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Jaargang 8, week 8 
5e zondag 40-dagen tijd: 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 18 maart 2018: 11.00 uur zie andere kerken 09.30 uur 

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

Organist: mw. J. Bekedam  mw. J. Bekedam 

lied voor de dienst: lied 139: 8 en 10  lied 139: 8 en 10 

Schriftlezing: Joh. 12: 20-36  Joh. 12: 20-36 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
 
Te zingen liederen. 
Lied 139: 8,10 – lied 43: 4,5 – lied 834:1,2 – lied 625: 1,2,3 – lied 650: 1,2,3,6,7 en lied 913:1,2,4. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
fam.J. Haga-Arink en dhr  Tj. Bosma, Oudemirdum en worden gebracht door: fam. Sj.Oosterhoff en 

Jappie en Botsy Stegenga. 
dhr. O. v.d. Goot, Nijemirdum    en worden gebracht door: fam.S.Bokma. 
mw. K. Boschma-Laanstra, Sondel   en worden gebracht door:  fam. v/d Goot. 
 
Pastoraat. 
dhr. Tj.Bosma, Oudemirdum   is opgenomen en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
mw. N. Draaijer-Boersma, Oudemirdum  verblijft tijdelijk in Bos en Meerzicht Oudemirdum. 
 
Huwelijksjubileum. 
Donderdag 22 maart a.s. zijn de heer .Y en mevrouw T. Groenhof-Faber Nijemirdum 40 jaar getrouwd. 
 

Overlijdensbericht. 
Woensdag 14 maart jl. is overleden: mevrouw Sophia op de Hoek-de Vries Oudemirdum  in de leeftijd van 82 jaar. De 
afscheidsdienst en begrafenis zal plaatsvinden dinsdag 20 maart a.s. vanuit de Fontein te 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. 
 
Thema:  Ik heb alles voor je over 
Bij de voet van het gaffelkruis staat een bundel korenaren. 
Zwarte aarde ligt er omheen. Op de aarde handen of bladeren van een vingerplant met daarin, op en omheen 
graankorrels alsof ze worden losgelaten. 
De graankorrel is het symbool van het zaad dat in de kern vol zit met leven. 
 
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. 
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Volgende week zondag 25 maart is de diaconiecollecte bestemd voor: 
Stichting Hadassa Hoeve 
Stichting Hadassa Hoeve is opgericht om jonge vrouwen die niet zelfredzaam zijn, te helpen zelfstandig te kunnen leven. 
Zij creëren voor hen een veilige en prettige woonsituatie. Tijdens het verblijf op de Hadassa Hoeve krijgen de vrouwen 
een begeleidingstraject, met als doel dat zij hun talenten (weer) ontdekken en deze gaan inzetten en verder te 
ontwikkelen. De jongeren werken actief mee aan het draaiende houden van het theehuis met buitenterras en de 
kadowinkel Granny’s Barn. Ook aan de realisatie van een vergaderlocatie en een bed & breakfast dragen zij bij. 
 
 
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?  
www.facebook.com/pknONS/ of op de website: www.pkn-ons.nl  
 
Agenda: 
maandag 19 maart: kerkenraad 
dinsdag  20 maart: ouderen contact, lectoren 20.00 uur Fontein. 
woensdag 21 maart: Myn Gaasterlân 
vrijdag  23 maart: PCOB 
 
  

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

6e zondag 40-dagentijd  zie andere kerken  

datum en tijd 25 maart: 09.30 uur  11.00 uur 

Voorganger: ds.M.Wildeman  ds.M.Wildeman 

Organist: dhr.J.Eijkelenboom  muzikanten 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

 

De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 
 
Steun in de rug 
 
Dat heb je soms. 
Je weet je geen raad. 
Je weet niet hoe of wat 
hoe het nu met je gaat. 
Je hebt het helemaal gehad. 
 
En juist dan onverwacht 
wat je niet had gedacht 
vind je je weg terug. 
Zijn hand is een steun in de rug. 
 
 
Bron: (liedboek Zingen en bidden 
In huis en kerk 40 dagenkalender 2018) 
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