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Jaargang 9, week 10: De Fontein: De Hoekstien, Fjoertsjinst: De Haven: 

Datum en tijd: 3 maart 2019 09.30 uur 10.30 uur Zie andere kerken 

Voorganger: Ds. E. de Jongh Mw. Sietske Rinkema  

Organist: Dhr. W. vd Wel   

Lied voor de dienst: lied 998 lied 998  

Schriftlezing:    

Collecte:    

Woensdag 6 maart, Aswoensdag:  Vesperdienst  

Tijd:  19.30 uur  

Voorganger:  Ds. S. de Jong  

Organist:  Mw. A. de Boer  

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
Vandaag is er weer een fjoertsjinst in de Hoekstien 
Jezus zegt: 'Kom', dit is het thema van deze fjoerdienst. Sietske Rinkema uit de Evangelische gemeente te Sneek zal in 
deze dienst spreken. We hopen dat we u/jou mogen ontmoeten om 10:30 uur in de Hoekstien te Nijemirdum. 
 
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: 
mw. H Boersma-Schilstra en  
fam. T.op de Hoek, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. L. Westra en fam. K. Stegenga; 
mw. L. Hospes-v.d Kloet, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. J. Akkerman; 
dhr. J. Brouwer, Sondel    en worden gebracht door: mw. Klarie Boschma. 
 
Diaconiecollecte 3 maart Steun kinderen en jongeren in De Glind. 
In Jeugddorp De Glind wonen kinderen en jongeren die vanwege diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. De 
Rudolphstichting biedt hun in De Glind een  veilige leefomgeving. De kinderen en jongeren worden daar liefdevol 
opgevangen in gezinshuizen waar hun gezinshuisouders dag en nacht voor hen klaarstaan. Daarnaast zijn in De Glind 
diverse sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo ervaren de kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van 
een thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. 
Voor 10 euro kan één kind een zwemles volgen. 
Uw gift maakt het mogelijk dat deze kinderen en jongeren een liefdevol thuis hebben en zich in een veilige omgeving 
kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Doet u ook mee? 
 
Diaconiecollecte 10 maart  Kerk zijn in woord en daad – Cuba. 
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in 
z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de 
armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over 
de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een 
problematische thuissituatie. 
Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken 
diaconale activiteiten op te zetten. 
Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingcollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, 
zodat zij in woord en daad kunnen 
 
5 maart: Over de achtergrond en de invulling van de 40 dagentijd. 
De 40 dagentijd beslaat de zes weken die voorafgaan aan Pasen. Als voorbereiding op het feest van Pasen zijn deze 
weken bedoeld om het wat soberder dan doorgaans aan te doen. Daarom heet deze tijd ook wel vastentijd. Vasten is 
doelbewust afzien van voedsel en andere luxe dingen, zoals televisiekijken of computeren. Op deze avond vertelt ds. 
Maartje Wildeman over de achtergrond, beleving en mogelijke invullingen van de 40 dagentijd. 
Plaats: Lycklamawei 13, Nijemirdum. Aanvang: 20.00 uur. 
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De 40-dagenkalender van 2019 is klaar. 
Zondag 3 maart te koop in Fontein en de Hoekstien. Kleine boekjes  voor € 3,00 en grote boekjes voor € 5,00. 
Ook op Aswoensdag 6 maart in de Hoekstien. 
Tijdens de Bidstond dienst 13 maart a.s. in de Fontein zal Freeke Molenaar vertellen over het project en foto's laten zien. 
Het geld zal dan aangeboden worden wat u gegeven heeft, doordat u een kalender gekocht heeft. Ook de diaconie 
collecte zal dan voor dit doel zijn. 
Het thema is: "Een nieuw begin".  Het project dat we steunen is dankzij Bart en Freeke Molenaar en is voor onderwijs 
aan kleuterscholen in Corral de Piedra in Panama. 
De boekjes zijn ook verkrijgbaar bij: 

• Sondel, Klaske Smink, Swaaigat 13,  tel.: 854075 

• Nijemirdum , Coby Hospes, Lyclamawei 23, tel.: 571855 

• Nijemirdum, Diete Runia, Hoitebuorren 10, tel.: 571588 

• Oudemirdum, Janny Poorte, Wyldpaed 3, tel.: 572137 
 
Als het voor u moeilijk is om te komen kunt u altijd bellen naar deze adressen. Het wordt prettig geregeld. 
 
Agenda: 
Maandag 4 maart: Diaconie 
Dinsdag 5 maart: 40-dagen-achtergrond en invulling 20.00 uur de Haven 
Zaterdag 9 maart: jubileum concert Iso streekkoor Balk 
 

Zondag 10 maart: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: 09.30 uur Zie andere kerken 11.00 uur 

Voorganger: Ds. S. de Jong  Ds. S. de Jong 

Organist: Dhr. J. Eijkelenboom  Dhr. J. Eijkelenboom 

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk 
CVK 

 Diaconie en kerk 
CVK 

Woensdag 13 maart: Biddag voor gewas en arbeid:   

Tijd: 19.30 uur   

Voorganger: Ds. M. Wildeman   

Organist: Mw. T. Wiersma   

Collecte: Project 40 dagentijd,kerk   

 
 
 
 
 


