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Jaargang 8, week 13, Pasen: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 1 april 2018: 09.30 uur zie andere kerken 09.30 uur 

Voorganger: Ds. S. de Jong  Ds. M. Wildeman 

Organist: Dhr. W vd Wel/Prelude  Mw. T. Wiersma 

lied voor de dienst: Lied 617:1, 2 en 3  Lied 617:1, 2 en 3 

Schriftlezing: Joh. 20: 1-18  Joh 20: 1-18 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
Liturgie boekje. 
Tijdens Paasvieringen is er een liturgieboekje aanwezig. 
 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
Tijdens de dienst in de Fontein werkt kinderkoor Prelude mee aan de dienst o.l.v. mevrouw Roelien Braam. 
 
8 april (2e zondag van april) is er weer een Fjoerstjinst in de Fontein. De groep God Unlimited zal een mooie dienst 
verzorgen. Met medewerking van het gospelkoor en spreker laten we ons verrassen door het thema: Gods oneindige 
liefde!”” 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
Titte Kerst en Femke Beuckens en 
Mw. E. Muizelaar-de Jong, Oudemirdum en worden gebracht door: Durkje Roskam en Okje Stegenga. 
Dhr. F.Aukema, Nijemirdum   en worden gebracht door: fam. J. Buma. 
Mw. R. Atsma, Sondel    en worden gebracht door: fam. F. Smits. 
 
Pastoraat. 
Mw. N. Draaijer-Boersma, Oudemirdum   is verhuisd naar Bos en Meerzicht Oudemirdum. 
Dhr. J. Verkaik, Nijemirdum    is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis 
Rimmer Jan, de pasgeboren zoon van Gooitzen en Jacoba van der Werf-Westra, moet nog een tijdje in het 
Antonius ziekenhuis blijven, 8601 ZK Sneek. 
 
Symbolisch bloemschikken 40-dagentijd en Pasen 2018. Symboliek van het gaffelkruis 
In de christelijke traditie is het zogenaamde gaffelkruis de kruisvorm die het meest herinnert aan een levende boom. Het 
gaffelkruis is een kruisvorm met schuin omhoog geheven armen. De twee naar boven gestrekte takken of armen drukken 
de verbinding met het menselijke en goddelijke uit. In het lijden en de ervaren ongerechtigheid wordt de aarde met de 
hemel verbonden.  
Het dode hout (eerste drie zondagen) dat lijden en onrecht verbeeldt wordt langzaam maar zeker een vruchtbare 
bloeiende boom. Daarom veranderen we het beeld van een eenvoudige dode stam op de vierde zondag in een 
gaffelkruis om te eindigen met een bloeiend gaffelkruis. Met Pasen barst het leven uit het dode hout en bloeit. 
 
Thema: Ik geef je toekomst. 
Op het gaffelkruis zijn witte bloeiende bloemen bevestigd. Een grote steen ligt terzijde met windsels. Rond het kruis is 
een bloeiende paastuin gemaakt met witte bloemen.  
De tuin is het symbool van de ommekeer; de dood maakt plaats voor het leven. Het leven dat vrucht draagt door lijden en 
dood heen, komt in de tuin in het volle Licht te staan. 
 
Diaconie collecte: Zondag 1 april 2018 
De opbrengst van de diaconiecollecte is deze week voor de Trijntje Beimers Stichting. Zij is vertrokken in 1953 vanuit Sint 
Annaparochie naar Tanzania om in de armste gebieden van dit land te gaan werken. Ze is er altijd gebleven en zette er 3 
missieposten op. Ze werd in eerste instantie gesteund door Afrika Zending, daarna door Dorcas, toen door het comité 
Trijntje Beimers en uiteindelijk de Stichting Trijntje Beimers. Sinds 2 jaar werkt deze Stichting samen met het 
Zendingsgenootschap Zeist.Het mag gerust een wonder genoemd worden dat sinds 1953 door donaties allerlei projecten 
gerealiseerd konden worden, zoals een ziekenhuis, een weeshuis, een ambachtsschool, evangelisatiewerk en 
landbouwprojecten. 
Trijntje Beimers stierf in 2006. Haar grootste wens was dat haar werk door zou gaan. De Stichting doet haar uiterste best 
om aan die wens te voldoen. Ze geeft lezingen en presentaties in kerken, bij verenigingen, clubs en scholen om het vuur 
brandende te houden. Dit alles om de ontwikkeling van de missieposten gaande te houden met als einddoel zo groot 
mogelijk financiële onafhankelijkheid van de posten.  Onze contactpersoon is Anneke Witteveen. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Website en facebook. 
Er staan allemaal weer nieuwe wetenswaardigheden en foto’s op Facebook en website. Zie bij “aktiviteiten” en 
“nieuws”op de website voor nieuwe foto’s. De foto’s van het knd worden op de website bij elkaar geplaatst. scrollt u/jij 
door naar onderen om alles te bekijken? 
 
www.facebook.com/pknONS/ of op de website: www.pkn-ons.nl  
 
 
Agenda. 
Dinsdag 3 april:  Doe-groep 
 

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

 Fjoertsjinst zie andere kerken  

datum en tijd 8 april: 10.30 uur  09.30 uur 

Voorganger: Dhr. H. de Vries.  Ds. Y. Slik 

Organist:   Mw. A. de Boer 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 
 

 

De Heer is waarlijk opgestaan! 
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