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Jaargang 13, week 10: 
2e zondag 40-dgn.tijd 

De Fontein: De Hoekstien: 
Fjoerstjinst 

De Haven: 

Datum en tijd: 5 mrt.2023 09.30 uur 10.30 uur GEEN DIENST 

Voorganger: Ds. Y. Slik Dhr. S. Bakker  

Organist: Dhr, J .Eijkelenboom   

Collecte: Diaconie en kerk Diaconie en kerk  

 Er is oppas 
Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

Er is oppas en KND 
Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

 

Bidstond:    

Datum en tijd: 8 mrt.2023  19.30 uur  

Voorganger:  Ds. H. Gilliam  

Organist:  Mw. J. Bekedam  

Jaargang 13, week 10: 
3e zondag 40 dgn.tijd 

De Fontein: De Hoekstien:t De Haven: 

Datum en tijd: 12 mrt. 2023 09.30 uur GEEN DIENST 11.00 uur 

Voorganger: Mevr. C. Tichelaar  Mevr. C. Tichelaar 

Organist: Mw. J. Bekedam  Mw. J. Bekedam 

Collecte: Diaconie en kerk  Diaconie en kerk 

 Er is oppas en KND 
Deze dienst wordt 
uitgezonden via 
https://kerkonline.frl/ons 

 Er is oppas en KND 

 
Volgende week 12 maart a.s. is er koffiedrinken na de dienst in de Fontein. 
 
Lied voor de dienst. 
Elke maand zal dit meer of minder bekend lied gezongen worden, soms ook in het Fries. We zingen het lied  Zittende en 
daarna zingen we Staande het “intochtslied”. 
Het Lied voor de maand maart is Lied 561. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen gaan vandaag naar: 
fam. Lohuizen-Peppelman en 
fam. Oudman-Sinnema, O’dum  en worden gebracht door: Fedde en Richtsje Visser en 
      Evert en Ansje Hettinga; 
mw. R. de Lange-Verbaan, N’dum  en worden gebracht door: fam. R. Nadema; 
mw. Tj. Albada-v.d. Velde, Sondel  en worden gebracht door: fam. Smink-Runia. 
 
Symbolisch bloemschikken 40-dagentijd en Pasen 2023 Basissymboliek. 
Thema: uit liefde voor jou 
Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken zoals hazelaar en 
kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan 
is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. 
Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Met deze kronkeltakken maken we 
iedere week een andere vorm. Bv. een boog, ellips of cirkel. Voor ieder viermoment 
in deze periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking, passend 
bij de lezing. De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De 40-dgntijd begint 
immens somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische 
kleur is paars. Naarmate we dichter bij Pasen komen worden de schikkingen 
kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met Pasen is de kleur wit. 
2de zondag Matteüs 17: 1-9 
Meditatieve tekst: 
 Op de berg 
 In stilte luisterend, biddend 
 Drie profeten 

 Gevonden wijsheid 

Protestantse Gemeente 

Oudemirdum – Nijemirdum- Sondel 
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Pastoraat. 
Ds. S. Boukes  (tel.nr 0514-852281) heeft aangeboden om, als daar behoefte aan mocht zijn, beschikbaar 
te zijn voor het bieden van pastoraat. 
 
Diaconiecollecte: 5 maart-a.s.  Samen bijbellezen opent deuren- Palestina. 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: 
minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het 
werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten 
ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. 
Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het 
toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze 
problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.  
Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegenomen werd naar een 
bijbelstudie is haar leven veranderd. De bijeenkomsten sloten goed aan bij de 
dagelijkse realiteit. We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu haar grote voorbeeld. 
 
Diaconiecollecte 12 maart a.s.: Omzien naar gevangenen - Nederland . 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere 
gevangenisstraf uit.  
Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom 
reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te 
werken aan herstel. 
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangen 
en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe 
kans bieden in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in 
Actie, die speciale herfstweken organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun 
gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte 
gezinsleven kunnen ervaren. 
 
Kerkbalans 2023. 
De jaarlijkse actie kerkbalans heeft t/m 28 februari jl. € 99.715,03 opgebracht. 
Wij willen iedereen bedanken voor de toezeggingen/betalingen. Hartelijk dank. 
Wij hopen dat de gemeenteleden die vorig jaar wel aan de actie meededen, dat ook dit jaar alsnog gaan doen. 
Wij hopen dat de opbrengst nog minstens € 2.000 hoger zal worden. 
 
Het College van Kerkrentmeesters 
 
Koffieochtend Sondel. 
Woensdag 8 maart a.s. hopen we weer een koffieochtend te houden in het Lokaal Inloop vanaf 
10.00 uur iedereen is van harte welkom. 
 
 
OPGELET! 
De avond die ingepland stond voor donderdag 23 februari 2023, met  als onderwerp "kennismaken met christelijke 
meditatie" gaat niet door maar is verschoven naar 23 maart 2023 
 
Informatie. 
U kunt voor de laatste informatie over onze gemeente kijken op onze website: www.pkn-ons.nl. 
 
 
 

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