
 

 
 

ZONDAG 1 maart 2020 

 
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom. 
Voorganger: Ds. Niels A. Gillebaard en Ds. Henco van 

Capelleveen 
Organist/pianist: Mw. Ina Terpstra 
M.m.v.: Cantorij o.l.v. mw. Coby Moens  en “de jongeren” 
  

LIEDEREN EN LEZINGEN 
aanvangslied NLB 280: 1, 2, 3, 4 en 7  
kyrië en glorialied NLB 301k en NLB 868: 1, 2 en 3 
dienst van verbintenis en intrede NLB 421 (2x) 
na de vredegroet NLB 117d (3x) 
na gesprek met de kinderen Projectlied, melodie NLB 637 
schriftlezing Exodus 3: 1-18 
voor de verkondiging NLB 322: 1, 2 en 3 
na de verkondiging NLB 601: 1, 2 en 3 
voor de gebeden NLB 881 (Cantorij) 
bij voorbeden en als slotlied NLB 368d en NLB 418 

 
COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Kerk in Actie – 
40Dagentijd – Golfstaten, De kracht van Bijbelverhalen. In de Golfstaten 
groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als 
India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. 
Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint 
voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve 
methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met 
elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De 



 

arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten 
nieuwe moed uit deze verhalen. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Algemeen 
kerkenwerk. 
 

UIT DE GEMEENTE 
Mw. Tineke Demmers, zou afgelopen week  een heup operatie ondergaan 
in het ziekenhuis in Alkmaar. In verband met complicaties kon dit niet 
doorgaan en is zij thuis in afwachting van een nieuwe datum. 
Matthijs Schraa, heeft vrijdag een operatie aan zijn knie en enkel ondergaan 
in het Noord West ziekenhuis in Alkmaar. Thuis moet hij verder herstellen 
en revalideren. 

 

AGENDA 
Sobere maaltijden 
Vanaf deze zondag 1 maart tot en met 29 maart liggen er elke zondag 
inschrijflijsten op een tafel in de Exoduszaal.  
De sobere maaltijden zijn op donderdag 5, 12, 19 , 26 maart en de laatste 
op 2 april. 
De maaltijd bestaat uit een kop soep en vers gebakken brood. We beginnen 
de maaltijd met een bezinning door ds. Henco van Capelleveen. Aan het 
eind van de maaltijd is er een filmpje over het diaconale doel Mary’s Meals, 
waarna gevraagd wordt om te delen met diegenen in de wereld die het niet 
zo getroffen hebben als wij. 
De sobere maaltijden worden in de kerk gehouden. Beginnen om 6 uur en 
zijn in principe 7 uur afgelopen. 
Er is op beperkte schaal de mogelijkheid om gehaald en teruggebracht te 
worden. 
De diaconie 
 
Leerhuis 
Komende woensdag 4 maart is de derde bijeenkomst van het leerhuis.  
We lezen het verhaal van Jezus die in de storm naar de leerlingen toe komt. 
’s Ochtends om 9.30 uur en ’s avonds om 20.00 uur in een van de zalen van 
de Brink. 
 



 

Zangdienst 
Zondag 8 maart is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19.00 
uur, 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen. 
Voorganger is ds. Sjaak Visser uit Zaandam.  
Thema van de dienst is ‘Geestelijke vrijheid: de bron van leven!’ 
Muzikale medewerking wordt verleend door Interkerkelijk 
Evangelisatiekoor ‘Revival’ uit den Helder, o.l.v. mw. Jannie Leurs, pianiste 
is mw. Annelies Komen.  
Organiste is mw. Ina Terpstra. 
Hebt u problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma, tel. 
5717401 of naar Sienie v.d. Horn, tel. 5716179. 
De zangcommissie 
 

 
ALGEMEEN 
1e zondag van de 40dagentijd, Thema: Stel je voor 
Uitleg bloemschikking 
De basis:  Als basis voor alle schikkingen op weg naar Pasen wordt het 
beeld van een weg neergezet. De staf verwijst naar het leiderschap als 
steun en hulp voor onderweg. Mozes krijgt de staf bij de brandende 
braamstruik van de Eeuwige om Israël  te gaan bevrijden en weg te leiden 
uit het land van slavernij en onderdrukking. De staf staat symbool voor 
Gods ontferming met mensen in een uitzichtloze situaties. De staf staat ook 
voor rechtvaardig leiderschap. Mozes is de herder die in Gods naam deze 
bijna onmogelijke opdracht samen met zijn broer Aaron mag uit voeren. 
Deze week:  
De doorntakken symboliseren de braamstruik, de oranje/rode bloemen de 
vlammen die het hout niet verteren. 
De kleur van de ondergrond is paars, de kleur van ingetogenheid/bezinning. 
De jute lap, (soberheid/lijden) is de weg te gaan. 
 

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Van alle kerkdiensten worden geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkomroep.nl 
In sommige diensten worden foto’s gemaakt.  
 


