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2e lijdenszondag         5 maart. Nr. 684 
 
Allemaal zijn wij op reis door 
het grote leven. Bij de aanvang 
van die reis krijgen we van 
onze ouders, van onze 
grootouders, van de juf en de 
meester op school, van goede 
vrienden, etc. goede raad en 
kennis mee om verantwoord 
die levensreis te maken. Maar 
eenmaal zelfstandig als 
volwassene nemen we alleen 
mee wat ons past en wat we 
echt denken nodig te hebben.  

Wat ons niet past nemen we niet 
mee. Maar wat we te allen tijde in 
onze reisbagage levenslang niet 
uit onze bagage moeten halen is 
de kennis van goed en kwaad. 
Daaruit halen we o.m. de normen 
en waarden die ons helpen bij 
onze besluiten om het leven 
leefbaar te maken. Aan de hand 
van onze lezingen van vandaag 
denken we hierover na. U allen 
alvast een goede dienst  

 toegewenst.  
Drs. H.J. Boon 

 
Medewerkers in de dienst  
Voorganger:  drs. Co Boon 
Ambtsdragers: Roelof van Eerde 
 Jaap Jenema 
Lector: Volker Renaud 
Organist :  Klaas Arend Booij 
Kindernevendienst:  Esther Boot 
 

Gastvrouw : Iep van Dongen 
Beeldbewerking: Anton Boot 
Camerabediening:  Anniek Bakker 
Koffie:  Arina Jobse 
 Annie Woudstra 
Koster:  Han Eelman 
 

Orde van dienst:  
Zingen: lied 25a, lied 275: 1, 2 en 3, lied 275: 4 en 5,lied 213: 1 t/m 5 (vs. 2 door vr, vs 4 door m.)    
 Projectlied  
Schriftlezingen: Genesis 3:  13-19 
 Matteüs 6:  19-23 
 Matteüs 17: 1-9 
Zingen: lied 720 
Prediking en orgelspel 
Zingen: lied 1016, lied 542 1 t/m 4 
 
Waarvoor wij geld geven: 1e collecte Biddagcollecte, boerinnen in Ghana  

Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de 
landbouw rond te komen, terwijl dat wel de belangrijkste bron van 
inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen 
proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door 
kariténoten te verzamelen en te verwerken tot boter. De 
Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo efficiënt 
mogelijk te doen. Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede 

samenwerking de beste prijs voor hun noten krijgen. 
 
2e collecte is bestemd voor de kerkelijke activiteiten in onze gemeente 
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Diaconale collecte 

 

NL 96 INGB 0005 1574 31 

Diaconie Protestantse gemeente 

te Wormerveer 

Collecte Kerkelijke 

activiteiten 

NL 17 INGB 0006 1816 21 

Protestantse gemeente te 

Wormerveer 

 

 

Bij de zondagen in de veertigdagentijd:  
Zondag 5 maart 2023 
Matteüs 17:1-9 
Straal jij al een beetje? 
Jezus gaat met drie leerlingen een hoge berg op. Jezus gaat er anders uit 
zien: zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht. 
Mozes en Elia verschijnen aan hem en er klinkt een stem uit de hemel: ‘Dit is 
mijn geliefde zoon, in hem vind Ik vreugde.’ 
 
Komende dagen jarig: 
Op 10 maart, mevr. A. Peijs- de Jong. 
Op 12 maart, mevr. A. A. Bouma. 
Op 12 maart, mevr. H. Rovers- de Wit. 
Alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen 
toegewenst op de weg die voor u ligt.  
 
Onze zieken: 

De heer Ger van Dongen en mevr. G. Blonk zijn beide deze week thuis 
gekomen. Wat een goede berichten. 
Op dit moment verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. 
Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingshuis. 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 26 februari zijn met een hartelijke groet gegaan naar Mevr. Gré Bogdan. 
 
Inspiratiekalender Wormerveer 

 
 
 
 
 
 

De eerste pagina van de Inspiratiekalender Wormerveer heeft u verleden week zondag 
gekregen.  De komende vijf zondagen van de Veertigdagentijd krijgt u een volgend blad 
uitgereikt. Wanneer het Pasen is, dan heeft iedereen een kalender van twaalf pagina’s met 
inspirerende teksten, aangedragen door mensen uit onze eigen gemeente.  
Bij deze de oproep om teksten aan te leveren. Dat kan een gedicht zijn, een couplet van een 
lied, een kort verhaal, een spreuk, of wat al niet meer. Voor de komende weken hebben wij 
namelijk nog wel wat teksten nodig. U kunt uw bijdrage inleveren bij Hans Boerma 
(Koekoekstraat 10, j_boerma@tele2.nl) of Tineke Andrea (Molletjesveer 1-A, 
j.andrea1a@upcmail.nl). Wij hopen op veel mooie bijdragen!  
Tineke Andrea, Ger Bakker, Hans Boerma, Wallie Peelen en ds. Christiaan Ravensbergen. 
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Drie ringactiviteiten  
 

Avond in de Nieuwe Kerk Wormer,  
Dinsdag 7 maart om 19.30 uur  
Ds. Bart Vijfvinkel en ds. Christiaan Ravensbergen 

Oosters-orthodoxie in Oekraïne en Rusland  
Na de inleiding van ds. Bart Vijfvinkel over de (religieuze) 
geschiedenis van Oekraïne en Rusland gaat ds. Christiaan 
Ravensbergen op dinsdag 7 maart 2023 in op de beleving 
van het orthodoxe geloof. Deze avond vindt plaats in de 
Nieuwe Kerk te Wormer en begint om 19.30 uur. We 
maken op deze avond kennis met de rijkdom van de 
Oosters-orthodoxe liturgie, waarin iconen bijvoorbeeld een 
belangrijke rol spelen. Van harte welkom! 
 

 
Woensdag 8 maart  
De kunst van het ouder worden 

Op 5 oktober 2022 was de eerste bijeenkomst van het seizoen `22 -`23 
waaraan deelnemers vanuit de hele Zaanstreek deelnamen. De tweede 
bijeenkomst van het seizoen heeft als thema: Voltooid leven. Ook als u 
niet eerder deelnam: van harte welkom! We staan dan stil bij de meest 
elementaire vragen van ons bestaan: Wat is een goed leven, en 
wanneer is dat voltooid? En hoe gaan we, als individu en als 
samenleving, om met ouderdom en de dood? Voor de pauze kijken we 
naar de korte documentaire Ongeneeslijk oud. Na de pauze gaan we 
hierover in gesprek.  
 
 
 

Plaats: Nieuwe Kerk, Kerkstraat 8, Wormer 
Datum: Woensdag 8 maart 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur 
Opgave:  ds. Cornelis Visser, predikant@pgwestzaan.nl , 06 49726636 
 ds. Bart Vijfvinkel, predikant@pknwormer.nl , 06 19685110 
 
Vrijdag 10 maart: Filmavond: Beasts of the Southern Wild  
Aanvang 19.30 uur in de Kosterij  entrée € 5,- 
Deze film uit 2012 gaat over een jong meisje en haar 
verbeeldingskracht. De zesjarige Hushpuppy maakt met 
haar vader Wink deel uit van een gemeenschap die leeft 
in het deltagebied van de Mississippi, in het zuiden van 
de Verenigde Staten. Wanneer hun nederzetting 
overspoeld wordt door de rivier, moet iedereen 
vertrekken. De alcoholistische vader van Hushpuppy wil 
van geen wijken weten, ook al brengt hij zijn jonge 
dochter daarmee in gevaar. Het meisje fantaseert 
ondertussen over reuzenbisons uit de oertijd. Zij is de 
grote held en het stralende middelpunt van dit aangrijpende en indringende verhaal, waarin 
het gaat over mensen die leven aan de rand van de maatschappij en bij wie het water naar de 
lippen stijgt.  
Het vertonen van deze film is een activiteit van de Ring Zaanstreek.  
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Alpe d’HuZes door Pim en Wendy Meeth 
Afgelopen jaar is ook voor ons weer 
gebleken hoe belangrijk onderzoek 
naar de bestrijding en behandeling van 
de ziekte kanker is. Onderzoek dat 
uitgevoerd wordt met als doel om 
kanker uiteindelijk een chronische 
ziekte te laten zijn. En daar is geld, 

veel geld voor nodig.  
Daarom doen wij in 2023 samen als team mee aan Alpe d’HuZes. Wij gaan op 1 juni 
wandelend de strijd aan met de ‘Hollandse’ berg die 21 bochten telt met als doel zoveel 
mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. En hierbij hebben wij ook jullie steun 
nodig! Wij gaan deze zware en vooral ook emotionele uitdaging aan en voor ons is opgeven 
geen optie!  
Op onze actiepagina vinden jullie meer informatie over het evenement en onze motivatie. 
Tevens kunnen jullie op deze site een donatie doen om ons een financieel duwtje in de rug te 
geven.  
Onze actiepagina is te bereiken via de link 
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/samenoverdemeeth. 
 
 
Agenda 
Maandag 06 maart 13.30 uur Vrouwen gespreksgroep 
  19.30 uur Repetitie cantorij 
Dinsdag 07 maart 19.30 uur De Oosters-orthodoxe liturgie, Nieuwe Kerk Wormer 
Woensdag 08 maart 10.00 uur De Nieuwe Steeg in de Kosterij 
  10.00 uur De kunst van het ouder worden, Nieuwe Kerk Wormer 
Donderdag 09 maart 19.30 uur Bijbelstudie voor verstandelijk beperkten in de Kosterij  
Vrijdag 10 maart 19.30 uur Film Beasts of the Southern Wild, Kosterij 
Zondag 12 maart 10.00 uur Dienst, voorganger ds. Christiaan Ravensbergen 
   In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 
 
 

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar: 

kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud, tel: 075-6289104 

 

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/samenoverdemeeth

