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Jaargang 10, week 13: 
5e zondag 40 dagentijd 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 29 mrt.2020 GEEN DIENST GEEN DIENST  

Voorganger:    

Organist:    

Lied voor de dienst:    

Schriftlezing:    

Collecte:    

 
Mededelingen. 
HET MODERAMEN heeft besloten DE KERKDIENSTEN van 29 maart en 5 april te laten vervallen. Ook alle verdere 
activiteiten gaan niet door. Wel de eerstvolgende Kerkenraadsvergadering. 
 
Gaasterlandse diensten – vertrouwde stemmen. 
De voorgangers van de protestantse gemeentes in Gaasterland hebben de handen ineengeslagen. We zenden in de 
komende tijd elke zondag een dienst uit vanuit Stavoren. Om de beurt gaan daarin predikanten uit onze dorpen voor. Ook 
ds. Maartje Wildeman en ds. Stephan de Jong nemen preekbeurten waar. U kunt de diensten op zondagochtend om 9.30 
u. direct volgen of naderhand beluisteren. Ga hiervoor naar: www.kerkdienstgemist.nl/stations/1804-Protestantse-
Gemeente-Stavoren  
Vandaag - zondag 29 maart a.s.-  is ds. Maartje Wildeman van PKN-ONS de voorgangster. 
 
Ook Omroep Fryslan TV zendt vandaag  vanaf 10uur een kerkdienst uit vanuit de Martinikerk in Franeker.  
 
Informatie. 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente te rade gaan bij onze website: www.pkn-ons.nl  of de Facebook-
pagina van onze gemeente: www.facebook.com/pknONS/  
 
Inspiratie en bemoediging. 
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/. 
 
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: 
fam. Klompmaker-Schakel en 
fam. vd Veen Witteveen, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam. Hillenius en fam. Wortman; 
J.de Jong-v.d Goot, Nijemirdum   en worden gebracht door: Marijke Rozema; 
mw. Roelie-Atsma, Sondel   en worden gebracht door: mw. Hinke Trinks. 
 
Pastoraat. 
Mw. N. Koelstra (Balk) is opgenomen geweest en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis 
Mw. A. Swart-Visser, Oudemirdum verblijft nu in Bloemkamp (afd. Goudsbloem, kamer 21)  voor revalidatie, Floridus 
Campuslaan1, 8701AK Bolsward 
 

Huwelijksjubileum. 
Op 25 maart jl. waren Piet en Aagje Klompmaker-Schakel 55 jaar getrouwd.  
Op 28 maart jl. waren Rommert en Klaske van der Veen-Witteveen 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. 
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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. 
5de zondag  
Gedragen worden door anderen is het thema van deze schikking. Hoop hebben en houden op een 
betere toekomst. Met liefde naast elkaar staan. In de stip een rode roos ( liefde, betrokkenheid, 
leven) die als het ware het warrige en onduidelijke leven ontstijgt. Gedragen door de onderlinge 
verbondenheid (klimop). 
 
Bêste lêzers fan ús ONS-blêd. 
It Peaskenûmer fan it ONS-blêd  komt 3 of 4 april by jimme yn de brievebus. 
Kolleezje fan tsjerkerintmasters. 
 
Tsjerkepaad 2020 gaat niet door op 18 april. 
Vanwege het corona virus heeft de commissie besloten om dit onderdeel van het winterwerkprogramma te annuleren.  
De veiligheid van de kwetsbare deelnemers,  de oproep tot algehele medewerking van premier Rutte, het is niet niks. 
Veiligheid voorop. 
De afspraken met de kerken zijn geannuleerd, evenals de bus. 
Voorlopig zijn de al gestorte bedragen van deelname teruggestort. Hoe het verder zal gaan is nu nog koffiedik kijken.  
Als alles weer vrij gegeven wordt zal bekeken worden, hoe nu verder.  
We hopen dat u dit bericht door wilt geven. 
Namens de voorbereidingscommissie: Henk, Yde, Lute 
 

 
 

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

 

 
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 geeft: 
Ik ben de Heer, een God die leeft. 

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

Zondag 5 april 2020: 
6e  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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