
 

 
 

ZONDAG 8 maart 2020 

 
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom. 
Voorganger: Drs. Bettine Siertsema 
Organist/pianist: Mw. Leni Brinkman 
  

LIEDEREN EN LEZINGEN VANMORGEN 
aanvangslied NLB 68: 4 en 7 
kyrië  
glorialied NLB 275 
projectlezing en lied Exodus 4: 18-31 en ‘Een teken van leven’ 
1e schriftlezing Ester 3: 1-7 
tussen de lezingen NLB 1012: 1 en 4 
2e schriftlezing Ester 4: 11-16 
voor de verkondiging NLB 738: 1 en 2 
na de verkondiging NLB 877: 1, 2 en 3 
kinderlied AWN II, 6 
slotlied NLB 1001: 1, 2 en 3 

 
LIEDEREN EN LEZINGEN VANAVOND IN DE ZANGDIENST, 19.00u. 
Voorganger: ds. Sjaak Visser, organist: mw. Ina Terpstra 
M.m.v. Interkerkelijk Evangelisatiekoor ‘Revival’ uit Den Helder 
Vóór aanvang Vrede voor jou en NLB 413: 1, 2 en 3 en koor 
aanvangslied NLB 103: 1, 3 en 5 
Vóór 1e schriftlezing Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw Naam 
schriftlezingen Johannes 8: 30-36 en Galaten 5: 13-18 
voor de verkondiging Als een vriend wil ik je dragen 
na de verkondiging Komt laat ons vrolijk zingen 
slotlied NLB 885: 1 en 2  
De gemeentezang wordt afgewisseld met liederen door ‘Revival’ 



 

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Algemeen diaconaal 
werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze 
diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn, het wijkwerk, de 
kerst- of zomerattenties, en schuldhulpverlening. Door de bezuinigingen op 
het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard 
pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op de 
diaconieën van de plaatselijke kerken. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Pastoraal werk. 
 

UIT DE GEMEENTE 
Dhr. A. v.d. Wetering is kort geleden opgenomen in Oudtburgh in Bergen. 
Zijn adres is Oudtburgh, Kamer C144, afd. De Zwaan, Molenweidje 1, 1862 
BV Bergen.  

 
AGENDA 
Zangdienst 
Vanavond is de aanvang van de dienst 19.00 uur, 10 minuten voor aanvang 
van de dienst beginnen we met zingen. 
Thema van de dienst is ‘Geestelijke vrijheid: de bron van leven!’ 
Het Interkerkelijk Evangelisatiekoor ‘Revival’ uit den Helder staat o.l.v. mw. 
Jannie Leurs, pianiste is mw. Annelies Komen.  
Hebt u problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma, tel. 
5717401 of naar Sienie v.d. Horn, tel. 5716179. 
De zangcommissie 
 
Sobere maaltijden 
Tot en met 29 maart liggen er elke zondag inschrijflijsten op een tafel in de 
Exoduszaal. De sobere maaltijden zijn nog op donderdag 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 18.00 uur 
en zijn in principe om 19.00 uur afgelopen. 
Er is op beperkte schaal de mogelijkheid om gehaald en teruggebracht te 
worden. 
De diaconie. 

 
ALGEMEEN 
Telefoonnummer ds. N.A. Gillebaard                                                                    
Helaas is er op de adressenpagina in de Op Weg van maart een foutje 
geslopen in het telefoonnummer. Het juiste nummer is 06-43888545. 

 
Bloemschikking 2e zondag van de Veertigdagentijd  
thema: Op weg naar Egypte  
Uitleg: Zoals een moeder zich ontfermt over haar kinderen, zo wordt in de 
gebogen staf de ontferming van God zichtbaar. Gebogen… buigen is een 
vorm van eerbied uit respect voor de Ander, die mensen leven in vrijheid 
wil schenken en voor hen uit wil gaan bij hun uittocht uit de verdrukking. 
Rood is de kleur van bloed, maar ook van het lijden. 
Mozes en Aäron worden verbonden met elkaar, (de beide staffen zijn 
verbonden door een rood lint) niet alleen door de bloedband, maar ook 
door de zelfde opdracht om van Godswege een uitweg te vinden en zo 
vanuit liefde het volk te verlossen van het lijden. 
Klimop: verbondenheid in het licht van God betekent leven. 
 
Kerkrijders gezocht  
Wekelijks wordt er door een aantal gemeenteleden dankbaar gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om voor de kerkdienst opgehaald en daarna 
weer thuisgebracht te worden. Om dit mogelijk te maken zijn er andere 
gemeenteleden nodig, die bereid zijn hen te rijden. 
Door ziekte en verhuizing is de groep kerkrijders helaas geslonken en het 
zou fijn zijn als er weer enkele chauffeurs zich aanmelden. Het gaat dan om 
1x per 4 weken. Wilt u zich hiervoor opgeven? Neemt u dan alstublieft 
contact op met dhr. T. Talsma, tel. 5713387. 
 
 
 



 

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


