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Jaargang 9 week 14 
4e zondag 40 dagentijd: 

De Fontein: 
Doopdienst 

De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 31 maart 2019 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 

Lied voor de dienst: Lied 998  Lied 998 

Schriftlezing:    

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk 
Paasgroeten aktie 

 Diaconie en kerk 
Paasgroeten aktie 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag zal de doop bediend zal worden aan Hidde 
Jan Witteveen, zoon van Klaas en Rianne Witteveen - De Groot, broertje van Tygo. Hidde Jan is geboren op 30 april 
2018. 
Door een misverstand is de paasgroeten aktie vorige week niet geweest. Dit word vandaag rechtgezet en u kunt dus 
deze zondag de kaarten kopen in de Haven en de Fontein! 
 
Hoog bezoek in de Hoekstien! Bent u ook zo nieuwsgierig wie dit is? Mis het niet en kom zondag 7 april om half 11 naar 
de fjoerdienst. Stephan de Jong is de voorganger deze dienst en de muzikale medewerking is van familie Hospes. We 
hopen samen met u het bezoek te verwelkomen! 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw. Postma vd Oel en 
mw. Remmelink-Tjalma, O’dum  en worden gebracht door: fam. Van der Zee en fam. Rienstra; 
dhr. A.Rienstra, N’dum   en worden gebracht door: mw. F. Eppinga; 
fam. v.d. Meer–Vermue, Sondel  en worden gebracht door: fam. Smink-Runia. 
 
Pastoraat. 
Mevrouw F. de Vries-Mulder (Balk) is opgenomen en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
25 maart waren de heer en mevrouw Gosse en Ineke Vd Meer- Vermue  Sondel 25 jaar getrouwd. 
28 maart waren de heer en mevrouw G. en G. v/d Veen-Stegenga O'dum 45 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. 

 
4de Zondag ‘Laetare’- verheugt u 
De zoon is terug. Wees blij en laten we feest vieren. Een nieuw begin. De 8 flessen zijn in een achthoek geplaatst. De 
vorm wordt versterkt door groene takken. In de flessen zien we roze  bloesemtakken die bloeien en teer groen. 

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. 
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? 
Financiële overzichten diaconie, jeugdwerk, missionaire werkgroep, bazaarcommissie en college van 
kerkrentmeesters 
Na afloop van de diensten op zondag 31 maart en zondag 7 april kunt u de financiële overzichten van diaconie, college 
van kerkrentmeesters, missionaire werkgroep, jeugdwerk en bazaarcommissie meenemen uit de kerk. 
Deze stukken heeft u ook nodig tijdens de gemeenteavond op woensdag 10 april a.s. 
Donderdagavond 4 april a.s. kunt u de financiële stukken inzien in De Hoekstien van 19.30 – 20.30 uur. 
 
Agenda: 
Maandag 1 april:  Ouderlingen en past. Medewerkers; 
Dinsdag 2 april:  Doegroep. 

 
 
Zondag 7 april 
5e zondag 40 dagentijd: 

De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoertsjinst 

De Haven: 

Tijd: Zie andere kerken 10.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  Ds. S. de Jong Ds. W. Beekman 

Organist:   Dhr. W. vd Wel 

Collecte:  Diaconie en kerk Diaconie en kerk 

 


