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Jaargang 9, week 13: 
3e zondag 40 dagentijd 

De Fontein: De Hoekstien, 
Fryske tsjinst: 

De Haven: 

Datum en tijd: 24 maart 2019: 11.00 uur 09.30 uur  

Voorganger: Dhr. A. Palland Ds. L. Durksz Zie andere kerken 

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

Lied voor de dienst: Lied 998 Lied 998  

Schriftlezing:    

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk 
Paasgroetenactie 

Diaconie en kerk 
Paasgroetenactie 

 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag 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. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
dhr en mw. v/d Veen Steegenga en 
mw. B. v/d Veen, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. P. Klompmaker en fam. H. Kramer; 
dhr. Joh.Rienstra,Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. S.Bokma; 
mw. T. Zuidema, Sondel  en worden gebracht door: mw. Hogeterp. 
 
Pastoraat. 
25 maart zijn  de heer en mevrouw Gosse en Ineke Vd Meer-Vermue te Sondel 25 jaar getrouwd. 
Op 7 maart is geboren Mente dochter van Freek Siemen en Tryntsje Hospes Rinkema zusje van Simme. 
Op 16 maart is geboren Joas Carl, zoon van Marten Hendrik en Marrit Hospes–Postma en broertje van  Elbrich Tiertsje 
en Roan Gerard. 
Zondag 31 maart zal de doop bediend zal worden aan Hidde Jan Witteveen, zoon van Klaas en Rianne Witteveen-De 
Groot, broertje van Tygo.  
 
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. 
 

3e Zondag ‘Oculi’- mijn ogen. 
De lezingen roepen op tot ‘zien’. Omzien naar een ander. De tekenen van groei en bloei zien, zoals de tuinman met 
geduld wacht op de groei van de vijg. De 8 flessen zijn twee aan twee; geplaatst in een open ellips zodat er de suggestie 
van een oog ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen. De sierlijke groene grassen versterken het beeld van 
inkeer. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Diaconiecollecte Zondag 31 maart: Onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen – Cambodja. 
In Cambodja leven zo’n 750.000 kwetsbare kinderen. Vooral in de grote steden lopen deze kinderen grote risico’s en 
krijgen ze geen onderwijs. Deze kinderen missen één of zelfs beide ouders, of hun ouders zijn chronisch ziek; ze werken 
en/of leven op straat; ze groeien op in zeer arme huishoudens; ze worden misbruikt, hebben een handicap, zijn zelf ziek 
(bv. hiv/aids), zijn verslaafd of in de criminaliteit beland. Het Salvation Centre Cambodja ontfermt zich over deze kinderen 
in de hoofdstad Phnom Penh en de steden Battambang en Siem Reap. 

• Het Salvation Centre Cambodja: 
heeft 5 scholen met aanvullend onderwijs voor kwetsbare kinderen: 2 in Phnom Penh, 2 in Battambang en 1 in 
Siem Reap; 

• biedt 470 kinderen onderwijs en leert hen vaardigheden: 

• biedt 470 kinderen voeding en schoolmaterialen: 

• laat 1100 kinderen spelen via 22 Happy Happy Programma’s: 

• begeleidt 36 kinderen bij hun overstap naar regulier onderwijs;; 

• organiseert drie keer een Internationale kinderdag voor totaal 360 kinderen 
organiseert 45 bijeenkomsten voor ouders en verzorgers; 

• organiseert maandelijkse ontmoetingen met 12 vrouwencomité’s uit 76 gemeenschappen; 

• werkt samen met twee kerken. 
Wat gebeurt er met uw bijdrage? 

• voor € 12,50 krijgt een kind een schooluniform en schoolmateriaal; 

• voor € 37,50 krijgt een kind een fiets; 

• voor € 3,35 volgt een kind een jaar lang het happy-programma; 

• voor € 417 organiseert SCC een internationale kinderdag voor 120 kinderen; 

• voor 30 euro kan SCC ouders transportkosten naar hun bijeenkomst vergoeden; 
Helpt u mee om deze kwetsbare kinderen onderwijs en bescherming te bieden? 
 
Stamtafel over de zorg - met Sietske Gijzen en Sietske Strampel. 
Hoe sta je als gelovige in het dagelijks leven en je werk? Rond de stamtafel ontstaan ontmoetingen die ons dichter bij 
elkaar brengen. Het thema voor de komende stamtafel is ‘de zorg’ Wat speelt er in zieken- en verpleeghuizen aan 
moeilijke en mooie dingen? Speciale gasten zijn  Sietske Gijzen-Deinum en Sietske Strampel. Beide Sietskes zijn 
werkzaam in de zorg. 
Datum: woensdagavond 27 maart. Plaats: De Hoekstien. Aanvang: 20.00 uur. 
 
Agenda: 
Dinsdag 26 maart: Kerkenraad 
Woensdag 27 maart: Stamtafel 
 

Zondag 31 maart, 
4e zondag 40 dagentijd: 

De Fontein, 
Doopdienst: 

De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: 09.30 uur Zie andere kerken 11.00 uur 

Voorganger: Ds. M .Wildeman  Ds. M .Wildeman 

Organist: Mw. A. de Boer  Mw. A. de Boer 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

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

No wurd it ljocht, it is al dei, 

de Heare ropt ús: Kom oerein! 

Wy loovje God, om’t hy fannacht 

ús hoede hat foar satans macht. 

 

 Jou ús in hearrich hert, dat wij, 

ús halde oan jo hearskippij 

dat wat ús hân foar oaren docht 

in spegelglâns is fan jo ljocht 

 

Jou dat ús wurk wat opbringt, Hear, 

en bydraacht ta jo rom en ear, 

Ljocht fan de wrâld, kom en trochskyn 

’s hiele dwaan, kom bij ús yn. 
 

     Bron: Lieteboek, Sjonge en bidde thús en yn tsjerke, liet 208 

 


