
 

 

            Zondag 8 maart 2020 -  2e zondag veertigdagentijd     

                       Liturgische kleur: paars 

  
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Ds.     J.S. Kortleve   
Mw.   Jannie Oostingh  
Dhr.   Dirk Jan van der Zee  
Dhr.   Henk Oosterhuis     
Dhr.   Douwe Dijkstra   
Dhr.   Bert van der Meer    
Dhr.   Mw. Willem & Ietje Kramer    
Dhr.   Herman Klink  
Dhr.   Bauke Sjoerdstra  

  
Orde van dienst 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Moment van stilte en drempelgebed 
 
 
Zingen: Lied 207 : 1 – 4  “De trouw en goedheid van de Heer”   
Begroeting 
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” 
  
voorganger:    Genade voor jullie en vrede van God onze Vader, 
     door Jezus Christus onze Heer 

          iinn  ddee  ggeemmeeeennsscchhaapp  mmeett  GGooddss  hheeiilliiggee  GGeeeesstt  ––  aammeenn..  
 
 Gebed  
 
Zingen: Lied 281 : 7, 8, 9 en 10 “”Gij hebt uw woord gestand gedaan”   
 
Gebed 
 
Zingen: Lied 841 : 1 en 2 “Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?”  
 
Evangelielezing: 2 Korintiërs 5 : 14 – 17  
Zingen: Lied 909 : 1 “Wat God doet, dat is wel gedaan, zijn wil is wijs en heilig” 
 
Tweede lezing:  Matteüs 17 : 1 – 20   
Zingen: Lied 909 : 2 “Wat God doet, dat is wel gedaan, Hij is mijn licht en leven”  
 
Verkondiging  
Zingen: Lied 542 : 1, 3 en 4 “God roept de mens op weg te gaan, zijn leven is een reis” 
 
Berichten uit de gemeente:  
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven,  
voor Diaconie en kerk 
Uitgangscollecte: Werelddiaconaat, Kerk in Actie   



  
Zingen: Lied 538 : 1 en 4 “Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd “ 
Zegen, besloten met gezongen: Amen, amen, amen”  
 
Kerken zetten een stap naar buiten. 
 
Hoe kunnen we het Evangelie delen met mensen die niet meer in de kerk komen? 
Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten en gaan naar de mensen toe 
met nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving. 
In een café Bijbelverhalen bespreken; een kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die 
samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk 
van jongeren…het kan allemaal. Een pioniersplek kan van start gaan in een nieuwbouwwijk 
en ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) 
in de kerk komen. Pioniers vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waar de 
boodschap van het Evangelie op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn 
meer dan honderd pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. 
 
De uitgangscollecte van vandaag  is voor dit doel van KIA bestemd. 
 
Uitgangscollecte 15 maart a.s. 
 
De helft van de 12 miljoen Zuid-Soedanezen is  afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Twee 
derde deel van de bevolking in Zuid-Soedan heeft te kampen met ernstige voedseltekorten. 
Kinderen, jongeren en vrouwen zijn vooral de dupe. Miljoenen vrouwen en meisjes in de getroffen 
gebieden staan bloot aan seksueel geweld. Op een groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn 
vluchtelingenkampen ingericht. Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige 
landen Oeganda, Kenia en Ethiopië. Door het aanhoudende geweld zijn in grote delen van Zuid-
Soedan akkers niet bewerkt. 

Hulp via internationaal kerkelijk netwerk 

Door de conflicten is het onveilig om hulp te bieden. Via het internationaal kerkelijk netwerk ACT 
Alliance, Action by Churches Together, en via Zuid-Soedanese kerkelijke organisaties kan Kerk in 
Actie kwetsbare mensen tóch hulp bieden in deze moeilijke situatie. Zo helpt de Episcopaalse kerk 
van Zuid-Soedan boeren en boerinnen bij het produceren van dagelijks voedsel voor hun gezinnen. 
De kerk verstrekt gereedschap en goed zaaizaad. Ook geeft ze training in zeep maken, waardoor 
vrouwen een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. 

 
   Napraten? Ontmoeting?    
   Dat kan in de grote zaal daar staat koffie en thee klaar!  
   Hartelijk welkom!  
 
    

                      Brievenactie   maart  2020 voor : 
 
** ASER MOHAMED, scholier(17 jr.), kreeg nog 10 jaar CEL!!, EGYPTE: 
Als 14-jarige werd hij gepakt door de veiligheidsdienst omdat hij verdacht werd van z.g.n. 
betrokkenheid bij een aanslag in Caïro. De eerste 34 dagen was er geen contact met familie en/of 
advocaat. Onder marteling deed hij de z.g.n. 'bekentenis'. 
 
**  DICHTERSGROEP, 'PEACOCK GENERATION',(6 leden) vast, MYANMAR: 
Ze zijn opgepakt voor een satirisch optreden waarin ze kritiek uitten op het Myanmarese leger.                
Ze zitten straffen uit van anderhalf tot tweeënhalf jaar. 
                                   (Meer informatie bij de brieven in de hal.) 
 
Amnesty verzoekt ons de VERZENDKLARE brieven naar de autoriteiten van beide landen te sturen. 
STEUN MENSENRECHTEN! DOE MEE. HET HELPT !  
                 
                                                                   


