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Jaargang 9, week 16: 
6e zondag 40 dagentijd 
Palmpasen 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 14 april 2019 11.00 uur 09.30 uur zie andere kerken 

Voorganger: Mevr.Lieke Versluis mw.Lieke Versluis  

Organist: Dhr. W. v/d Wel Dhr. W. v/d Wel  

Lied voor de dienst: Lied 608: 2 en 3 Lied 608; 2 en 3  

Schriftlezing: Lucas 19: 28-40 Lucas 19: 28-40  

Collecte: diaconie en kerk diaconie en kerk  

Maandag 15 april:  19.30 uur: Vesper  

Organist:  Mw. A de Boer  

Dinsdag 16 april:  19.30 uur Vesper  

Organist:  Mw. T. Wiersma  

Woensdag 17 april:  19.30 uur Vesper  

Organist:  Dhr. W. vd Wel  

Donderdag 18 april: 
Witte Donderdag 

19.30 uur 
Dienst van schrift en tafel 

  

Voorganger: Ds. M. Wildeman   

Organist: Dhr. J. Eijkelenboom   

Vrijdag 19 april: 
Goede Vrijdag 

 19.30 uur 
 

 

Voorganger:  Ds. S. de Jong  

Organist:  Mw. T. Wiersma  

Zaterdag 20 april: 
Stille zaterdag 

  21.00 uur 
Liturgiecommissie 

Organist:   Mw. J. Bekedam 

 
Tijdens de diensten in de Stille Week is een liturgieboekje aanwezig. 
 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
 
Te zingen liederen: Lied 608: 1,2 - Lied 218: 1,2,3 - Lied 218: 4, 5 - Lied 119: 40, 44 - Lied 550 - Lied 556 –  
Lied 438: 1 en 2. 
Het lied voor de dienst is in de maand april lied 608 ‘De steppe zal bloeien’. De oorspronkelijke titel van dit lied luidt ‘Het 
lied van de opstanding’ en daarmee wordt de centrale gedachte aangegeven. Deze opstanding moet niet alleen verstaan 
worden als een leven na de dood, maar het leven op aarde zoals het door God is bedoeld: de dorstige grond wordt een 
waterrijk gebied, blinde ogen worden geopend, oren van de doven worden ontsloten en de mond van de stomme zal 
jubelen. Deze beelden in de eerste strofe zijn ontleend aan Jesaja 35. In de tweede strofe herkennen we Psalm 126. De 
derde strofe spreekt over de opstanding van de mens: een hand wenkt ons: dode, sta op, leef! Het lied is vooral bekend 
geworden door de meeslepende melodie van Antoine Oomen. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw. Keuning en Fam. Doede 
en Jannie de Vries-Braam, O’dum  en worden gebracht door: fam v Ommen en mw. G.Haringsma; 
fam. P. Rienstra-Douma,N’dum   en worden gebracht door: mw. F. Draaijer; 
mw. E. Deinum–De Boer, Sondel  en worden gebracht door: mw. P. Smink. 
 
Pastoraat. 
Op 11 april waren jl. de heer en mevrouw Piet en Grietsje Rienstra- Douma, Nijemirdum 45 jaar getrouwd. 
 
Avondmaals collecte Witte donderdag 18 april 2019. 
Voedselzekerheid in Rajshahi en Haluaghat - Bangladesh  
De allerarmsten in Bangladesh eten elke dag te weinig. Veel gezinnen verdienen te weinig om voldoende rijst te kunnen 
kopen en proberen te overleven op twee, of slechts één maaltijd per dag. 
Een kilo rijst (de goedkoopste) kost ongeveer Taka 40,- (ongeveer 40 eurocent). Door de stijgende voedselprijzen raken 
ook steeds meer mensen uit de lagere middenklasse in de problemen. Zij houden weinig tot niets over voor huur, 
onderwijs en gezondheid. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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In Bangladesh steunt Kerk in Actie daarom een voedselzekerheidsprogramma van de Kerk van Bangladesh. Deze kerk is 
klein en beschikt over een beperkt kader, maar is er tot nu toe goed in geslaagd om een groot aantal dorpsprojecten uit te 
voeren, waarin onderwijs, gezondheidszorg en voedselzekerheid een belangrijke plaats innemen. 
 
 
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. 

 
6de Zondag ‘Palmarum’-Palmzondag. 
De intocht in Jeruzalem. De 8 flessen zijn verdeeld. 4 aan de ene kant van de ‘weg’ en 4 aan de andere kant. In de 
flessen gebogen takken en blad, als ware het een poort. 

 
Zondag 21 april: 
Pasen 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: 09.30 uur Zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: Ds. M. Wildeman  Ds. S. de Jong 

Organist: Dhr. J. Eijkelenboom  Mw. A. de Boer 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
 

 


