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Jaargang 10, week 9: 
1e zondag 40 dagentijd 

De Fontein: De Hoekstien: Fjoertsjinst De Haven: 

Datum en tijd: 1 mrt. 2020 09.30 uur 10.30 uur  

Voorganger: Ds. T.T. Osinga Kapitein. H. Sloop  

Organist: Mw. J. Bekedam   

Lied voor de dienst: Lied 542:1,2,3 en 4 Lied 542: 1,2,3 en 4  

Collecte: 
Extra: 

Diaconie en kerk 
Jeugd 

Diaconie en kerk 
Jeugd 

 

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Vandaag zal Kapitein Harm Slomp in de fjoerdienst voorgaan. Deze dienst begint om 10:30 uur in de Hoekstien. 
Muzikanten van de christelijke gemeente De Wegwijzer uit Almere zullen deze dienst muzikaal begeleiden. Het belooft 
weer een mooie dienst te worden. 
 
Lied voor de Dienst in de maand maart: Lied 542. 
Een passend lied in deze 40-dagentijd waarin we uit het bijbelboek Exodus lezen over de reis die Mozes en zijn volk 
maakten naar het beloofde land. Zowel in het Oude als Nieuwe Testament, waarin mensen worden uitgenodigd om – in 
letterlijke of overdrachtelijke zin – in beweging te komen, het oude achter zich te laten en het nieuwe tegemoet te gaan.  
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
mw. J. Wybrandi en 
mw. A. de Jager-Halma, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. Koopman en fam. Douma; 
dhr. M.Hoekstra, Nijemirdum   en worden gebracht door: fam. J. Draaijer; 
dhr. S.L.A. Piersma, Sondel   en worden gebracht door; fam. F. Smits. 
 
Pastoraat. 
Dhr. K. Rienstra  is opgenomen in het MCL, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden. 
DHr. B. Boersma  is in het MCL geweest en deze week weer thuisgekomen. 
Mw. S. Feenstra–Ottema is voor verder herstel naar Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward. 
 
 
LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2020 - Thema: Sta op! 
Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig. 
Het hebben van een stip op de horizon helpt. Een stip die ons herinnert 
aan het ‘waarom’, zodat we in beweging komen. Deze stip op de horizon is 
als uitgangspunt gekozen voor het ontwerp. De stip in het ontwerp is 
echter geen ingevulde ruimte, maar een open ruimte, de ruimte rond de 
stip is ingevuld met een weefsel van takjes. De open stip en het weefsel 
symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een 
ieder op zijn eigen manier. 
Iedere zondag roepen we een ander beeld op om duidelijk te maken 
waarom we in beweging moeten komen. 
Vormen: Het kader vormt als het ware een lijst. Door de lijst is de stip op 
de horizon te zien.  
De ronde open stip kunt u ook beschouwen als de pupil van een oog. Als mensen zien, komen we in beweging. 
1ste zondag  
Jezus voelt zich gedragen door woorden en beschermd door woorden.De kracht van woorden wordt ook gevonden in de 
stille woestijn. In het midden van de stip zweeft een tulp. De vorm van de tulp doet denken aan gevouwen handen. De 
tulp wordt beschermd en gedragen op vleugels van 3 grote bladeren. 
 
40-dagenkalender 2020: “Een teken van leven” 
Ons doel is dit jaar Kilangala in Kenia, een landbouwproject. Verkoop in de kerken voor en na de dienst. 
Kleine kalenders € 3,00 
Grote kalenders € 5,00 
Sondel: Klaske Smink 
Nijemirdum: Coby Pietersma en Diete Runia 
Oudemirdum: Janny Poorte 
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Diaconiecollecte 1 maart:  Dakloos maar niet op straat. 
Heb je de daklozen in Amsterdam weleens vergeleken met die in grote steden als Londen, Barcelona, Parijs en New York? 
Dat is toch een wereld van verschil? Daar zijn daklozen schrijnend en overal op straat in grote getale aanwezig. Op 
bankjes, in parken, langs kades en op de stoep voor luxe stadspanden. Waar zijn de Amsterdamse daklozen? Terwijl in 
veel steden, relatief gezien, niet eens meer daklozen zijn dan in Amsterdam, zijn ze wel veel zichtbaarder. Ze worden er 
niet opgevangen, zoals bij de inloophuizen van De Regenboog Groep. 
Inloophuizen: een warme plek 
De acht inloophuizen van De Regenboog Groep vormen in Amsterdam een warme, veilige haven voor de mensen die dat 
zo hard nodig hebben: dak- en thuislozen. Zij kunnen hier overdag terecht om een beetje bij te komen van weer een zware 
nacht op straat. Vaak is dit een koude, natte en opgejaagde nacht, waarin men amper heeft geslapen. Een inloophuis moet 
daarom op zijn minst in de basis kunnen voorzien. Denk aan een gezonde maaltijd, een warme douche, een frisse 
handdoek en onderbroek, gewassen kleding, een scheerbeurt en de nodige gezondheidsproducten. Dit geeft allemaal weer 
een beetje rust en waardigheid terug. 
In de inloophuizen kunnen daklozen bovendien meedoen aan werkprojecten als de veegploeg, fietsmakerij, kaarsmakerij 
en klusservice. En hebben ze de mogelijkheid mee te draaien in het inloophuis zelf (koken, schoonmaken etc.). Zo kunnen 
we eraan bijdragen dat daklozen weer meer een plek en een doel krijgen, en dat heeft een stimulerende werking. 
Ondertussen helpen de in onze inloophuizen aanwezige maatschappelijk werkers de daklozen ook om uit hun problemen 
te komen.  
 
Avond over Frère Roger – de stichter van Taizé: 3 maart 20.00 uur in de Hoekstien. 
In kerkdiensten klinken zo nu en dan de liederen uit Taizé, een oecumenische leefgemeenschap in Bourgondië in Frankrijk. 
De liederen bestaan vaak uit het herhalen van korte teksten die meestal uit de Bijbel komen. Maar over Taizé valt nog veel 
meer te vertellen dan de liederen. Het is gesticht na de Tweede Wereldoorlog door de Zwitser Roger Schütz, die vooral 
bekend is geworden onder de naam frère Roger. Deze avond wordt een film vertoond van zestien momenten uit zijn leven. 
Er komen mensen aan het woord die hem goed gekend hebben. Een film die het leven laat zien van een buitengewone 
man die het gedurfd heeft zich in te zetten voor verzoening tussen christenen en zich sterk maakte voor armere mensen. 
Die een plek heeft gecreeërd waar vooral jongeren uit de hele wereld naar toe trekken. Na het bekijken van de film praten 
we er nog zo’n drie kwartier over na. 
 
Agenda: 
Maandag 2 maart: kerkrentmeesters 
Dinsdag 3 maart: Frère Roger-stichter Taizé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkt u ook op www.pkn-ons.nl en www.facebook.com/pknONS en 
www.facebook.com/jeugdclubONS 

Zondag 8 maart 2020: 
2e zondag 40 dagentijd 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 
 

Tijd:  09.30 uur 11.00 uur 

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

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

Lied voor de dienst:  Lied 542: 1,2,3 en 4 Lied 542: 1,2,3 en 4 

Collecte: 
Extra: 

 Diaconie en kerk Diaconie en kerk 

Woensdag 11 maart: 
Bidstond voor gewas en arbeid 

   

Tijd:  19.30 uur  

Voorganger:  Ds. S de Jong  

Organist:  Mw. T. Wiersma  
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