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Jaargang 10, week 14: 
6e zondag 40 dagentijd 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 5 april 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.  
 
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 5 april is ds. Stephan de Jong van PKN-ONS de voorganger. 
Ook zijn er diensten op Witte Donderdag (ds. Aafkle Nicolai, Stavoren) en Goede Vrijdag (ds. Anke Oosting, Oudega, 
Harich, Kolderwolde). Deze beginnen om 19.30 u. 
 
Vanaf Pasen diensten vanuit de Hoekstien. 
Vanaf 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. Er zal op de website en Facebook een ‘link’ te zien zijn. Door erop te 
klikken, kunt u de dienst volgen. Deze begint om 09.30 u. Ook daarna is de dienst nog te zien. Dit doen we elke zondag 
zeker tot en met 3 mei. 
Voorgangers zijn met Pasen: 

• ds. Maartje Wildeman; 

• ds. Stephan de Jong en 

• pastor Lieke Versluis. 
 

Paaslicht in de nacht. 
In het hele land zetten mensen op zaterdagavond 11 april a.s. na 21.00 uur een kaars voor hun raam.  
Daar willen we ook in onze dorpen aan meedoen. U wordt van harte uitgenodigd om op Paasavond een kaars 
voor het raam te laten branden. 
 

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. De vierde al weer. In de Stille Week ‘beklimmen’ we elke dag de 
kansel.  
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan vandaag naar: 
mw. G. Haringsma en 
mw. J. Meyers-Kamphuis, Oudemirdum  en worden gebracht door: Ids en Willie Smink en Ike Tine Andela; 
dhr. D. Postma, Nijemirdum   en worden gebracht door: mw. J. Postma; 
mw. Tineke Zuidema, Sondel   en worden gebracht door: mw. Janny Veltman. 
 
Pastoraat. 
dhr. A. Hoogland, Oudemirdum is opgenomen geweest in het ziekenhuis en mocht vrijdag weer thuiskomen. 
Mw. A. Swar  Visser, Oudemirdum verblijft nu in Bloemkamp (afd. Goudsbloem, kamer 21)  voor revalidatie, Floridus 
Campuslaan1, 8701AK Bolsward. 
Mw. Remmelink-Tjalma is verhuisd naar k213 Talmapark 1 8561 DD Balk. 
 

Huwelijksjubilieum. 
Op 9 april a.s. zijn Johan en Willy den Hengst-de Haan Oudemirdum, 55 jaar getrouwd. 
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Geboren. 
Jenthe Jelbrich Rima Hoogland, geboren op 20 maart 2020. Dochter van Minze en Angela Hoogland-Piersma, 
Oudemirdum. 
 
Merle Linn Schram, geboren op 28 maart 2020. Dochter van Niels Jan en Anna Schram–Altenburg, Bakhuizen. 

 
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. 
Palmzondag 
In de lezing van Palmpasen staat de zalving centraal. Als symbolen gebruiken we allerlei verse kruiden die gebruikt 
kunnen worden bij een zalving. Een doek rond de beker verwijst naar de balseming. 
Witte Donderdag 
In deze lezing staat het dienen centraal. Jezus kiest er voor om de ander te dienen. Dit doet hij door een nederige taak uit 
te voeren: het wassen van de voeten. Als symbool hiervoor gebruiken we viooltjes, een teer en klein bloemetje met een 
grootse uitstraling, en een droogdoek. 
Goede Vrijdag 
Door de stip zijn drie kruizen zichtbaar, een verwijzing naar Golgotha. Op de tafel voor de schikking zijn wat dobbelstenen 
gegooid. Deze stenen herinneren aan het dobbelen op Golgotha. 
Stille zaterdag 
Bijna Pasen, maar nog niet voluit. 
 
PALMPAASSTOK THUIS MAKEN 
Helaas, we kunnen op Palmpasen nog steeds niet naar de kerk.Maar we kunnen wel 
Palmpaasstokken maken! En aan elkaar laten zien door: 
a. een foto van de Palmpaasstok te mailen naar: 

mailto:maartjewildeman@zonnet.nl 
b. op Palmzondag 5 april door onze dorpen te gaan lopen en ermee te gaan zwaaien. 
De broodhaantjes worden zaterdag 4 april a.s. gebracht. Heb je er geen gekregen en wil je er 
graag één? Laat het ds. Maartje weten, tel. 0514-593781. 
De handleiding staat op onze facebook site en onze eigen website. 
Veel plezier! 
 

 

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 12 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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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. 
 

 


