8 mei 2022. Nr. 640
In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd
‘Mijn ziel maakt groot de Heer’
(Lukas 1, 46-55). Hierin maakt zij
duidelijk wat voor haar het
allerbelangrijkste is. Dat God naar
ons omziet. Dat heeft hij niet alleen
naar haar gedaan, maar ook naar
Abraham en zijn nageslacht en hij zal
dat blijven doen, naar ons allemaal.

Het is vandaag moederdag.
In de bijbel horen we regelmatig
over moeders.
Vaak is er sprake van
onvruchtbaarheid, en van één
wordt gezegd dat ze maagd is.
Dat is Maria, de moeder bij
uitstek. Zij heeft dat prachtige
lied gezongen, het Magnificat.

Medewerkers in deze dienst
Voorganger:
Ambtsdragers:

Lector:
Organist:

ds. Christiaan Ravensbergen
Wil Renaud, Irene Hooij,
Roelof van Eerde,
Eddie Zwart, Jaap Andrea,
To Vooren
Irene Hooij
Wouter Feenstra

Gastvrouw:
Kindernevendienst:
Beeldbewerking:
Camerabediening:
Koffie:
Koster:

Cora Wester
Jannine Luijt
Anton Boot
Marijn Zwart
Wallie en Lummie Peelen
Volker Renaud

Orde van dienst
Zingen: psalm 33: 1 en 2, psalm 33: 8, lied 654: 1, Kinderlied (samen in het licht)
1e Schriftlezing: Genesis 25: 19 – 28, zingen lied 157a: 1 en 2
2e Schriftlezing: Lukas 1: 46 – 58, zingen lied 157a: 3 en 4
Prediking en orgelspel
Zingen: lied 864: 1, 2 en 5
Maaltijd van de Heer, zingen: Al wat ademt moet nu zwijgen (melodie lied 1008), lied 405: 4,
slotlied 657: 1 en 4

Waarvoor wij geld geven: 1e collecte: Stichting Present, de Blijfgroep
Als diaconie zijn we al aan het vooruitdenken wat betreft de komende maanden,
met betrekking tot de Blijfgroep. Wanneer er een uitje wordt georganiseerd voor
de kinderen van de Blijfgroep in de meivakantie, willen wij hier financieel aan
bijdragen. Eventueel wordt het een gezamenlijk dagje weg van ‘onze’ jeugdige
kerkgangers samen met de ‘Blijfkinderen’. Hier wordt nog verder over nagedacht
en hoort u t.z.t. meer van. Ook staan de zgn. ‘vakantietassen’ weer op de
agenda, deze goedgevulde tassen met allerlei vakantie-items voor de kinderen,
werden vorig jaar enthousiast ontvangen. Een goede reden om ze dit jaar weer te
overhandigen…
De 2e collecte is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten

Diaconale collecte
Bankrekening NL 96 INGB 00051 574 31
Diaconie Protestantse gemeente te Wormerveer

Collecte ter ondersteuning van onze
Kerkelijke activiteiten
Bankrekening NL 17 INGB 00061 816 21
Protestantse gemeente te Wormerveer

Onze zieken:
Mevr. Yvonne van Bochum ligt in hospice De Schelp in Krommenie.
Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op
de website (menu: pastoraat) in het item: “Laat eens wat van u horen”.
Wij wensen alle (langdurige) zieken 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 Hans Boerma tel: 6213893
De bloemen van zondag zijn met de hartelijke groeten gegaan naar mevr. Pien Minnesma,
Overleden
Op 20 april is mevrouw C.M. van der Koelen – Thoma overleden.
Komende dagen jarig
Op 14 mei: mevr. M.J. Schneider – Bles.
En alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op
de weg die voor u ligt.
Sport en speldagen in Wormerveer
Dit jaar kunnen we gelukkig , na twee jaar, weer drie middagen organiseren, voor de jeugd van
Wormerveer en omstreken. En wel op: ma. di. wo., 18, 19 en 20 juli
Ook dit jaar willen we weer de speurtocht door Wormerveer houden, maar ook het schminken, de
zeskampspelletjes en het dansen niet vergeten.
Het bij elkaar zijn van kinderen, hun ouders en grootouders is een belangrijk onderdeel van het evenement
(mensen met elkaar verbinden).
Komen jullie weer helpen om het tot een succes te laten worden?
Zonder jullie “jeugdige” inzet kunnen we het niet!!
Wij zien er weer naar uit. Op 28 juni komen we bij elkaar om met jullie, als medewerkers van dit spektakel,
de puntjes op de i te zetten. Tot dan.
Namens de organisatie groep van de gezamenlijke kerken.
Graag voor deelname opgeven bij Tineke Andrea 0620100013.
Agenda:
Maandag

Woensdag
Zondag

09 mei 10.00 uur Wandelen. Georganiseerd door de gezamenlijke kerken van
Wormerveer. Verzamelen op het plein van de VEG
19.30 uur Repetitie cantorij in de Kosterij
11 mei 10.30 uur De Nieuwe Steeg in de Kosterij
15 mei 10.00 uur Dienst, voorganger ds. Leon Rasser

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar:
kerkplus@pknwormerveer.nl

