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Jaargang 9, week 17: 
Pasen 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 21 april 2019 9.30 uur Zie andere kerken 09.30 uur 

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

Organist: Dhr. J. Eijkelenboom  Dhr. W. vd Wel 

Lied voor de dienst: Lied 608: 1,2  Lied 608: 1,2 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
Tijdens deze diensten is een liturgieboekje aanwezig. 
 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
 
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. E.Muizelaar-de Jong en  
mw. de Gelder-Rappard, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. F.Visser  en fam. J. v/d Weij; 
mw. R. Hoekstra-de Vries, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. J. Feenstra; 
dhr. B. Veenstra, Sondel   en worden gebracht door: fam. Batteram. 
 
Diaconie collecte Zondag 21 april 2019 Jongeren 
doorleven het paasverhaal – Nederland. 
Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al 
vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen 
nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een 
verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de 
PaasChallenge.  
In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen 
kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een 
hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te 
maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, 
vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten 
speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op 
paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: 
bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 
jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie 
filmpje op jop.nl/paaschallenge).  
Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit 
uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te 
maken? 
 
 
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 
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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. 

 
Pasen. 
De vorm van deze schikking is een hart. In de teksten voor Pasen gaat het om ‘zien met het hart’. In de 8 de flessen witte 
bloemen. Tussen de flessen potjes met witte bloemen om de hartvorm te versterken. 
 
Agenda: 
Dinsdag 23 april: Moderamen 
 

Zondag 28 april: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: 09.30 uur Zie andere kerken 11.00 uur  

Voorganger: Dhr. E. de Jongh  Ds. G. Postma 

Organist: Mw. J. Bekedam  Mw. J. Bekedam 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
 

Kijkt u op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pkn/ONS voor de nieuwste foto’s o.a. van Palm Pasen, 
Kerkenpad en het bezoek aan het klooster. 
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