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Jaargang 13, week 14: 
Palmpasen 

De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoerstjinst 

De Haven: 

Datum en tijd: 2 april.2023 GEEN DIENST 10.30 uur 09.30 uur 

Voorganger:  Edgar Groeneveld ds. O.C. Kerssen 

Organist:   dhr. W. van der Wel 

Collecte:  diaconie en kerk diaconie en kerk 

  Er is oppas en KND 
Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

Er is oppas en KND 
Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

Donderdag Witte 
Donderdag 

De Fontein: 
Heilig Avondmaal 

  

Datum en tijd: 6 april 2023 19.30 uur   

voorganger ds.S.de Jong   

organist mw. T. Wiersma   

 Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

  

Vrijdag Goede Vrijdag  De Hoekstien:  

Datum en Tijd: 7 april 2023.  19.30 uur  

voorganger  ds. S. de Jong  

m.m.v.  Interkerkelijk Streekkoor  

  Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

 

Zaterdag Stille Zaterdag   De Haven: 

Datum en tijd: 8 april 2023   21.00 uur 

voorganger   ds. S.de Jong 

m.m.v   Liturgiecommissie  

   Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

Jaargang 13, week 15: 
1e Paasdag 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 9 april 2023 11.00 uur  09.30 uur 

Voorganger: ds. A. Oosting  ds. A. Oosting 

Organist: dhr. J. Eijkelenboom  dhr. J. Eijkelenboom 

Collecte: diaconie en kerk  diaconie en kerk 

 Er is oppas en KND  Er is oppas en KND 
Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

Lied voor de dienst. 
Elke maand zal dit meer of minder bekend lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het lied  Zittende en 
daarna zingen we Staande het “intochtslied”. 
Het Lied voor de maand april is Lied 620. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
fam. Venema en Hiemstra en 
fam. P. Deinum-vd Veer, O’dum  en worden gebracht door: Pyt en Aly Strikwerda en Willeke Veldman; 
fam. P. Runia-Deinum, Nijemirdum  en worden gebracht door: fam. A. Rozema; 
dhr. K. Bergsma, Sondel  en worden gebracht door: fam. H. Batteram. 
 

Geboorte: 
Op 23 maart 2023 is geboren Renze Heert de Vries, zoon van Douwe en Baukelien de Vries Venneweg 2, 
8531 PT Lemmer. Renze Heert is het broertje van Schelte Jan de Vries. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 

http://www.pkn-ons.nl/
mailto:nieuwsbriefons@gmail.com
https://kerkonline.frl/ons
https://kerkonline.frl/ons
https://kerkonline.frl/ons
https://kerkonline.frl/ons
https://kerkonline.frl/ons
https://kerkonline.frl/ons


 

Huwelijksjubileum. 
Afgelopen vrijdag 31 maart jl. waren de heer en mevrouw Pieter en Martha Deinum-van der Veer uit Oudemirdum 
40 jaar getrouwd. 

 
Symbolisch bloemschikken 40-dagentijd en Pasen 2023 Basissymboliek. 
BasissymboliekThema: uit liefde voor jou 
Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken zoals hazelaar en 
kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, 
dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. 
Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Met deze kronkeltakken maken 
we iedere week een andere vorm. Bv. een boog, ellips of cirkel. Voor ieder 
viermoment in deze periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de 
schikking, passend bij de lezing. De eerste schikkingen hebben een sober 
karakter. De 40-dgntijd begint immens somber en start met een periode van 
bezinning en reflectie. De liturgische kleur is paars. Naarmate we dichter bij 
Pasen komen worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met Pasen is de kleur wit. 
6de zondag Palmpasen Mattheüs 26: 1 - 13 
Meditatieve tekst: 
 Kostbare geuren 
 Voor die Ene 
 Is voor iedereen 
 Het goede doen 
 
Diaconiecollecte 2 april a.s.: – Paaschallenge- Nederland. 
Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de 
PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van 
de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in in de karakters uit het 
paasverhaal. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis 
van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde van kwaad en 
duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend. 
 
 
Avondmaalscollecte: Witte donderdag 6 april a.s.: Bijbel brengt arme boeren in actie - Zuid-Afrika. 
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede.  
Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-
Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen families samen in actie en geven hen hoop. 
De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten maar in actie te 
komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter 
vasthoudt. En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma is succesvol: door betere 
landbouwmethoden verhogen de boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, onderwijs en 
gezondheidszorg Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook schoorstenen. Die gebruiken 
mensen als afvoer van hun oven. Zoon Mnqobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met groenten planten en 
besproeien en schoorstenen in elkaar zetten. 
 
Diaconiecollecte Paaszondag 9 april a.s.: Kerk helpt kwetsbare mensen - Moldavië 
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en 
ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar 
hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie 
kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale 
initiatieven. 
In vijf dorpen in de regio Edinet worden kinderen en jongeren getraind om steun te geven en op te 
komen voor eenzame en zieke ouderen in hun dorp. Dat heeft een hele positieve uitwerking op 
zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien wat ze kunnen betekenen voor anderen en 
krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Ze krijgen een training en een deel van hen doet mee 
aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht en hulp die er 
is. Tegelijkertijd bieden ze jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal 
terecht kunnen. 
Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders 
hen kan geven. Van harte aanbevolen. 
 
Informatie. 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente kijken op onze website: www.pkn-ons.nl. 
 

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

 

http://www.pkn-ons.nl/
http://www.pkn-ons.nl/
http://www.facebook.com/pknONS
http://www.facebook.com/jeugdclubONS~

