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Jaargang 10, week 11: 

3e zondag 40 dagentijd 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: GEEN DIENST  GEEN DIENST 

Voorganger:    

Organist:    

lied voor de dienst:    

Schrif tlezing:    

Collecte:    

 
Mededelingen. 

HET MODERAMEN heef t besloten DE KERKDIENSTEN van 15, 22 en 29 maart te laten vervallen.  
Ook alle verdere activiteiten gaan niet door, alleen vergadering moderamen en de eerstvolgende 
kerkenraadsvergadering. 

 
Op zondag 15 maart a.s. zendt de landelijke kerk een korte dienst uit waarin ds. Rene De Reuver,Scriba van de synode 
voorgaat.  Aanvang 09.20 uur NPO2/EO en Omroep Fryslan zendt een kerkdienst uit met als voorganger ds. Sytse Ypma 

vanuit de Martinikerk te Franeker.  Aanvang 10.00 uur. 
 
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. H. Boersma-Schilstra en 
dhr. Bouwe Boersma, Oudemirdum  en worden gebracht door: Murkje Breimer en Pyt en Aly Strikwerda; 

mw. R. de Lange–Verbaan, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. J. Feenstra; 
dhr. H. de Vries, Sondel   en worden gebracht door: Fam. G. Hoekstra. 
 

Pastoraat. 
Mw. J. Remmelink-Tjalma, Oudemirdum is verhuisd naar Talmapark 1  k213, 8561DD Balk. 
 

Huwelijksjubileum. 

Op 13 maart jl. waren Johannes en Agnes Haga-Arink Oudemirdum 40 jaar getrouwd. 
Op 25 maart a.s. zijn Piet en Aagje Klompmaker-Schakel 55 jaar getrouwd.  
Op 28 maart a.s. zijn Rommert en Klaske van der Veen-Witteveen 40 jaar getrouwd. 

 

 
Projectlied, melodie lied 637 
De paaskaars brandt, zo weten wij: 

God maakt het licht voor jou en mij. 
Hij maakt een eind aan je verdriet, 
want Hij vergeet de mensen niet. 

 
Dit is het woord dat Hij ons geef t: 
Ik ben de Heer, een God die leef t. 

En waar je gaat ben Ik er bij, 
voor altijd ga Ik aan je zij. 
 

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. 
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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. 
3de zondag In de schikking staat het levende water centraal. Water waardoor wij als 
mensen  

kleur en geur mogen geven aan ons leven. In wit komen alle kleuren samen!  
De geur van jasmijn geef t ons zin in het leven, om in beweging te kom 
 

Soms knok je hard voor iets zonder dat je bereikt wat je gehoopt had. 
Maar toch zul je nooit spijt hebben van een rechte rug en een sterk hart.   
(uit de 40-dagenkalender) 

 
Agenda: 
Maandag 16 maart: moderamen 

 

 
 
 

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

 

 

 

 

Zondag 22 maart 2020: 
4e zondag 40 dagentijd 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: GEEN DIENST GEEN DIENST  

Voorganger:    

Organist:    

lied voor de dienst:    

Collecte:    
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