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Jaargang 8,  week 12, 
6e zondag 40-dagen tijd 
Palmpasen: 

De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

datum en tijd 25 maart 2018: 09.30 uur zie andere kerken 11.00 uur 

Voorganger: ds.M.Wildeman  ds.M.Wildeman 

Organist: dhr.J.Eijkelenboom  dhr. D J. Wierda 

Schriftlezing: Marcus 11: 1-11  Marcus 11: 1-11 

Collecte + deurcollecte: diaconie en kerk,Cvk  diaconie en kerk,Cvk 

Maandag 26 maart:   19.30 vesper 

Dinsdag 27 maart: 19.30 vesper     

Woensdag 28 maart:   19.30 vesper 

Witte Donderdag 29 maart  
Dienst van Schrift en Tafel: 

19.30 ds S. de Jong  
org:. dhr. W vd Wel 

  

Goede Vrijdag 30 maart:   19.30 Ds. M. Wildeman 
organiste: mw. T. Wiersma 

Stille Zaterdag 31 maart: 22.00 Liturgiecommissie 
organiste: mw. J. Bekedam 

  

 
Liturgie boekje. 
Tijdens de Stille week en de Paasvieringen is er een liturgieboekje aanwezig. 
 
Mededelingen. 
Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.  
 
Te zingen liederen. 
558: 1 t/m 6, 288, 24: 1 en 5, 24: 2 en 3, 552: 1, 2 en 3, 556: 1 t/m 5, 840: 1, 2 en 3. 
 
Bloemengroet. 
De bloemen gaan met een groet van ons allen naar: 
mw. J. Remmelink-Tjalma en   
mw. H. Boersma Schilstra, Oudemirdum en worden gebracht door: fam. L. Westra en fam W. de Jong. 
familie E.Groenhof –Faber, Nijemirdum  en worden gebracht door: mw. F. Eppinga 
mw. J. Zandstra-Keuning, Sondel  en worden gebracht door: mw. A. Roskam. 
 
Pastoraat:. 
Mw. N. Draaijer-Boersma, Oudemirdum  verblijft tijdelijk in Bos en Meerzicht Oudemirdum. 
Dhr. J. Verkaik, Nijemirdum   Antonius ziekenhuis k 21 8601 ZK Sneek. 
 
Huwelijksjubileum. 
Donderdag 22 maart waren de heer .Y en mevrouw T Groenhof-Faber uit Nijemirdum 40 jaar getrouwd. 
 
Geboortebericht. 
Op donderdag 15 maart jl. is geboren: Rimmer Jan zoon van Gooitzen en Jacoba v/d Werf-Westra en broertje van Jilke 
Harm, Maaike Anna en Rianne Froukje. Lemmer.  
Rimmer  an verblijft nog in het Antonius ziekenhuis, 8601 ZK Sneek. 
 
Symbolisch bloemschikken 40-dagentijd en Pasen 2018. Symboliek van het gaffelkruis. 
Thema: Ik kom naar je toe. 
De palm is een verwijzing naar de rechtvaardige. Hij groeit recht omhoog en draagt goede vrucht. Daar er in Nederland 
van nature geen palm voorkomt, wordt er vaak gebruik gemaakt van buxes. De lit. kleur is vandaag paars en rood. Rood 
verwijst naar het hart, de geest en het bloed. Maar ook naar liefde. Denk bv. aan de mensen langs de weg, die met hun 
mantels een rode loper voor Jezus uitleggen. Met viooltjes is een weg gemaakt. Deze bloemen zijn het symbool van 
dienstbaarheid en nederigheid. 
Witte Donderdag 
Onder het kruis ligt een witte doek met daarbij een kan en een handdoek. Ook ligt er brood en wijn als teken van het 
nieuwe verbond. 
Goede Vrijdag 
De schikking staat op een donkere doek. Naast/onder het kruis een schaal met rode anemonen met daarboven een 
spiraal van doornentakken. 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Stille Zaterdag 
Onder de schikking een donkere doek. Onder het kruis één bloem (stilte) en één kaarsje (het licht dat doorbreekt. 
 
Deze week zijn de diaconiecollectes bestemd voor: Witte Donderdag 29 maart 2018 
Milieuvriendelijker koken en stoken - Zuid-Afrika  
In Zuid-Afrika gebruikt meer dan de helft van de inwoners brandhout of kolen om te koken en hun huis te verwarmen. Bij 
het stoken van kolen komt veel rook en andere vervuiling vrij. Veel mensen hebben daardoor last van infecties aan ogen 
en luchtwegen. NOVA introduceert alternatieven die goed zijn voor mens en milieu. 
Via Kerk in Actie kunt u verschillende delen van het werk van NOVA ondersteunen:  
1. De Basa Magogo-methode: een efficiënte manier van verbranding bij het koken. De voordelen zijn enorm. Veel minder 
rookontwikkeling en productie van schadelijke stoffen. Vooral vrouwen en kinderen hebben daardoor minder last van 
infecties aan de ogen en de luchtwegen. 
2. Biogasprogramma: koken op organisch afval en uitwerpselen van koeien. NOVA is bezig met de ontwikkeling van 
biogasinstallaties die in de regio zelf gemaakt en onderhouden kunnen worden. 
3. Elektriciteitsverbruik verminderen: NOVA stimuleert mensen zuiniger met energie om te gaan om het 
elektriciteitsverbruik met 10 procent te kunnen verminderen. 
4. Verbetering houtovens: de biomassa ovens van NOVA verbranden de brandstof schoner en efficiënter door een 
bepaalde vergassingstechniek. De brandstof moet lokaal beschikbaar zijn, zowel in de stad als op het platteland, zoals 
tuinafval, zaagsel, mest zijn of ander afval. 
Daarnaast ondersteunt NOVA ook kinderen. De helft van onderstaande bijdrage is bestemd voor het koken en stoken. De 
andere helft voor de steun aan kinderen. 
 
Zondag 1 april 2018. 
Stichting Trijntje Beimers zie ONS blad 
 
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  
 
 

Zondag: De Fontein: De Hoekstien: De Haven: 

Pasen:  zie andere kerken  

datum en tijd 1 april: 09.30 uur  09.30 uur 

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

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

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 
De kerkenraad wenst iedereen een fijne dienst. 
 
 
Ezeltje 
 
De mensen wilden een koning 
in vol ornaat 
op een prachtig paard 
Een man van minstens twee meter 
met een glimmend zwaard 
Een man met een kroon 
met goud en juwelen 
die met veel machtsvertoon gepaard 
zou inslaan als een bom 
 
En Jezus reed op een ezeltje Jeruzalem binnen. 
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