Protestantse Gemeente Het Vierkant
Oogstdienst in Wognum – met livestream
Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers

10 oktober 2021 - 10.00 uur

Er is vandaag ook K!ND
Voorganger
Orgel
Ouderling
Lector
Streamteam
Koster

ds. Peter van Ankeren
Jeroen Rijpkema
Barbara Donker
Koos Taanman
Mirjam Schreuder en Jan Boven
Hannelore Lamers

Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars
Psalm 150 “Loof God, loof Hem overal”

150:2

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Bemoediging en groet
Lied 886 “Abba Vader” (1x Nederlands, 1x Engels)

886:1
Engels

Abba, Father, let me be
yours and yours alone.
May my will forever be
evermore your own.
Never let my heart grow cold.
Never let me go.
Abba, Father, let me be
yours and yours alone.

Moment voor de kinderen, dat wij beginnen met het
lied “Doe het boek maar open”
Doe het boek maar open, want dat
boek gaat over God.
Over mensen met hun vragen,
hun geloof en hun verdriet.
Over zoveel mooie dagen,
hun geluk en hoogste lied.
’t Is een boek voor heel je leven,
stap voor stap ga je op reis.
En geniet van de verhalen, want zo
word je langzaam wijs
Afscheid ambtsdragers:
Bernice Zuidhof (ouderling)
Ansje Schreuder-Licht (ouderling-scriba)

Lied 970 “Vlammen zijn er vele”

970:2

Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

970:3

Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

970:4

Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen

als onze Heer,
wij zijn één in Christus.
970:5

Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Inleiding (her)bevestiging
Lied 1000, vers 1, 2 en 5
“Wij zagen hoe het spoor van God”

1000:2

Wij zagen mensen teer en fier,
bloeien in steenwoestijnen.
Wij zagen hoe de schepping nieuw
gloort in vrede zonder einde.
Refrein:

1000:5

Wij zagen God verloren staan,
zullen zijn kinderen komen?
Wij zagen Gods hart opengaan:
levend water, rijke stromen.
Refrein:

Vragen
Herbevestiging

Ton Novotný (diaken)

Bevestiging

Arienne Brinkman (ouderling)
Tiny Vlaar-Irgolitsch (ouderling-scriba)

Lied 363 “Dat ’s Heren zegen op u daal”

Gebed
Lezing: Marcus 10: 17-27
Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe
die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester,
wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige
leven?’ 18Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed?
Niemand is goed, behalve God. 19U kent de geboden: pleeg
geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals
getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader
en uw moeder.’ 20Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd
heb ik me daaraan gehouden.’ 21Jezus keek hem liefdevol aan
en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis,
verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan
zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg
mij.’ 22Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging
terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.
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Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is
het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te
gaan.’ 24De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar
Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk
om het koninkrijk van God binnen te gaan: 25het is
gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een
naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God
binnen te gaan.’ 26Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden
tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 27Jezus
keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet
bij God, want bij God is alles mogelijk.
23

Wij luisteren naar Lied 992
“Wat vraagt de Heer nog meer van ons”
992:1
Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?
992:2
Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
992:3
Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?
992:4
Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft.

Herhaling 994:1
Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen
en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

Overdenking
Orgelspel
Lied 837, vers 1 en 4 “Iedereen zoekt U, jong of oud”

837:4

Koning, uw rijk is zo nabij open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Moment van gedenken
Ali Schagen-Zwaan
* 4 augustus 1927
Lied 961

Staande

Gebeden
Mededelingen

† 27 september 2021

“Niemand leeft voor zichzelf”

Lied 838, vers 1 en 4 “O grote God, die liefde zijt”

838:4

Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Zegen
Orgelspel
Collecte bij uitgang

___________________

Collecteren
De diaconale collecte is bestemd voor De Voedselbank,
De banknummers van de diaconie en de kerk zijn:
Diaconie:
NL19 RBRB 0825 0203 87
Kerk:
NL09 RABO 0371 6060 20
Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de
website van de kerk (www.protgemwognumbsn.nl)

Volgende (kerk)diensten
* Vrijdag 15 oktober om 20:00 uur in Wognum.
Regenboogviering.
Het thema is ‘Liefde is van/voor iedereen’
Voorganger: ds. Peter van Ankeren
Deze viering is voor iedereen, binnen en buiten onze
gemeente, die zich op wat voor manier dan ook verbonden
voelt met de lhbtiq+ gemeenschap.
Deze viering zal ook rechtstreeks worden uitgezonden via de
livestream.

* Zondag 17 oktober om 10:00 uur.
Deze dienst is in de kerk van Sijbekarspel!
Voorganger: ds. Peter van Ankeren.
De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Vrienden
van de Herbergier.

* Zondag 24 oktober om 10:00 uur in Wognum.
Voorganger: ds. Peter van Ankeren.
De diaconale collecte is voor de Kinderkledingbank

In de maand oktober worden de livestream-diensten uit onze
kerken in Wognum, Benningbroek en Sijbekarspel om 10.00
uur ook rechtstreeks uitgezonden door Sweelinck-TV en
om 19.00 uur herhaald.
De Kindernevendienst is elke tweede zondag van de maand
in Wognum

Taakgroep Diaconaat in actie

Oogstdienst

Deze zondag, 10 oktober is de oogst-kerkdienst.
Traditiegetrouw zamelen wij lang houdbare etenswaren in
voor de Voedselbank. Het behoeft niet veel woorden: we
weten dat mensen er een beroep op moeten doen. Wij
kunnen helpen door te delen en te geven.
Tot en met 7 november kunt u al wat u wilt bijdragen
inleveren in de kerk van Wognum of bij koster Hannelore
Lammers [06-10631859 of Ton Novotný, Saint Rémylaan 36
[06-25512477
Laten we met elkaar zorgen voor een goede oogst voor de
Voedselbank!

Filmavond: Met de film “Sorry, we missed you.”
Woensdagavond 27 oktober. 19.30 uur in de kerk van
Wognum. Meer informatie over het filmverhaal is te vinden
op de website: https://www.protgemwognumbsn.nl
Entree €7.50
Aanmelden bij: lammy-vriesinga@kpnmail.nl - Tel. 271290
En ook hier is het deelnamegeld bestemd voor Warm Thuis.
Aanmelden is mogelijk tot en met zondag 24 oktober.

Jaardoel 2022
Aan het einde van elk kalenderjaar gaan wij op zoek naar een
nieuw jaardoel. We kunnen u nu alvast zeggen dat het dit
keer de Stichting Opkikker is geworden.
Met elkaar zullen wij gaan werken aan in ieder geval 3
Opkikkerdagen voor kinderen in Wognum en omstreken. En
niet alleen het kind wordt verwend, maar ook de ouders en
broertjes of zusjes worden tijdens zo’n Opkikkerdag niet
vergeten. Meer informatie volgt, maar als u wilt kunt u alvast
kijken op de site van Opkikker: www.opkikker.nl

Mededeling in het kader
van de AVG. (privacy wet)
In onze kerkdiensten en bij andere
kerkelijke activiteiten kunnen foto’s/ filmpjes
worden gemaakt die gebruikt worden voor:
Klankbord/Facebook of website van de kerk.
Als u daar bezwaar tegen kunt u contact opnemen met:
webmaster@protgemwognumbsn.nl
of met een van de kerkenraadsleden.
Ook kunt u mogelijk te zien zijn tijdens de online uitzendingen van de
kerkdiensten. Wilt u niet in beeld, ga dan achterin in de
kerkbanken zitten.

In Wognum geldt ook:

