

  
Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 18 maart: 11.00 uur zie andere kerken 09.30 uur 
5e zondag 40-dagen tijd    

Voorganger: ds. S de Jong  ds. S de Jong 

Organist: Mw..Bekedam  mw..Bekedam 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 

 

God kan alleen maar Zijn handen uit onze mouwen steken. 

 
(40 dagenkalender : ik zorg voor jou) 
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