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Jaargang 8, week 7 
3e zondag 40-dagen tijd: 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 4 maart 2018: 10.30 uur Fjoertsjinst zie andere kerken 09.30 uur dienst in “het Lokaal” 
Geen kindernevendienst 

Voorganger: Ds. S. de Jong  Ds. K. den Hartog 

Organist: Fam. Hospes  Mw. T. Wiersma 

lied voor de dienst: Lied 116: 1 en 3  Lied 116: 1 en 3 

Schriftlezing:    

Collecte: MWG en kerk  MWG en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. 
 
Fjoertsjinst. 
Vandaag 4 maart hebben we weer een fjoerdienst met de muzikale medewerking van familie Hospes. Verschillende 
personen zullen tijdens deze dienst een bijzondere ontmoeting meemaken. Jezus om de Hoek? Nieuwsgierig wat deze 
dienst zal brengen?  
 
Paasgroetenaktie. 
Zondag 11 maart a.s. is weer de paasgroetenaktie: kaarten kan men (eventueel tegen een vrijwillige bijdrage) meenemen 
wanneer men de kerk verlaat na de dienst. Adresstickers zijn al op de kaarten geplakt er hoeft alleen een postzegel te 
worden geplakt.  
 
Te zingen liederen: 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
Mw. N. Draayer-Boersma en naar 
dhr. J. Twijnstra, Oudemirdum   en worden gebracht door: fam. F. Visser en Hotze en Eke Piersma. 
mw. R. de Lange-Verbaan en 
mw. L.Hospes-v/d Kloet, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw.J. de Kleine en fam. J. Buma. 
mw. Tj. Albada-v/d Velde, Sondel  en worden gebracht door: fam. H. Battaram. 
 
Pastoraat. 
Mevrouw Teatske de Jong uit Nijemirdum is opgenomen geweest en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
De heer Tj. Bosma uit Oudemirdum  is opgenomen geweest en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Mevrouw N. Draaijer-Boersma, Oudemirdum verblijft tijdelijk in Bos en Meerzicht Oudemirdum. 
 

Overlijdensbericht. 
Op maandag 25 februari jl. is overleden mevrouw Marianne Houtman-Hernen in de leeftijd van 77 jaar te Oudemirdum. 
Het afscheid en crematie vond plaats zaterdag 3 maart in het crematorium te Sneek. 
 

 
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. 
 
Zondag 4 maart 
Thema: Bij mij kun je thuis zijn. 
Het huis van de Eeuwige wordt vervuild doordat men er een marktplaats van maakt, waar geld en macht de dienst 
uitmaken. Jezus veegt het schoon. Voor hebzucht is daar geen plaats. Daarom ligt de “hebzucht” in de schikking buiten 
de cirkel. 
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Diaconie collecte van zondag 4 maart is bestemd voor: Help ONS aan een waterput. 
Wij zijn Emil & Alina Lețu-Dragomir, en samen met onze kinderen, Lidia and Ștefan, zijn we in Augustus 2017 in 
 Mongolia in het dorp Ulziit Zendings werk gaan doen. Vanaf 2013 kwamen we hier al iedere zomer. Na de eerste Kairos 
Mission hebben we besloten een langere periode er te blijven. 
We hebben de eerste verdieping van het dorpshuis af. Hier hebben we twee jaar over gedaan. De eerste verdieping word 
gebruikt voor bijbeltraning,  
Engelse lessen, zomer kamp, tafel tennis, en nog vele activiteiten. We zijn nu druk bezig met de begane grond. Nu 
hebben we geen water aansluiting, we moeten water van een grote afstand ophalen, en daarom vragen we jullie hulp. 
We willen heel graag een waterput slaan, maar daar is geld voor nodig wat we als dorp niet hebben, dus een beroep op u 
zodat wij ons zendings werk kunnen doen.  
 
Pieter Deinum zal project vandaag in de Fjoerdienst toelichten. 
 
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  
 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 
Agenda. 
Vrijdag-donderdag 2-8 maart: Expositie passie en Pasen. 

(er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor gemaakte kosten) 
Maandag  5  maart: Komt nu met zang 20.00 uur in de Fontein 
Maandag  5  maart: doe-groep 
Woensdag  7 maart: bent U dat God?    20.00 uur lokaal Sondel 
  

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 11 maart: 09.30 uur zie andere kerken 11.00 uur 

4e zondag 40-dagen tijd:    

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

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

Collecte: Diaconie en kerk  
Paasgroeten aktie 

 Diaconie en kerk 
Paasgroeten aktie 
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