Aanvangslied:

283 vers 1, 2 en 5
'In de veelheid van geluiden'
T S. de Vries | M Rust mijn ziel
Broedergemeente 1740

(Gemeente gaat zitten)
Gebed van toenadering
Zingen:

137a vers 1, 2, 3 en 4
'Toen wij zaten langs het water'
T Psalm 137, E. Bash | V S. de Vries
M Volkslied uit Letland, K. Dziedaja

RONDOM HET WOORD

Afscheid van Berna Stegenga als diaken, bevestiging van
de ouderlingen Karien de Haas en Myrthe Kluin, en een
zegen over het werk van Marjolein Heijliger als geestelijk
verzorger van Bovenwegen, Warande. Met medewerking
van ds. Fia Oomen en Rebecca Wellner

Daarbij zingen:

Zegen en handoplegging
Vraag aan de gemeente:
Belooft u uw ambtsdragers te steunen in daad, woord
en gebed, hen nabij te zijn waar nodig, en samen met
hen de kerk te laten zijn een deel van het lichaam van
Christus?
Ja, van harte!

Vraag aan de gemeente:
Gemeente, wilt u Marjolein Heijliger opnemen in uw
kring en haar -waar mogelijk- terzijde staan bij de
vervulling van haar taak? Wat is daarop uw antwoord?
Ja, van harte!

Moment voor de kinderen en voor iedereen
Lied voor deze: 879, refrein
zes weken
'Jubel, jubel, dochter Sion!'
Eerste lezing:

Daniël 2: gedeeltelijk

Zingen:

1001 vers 1, 2 voorzang, 3 allen
'De wijze woorden en het groot vertoon'
T H. Oosterhuis | M B. Huijbers

260
'Licht van Pasen'

Herbevestiging van Karien en bevestiging van Myrthe

Gebed bij de opening van het Woord

Welkom door de ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen

T Lakota indianen, S. Prins | M T. Barr

Inzegening van Marjolein in haar taak

T & M D. Loden | V R. Bosch

Kerkenraad komt binnen

Tweede lezing:

Filippenzen 1: 12 - 20

Zingen:

488 vers 2, 3 en 5
'In den beginne'
T T. Naastepad | M Genève 1551, Psalm 134

T E. Idema | M C. Winter

Gebed, zegen en handoplegging

Mededelingen
Inzameling van de gaven (via GIVT of bij de uitgang)
1e Collecte (zwart): Diaconie
2e Collecte (rood):
Plaatselijke gemeente
3e Collecte (groen): Predikantsplaatsen
Gebeden
(dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)
Acclamatie:

Verkondiging

Moment van stilte

Bemoediging
Onze hulp in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Wij prijzen Gods naam,
hij bezit wijsheid en kracht.
Hij onthult diepe, verborgen dingen,
hij weet wat in duister is gehuld,
en het licht woont bij hem.
U, God van alle eeuwen, u loof ik en roem ik,
u schenkt wijsheid en kracht.
Daniël 2: 20 - 23

Zingen:

368j
'Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk'
M C. Winter

GA MET GODS ZEGEN

Muziek

(Gemeente gaat staan)

697 vers 1, 3 voorzang, 2, 4 en 5 allen
'Kom, Schepper Geest'

Groet
De Geest van God met u allen.
De Geest van God ook met u.

INTREDE
De paaskaars brandt

Gebed:
(gezongen)

500 vers 1, 3 en 5
'Uit uw verborgenheid'
T S. de Vries | M W. Vogel

Kinderen van de crèche komen in de kerk
Slotlied:
(staande)

De kinderen komen terug in de kerk
DIENST VAN HET ANTWOORD
Afscheid en welkom
voor Berna, Myrthe, Karien en Marjolein
Introductie en dank

912 vers 1, 2, 4 en 6
'Neem mijn leven'
T F.R. Havergal | M J.H. Knecht | V C.B. Burger

Zegen
Gemeente:

Amen, Amen, Amen.

Na de dienst wordt u verzocht de kerkzaal door de grote
deur achter te verlaten, op aanwijzing van de koster. Er
is helaas nog géén mogelijkheid om na de dienst
koffie/thee te drinken.

Wilt u meer weten over onze gemeente? Bezoek onze
website. Daar vindt u ook meer informatie over onze
toepassing en uitvoering van de coronamaatregelen.
www.noorderlichtgemeente.nl
Vandaag is de tweede van zes zondagen waarin we het
volk van Israël in ballingschap volgen, en met hen weer
zoeken naar een toekomst. Lezingen uit Daniël, Ezra en
Nehemia staan daarin centraal. Steeds komt daarin een
vraag op: hoe vind ik God, als alles om me heen zo heel
anders is dan ik gewend was? Of is de vraag ook: hoe
vindt God mij?
Deze week zullen we in de dienst twee ouderlingen
bevestigen, Karien de Haas en Myrthe Kluin, en Marjolein
Heijliger verbinden als geestelijk verzorger van
Bovenwegen. We nemen afscheid van Berna Stegenga,
die ruim vier jaar diaken was.
Volgende diensten
Volgende week is er weer een viering in onze
NoorderLichtkerk, deze begint om 10.00 uur. Voorganger
is dan ds. Geert Smink uit Schoonhoven.
Bij de collecte
De collecte is ofwel met de GIVT app, ofwel bij het uitgaan
van de kerk, met geld en bonnen. We constateerden dat
bij de uitgang van de kerk de rijtjes met drie
collectezakken niet handig in het gebruik waren, en tot
opstopping leidden. Zeker nu er weer meer kerkgangers
komen. Omdat het belangrijk is dat ook daar de 1,5 m.
gehouden kan worden, doen we het nu anders. Er staan
twee collecteschalen: de eerste voor de diaconie en
plaatselijke gemeente. De opbrengst wordt gelijk verdeeld
tussen beide doelen. De tweede is dan voor het speciale
doel van de zondag. In de GIVT app zijn de drie doelen
wel onderscheiden.
Poëzie: dinsdag 29 september
Op dinsdagavond, 20.15 uur, gaan we weer gedichten
lezen. We doen dat in de Thomaszaal. Er is nog ruimte
voor een paar deelnemers. Deze eerste keer lezen we
werk van de jonge dichter Pim te Bokkel. Informatie en
aanmelding bij Roel Bosch.

Hulp gezocht
Beste mede-Noorderlichters, vrijwilligers, Na een roerig
half jaar waarin er bijna niets mocht en ook weinig verhuur
plaatsvond heb ik voor komend half jaar juist heel veel
extra activiteiten en verhuur gepland staan.
Omdat ik niet alle dagen zelf aanwezig kan zijn, doe ik
graag een beroep op vrijwilligers uit de gemeente die als
gastheer of vrouw aanwezig kunnen zijn. Mocht je/ u wat
tijd over hebben komende maanden, dan hoor ik dat
graag en hoop je/u in te kunnen plannen. U kunt mij
mailen als ik u op enige wijze in mag plannen, dan geef ik
de data door die nodig zijn. Het betreft regelmatig op
woensdag of vrijdag overdag, maar soms ook andere
dagen.
Voor de dinsdagavonden tot eind januari zoek ik mensen
die een bardienst willen draaien van ongeveer 20.0023.00 uur, of iets korter of langer in overleg. Vanaf 1
januari zoek ik iemand voor de bardiensten op
donderdagavond die in het 4-weekse rooster mee wil
draaien ook tijden van 20-23 uur.
Graag hoor ik of er mensen beschikbaar willen zijn om
gastheer
of
gastvrouw
te
zijn
vanuit
de
NoorderLichtgemeente. Vaak valt dit te combineren met
bijvoorbeeld werk in de tuin, grote schoonmaak van de
keuken of andere klussen. Je zou mij hier een groot
plezier mee doen als je iets kunt betekenen hierin.

Inventarisatie BHV en EHBO
Omdat wij een veilig en verantwoorde gemeente willen
zijn, zijn we aan het inventariseren wie er binnen onze
gemeente gediplomeerde BHV'ers of EHBO'ers zijn.
Heeft u een (geldig) EHBO of BHV diploma of certificaat,
wil je dit dan doorgeven zodat we hier een goed overzicht
van kunnen maken. Mogelijk zouden we u dan in een later
stadium kunnen vragen of u in een aantal diensten per
jaar als BHV of EHBO achterwacht wilt fungeren. Opgave
graag via koster@noorderlichtgemeente.nl
Koffieochtend en handwerken
Komende woensdag is er weer gelegenheid om tussen
10 en 12 uur een kopje koffie of thee te komen drinken in
de Thomaszaal. Er is ook gelegenheid om te
handwerken. Brei mee aan een sprei voor Roemenië of
ga verder met een zelf meegebracht handwerk. We
houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. U moet zich
wel opgeven bij Carla Valstar (8781544).
Hartelijke groet en tot woensdag!
Frits en Wilma Sijbenga, Carla Valstar
Kaarten maken
Komende vrijdag is er weer gelegenheid om kaarten te
maken. We komen van 14-16 uur bij elkaar in de
Thomaszaal. De tafels zetten we ver genoeg uit elkaar.
Thee en materiaal om kaarten te maken zijn aanwezig.
Verder werken aan je eigen kaarten kan natuurlijk ook.
Tot vrijdag!
Carla Valstar (8781544)

Verder is de kerkzaal weer aan een grote
schoonmaakbeurt toe, stofzuigen, stoffen, etc. Graag zou
ik dat met een paar mensen samen op willen pakken.
Ook de tuin is binnenkort weer aan de beurt met bladeren
ruimen, momenteel wordt er door een paar personen al
hard gewerkt aan onkruid wieden, mijn welgemeende
dank daarvoor. Een extra ondersteuning hierbij zou ook
super fijn zijn. Lekker in de buitenlucht bezig zijn met
mede-NoorderLichters. Mocht je je ergens voor willen
inzetten laat me weten dan geef ik door op welke dagen
en tijden hulp gewenst is.
Willie Naumann
mail: koster@noorderlichtgemeente.nl
tel: 06-19419225

Kopij voor de Zondagsbrief kunt u uiterlijk donderdag
(vóór 19.00 uur) aanleveren via de email.
zondagsbrief@noorderlichtgemeente.nl
MDW

