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Jaargang 9, week 12 
2e zondag 40 dagentijd: 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 17 maart 2019 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 

Lied voor de dienst:  Lied 998 Lied 998 

Schriftlezing:  Lucas 9,28-37 Lucas 9,28-37 

Collecte:  Diaconie en kerk Diaconie en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
Weer of geen weer, wel een Tsjerkekuier op deze zondag 17 maart: een uur wandelen, stilte en gesprek. We starten om 
15.00 uur in de Hoekstien. 
Volgende week 24 maart a.s. is er koffiedrinken voor de dienst in de Fontein. Van 10.00 – 10.45 uur. 
 
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: Lied 998: 1,2,3,4 - Lied 146: 1 - Lied 146: 3 - Lied 418: 1,2 - Lied 536: 2,3 - Lied 103c: 2,3,5 –  
Lied 801: 1,3,5,7. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw. G. Witteveen en  
dhr. K. de Graaf, Oudemirdum   en worden gebracht door: fam. Hoekstra en Jenny Uittenbogaard; 
mw. F.S.Hospes-Rinkema, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. J. de Kleine; 
dhr. J. Hoekstra, Sondel   en worden gebracht door: mw. H. de Vries. 
 
Pastoraat. 
10 maart waren familie H.J. Woudstra-Cath uit 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. 

 
Diaconiecollecte vandaag Zondag 17 maart Leven van visserij in Nepal. 
In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een 
voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.  
In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop vis op de lokale markt 
krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de 
bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. 
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UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over  watermanagement tijdens bijvoorbeeld het 
regenseizoen is en over de verkoop van de vis. 
UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze 
trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentenwinkel op te zetten.  
Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en 
kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Doet u mee? 
 
Tsjerkebios 21 maart a.s. 
Komende donderdagavond 21 maart is er weer Tsjerkebios. We kijken dan naar de Franse film ‘Bon Dieu!’ Een braaf, 
conservatief, katholiek echtpaar ziet drie dochters trouwen met een moslim, een jood en een chinees. Hun vierde 
dochter... Deze humoristische film stelt ons voor de vraag in hoeverre we andere rassen en geloven accepteren. Na de 
film is er tijd voor gesprek. Aanvang 19.30 u., Plaats: De Hoekstien. 
Woensdagavond in de bidstond voor gewas en arbeid is de opbrengst aangeboden van de 40-dagenkalender. Na een 
boeiende presentatie van Freeke Molenaar werd getoond, hoezeer geld welkom is in Corral de Piedra. We konden het 
mooie bedrag van €1297 overhandigen. Dit bedrag is inclusief de giften. 
 
Agenda: 
Zondag  17 maart: Tsjerkekuier 15:00 uur (Start in Hoekstien) 
Maandag 18 maart: Kom nu  met zang 
Donderdag 21 maart: Tsjerkebios 
 

Zondag 24 maart 
3e zondag 40 dagentijd: 

De Fontein: De Hoekstien 
Fryske tsjinst: 

De Haven: 

Tijd: 11.00 uur 09.30 uur Zie andere kerken 

Voorganger: Dhr. A. Palland Ds. L. Durksz  

Organist: Dhr. W. vd Wel Dhr. W. vd Wel  

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk 
Paasgroetenactie 

Diaconie en kerk 
Paasgroetenactie 

 

 
 
 
Zondag 7 april gaat in de Haven voor ds. W Beekman en niet ds den Hartog zo het kerkblad vermeldt. 
 
 


