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Jaargang 10, week 10: 
2e zondag 40 dagentijd 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Datum en tijd: 8 mrt.2020  09.30 uur 11.00 uur 

Voorganger:  Ds. M. Wildeman Ds. M. Wildeman 

Organist:  Dhr. W vd Wel Dhr. W vd Wel 

Lied voor de dienst:  Lied 542: 1,2,3 en 4 Lied 542: 1,2,3 en 4 

Collecte:  Diaconie en kerk Diaconie en kerk 

Bidstond voor gewas en 
arbeid 

   

Tijd: 11 mrt.2020  19.30 uur  

Voorganger:  Ds. S de Jong  

Organist:  Mw. T. Wiersma  

 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag treden in beide diensten “De sjongers van 
It Spitael op”. 
 
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. S. de Groot-Sijbranda en 
dhr. G. vd Goot, Oudemirdum  en worden gebracht door: fam.G. Bokma en fam. vd Veen; 
mw. L.Hospes-v.d Kloet, Nijemirdum en worden gebracht door: mw. F. Eppinga; 
mw. R. Pietersma, Sondel  en worden gebracht door: fam. F. Veltman; 
 
Pastoraat. 
Dhr. K. Rienstra is vrijdag weer uit het ziekenhuis thuisgekomen. 
Mw. J. Remmelink-Tjalma, Oudemirdum is verhuisd naar Talmapark 1  k213 8561DD Balk. 
 

Huwelijksjubileum. 
Op 13 maart a.s. zijn Johannes en Agnes Haga-Arink Oudemirdum 40 jaar getrouwd. 

 

Overlijden. 
Op donderdag 5 maart jl. is in Sneek overleden: Mw. Sjoukje Feenstra - Ottema in de leeftijd van 83 jaar. 
De uitvaartdienst zal zijn maandag 9 maart om 14.00 uur in de Fontein. Daarna is de begrafenis op het kerkhof rondom 
de kerk. 

 
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. 
2de zondag  
Rond de stip zijn materialen als stralen tussen het weefsel geplaatst. Samen vormen de stralen een stralenkrans rond 
een nog niet bloeiende hyacintenbol met een groen groeipunt. Het licht is er al, maar voor een  
groot deel nog niet zichtbaar. 
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Biddag 
Bollen zijn gevuld met voedsel voor de planten die nog komen gaan. Dit beeld bevestigt de gedachte van “iets achter de 
hand hebben voor mindere tijden”. De bollen in de stip symboliseren de wens voor groei en welvaart waarbij de wortels  
staan voor de stabiliteit en steun die ‘het wortelen’ in de aarde biedt. 
 
Diaconiecollectie 11 maart: NOODHULP-Overstroming in Oost-Afrika. 
Een oude man die niet op tijd weg kon komen met zijn familie zat bijna drie weken lang op een stoel op een hoger 
gelegen plek. In een van de dorpen zijn vijf vrouwen overleden tijdens de bevalling omdat ze niet naar een zorglocatie 
gebracht konden worden. Families zijn gestrand op stukjes land, kunnen alleen wat bladeren eten en verontreinigd water 
drinken. De overstroming in Oost-Afrika treft gebieden waar de mensen het al zwaar te verduren hebben. Medair biedt 
hulp in Zuid-Sudan en Somalië. 
In Zuid-Sudan zijn bijna een half miljoen mensen getroffen. Hun oogsten, die bijna binnengehaald konden worden, zijn 
verloren gegaan. Hun dieren, kleine kuddes waar ze jarenlang voor zorgen, zijn verdronken.  De gebieden die getroffen 
zijn, hadden al te maken met extreme honger, voedselonzekerheid en acute ondervoeding bij kinderen. 
In Somalië lopen veel dorpen groot gevaar door de hoge waterstanden in de rivieren. Onderkomens zijn overstroomd, 
sanitaire voorzieningen zijn beschadigd, voedselvoorraden zijn weggespoeld en veel oogsten zijn vernield. De eerste 
noden zijn: 
Onderdak: Families hebben geen huizen meer en hebben dringend veilig onderdak nodig. Zelfs het gras waarmee 
ze 
normaal hun huizen repareren, staat er niet meer. 
Gezondheid en voeding: Door de overstromingen en het stilstaande water worden mensen blootgesteld aan 
malaria en ziekten die zich via water verspreiden. Oogsten zijn verloren gegaan en de getroffen families hebben dringend 
voedsel nodig. De acute ondervoeding zal in de komende dagen waarschijnlijk sterk toenemen. 
WASH:  Door het stilstaande, besmette water is er meer risico op diarree, cholera en malaria. Dit zijn 
levensbedreigende ziekten. Families hebben huishoudelijke spullen nodig, zeep en middelen om water te ontsmetten en 
veilig op te slaan. 
Help samen met ons de mensen in Zuid-Sudan en Somalië door een gift te geven aan ons noodhulpfonds. Met uw steun 
kunnen we de noden blijven verzachten van de mensen die door de overstroming getroffen zijn. 
 
Paasgroetenactie 2020. 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 
paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het 
buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant 
door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 
40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met 
als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende! 
Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie.  
Volgende week zondag 15 maart kunt u na de dienst deze kaarten (kopen en) 
ondertekenen.  
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets 
persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan 
overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. 
Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden 
uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken.  
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. 
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank! 
 
De MWG heeft inmiddels de kaarten besteld. Wel is de werkwijze veranderd. 
Men kan nu een paasgroet op de kaart schrijven en dan weer inleveren bij één van onze Missionaire Werkgroepleden, 
welke in de kerk aanwezig zal zijn. Anders zorgen we sowieso voor een verzamelpunt in de kerk(en). 
Wij sturen de kaarten dan centraal op naar Kerk in Actie en die zorgen weer voor de verspreiding over de penitentiaire 
inrichtingen/gevangenen. Ze hebben voor deze andere manier gekozen, omdat bleek dat voorgaande jaren de ene 
gevangenis werd overspoeld door kaarten en een andere praktisch geen mocht ontvangen. 
Ze willen de kaarten dus eerlijker verdelen over de diverse locaties. 
 
Groeten, Tineke namens 
De Missionaire Werkgroep ONS 
 
Agenda: 
Maandag 9 maart: Doegroep  dinsdag10 mrt Jeugdraad woensdag 
Woensdag 11 maart: Bidstond v. gewas en arbeid 

  



 

 
 

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

 

 

 

 

Zondag 15 maart 2020: 
3e zondag 40 dagentijd 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Tijd: 11.00 uur  09.30 uur 

Voorganger: Ds. S. de Jong  Ds. S. de Jong 

Organist: Dhr. W. Dijkstra  Dhr. W. Dijkstra 

lied voor de dienst: Lied 542: 1, 2, 3 en 4  Lied 542: 1, 2, 3 en 4 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 
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