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#blijfinmijnliefde:
dat is het thema van de jaarlijkse
week van gebed voor eenheid. En
een beetje liefde kunnen we goed
gebruiken! Maar liefde kan ook
zomaar cliché worden.

Wat is échte liefde? En wat heeft dat met
geloven te maken? Vanuit 1 Johannes 3
gaan we daarnaar op zoek.
Mark Veurink

Mark Veurink is sinds september 2018 voorganger van CGK Menorah-Zaanstad (een kerk zonder
kerkgebouw: diensten zijn in het Pascal College). In het kader van de week van gebed organiseert
Hart voor Zaanstad een interkerkelijke kanselruil, om Zaanse kerken beter met elkaar bekend te
maken. Deze dienst is onderdeel van deze ruil.
Orde van dienst
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
- Psalm 133: 1, 2 en 3
- Bemoediging en groet
- Aansteken kaarsen
- Gebed
- Schriftlezing: 1 Johannes 3: 11-24
- Lied 653: 1 en 5

Medewerkers in deze dienst
Voorganger:
ds. M. Veurink
Ambtsdrager/
Lector:
Iep van Dongen
Organist:
Dub de Vries
Camerabediening: Henk Bakker

-

Preek
Muziek door orgel
Gedachtenis Roel Hamming
Gebeden
Slotlied 838: 1, 2 en 3
Zegen
Gezongen Amen

Koster: Eddie Zwart
Zangers: Amanda Zwart
Getty Renaud
Volker Renaud
Wil Renaud

Waarvoor wij geld geven/mogen overmaken
De diaconale collecte is bestemd voor: Amnesty International
Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen
die strijden tergen onrecht. In meer dan 150 landen voeren we actie voor
gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Ons werk beschermt en
versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de
vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen
tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Met onze beweging kunnen we een vuist
maken tegen onrecht. We weten waar we een verschil kunnen maken. Dit doen we namelijk al
meer dan 50 jaar.
Diaconie:
NL96INGB0005157431, Diaconie Protestantse Gemeente
Banknummer Kerk: NL17INGB0006181621, Protestantse Gemeente te Wormerveer
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Overleden
Op zondag 10 januari is de heer Roel Hamming overleden. Op zaterdag 16 januari wordt hij vanuit
onze kerk gecremeerd. De afscheidsdienst is te volgen op www.kerkdienstgemist.nl te volgen.
De crematie vindt in besloten kring plaats.
Onze zieken:
Deze week, donderdag 21 januari, wordt Jan Bolder opgenomen in “de Acht Staten.”
Wij wensen Jan en Anneke en alle 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 Annemieke den Hertog (tel. 6282119).
De bloemen van zondag zijn naar het bruidspaar Linda van Eerde en Kevin Otten
gegaan. Ze zijn op 10 december getrouwd. Met een hartelijke groet en veel gelukwensen van de
gemeente.
Komende dagen jarig
Op 23 januari dhr. D. van Bergen.
En alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen
toegewenst op de weg die voor u ligt.
Bericht van de kerkenraad
Beste gemeenteleden,
Afgelopen dinsdag heeft de kerkenraad vergaderd en is er besloten dat er voorlopig nog geen
gemeenteleden in de dienst aanwezig kunnen zijn. Ook heeft de classis, met name de
classispredikant Peter Verhoeff die bij de vergadering aanwezig was, het bericht gehad dat ons
sterk wordt geadviseerd om ook geen 4 zangers meer aanwezig te laten zijn in de dienst. Deze
zondag zal er voorlopig voor het laatst door 4 zangers gezongen worden tijdens de dienst. Hoe we
het na deze zondag gaan aanpakken is nog niet bekend.
Met vriendelijke groet, Getty Renaud
Scriba
Wat niet doorgaat
De pannenkoekendienst die gezamenlijk met onze gemeente gehouden zou worden in Zaandijk
gepland op 24 januari gaat helaas niet door. Maar…wat in een goed vat zit, verzuurt niet.

Agenda:
Zondag 17 januari 2021 10.00 uur
Voorganger: ds. H. Allewijn, Ambtsdrager/Lector: Annemiek den Hertog,
Organist: Wouter Veenstra, Camerabediening: Anniek Bakker, Koster: Volker Renaud

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar
kerkplus@pknwormerveer.nl of tel: 075-6289104
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