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3e lijdenszondag         12 maart. Nr. 685 
 
Vandaag helaas geen 
Christiaan. Corona heeft hem 
dan toch te pakken gekregen. 
To Vooren heeft de telefoon 
gepakt en het is haar gelukt 
een vervanger te vinden. 
Het is ds. Joke Zuidema uit 
Velserbroek.  
Ze heeft de orde van dienst 
van Christiaan overgenomen.  

Dat is voor de cantorij goed nieuws 
want die hebben dan alle avonden 
niet voor niets gerepeteerd.  
 
Ik vind het dapper van ds. Zuidema 
om deze zondag de maaltijd van de 
Heer met ons te vieren. Wij 
vertrouwen op de zegen die God zal 
zenden over deze dienst. 

 

Medewerkers in de dienst  
Voorganger:  Ds. J. Zuidema 
Ambtsdragers: Hans Jobse, Eddie 
 Zwart, To Vooren, Wil 
 Renaud, Wallie Peelen 
Lector: Naomi Boot 
Organist :  Wouter Feenstra 
Kindernevendienst:  Agnetha Dam Wichers 

Gastvrouw : Arine Jobse 
Beeldbewerking: Jaap Andrea 
Camerabediening:  Henk Bakker 
Koffie:  Lummie en Wallie 
 Peelen 
Koster:  Han Eelman

 

Muzikale medewerking door de Morgenstercantorij o.l.v. Corry van Gorp 
 

Orde van dienst:  
Zingen: Psalm 25: 1, lied 25B, Uw lichtend spoor door de cantorij, projectlied 
1e Schriftlezing: Exodus 17: 1-17 zingen lied 542: 1, 2 en 3 
2e Schriftlezing: Johannes 4: 5-26, zingen lied 542: 4 
Prediking en orgelspel 
Zingen: Veertig dagen lied door de cantorij 
Maaltijd van de Heer 
Lied 270E, door de cantorij Sanctus, lied 407B, O Salutaris en Agnus Dei. 
Slotzang lied 653: 1, 2, 3 en 7 
 

Waarvoor wij geld geven: 1e collecte Timon 

De inzet van vrijwilligers (Goede Buren) is al vanaf het begin 
verweven met het werk van Timon. Ruim 200 mensen 
(individu/gezinnen) die huis en haard opgeven en in de 
woongroepen/bij de noodopvang en andere locaties gaan wonen en 
hun huis openzetten voor de jongeren die er wonen. Jongeren op de 
locaties krijgen professionele hulp, zo’n twee/drie keer per week. 
Maar bij deze ‘Goede Buren’ kunnen ze altijd terecht voor een 

praatje, een oppas, financiële hulp, een uitje, samen eten en samen optrekken. Zo ontstaat 
een sociaal vangnet voor de jongeren die van onschatbare waarde is. Timon is uniek in dit 
concept. Deze activiteiten worden niet gesubsidieerd door de gemeenten. Timon werft geld 
voor de werving, coaching en training van deze vrijwilligers om goed met de jongeren om te 
gaan (zonder dat deze vrijwilligers het dossier van de jongeren kennen).  
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2e collecte is bestemd voor de kerkelijke activiteiten in onze gemeente 
 

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 12 maart 2023 
Johannes 4:5-26 
Bijzondere ontmoeting 
Jezus raakt in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Hij vraagt haar om water, terwijl joden 
normaal niet met Samaritanen omgaan. Jezus vertelt deze vrouw over het levend water. Hij 
maakt haar duidelijk dat hij de Messias is, die komen zou. 
 

Komende dagen jarig: 
Op 16 maart, dhr. W. Bakker. 
Alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen 
toegewenst op de weg die voor u ligt.  
 

Onze zieken: 
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 5 maart zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar dhr. Ger van Dongen. 
 

Taizéviering in de Noorderkerk, zondagmiddag 12 maart 2023. 
Veel mensen zijn bekend met de oecumenische gemeenschap in Taizé in Frankrijk en de 
eigen liedcultuur die hier is ontstaan. De gemeenschap richt zich in het bijzonder op jongeren, 
maar spreekt alle leeftijden aan.  
Deze viering is gebaseerd op de diensten in Taizé: Zingen, Bidden, Bijbel lezen en Stilte. Die 
Stilte staat net als in Taizé centraal. In de stilte is er ruimte om tot je zelf te komen en ook 
ruimte om God te ontmoeten. Zingen doen we uiteraard uit het ruime aanbod Taizéliederen.  
 

Datum: zondagmiddag 12 maart 2023. Locatie: Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, 
in de grote zaal van het bijgebouw. Aanvang: 16.30 uur. 
Informatie bij: Maartje Hoogendoorn-Valk, tel. 075-6160325,  
email: maartjehoogendoorn@hetnet.nl. 
 

Agenda 
Maandag 13 maart 13.30 uur Gebedskring 
  19.30 uur Repetitie cantorij 
Woensdag 15 maart 10.00 uur De Nieuwe Steeg in de Kosterij 
Zondag 19 maart 10.00 uur Dienst, voorganger, Pastor Piet Meijer 
 

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar: 

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

 


