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4e lijdenszondag         19 maart. Nr. 686 
 

 
 
Vanmorgen gaat het er over hoe Jezus de jongeling van Naïn opwekt uit 
de doden.( Lukas 7: 11 – 17) 
Het verhaal herinnert aan een fragment uit 1 kon 17. 
Ook dat wordt gelezen. 
 
 
 
 

 

Medewerkers in de dienst  
Voorganger:  Pastor Piet Meijer 
Ambtsdrager: Lummie Peelen 
 Jaap Andrea 
Lector: Wil Renaud 
Organist :  Jacob Wakker 
Kindernevendienst:  Wendy Meeth 
 

Gastvrouw : Ineke Jansen 
Beeldbewerking: Hans Jobse 
Camerabediening:  Marijn Zwart 
Koffie:  Luit Jan en Irene Hooij 
Koster:  Volker Renaud 
 

 

Orde van dienst:  
Zingen: psalm 139: 4 en 6, psalm 56: 3 en 4, lied 281: 1 t/m 5, Projectlied 
1e Schriftlezing: 1 Koningen 17: 17–24, zingen lied 869: 1, 3 en 4 
2e Schriftlezing: Lukas 7: 11–17, HSV, psalm 30: 1, 4 en 5 
Prediking en orgelspel 
Zingen: lied 908: 1, 3, 5 en 6, slotlied 756: 1 t/m 8 
 
 

Waarvoor wij geld geven: 1e collecte: Kledingbank Zaanstad 

Kledingbank Zaanstad geeft herbruikbare kleding en schoeisel aan 

mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen 

betalen. 

Steeds meer mensen in Nederland verkeren in financiële 
moeilijkheden als gevolg van ziekte, overlijden van de kostwinner, 
echtscheiding, verslavingen, werkloosheid of een faillissement. Ze 
kunnen zichzelf niet meer van kleding en/of schoeisel voorzien. Dit is 

een van de redenen waarom de Kledingbank in Zaanstad is gestart. Op deze manier willen zij 
een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in de regio Zaanstreek-Waterland.  
Het adres is Inzet 108 te Wormerveer (industrieterrein Molletjesveer) 

 
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 19 maart 2023 
Johannes 9:1-39 
Open je ogen 
Jezus geneest iemand die al vanaf zijn geboorte blind is. De omstanders 
kunnen hun ogen niet geloven: is dat echt die man die blind was? Sommigen 
zeggen dat hij het niet kan zijn, maar dat hij er wel op lijkt. Een paar farizeeën 
zeggen dat Jezus niet van God kan komen, omdat hij dit op sabbat gedaan 
heeft. 
 
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 12 maart zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar  
mevr. G. Blonk-van Apeldoorn, Adema van Scheltemastraat 2, 1521 MN  Wormerveer 
 
Komende dagen jarig: 
Alle gemeenteleden die deze week jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen 
toegewenst op de weg die voor u ligt.  
 
Jubileum 
De heer Edward Tas en mevr. Esther ter Velde zijn op 27 maart 25 jaar getrouwd. 
Hun adres is, Karnemelkspad 10, 1521 DV  Wormerveer. Wij feliciteren hen van harte met 
dit jubileum en wensen hen een fijne dag met kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. 
 
Gemeenteavond 
Volgens planning zou er a.s. donderdag 23 maart een gemeenteavond worden gehouden. 
Die is verplaatst naar dinsdag 30 mei. We praten dan over wat een eventuele nieuwe 
dominee in zijn of haar mars moet hebben. Waar moeten de prioriteiten komen te liggen. 
Wat vinden wij het belangrijkst voor die persoon. Welke opdracht krijgt een nog samen te 
stellen beroepingscommissie mee. De zoektocht naar een nieuwe dominee kan daarna 
van start gaan. 
 
Concert met liturgische zangen en Oekraïense volksmuziek 
Op dinsdag 21 maart 2023 geeft Byzantijns koor Indrik een concert in de 
Maria Magdalena Kerk te Wormer (Dorpsstraat 351, Wormer, 19.30 uur). Dit 
koor is gespecialiseerd in het zingen van gezangen volgens Byzantijnse 
(Oosters-orthodoxe) ritus. Volgens die traditie wordt uitsluitend a capella 
gezongen omdat alleen de menselijke stem in staat is God te prijzen. Het 
koor zal naast liturgische gezangen ook Oekraïense volksmuziek laten horen. Dit concert is 

het slot van drie avonden over de Oosters-orthodoxe kerk in Rusland en 
Oekraïne, georganiseerd door ds. Bart Vijfvinkel en ds. Christiaan 
Ravensbergen van de Protestantse gemeenten van Wormer en 
Wormerveer. Het belooft een bijzondere avond te worden. Iedereen is 
van harte welkom. De toegang is vrij.   
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Goede Vrijdag in beelden 
Op donderdag 23 maart 2023 is iedereen van harte welkom in de 
Kosterij (19.30 uur). Dan gaan we met elkaar in gesprek over het verhaal 
van het lijden van Jezus. Dat verhaal zal in de dienst op Goede Vrijdag 
niet alleen klinken, maar ook getoond worden. In deze dienst willen we 
namelijk gebruik maken van beelden.  Wie zelf een afbeelding bezit of 
gemaakt heeft (een schilderij, beeld, foto, tekening, of iets anders), die 
wordt bij deze gevraagd om dit voorwerp mee te nemen naar de Kosterij. 
Meer informatie is te verkrijgen bij Tineke Andrea of ds. Christiaan 
Ravensbergen 

 
Zincafé Kogerkerk 24 maart 2023 
Slavernijverleden en identiteitsdenken 
 
 
De laatste jaren is het inzicht ontstaan dat de zgn. Gouden Eeuw mede kon ontstaan door anderen - met name in 
Suriname en op de Antillen - tot slaaf te maken. Tegelijkertijd ontstond het bewustzijn dat overal in de haarvaten 
van onze samenleving min of meer latent racisme aanwezig is.  
 
Eind vorig jaar heeft de regering excuses aangeboden voor de rol van Nederland bij de slavernij. Premier Rutte 
benadrukte daarbij dat met deze excuses geen punt, maar een komma wordt gezet. 
In dit Zincafé gaat het over de vraag, wat achter die komma moet volgen. En in hoeverre speelt bij discriminatie 
en racisme een rol dat vandaag de dag mensen steeds meer de neiging hebben te benadrukken wat hen 
onderscheidt van anderen?  
 
            én dochter van de eerste president van Suriname - deskundig en persoonlijk betrokken bij dit onderwerp.  
 
Zij pleit voor een spiritueel proces, naar voorbeeld van de Waarheid- en verzoeningscommissie in Zuid-Afrika. 
Excuses zijn volgens haar slechts een stap naar het uiteindelijke doel, nl. verzoening onder alle Nederlanders. 
Het gaat volgens haar daarbij niet om de schuldvraag maar om vragen als: word ik gezien? Mag ik er zijn? Mag 
mijn verleden er zijn? Deze vragen gelden voor de nazaten van de tot slaaf gemaakten, die zich afvragen of de 
pijn van hun voorouders wordt gezien en die aanlopen tegen racisme en discriminatie. En zij gelden ook voor hen 
die al generaties hier wonen en zich afvragen of zij nog wel trots mogen zijn op hun land en bang zijn dat hun dat 
wordt afgenomen.  
Wie zouden bij een dergelijk proces aan tafel moeten zitten? En kunnen de kerken - landelijk en lokaal - een rol 
kunnen spelen in dit proces? 
 
Na de inleiding van Kathleen Ferrier is er gelegenheid voor vragen en gesprek, onder leiding van gastheer Jaap 
van Kampen.  
Plaats: Kogerkerk, Kerkstraat 14, Koog aan de Zaan. 
Aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur. Toegang vrij; na afloop collecte ter bestrijding van de onkosten.  

 

Agenda 
Maandag 20 maart 13.30 uur Vrouwengespreksgroep 
  19.30 uur Repetitie cantorij 
Woensdag 22 maart 10.00 uur De Nieuwe Steeg in de Kosterij 
Donderdag 23 maart 19.30 uur bespreking “Goede Vrijdag in beelden” 
Vrijdag 24 maart 19.00 uur Zincafé Kogerkerk, Slavernijverleden en identiteitsdenken 

Zondag 26 maart 10.00 uur Dienst, ds. R. J. Bakker 
 

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar: 

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

 


