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Jaargang 10, week 15: 
PASEN 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 12 apr.2020  GEEN DIENST GEEN DIENST 

Voorganger:    

Organist:    

Lied voor de dienst:    

Schriftlezing:    

Collecte:    

 
Mededelingen. 
HET MODERAMEN heeft besloten DE KERKDIENSTEN voorlopig te laten vervallen. Ook alle verdere activiteiten gaan 
niet door. 
 
Vanaf Pasen (en erna) diensten vanuit de Hoekstien. 
Te beginnen op de Paasmorgen worden de diensten uitgezonden uit onze eigen gemeente via internet. Niet alleen om te 
horen, ook om te zien. Dit in samenwerking met Balk. U kunt de dienst volgen of naderhand meemaken door te gaan 
naar: http://kerkdienst.jcmusic.nl/ (zonder www) . Door erop te klikken, kunt u de dienst volgen. Deze Paasdienst begint 
om 9.30 u. Voorgangers zijn met Pasen: ds. Maartje Wildeman, ds. Stephan de Jong en pastor Lieke Versluis. Muziek en 
zang: Bert van der Lijn, Roelien en Peter Braam. 
 
Inspiratie en bemoediging (‘Digitale kansel’). 
Ds. Maartje Wildeman en ds. Stephan de Jong zullen proberen rond zaterdag en dinsdag een inspirerend filmpje te 
maken. U kunt deze zien via de website en Facebook: www.pkn-ons.nl of www.facebook.com/pknONS/.  
Er staat weer een digitale kansel op ons youtube kanaal. In de Stille Week ‘beklimmen’ we elke dag de kansel. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
Johan en Willy den Hengst-de Haan 
en Nynke Koelstra, Oudemirdum en worden gebracht door: Klaas en Lolkje en door Lucas en Hanneke; 
fam. K.Rienstra-Eliveld, Nijemirdum en worden gebracht door: mw. A. Rienstra; 
fam. Walinga, Sondel   en worden gebracht door: mw. Fetje Brouwer. 
 
Pastoraat. 
Mw .A. Swart – Visser, Oudemirdum is weer thuisgekomen uit Bloemkamp. 
Mw. Remmelink-Tjalma is verhuisd naar k213 Talmapark 1 8561 DD Balk. 
 

Huwelijksjubilieum. 
Op 9 april jl waren Johan en Willy den Hengst-de Haan Oudemirdum, 55 jaar getrouwd  
Op 18 april a.s. zijn Piet en Griet Akke Rienstra-Schotanus Nijemirdum 40 jaar getrouwd  
 

 
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. 
 
PASEN. 
Net als in de lezingen bij de vierde zondag staat ook op eerste Paasdag ‘het zien’ centraal. 
Jezus leeft, hij is zichtbaar, herkenbaar en tastbaar. Ook in deze schikking wordt de stip het 
oog, de pupil. Rond het oog ontstaat een krans van kleinere ‘ogen’ : glazen flesjes met een 
kleine witte Gerbera, twaalf in totaal. Wit als teken van een nieuw begin. 
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Projectlied, melodie lied 637  
De paaskaars brandt, zo weten wij:   Dit is het woord dat hij ons geeft:  
God maakt het licht voor jou en mij.   Ik ben de Heer, een God die leeft.  
Hij maakt een eind aan je verdriet,   En waar je gaat ben Ik erbij,  
want Hij vergeet de mensen niet.   voor altijd ga ik aan je zij 
 

 

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

 
 
 
 
Nu er geen kerkdiensten gehouden kunnen worden, door het Corona-virus, verblijft het TSJERKE 
PONKJE ook in quarantaine. 
Maar u kunt helpen……uw gaven zijn welkom :voor de diaconie op: 
NL55RABO 0305204424 tnv Collega van Diakenen PG ONS,  ovv collectes.  
en voor de kerkrentmeesters op: 
NL23 RABO 0305035347, tnv Protestante gemeente ONS, ovv collectes. 
 

 
 
 
 
 
 

Onze kerken zijn leeg deze dagen maar laten we ze van buiten wat opfleuren! Er hangt vanaf vandaag een stuk gaas 
waar u bloemen in mag steken. Zelf geplukt of geknutseld onder het motto: Sta op! Een morgen ongedacht, Gods dag is 
aangebroken, er is één bewogen nacht een nieuwe lente ontloken. Het leven brak door aarde en steen uit alle wonderen 

om u heen spreekt, dat God heeft gesproken. Lied 630 
 
 

 

Zondag 19 april 2020: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 
 

Tijd:  GEEN DIENST  GEEN DIENST 

Voorganger:    

Organist:    

Lied voor de dienst:    

Collecte:    
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