ZONDAGSGROET
MARANATHAKERK
Zondag 3 juli 2022
Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum no 717
Predikant:
Wijk 1, 2, 3, 4 en 5
Ds. Joep van den Berg
Componistenlaan 223, 2215 SR Voorhout
Tel: 06 - 23830775
E-mail: predikant@mkalphen.nl
Werkzaam op dinsdagmiddag.
donderdag en vrijdag
Kerkelijk werker:
Dhr. Kees Pastoor
Kildijk 17, 4255 TA Nieuwendijk
Tel: 06 - 57323018
E-mail: kerkelijkwerker@mkalphen.nl
Werkzaam op dinsdag en vrijdag

Scriba:
Dhr. Emile Schoneveld
Van Dijkstraat 27 2405 XE Alphen a/d Rijn

Telefoonnummer: 0172 - 493276
E-mail: scriba@mkalphen.nl

Kerkelijk Bureau (PKN):
Mw. Marianne Huiskens-Kuijpers
Klipper 48, 2401 MZ Alphen a/d Rijn
Tel: 06 - 22634255
E-mail: kb@mkalphen.nl
Kopij Zondagsgroet
zondagsgroet@mkalphen.nl

Website en e-mail: www.mkalphen.nl / info@mkalphen.nl
De eredienst is rechtstreeks te volgen of op een later moment terug te zien
via de app of het internet: www.mkalphen.nl/kerkomroep
of via ons YouTube kanaal: www.mkalphen.nl/youtube
CKRM:
IBANnr. NL19INGB 0000 151095 tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn
Diaconie: IBANnr. NL23INGB 0000 426891 tnv Diaconie Geref. Kerk Alphen a/d Rijn
ZWO:
IBANnr. NL35INGB 0000 394762 tnv ZendingsCommissie Alphen a/d Rijn

Voorganger 10.00 uur

Dhr. Kees Pastoor

Ambtsdragers

Bertie de Jong, ouderling
Rob Luining, diaken
Ambtsdrager voor ontvangst Jan de Jong
Organist
Arie van Egmond
Koster
Joke de Vor
Kerk TV
Chris van Wieringen
Beamer
Eveline Lems
Oppasdienst
Judith Lems, Laura Verduijn
Kindernevendienst
Jeanette van der Sar
Collectanten
Collectes

Wilma Verduijn, Annelies Locker
1e KiA Werelddiaconaat India
2e Eredienst en Pastoraat

De bloemen
De bloemen zijn afgelopen zondag met een hartelijke felicitatie gegaan
naar mevr. I. v.d. Plaat-Spijker.

Orde van Dienst zondag 3 juli 2022
INTREDE
Muziek bij binnenkomst, de Paaskaars brandt
Welkom en mededelingen
Als intredelied: Our God – Chris Tomlin
https://www.youtube.com/watch?v=kxgasloTCIs
Begroeting, stil gebed en bemoediging
Zingen: Groot koning is de Heer
Woord van aanvang
Zingen: Mijn hart is, Heer, in U gerust
Moment met de kinderen
Samen bidden
Kinderlied: My Lighthouse
https://www.youtube.com/watch?v=lFBZJGSgyVQ
DIENST VAN HET WOORD
Lezingen
- Nehemia 1 : 1 – 11
- Luisterlied Wacht op de HEER – Sela
https://www.youtube.com/watch?v=oHwlmKe04Nc
- Nehemia 2 : 1 – 8 en 11 - 18
Zingen: Wij hebben een sterke stad
Verkondiging
Zingen als geloofsbelijdenis:
Ere zij aan God, de Vader
Kinderen komen terug
GEBEDEN EN INZAMELING, ZENDING EN ZEGEN
Inzameling
Danken en bidden
Zingen: Rust mijn ziel, uw God is Koning
Zegen (gemeente zingt 3x Amen)
Zingen: Ere zij aan God, de Vader
Uitleidend orgelspel

YouTube

Ps 97 : 1 en 6
Ps 108 : 1 en 2

YouTube

YouTube
LB 175 : 1 - 4

LB 705 : 1 en 2

Herv. Bundel 179 : 1 - 3
LB 705 : 3 en 4

Na de viering ontmoeting met de jongeren vanaf 12 jaar / voortg.
onderwijs: eten en plannen maken voor het nieuwe seizoen.
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Van de kindernevendienst
Deze zondag is de laatste van een blok met vijf teksten over de eerste
christenen en het begin van de christelijke gemeentes. Op deze zondag
staan Handelingen 10:9-36 en Handelingen 10:44-48 centraal: de droom
van Petrus over het laken met reine en onreine dieren en zijn ontmoeting

Waarvoor collecteren we vandaag?
De eerste collecte is voor KiA Werelddiaconaat India:
Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en
buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een
Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het
onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de
kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en
sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun
schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het
verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met
kinderen en ouders de armoede te doorbreken.
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DE JARIGEN
Wie vieren de komende week hun verjaardag?
3 juli

Mevr. M. de Visser - de Jong

4 juli

Mevr. J.H. Noomen-Verhoef

5 juli

Mevr. J. van Beijeren - Werther

6 juli

Mevr. D. Wilstra - Duiker

8 juli

Mevr. M. Wijsman - de Jong

9 juli

Mevr. J.E. Meijer - Ravensbergen

We feliciteren u met uw verjaardag en wensen u, indien
mogelijk, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe
4 juli

Sverre van Bochove 11 jr

5 juli

Senna IJkema 10 jr

10 juli

Minke van Egmond

3 jr

Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst

Kerkelijk werker Kees Pastoor.
Werkzaam op dinsdag en vrijdag

Opstand
Als je onrecht ervaart kun je ontzettend boos worden. Dat zien we in ons
land gebeuren: boze boeren.
Ook thuis merk ik het soms. Zo ongeveer ons hele gezin heeft een vrij
sterk rechtvaardigheidsgevoel en dat leidt nogal eens tot gedoe met onze
‘wichter’ (meiden), zoals ik dat dan in het Gronings zeg.
In de Bijbel lezen we dat er soms opstand is. Mozes heeft het af en toe
flink te stellen met het kleine maar pittige volk Israël. En dan ga je soms ‘uit
je stekker’. Dan is er kalmte en bemiddeling nodig. Niet de weg van harde
woorden, van ‘zwaarden en speren’, wrok en woede. Al kan boosheid echt
terecht zijn; de Bijbel roept op om “niet te zondigen in je boosheid” (Brief
van Paulus aan de Efeziërs 4). Maar dat is knap lastig.
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Te midden van opstand en onrust, onrecht en schade geeft God, in Jezus
Christus, bemiddeling. Een Middelaar, tussen God en mens, tussen
mensen onderling. Uit onvoorwaardelijke, onbeperkte en onophoudelijke
liefde. Hij incasseerde de opstand die zich tegen Hem zelf richtte en ging
voor Zijn vijanden door het vuur… Denk daar eens over na. Daarin zit
onnoemelijk veel kracht. En vergelijk wat Ghandi, Mandela en andere
leiders hebben uitgedragen en bereikt.
Maar mag je dan niet boos zijn? Moet je onrecht maar laten gebeuren?
Nee. Maar, zo leerde ik van een oude monnik: blijf in gesprek. Blijf de
verbinding zoeken en breng je boosheid in gebed.
De vrede van Christus voor jou en mij, voor mijn dochters en hun
docenten, voor boze boeren en modderende ministers.
Alle goeds,
Kees Pastoor

Uit de gemeente
Ons gemeentelid Wim Lammers verwacht deze week over te gaan naar
ActiVite Hussonshoek, Van Woudweg 2, 2481 XN Woubrugge. Na de val,
operatie en revalidatie van Adrie (De Brug, kamer 30 bij het Alrijne
ziekenhuis) is het voor Wim niet meer mogelijk om thuis te zijn om de
nodige zorg te ontvangen die hij nodig heeft door de gevolgen van de
ziekte van Alzheimer. Wel hoopt Adrie binnen afzienbare tijd weer thuis te
komen aan de Noorderkeerkring. Voor beiden is en blijft de situatie
verdrietig; laten we hen blijven bemoedigen in deze moeilijke tijden.
Mw. Mia de Mol – Versloot heeft een eigen kamer gekregen in
woonzorgcentrum Wijckersloot (Wijckerslootplein 1, 2341 BB Oegstgeest,
afd Weide, k 311). We zullen u missen in Alphen maar van harte hopen we
dat u het hier goed zult (blijven) hebben.
De heupoperatie van mw. Gré van der Wel – de Wit (Steekterweg 59,
2407 BE) die nog weer werd uitgesteld is geslaagd. Gré is weer thuis en
kan daar verder herstellen. Een goed herstel gewenst en geduld waar dat
nodig is.
Allen veel sterkte en het ervaren van Gods nabijheid van harte
toegebeden!
Van harte alle goeds, Kees Pastoor
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Jeugd collecten
Opbrengst
Eat & Meet
Zondag na de kerkdienst komt de jeugd vanaf 12 bij elkaar. We eten
samen en hebben het over activiteiten na de zomervakantie.
En voor degenen die hebben meegedaan aan Nacht zonder Dak hebben
rond de middag vast zin in lekker eten, dus schuif gezellig aan! Meld je
even aan in de appgroep, dan komt het helemaal goed!
Kinderkerk
In de zomervakantie zal er op 24 juli, 31 juli, 7 augustus en 14 augustus
helaas geen kindernevendienst zijn. Het lukt niet om de planning voor deze
zondagen rond te krijgen.
We zorgen wel voor kleurplaten / puzzel in de kerk, zodat kinderen wel iets
kunnen doen. En dat kan ook een mooie sfeer geven: kinderen die
knutselen tijdens de verkondiging.

Heilig Avondmaal
DV zondag 10 juli zullen wij weer het Heilig Avondmaal vieren met elkaar.
Zoals u dat gewend bent de laatste tijd zullen we dat weer lopend doen.
Wij willen u allen oproepen om u zich de komende week voor te bereiden
op het avondmaal in uw gebeden en u te verzoenen met uw naaste voor
zover dat in uw mogelijkheden ligt.
Bent u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn in de dienst dan kunt u
ook samen met gemeente het avondmaal mee vieren door zelf voor de
dienst een stukje brood en glaasje sap gereed te zetten.
De Diaconie

AGENDA
Voor komende week zijn geen activiteiten gemeld.
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