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OP WEG NAAR ZONDAG  

 

Gebed bij biddag (8 maart 2023) 

 

Bij Matteüs 6:19-23 

 

Kijk eens naar de bloemen 

ze groeien en ze bloeien. 

Ze maken zich geen zorgen 

Het wordt gewoon weer morgen. 

 

Zo onbevangen, Heer,  

zo willen wij ook leven 

met open handen, open hart 

het wordt aan ons gegeven. 

 

Zo willen we ook bidden 

voor een hart van overgave 

en dat we niet ten onder gaan 

aan zorgen en aan vragen. 

 

Zo bidden we voor oogst, voor werk 

voor school, gezin en kerk 

voor elk deel van ons leven: 

dat het vrucht mag geven. 

 

Dat we in dit alles 

ons gedragen weten 

en uw zorg en zegen 

daarin niet vergeten. 

 

Annemieke Bosman-Mohrmann 

 

Informatie vieringen 

Groene of Willibrordkerk 

Zondag 5 maart, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de tweede zondag in de 

veertigdagentijd, ‘Reminiscere’. 

 

Op weg naar de zondag 

Komende zondag klinkt er een stem uit de hemel en zien we hoe Jezus in glanzend wit 

wordt gesteund door twee zwaargewichten: Mozes en Elia. Alsof op de preekstoel 

komende zondag ineens Luther en Augustinus er bij komen staan, of Tutu en Mandela. 

Een tekst met een hoog wauw-effect. Enkele gemeenteleden heb ik gevraagd om 

schriftelijk te vertellen wie hen hebben gesteund op hun geloofsweg. Kom luisteren naar 

hun verhalen. We zien een meditatieve schikking voor in de kerk. Er is een bijpassend 

lied. Pieternel Kamphuis leest de schriftlezingen (Matteüs 16: 21-25 en 27-28 en 17:1-9) 

en Leonard musiceert. Van harte welkom! 

 

 

 



 

Meeleven 

Riek Verschoor mocht na een periode van revalidatie naar huis terugkeren. Wat fijn, 

Riek. Wij zijn dankbaar met jou! We leven mee met wie voor anderen zorgen, en met 

hen om wie er zorg is. In het bijzonder denken we aan mensen die ziek zijn, thuis of in 

het ziekenhuis. Dat Gods ogen bij je zijn en je kracht geven. 

 

Bloemengroet  

Komende zondag gaan de bloemen vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en 

bemoediging naar mw. A. de Lange en eveneens met een hartelijke groet en 

bemoediging naar dhr. W. Mulder.  
 

Collecten zondag 5 maart 

Veertigdagentijd 2023: Uit liefde voor jou 

Lees verder… De diaconale collecte is bestemd voor: Zending, Palestina: samen 

Bijbellezen opent deuren. Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de 

Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. 

Zending, Palestina. 

Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van 

de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de 

collectebus. 

Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Egypte: 

Bijbels voor gezinnen en armoedebestrijding. U kunt uw gaven overmaken via de 

Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. 

project zendingsbus. 

Taakgroep Diaconaat & Zending 

 

AGENDA 

 

Autodienst 

Komende zondag neemt Jan Bos de autodienst over. U kunt hem bellen op tel. 071-51 

77 679.  

 

Kaarten te koop 

De komende vier weken staat in Willibrords Erf een doos met kaarten die te koop zijn 

en waarvan de opbrengst, na aftrek van de kosten, bestemd is voor de voedselbank.  

 

Samen tegen Armoede - extra voedselinzameling houdbare producten 

In deze tijd van stijgende kosten en prijzen kost het steeds meer mensen moeite om 

rond te komen. Het aantal aanvragen bij voedselbanken steeg het afgelopen jaar met 

meer dan 20 procent. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, heeft de 

voedselbank de hulp van Kerk in Actie (KiA) ingeroepen. Dat is de campagne Samen 

tegen Armoede. Op www.kerkinactie.nl meer hierover. De PGO doet eraan mee.  

De oproep is om vooral houdbare producten te doneren. Supermarkten gaan ook op de  

kleintjes letten. Daarom komen houdbare producten als bijvoorbeeld rijst, bonen en 

groenten in glas en blik minder beschikbaar. De campagne Samen tegen Armoede roept 

op om die producten extra in te zamelen. In de komende weken zullen er voor en na 

de dienst in Willibrords Erf dozen van Kerk in Actie staan voor de inzameling van die 

houdbare producten. Doet u mee? Wij zorgen ervoor dat de dozen op hun plek komen. 

Taakgroep Diaconaat & Zending, Nereida Lugo Flores en Pieter Hellinga 

 

Informatie vieringen 

Groene of Willibrordkerk  

Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht. 

Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek 

en gelegenheid om een kaarsje te branden.  

 

https://nos.nl/artikel/2456653-veel-meer-klanten-bij-voedselbanken-dan-begin-dit-jaar
https://nos.nl/artikel/2456653-veel-meer-klanten-bij-voedselbanken-dan-begin-dit-jaar
https://www.nu.nl/binnenland/6242327/het-piept-en-kraakt-bij-voedselbanken-maar-mensen-krijgen-toch-een-kerstpakket.html
http://www.kerkinactie.nl/


 

Woensdag 8 maart, 19.30 uur: tweede avondgebed. 

Zondag 12 maart: ds. Rian Veldman, de derde zondag in de veertigdagentijd, ‘Oculi 

mei’, m.m.v. de PGO-cantorij. 

Woensdag 15 maart, 19.30 uur: derde avondgebed (om 17.45 uur Samen aan Tafel 

in Willibrords Erf). 

Zondag 19 maart: ds. Rian Veldman, de vierde zondag in de veertigdagentijd, 

‘Laetare’; viering Maaltijd van de Heer. 

Woensdag 22 maart, 19.30 uur: vierde avondgebed. 

 

Voedselbank Leiden e.o. 

A.s. dinsdag, 7 maart, opent de Rehobotkerk aan de Lijtweg tussen 19.00-19.45 uur 

weer haar deuren voor het inleveren van producten voor de Voedselbank Leiden en 

omliggende gemeenten. Uw gaven zijn zeer welkom!  

Taakgroep Diaconaat & Zending 

 

Oecumenische avondgebeden 40dagentijd 

Aan tafel met Jezus 

De veertigdagentijd is een periode bij uitstek om ons te bezinnen over wie we zijn, waar 

wij in willen geloven, wat geloven betekent voor ons dagelijkse leven en samenleven. 

Lees verder…  

De hoofdpersonen voor de avondgebeden: 

Woensdag 8 maart: Zacheüs – de toeschouwer 

Woensdag 15 maart: De vrouw die Jezus’ voeten zalfde 

Woensdag 22 maart: Tomas de twijfelaar 

Woensdag 29 maart: Judas – de verrader 

Woensdag 5 april: Petrus – de rots. 

Welkom iedere woensdagavond om 19.30 uur in het Groene Kerkje. 

Mart Binnendijk, Marion Kuiper, Netty Moolenaar, Elisabeth Piret, ds. Rian Veldman 

 

Kinderen in de tijd naar Pasen 

Voor kinderen hebben we een aantal boekjes in de kerk liggen om in te werken rond het 

project Verander je mee? Het is dan handig als je kunt lezen. Het is natuurlijk veel leuker 

om met een aantal kinderen in de kerk te zijn en dan samen naar een verhaalplek te 

gaan. Op 15 maart (om 20.15 uur) gaan we daarover met ouders in gesprek. Meer 

info. volgt.  

 

Ontruimingsoefening op 19 maart 

In het kader van de BHV-training en voor ieders veiligheid willen we zondag 19 maart 

direct na de dienst een uitgebreide ontruimingsoefening houden onder leiding van de 

firma Levensreddend. Zij verzorgen voor ons ook altijd de BHV-trainingen 

(bedrijfshulpverlening). Het zou heel prettig zijn als er een groot aantal vrijwilligers is dat 

hieraan zou willen meewerken. Daarom vraag ik u allen of u na de dienst misschien nog 

een halfuurtje in de kerk wilt blijven. 

Na afloop zorgen we dan voor iets lekkers bij de koffie in het Erf. 

Fieke Sjoukes (CvK)  

 

Nieuw 

Voor in de agenda: ben je nieuw in onze kerk of wil je aanhaken, houd dan zondag 26 

maart vrij, want dan is er een uurtje met koffie en krentenbol in Willibrords Erf, na de 

dienst, zo tussen 11.30 en 12.30 uur. Je ontmoet leden van de gemeente en er is 

ruimte voor vragen, opmerkingen en ontmoeting. Van harte welkom!  

 

Liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd  

In de veertigdagentijd gaan we met een groepje liturgisch bloemschikken. Vanaf 22 

februari zal er een schikking te zien zijn in de kerk. We laten ons leiden door wat de  

 



 

Protestantse Kerk ons aanbiedt. Uit liefde voor jou is het thema van de 

veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk. Woorden die laten zien dat je voor 

iemand van betekenis wilt zijn.  

Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken, de verhalen van de ander 

vormen niet altijd een rechtlijnig pad, maar een route met onverwachte wendingen. Met 

deze kronkeltakken maken we iedere week een andere, op de natuur geïnspireerde 

vorm.  

Namens de werkgroep liturgisch bloemschikken, Joske Kortleve 

 

 

 

 

 

Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: 

reactieopkerkdienst@pgoegstgeest.nl. 
Bloemengroet - Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit 

de kerk in aanmerking komt, bel dan 071-517 22 49 of stuur een e-mail naar 

bloemengroet@pgoegstgeest.nl.  
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via 

kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid). 

Redactie gemeenteberichten - Erica Smit, Dorpsstraat 54, tel. 06-428 68 309; 

e-mail: gemeenteberichten@pgoegstgeest.nl, cc aan: erica.smit@ziggo.nl. 

Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur. 

Website PGO - Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en 

achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips 

of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via dit e-mailadres: 

webmaster@pgoegstgeest.nl. 

Kerkelijk Bureau is geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, 

daarnaast op afspraak. 
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