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Jaargang 13, week 13: 
5e zondag 40-dgn.tijd 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 26 mrt.2023 11.00 uur 09.30 uur GEEN DIENST 

Voorganger: ds. P. Boomsma ds. P. Boomsma  

Organist: mw. T. Wiersma mw. T. Wiersma  

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 

 

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 

 
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 maart is Lied 561. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
mw. C. Hendriks en 
dhr. G. Visch, Oudemirdum en worden gebracht door: Gerrit en Thea Schra en Anneke vd Veen; 
fam. Y. Groenhof en 
Roald Veldman, Nijemirdum en worden gebracht door: fam. P. Rienstra en Gert Beukens; 
mw. G. Smits-Boersma, Sondel en worden gebracht door: mw. P. Smink. 
 
 
Pastoraat. 
Roald Veldman Nijemirdum is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 

Huwelijksjubileum. 
Afgelopen woensdag, 22 maart jl. waren Yde en Tiete Groenhof-Faber 45 jaar getrouwd. 

 
 

Geboorte. 
Op 13 maart jl. is geboren Ali Margje Marleen Sophia. Sophia is de dochter van Christiaan en Anthonia Kruiger- 
Eppinga en het kleine zusje van Ruben, Levi en Aaron. Zij wonen op de Jac. Boomsmastraat 52, 8565 GJ in Sondel. 

 
 
Symbolisch bloemschikken 40-dagentijd en Pasen 2023 Basissymboliek. 
Thema: 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 
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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. 

5de zondag Johannes 11:1-4, 17-44 
Meditatieve tekst: 
 Cirkel vol 
 Ogenschijnlijk dode bloemen 
 Zijn levende herinneringen 
 Liefde voor jou 
 
Pastoraat. 
Ds. S. Boukes (tel.nr. 0514 - 852281) heeft aangeboden om, als daar behoefte aan mocht zijn, beschikbaar te zijn voor 
het bieden van pastoraat. 
 
Diaconiecollecte 26 maart a.s.: Kansen creëren voor jongeren – Bangladesh. 
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer 
doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er 
bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor 
jongeren uit India aangetrokken.  
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar 
werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien 
of computerspecialist, en krijgen daarnaast een training in 
ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. 
 
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. 
 
 
Gemeenteavond op woensdag 29 maart 2023. 
De kerkenraad nodigt u en jou van harte uit om de gemeenteavond bij te wonen. Deze avond is in het dorpshuis De 
Bining te Sondel. Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar en kunt u alvast even bijpraten. Om 20.00 uur start het 
officiële gedeelte.   
 
AGENDA: 
1. Welkom. 
2. Bijbellezing en gebed. 
3. Presentatie van een Focus traject, door de heer W. Koelewijn. De heer Koelewijn is verbonden aan een 

missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 
Hoe kunnen wij op een geloofwaardige manier het evangelie doorgeven?  Het gaat om hoe wij zelf met God 
leven, in de navolging van Christus van dag tot dag. En dat dit merkbaar wordt, bijvoorbeeld in het gesprekje met 
een andere moeder bij het schoolhek, in de ontmoeting met collega’s bij de koffieautomaat en in het delen van 
ons leven met de mensen om ons heen”. (Bijgaande tekst is afkomstig van de website van IZB - Focus.) 

 
Pauze. 
 
4. Mededelingen: 
 A. Ds. Boukes introductie. 

B. Beroepingswerk. 
C. Column de heer P. Strikwerda. 
D. Privacywetgeving. 

5. Financiën, een kort overzicht van de jaarrekening 2022. 
A. College van Kerkrentmeesters. 

 B. College van Diakenen. 
6. Rondvraag. 
7. Bedankmoment. 
  
De eventuele vragen en/of opmerkingen t.b.v. de rondvraag kunt u schriftelijk indienen bij de scriba (Wiepkje Hoogland – 
Feenstra, De Stobberoeier 7, 8567 KB Oudemirdum). of via pkn.ons.8@gmail.com 
 
AGENDA: 
Maandag 27 maart: Ouderlingen + PW 
Donderdag 29 maart: gemeenteavond 
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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~ 

 
Gezang 177, 1.2. en 4.6.7 
1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 
 
2 ‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen. 
 
4 God is rechtvaardig, ja een God der wrake; 
en Hij is liefde, Hij wil zalig maken. 
Zie hier de schalen die tren volle wegen 
én vloek én zegen. 
 
6 Daar G’ U voor mij hebt in de dood gegeven, 
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven ? 
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 
mijn hart niet wijden? 
 
7 Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid prijzen, 
dwaasheid en ergernis voor wereld-wijzen, 
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen 
als sterkte roemen. 
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