
 

 

 

            Zondag 31 maart  2019 ~ 4
e
  zondag in de 40 dagentijd   

            Liturgische kleur: paars 
             
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Voorganger:  
Organist: 
Ouderling van dienst:  
Diaken van dienst:       
Lector:  
Muziekcoördinator:      
Kosters:                             
Beamer:   
Kerk tv:                                
 
 

 
Ds. J. S. Kortleve    
Dhr. F. van der Woude  
Mw. A. de Jong – Wijma  
Dhr. D. Dijkstra  
Mw. L. Wester – Yntema  
Dhr. H. Oosterhuis   
De heren: W. Venema en F. Elzinga 
Dhr. J. Woudstra  
Dhr. W. Kraaij 

 

 Orde van dienst 
Welkom en mededelingen 
Moment van stilte en drempelgebed 
 
Zingen: “Ontwaakt, de zon is opgestaan”   Melodie lied 512 “O, Jezus, hoe vertrouwd en goed” 
 
Groet: voorganger: “Onze hulp is in de naam van de Heer” 
            gemeente:    “Die hemel en aarde heeft geschapen, 
                                    die trouw is tot in eeuwigheid 
                                    en het werk van zijn hand niet loslaat – Amen” 
 
Zingen: lied 859 : 4  “Onze ontrouw hebt Gij ver achter U geworpen” 

We horen uit de Bijbel: 2 Korintiërs 5 : 14 /15 en 17  

 
Zingen: lied 802 : 1, 2 en 3 “Door de wereld gaat een woord” 
Gebed  
Zingen: lied 345 : 3 “God, die uw woord gegeven” 

Evangelielezing:  Lukas 15 : 11 – 32   

Verkondiging  
 
Zingen: lied 896 : 1, 4, 5, 6 en 7 “Wie heeft zijn geld verloren” 

Berichten uit de gemeente: 

Dank en voorbeden,  

Inzameling van de gaven voor: 
Diaconie en Kerk  en de uitgangscollecte: Gevangen zorg Nederland / kerk in actie  
 
Slotlied: lied 834 : 2 en 3 “Schep, God, een nieuwe geest in mij” 
 
Zegen  

                      
 

  Koffie / thee in de grote zaal, hartelijk welkom!  
 
 



 
Diaconiecollecte (1ste rondgang) 

De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een 
enorme ravage. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die de 
afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste aan het 
weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn 
getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Kerk in Actie start 
hulpverlening. 

 
De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Mensen leven hier vooral van 
zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen 
mensen de komende maanden honger lijden. Via het wereldwijde netwerk ACT (Acting by Churches Together) biedt 
Kerk in Actie via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. In Mozambique gaat het om 
CEDES (opgericht door Raad van Kerken van Mozambique en Caritas), in Malawi om CARD (Protestantse Kerk) en 
ELDS (Lutherse Kerk) en in Zimbabwe om LDS (Lutherse Kerk), ZCC (Raad van Kerken) en MeDRA (Methodisten). 
 
Samen werken we aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, 
hygiëne en psychosociale ondersteunende diensten. We zijn ook gericht op de specifieke behoeften van kwetsbare 
groepen, zoals kinderen, vrouwen, mensen met een handicap. 
 
U kunt uw gift ook overmaken op rek.nr. Diaconie NL71RABO0314 658726 (afgelopen week stond een onjuist 
nummer vermeld, onze excuses) 
 
Uitgangscollecte -  Verlaat de gevangenis....en dan? 
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg 
moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk.   Samen 
met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder 
criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen 
hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in 
deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder 
in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden. 
Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor (ex)gevangenen. Helpt u mee? Geef in de 
collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd. 
 
Kaartenactie gevangenen 
Vandaag kunt u een kaart meenemen om te schrijven naar een gevangene. Een tweede kaart (met postzegel) is er 
aan toegevoegd, zodat de gevangene die naar familie of kennis kan sturen. 
 

 
Welkom bij de activiteiten van vorming en toerusting!  

Symboliek in de Matthäus Passion van Johann Sebastiaan Bach. 
In de veertigdagen tijd (Lijdenstijd) zijn er talloze uitvoeringen van de Matthäus Passion van J.S. Bach. Het 
is niet nodig om achtergrondkennis van het stuk te hebben om ervan te kunnen genieten; extra informatie 

kan de luisterervaring  wel verdiepen. Daarom verzorgt musicoloog en dirigent Hans Algra, 
op uitnodiging van V&T, een lezing waarin hij ingaat op de compositiestijl en –genres, de rol 
van de solisten en de rol van de koren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan symboliek 
die Bach in zijn de Matthäus Passion heeft verwerkt.  Uiteraard wordt de lezing geïllustreerd 

met beeldmateriaal en geluidsfragmenten. 
 
Waar en wanneer:  
plaats:     de Schutse, Vaart Zuidzijde 74, Appelscha (ingang aan de achterkant) 
wanneer: vrijdagavond 5 april aanvang:  19.30 uur  
entree:     collecte bij de uitgang. 
 

Bij de bloemschikking van 31 maart:  

De verloren zoon is terug en laten we feest vieren..  

De 8 flessen worden in de achthoek geplaatst. De vorm wordt versterkt door groene takken.                

In de flessen plaatsen we bloesemtakken die al bloeien.  

Een nieuw begin!  


