Zondag 5 april 2020. Nr. 531.
Palmpasen
Het is vandaag Palmpasen.
Dat is het begin van de stille
of goede week. Wij leven op
dit moment in een bijzondere
tijd. Het gaat niet goed met
deze wereld. Het coronavirus
is onder ons en niemand
weet hoe lang het allemaal zal gaan

duren. In de kerk weten we wat
wachten is. Daar gaat het over in
deze stille week. Waken en bidden.
Vandaag staan we aan het begin van
de goede week. Het is Palmpasen.
De naam van deze zondag vertelt het
al. Er komt een einde aan deze
week. Het zal Pasen worden.

Overzicht van de diensten
In de komende week zullen de volgende diensten in onze kerk plaatsvinden.
U kunt deze op afstand (online) meemaken. Vanaf Goede Vrijdag zijn er ook beelden
beschikbaar.
Orde van dienst voor Palmzondag (5 april, 10.00 u.)
• Orgelspel: melodie lied 440 (Ga, stillen in den lande)
• Welkom en aansteken kaarsen
• Woorden uit de Bijbel: Matteüs 21: 1-11
• Korte overdenking
• Orgelspel: melodie lied 558 (Jezus, om uw lijden groot)
• Gebed en zegen
• Orgelspel: melodie lied 556 (Alles wat over ons geschreven is)
Witte Donderdag (9 april 20, 19.30 u.)
• Orgelspel: melodie lied 67 (God zij ons gunstig en genadig)
• Welkom en aansteken kaarsen
• Woorden uit de Bijbel: Matteüs 26: 20-30
• Korte overdenking
• Muziek: melodie lied 388 (Voor ieder van ons een plaats aan de tafel)
• Gebed en zegen
• Orgelspel: melodie lied 180 uit vorige Liedboek (Getsémane, die nacht moest
eenmaal komen)
Goede Vrijdag (10 april,19.30 u.)
• Orgelspel: melodie lied 177 uit vorige Liedboek (Leer mij, o Heer, uw lijden recht
betrachten)
• Welkom en aansteken kaarsen
• Woorden uit de Bijbel: Lucas 23: 33-49
• Korte overdenking
• Orgelspel: melodie lied 576b (O hoofd vol bloed en wonden)
• Gebed en zegen
• Orgelspel: melodie lied 571 (In stille nacht houdt Hij de wacht)
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Stille Zaterdag
11 april 22.00 u.)
Informatie in de volgende KerkPlus
Pasen
12 april 10.00 u.
Informatie in de volgende KerkPlus

Hoe kunt u live en achteraf de diensten meemaken?
Onze gemeente is sinds deze week niet meer aangesloten op www.kerkomroep.nl, maar
op www.kerkdienstgemist.nl. Vanaf Goede Vrijdag is de dienst niet alleen te horen, maar
ook te bekijken. Dat doet u via www.kerkdienstgemist.nl (zoek: Wormerveer). Voor de
tablet of de smartphone is hiervoor de gratis app “kerkdienst gemist” beschikbaar. Deze is
te vinden via de App-store of de Play Store:

De diensten zijn ook achteraf te beluisteren via de website van onze kerk
(www.pknwormerveer.nl). In het menu (links op het scherm) vindt u het onderdeel
‘kerkdienst’. Daar vindt u iedere week ook KerkPlus met daarin de orde van dienst.
Zo kan iedereen op afstand de dienst in onze eigen kerk meebeleven. We zijn dan met
elkaar verbonden op een moment in de week waarop dat in gewone tijden ook zo was.
Dat heeft iets geruststellends. Zo houden wij vast aan dat wat goed is.
Wanneer u besluit om de dienst thuis mee te beleven is het een mooi idee om van
tevoren een kaars neer te zetten. Op het moment dat de kaarsen op de tafel in de kerk
aangestoken worden, kunt u dan ook een kaars aansteken. Zo zijn wij door het licht van de
Paaskaars, het licht van Christus, met elkaar verbonden.

Een teken van leven
Door technische problemen staat er deze week geen nieuw filmpje met een teken van leven op
de website. Volgende week wordt dat goedgemaakt. De filmbeelden van vorige week zijn nog
steeds te zien: http://www.pknwormerveer.nl/pkn/index.php. Een teken van leven helpt om de
moed erin te houden. Dat is belangrijk, juist in deze tijd.
Pasen met de kinderen
Op Paasmorgen vindt traditiegetrouw de afsluiting van het
kindernevendienstproject plaats. Dat is dit jaar helaas niet mogelijk. Maar de korte
dienst die in onze kerk gehouden wordt, zal wel speciaal gericht zijn op de
kinderen.
In de ‘preek’ zal dominee Christiaan Ravensbergen in gesprek gaan met de
kinderen. Die kinderen kunnen er nu natuurlijk niet bij zijn. Daarom zal de dominee
net doen alsof zij erbij zijn. Daar heeft hij nog wel iets voor nodig, namelijk een selfie van ieder
kind uit de gemeente. Daarom het verzoek aan alle kinderen (of hun ouders) om een selfie aan
de dominee op te sturen. Dat kan naar zijn mobiele telefoon: 06-38545779.
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Hoopvolle, troostende en inspirerende teksten
In KerkPlus is in deze bijzonder tijd ruimte voor inspirerende teksten. Omdat deze week ons
kerkblad Kerknieuws verschijnt, zullen we ons hier moeten beperken. Maar ik wil u de bijdrage
van Riet Noort niet onthouden. Zij heeft het gebed en de zegen van de paus voor de stad en de
wereld (urbi et orbi) een paar keer bekeken en was erg onder de indruk.
Zij schrijft hierover: ‘De rust die hiervan uitgaat en de prachtige preek van de paus heeft me ook
nu weer geraakt en bemoedigd.’
Iedereen kan deze uitzending op de computer, tablet of telefoon bekijken via NPO Start (zoek
met ‘Urbi et Orbi Extra’ 27 maart 2020).
Gebedsmateriaal
Voorgangers van verschillende kerken uit de Zaanstreek bieden iedere dag nieuw materiaal aan
voor een persoonlijk gebedsmoment: https://www.zaansekerken.nl/dagelijks-gebedsmoment.
Zoekt u af en toe naar woorden om te bidden in deze tijd van corona, dan is er een speciaal
gebedenboekje beschikbaar:
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/gebeden-in-een-tijd-van-corona-1 .
Bovendien zijn er mensen uit onze eigen gemeente die zich beschikbaar hebben gesteld voor
telefonisch contact en gebed. Op deze manier willen zij iets betekenen voor anderen. Wie daar
gebruik van wil maken, dan kan contact met mij opnemen.
Ds. Christiaan Ravensbergen
Klokken van troost en hoop
Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te
verspreiden, worden in heel Nederland op woensdag tussen 19.00 en 19.15 uur de
kerkklokken geluid. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar
verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot
gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag
inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
Beschikbaarheid in de coronatijd
In deze tijd van sociale onthouding is het niet de bedoeling om bij elkaar langs te gaan. Dat
doen we dan ook niet. Ik ga zelf ook niet naar mensen toe, behalve als er een dringende reden
is. Die kan er namelijk zijn. Als predikant mag ik dan bijvoorbeeld het verpleeghuis binnengaan.
De minister van justitie heeft namelijk laten weten dat een predikant een vitaal beroep heeft. Als
iemand op sterven ligt of een bepaalde situatie vraagt om een zielzorger, dan kan ik gelukkig
aanwezig zijn. De huidige maatregelen van de overheid duren tot en met 31 mei. Het leek me
goed dat u dit weet. Voor iedereen ben ik natuurlijk altijd bereikbaar en beschikbaar via de
telefoon, app of e-mail: 06-38545779; predikant@pknwormerveer.nl.
Ds. Christiaan Ravensbergen
Paasmorgen: kerkdienst op RTV-NH
Op Paasmorgen wordt door RTV-NH een dienst uitgezonden vanuit de Ruïnekerk in Bergen,
met professionele muzikanten als Britta Maria (zang) en Maurits Fondse (piano). Voorgangers
zijn de plaatselijke predikant Engele Wijnsma en classispredikant Peter Verhoeff. Te volgen via
kanaal 707 (Ziggo) of kanaal 509 (KPN). Om plaatselijke diensten niet in de wielen te rijden
begint de dienst om 11 u.
KerkPlus wordt elke week digitaal verstuurd naar inmiddels 120 gemeenteleden en
andere geïnteresseerden. Deze extra editie wordt ook deze week – samen met ons
kerkblad - bezorgd bij gemeenteleden die geen (gratis) abonnee op KerkPlus
hebben. Als u het blad voortaan wekelijks – en gratis - wilt ontvangen kunt u zich via
een e-mail melden bij gvandongen@planet.nl
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Omzien naar elkaar
Mensen laten weten graag iets te doen voor een ander die de deur niet uit kan: boodschappen,
een klusje, iemand bellen voor wie het anders wel erg stil wordt. Dat is goed om te zien.
Bent u kwetsbaar, ziek of al wat ouder en hebt u ergens hulp bij nodig? Laat het weten. Hebt u
wel tijd om wat voor een ander te doen? Laat het ook weten.
U kunt hiervoor terecht bij:
- Annemiek den Hertog (06-43008146; annemiekbeth@gmail.com)
- Tineke Andrea (075-6211895; j.andrea1a@upcmail.nl)
Bovendien zijn er allerlei burgerinitiatieven zoals www.nietalleen.nl en
www.zaankantersvoorelkaar.nl/coronahulp.
Onze zieken:
De heer Ton Aarbodem kampt met gezondheidsklachten, is een dag in het ZMC
geweest voor nader onderzoek en mocht, voorzien van diverse medicaties,
weer naar huis
Wij wensen hem en allen die al langer ziek zijn, Gods nabijheid en steun toe.
Ook voor wie hen verzorgen: sterkte en geduld gewenst.
Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan
coördinator pastoraat Annemieke den Hertog (tel. 6282119).
➢ Het boeket, dat anders in de kerk zou hebben gestaan, is – op gepaste afstand – met
een hartelijke groet namens ons allen, overhandigd aan de heer Rien Ridder,
Vinkenstraat 146.
80+ en deze week jarig
Voortaan zullen in KerkPlus de verjaardagen worden vermeld van woensdag tot en met
dinsdag. Dit met het oog op de bezorgtijden van Post.nl
Waarvoor wij geven: Stichting de Opkikker
We geven gezinnen met een ziek kind de kracht om door te gaan.
Al vanaf 1995 organiseren wij Opkikkerdagen voor gezinnen met een ziek kind,
waarin we door middel van heel veel activiteiten de zorgen van ieder gezinslid
volledig naar de achtergrond laten verdwijnen. Deze activiteiten zijn talloos en
breed. Niets is ons te gek, alles kan. Vliegen in een helikopter, rijden in een
raceauto; de als prinses of piraat verkleedde kinderen en hun familieleden, worden een hele
dag in de watten gelegd. We helpen zo duizenden gezinnen, waarbij diezelfde hulp
toegesneden is op de individuele gezinssituatie.
❖ U kunt voor bovenstaand doel uw gift apart overmaken naar onze diaconie. Ook kunt
u besluiten om het bedrag dat u anders voor de komende 4 diaconale collecten zou
hebben gegeven in één keer over te maken. Onze diaconie verdeelt dan dit bedrag
volgens de verhouding die normaal gesproken voor de afzonderlijke doelen geldt.
Het rekeningnummer van de diaconie is NL96INGB0005157431 ten name van Diaconie
Protestantse Gemeente te Wormerveer, onder vermelding van “Diaconale collectes”.

Tips voor thuis:
•

•

Het Nederlandse Bijbelgenootschap geeft gratis Bijbelse boekjes weg voor de Paastijd.
Nu vanwege de Corona veel kinderen thuis zitten, kunnen de kinderen uitgaves van de
Samenleesbijbel krijgen. Voor volwassenen is er een Psalmboek ter bemoediging. Meer
hierover via: www.bijbelgenootschap.nl .
Test uw Bijbelkennis. Beterbijbel.nl verstuurt dagelijks een gratis test voor wie haar/zijn
kennis van de Bijbel wil testen en vergroten. Aanmelden bij www.beterbijbel.nl

Tekst en tips voor Kerk Plus uiterlijk vrijdagavond 6 u. (en liefst eerder) naar
Ger van Dongen: gvandongen@planet.nl / tel. 6285628.
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