Stefanuskerk en de Voorhof
Protestantse Gemeenten Westerbork
Zondag 21 februari 2021
1e van de veertigdagentijd
Kleur: paars
Online dienst vanuit De Voorhof
Voorganger:
Ambtsdragers:
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Koster:
Beeld/geluid:

ds. Melle Leffers
Tiny Hoek en Peter Dolsma
Marianne van Willenswaard
Jaap Flokstra
Hans Groeneveld
Gebed van een mantelzorger

Compassievolle God,
U begrijpt beter dan wie dan ook hoe zwaar de last is die ik draag.
U weet dat ik dit uit liefde doe, maar U weet ook hoe zwaar me dit soms valt.
En tegen U kan ik eerlijk zijn.
Als ik dan aan het eind van mijn geduld ben,
geef me alsjeblieft wat adempauze.
Als ik wil schreeuwen en roepen uit frustratie,
open dan mijn ventielen zodat het vervliegen kan.
Als ik zo moe ben dat ik niet meer normaal kan nadenken,
geef dan alsjeblieft die ene vonk energie die ik nodig heb om het vol te houden.
Als ik de pijn en het lijden niet meer kan aanzien,
bewaar mijn ogen dan voor die wanhoop.
En als ik verlang naar een genadige dood voor diegene die ik zo liefheb,
houdt mij dan vast en geef me vrede.
Lieve God, help me om dit vol te houden
help me om te blijven liefhebben tot dit lijden voorbij is. Amen.

-

Voor de dienst: Koraalbewerking psalm 91 van J. Zwart
door Ronald IJmker op het orgel van de Bovenkerk in Kampen.
https://www.youtube.com/watch?v=wWJNGnE4Z1A

-

Welkom namens de kerkenraden door Marianne van Willenswaard

-

Aanvangslied: Liedboek: 91a
https://www.youtube.com/watch?v=E5q0IwfiZEE

-

Moment van stilte

V:
G:
V:
G:
V:

Bemoediging en groet
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid,
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Licht en warmte, vrede en alle goeds,
van God onze Bondgenoot,
van Jezus onze medemens
en van de Geest die ons -waar dan ook- verbindt.
G: Amen.
-

De eerste zondag van de veertigdagentijd

-

Gebed om ontferming

-

Lied: Kom met het licht van uw ontferming
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/kom-met-het-licht-van-uw-ontferming/

-

Gezamenlijke ZWO groep vraagt uw aandacht voor de Veertigdagentijd vastenactie
(twee filmpjes van Geesje Vos)

-

Bij de liturgische schikking

-

Inleidend filmpje Veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie – Ik ben er voor jou.
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-inactie-campagnes-40dagentijd/

-

Gebed van een mantelzorger

-

Lied 263, gezongen door Leonie Jansen
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wees-jij-mijn-toevlucht/

-

Lezing uit Marcus 1:9-15

-

Lied: 538: 1 en 4 Een mens te zijn op aarde
https://www.youtube.com/watch?v=N8ZDrvpdJ38

-

Overweging

-

Lied: 534
https://www.youtube.com/watch?v=1HiWZBLgQgk

-

Collectefilm Moldavië
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actiewerelddiaconaat-moldavie-40dagentijd/

-

Bericht van overlijden

-

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, onze Vader

-

Liedboek 416
https://www.youtube.com/watch?v=fccYzkb2XrU

-

Zegen

-

Na de dienst: Kan ik iets voor je doen - De Dijk
https://www.youtube.com/watch?v=pRaI0nd-Bec

Collecten:
21 februari 2021 - 40dagentijdcollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan
een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving:
in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt
kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke
ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek
waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Helpt u meee?
Bankrekeningnummer Kerk In Actie: NL 89 ABNA 0457 457 457
Meer weten: www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Collecten algemeen
De Kerkrentmeesters en de Diaconie doen een beroep op u om uw gaven te (blijven) geven,
zowel voor de diaconale doelen als voor de kerken zelf. U kunt gebruik maken van de
onderstaande bankrekeningnummers onder vermelding van ‘collecte’.
Uw steun hebben we hard nodig om alles draaiende te kunnen houden!
Bankrekeningnummers Voorhofgemeente
Kerkrentmeesters: NL02 RABO 0369 4071 56
Diaconie:
NL17 RABO 0369 4500 51
Bankrekeningnummers Stefanusgemeente
Kerkrentmeesters: NL80 RABO 0369 4133 18
Diaconie:
NL61 RABO 0369 4086 16
Pastoraat en corona
Nu het aantal besmettingen toeneemt, wordt het minder vanzelfsprekend om op bezoek te
gaan. Ook voor de predikant. Met de kerkenraden is afgesproken dat de predikant uiteraard
pastoraal beschikbaar blijft, maar vooral op aanvraag. Wanneer u om wat voor reden dan
ook bezoek wenst, schroom niet, geef het alstublieft aan, via de telefoon of de mail, dan
maken we een afspraak en nemen we de afgesproken maatregelen in acht.
Woensdag 24 februari 10.30 uur: ‘Goede morgen vanuit de Stefanus’
Korte uitzending vanuit de Stefanuskerk, te volgen via www.kerkomroep.nl
en de beeldverbinding met het Derkshoes.
Voor de Stefanuskerk is dat Ziggo kanaal 986, voor de Voorhof kanaal 987.
Online dienst volgende week:
28 februari vanuit De Voorhof om 10.00 uur, ds. Melle Leffers.
Organisatie:
U kunt de dienst via uw laptop of IPAD meebeleven via www.pgwesterbork.nu .
Bloemen:
De bloemen van de Stefanusgemeente gaan met een hartelijke groet naar
dhr. G.A. Abbing Marsdijk 91, Westerbork.
De bloemen van de Voorhof gaan met een hartelijke groet naar
dhr. Jan Booij, Kerkhoflaan 4, Westerbork

Van de voedselbank Midden Drenthe
Gelukkig worden er nog steeds producten
ingeleverd, maar de inbreng loopt wel een beetje
terug. Vandaar deze herinnering.
Van
10.0012.00
ben je
welkom
om op
vrijdag
en
zaterdag verse producten o.a. groenten (hele
groente, niet gesneden) fruit, zuivel, aardappelen
en houdbare producten te brengen. Dit is bestemd
voor gezinnen die dit zelf niet kunnen bekostigen.
Kan je een boodschap missen, breng het dan naar
inbreng locatie De Noesten 74 in Westerbork.
Namens de gezinnen en de Voedselbank Midden Drenthe
Bedankt !

