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Jaargang 9 week 15: 
5e zondag 40 dagentijd 

De Fontein: De Hoekstien, Fjoertsjinst: 
 

De Haven: 

Datum en tijd: 7 april 2019 zie andere kerken 10.30 uur 09.30 uur 

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

Organist:   dhr. W.v.d.Wel 

Lied voor de dienst:  lied 608 lied 608 

Schriftlezing:    

Collecte:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag is er in de Hoekstien weer een Fjoertsjinst, alwaar hoog bezoek! Bent u ook zo nieuwsgierig wie dit is?  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! Na deze dienst kunt u /jij nog kaarten voor de paasgroeten aktie krijgen. 
 
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: 
Ciska Rienstra -v.d.Veen en 
fam Boersma-Weiss, Oudemirdum en worden gebracht door: fam: G.Schra en fam. E. Hettinga; 
dhr. Th.Runia, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam.J. Buma; 
fam. M.H. Hospes-Postma, Sondel en worden gebracht door: mw.F. de Vries. 
 
Pastoraat. 
Op 11 april a.s. zijn de heer en mevrouw Piet en Grietsje Rienstra- Douma, Nijemirdum 45 jaar getrouwd. 
 

Overlijdensbericht. 
Op zaterdag 6 april jl. is overleden mevrouw Teatske de Jong uit Nijemirdum in de leeftijd van 86 jaar. De 
afscheidsdienst en begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 10 april 14.00 uur vanuit de Hoekstien te Nijemirdum. 
 

 
Diaconiecollecte ‘ Help Zuid Soedan’. 
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor Light for the World. Zij maken zich sterk voor blinden en mensen met 
oogziekten in de armste gebieden van de wereld. Dagelijks worden in Afrika mensen blind, terwijl dat met eenvoudige 
middelen is te voorkomen.  Light for the World zet zich in om mensen met oogziekten en gehandicapten toegang te laten 
krijgen tot bestaande hulpprogramma’s. Daar is uw hulp bij nodig. Uw donatie redt ogen en mensenlevens 
 
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. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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3) Vormen en kleur 
*De flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst. *De liturgische kleur is paars alleen de vierde 
zondag roze. 
 

5de Zondag ‘Judica’- doe mij recht. 
Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? Deze vragen staan centraal in dit verhaal. De wijngaard is een 
gesloten vesting, de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet 
mogelijk. De vorm van de schikking is een gesloten vierkant en oogt compacter dan de voorgaande schikkingen. In de 
flessen is zwaardvormig blad geplaatst. Tussen de flessen potjes met blauw druifjes. 
 
Gemeenteavond 10 april  a.s. 
De kerkenraad nodigt u en jullie uit om aanwezig te zijn op de gemeenteavond. Tijdens deze avond komen er een aantal 
onderwerpen aan bod die voor iedereen belangrijk  kunnen zijn. De gehele agenda staat op de website pkn-ons.nl  en in 
het kerkblad. Van harte welkom op 10 april in het dorpshuis te Nijemirdum.  Aanvang om 20.00 uur. 
 
Financiële overzichten diaconie, jeugdwerk, missionaire werkgroep, bazaarcommissie en 
college van kerkrentmeesters. 
Na afloop van de diensten 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. 
 
Agenda: 
Dinsdag 9 april:  kerkrentmeesters 
woensdag 10 april: gemeenteavond 
vrijdag  12 april: PCOB 
vr-zo   12-14 april: weekend Adelbertusklooster 
zaterdag 13 april: tsjerkepaad 
 
De Paaswake 20 april begint om 21.00 uur in de Haven i.p.v. 22.00 uur. 

 
Zondag 14 april: 
6e zondag 40 dagentijd 
Palmpasen 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: 11.00 uur 09.30 uur zie andere kerken 

Voorganger: Mevr.Lieke Versluis Mevr.Lieke Versluis  

Organist: Dhr. W. v/d Wel Dhr. W. v/d Wel  

Collecte: diaconie en kerk diaconie en kerk  

 

 

7 stappen naar geluk 
 
Denk minder,     voel meer 
Frons minder,    lach meer. 
Praat minder,     luister meer. 
Oordeel minder, accepteer meer. 
Klaag minder,    waardeer meer. 
Vrees minder,   durf meer. 
 
 
( 40 dagenkalender een nieuw begin 2019) 


