Protestantse Gemeente Schipluiden
Zondagsbrief Dorpskerk: 25 oktober 2020

Kleur van de zondag: Groen
Ochtenddienst:
Aanvang:
Voorganger:
Collecte:
Organist:

10.00 uur
Ds. E. Dibbets- van der Roest
1. Diaconie 2. Kerk
Gert Jan Hol

Gebedspunt:
Laten we bidden dat duur verworven vrijheden
zoals vrijheid van meningsuiting en
godsdienstvrijheid gerespecteerd worden.
Vandaag zingen wij:
lied 275: 1, 3
lied 314: 1, 3
psalm 1: 1, 2
lied 313: 1, 3, 4
lied 974: 1, 4, 5
lied 315: 1, 3
1ste Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1-9 (NBV)
gelezen door Ada de Rijke
1
Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in
opdracht van de HEER, uw God, moet leren en
die u moet naleven in het land aan de overkant,
dat u in bezit zult nemen. 2U moet voor de HEER,
uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn
wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef;
dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw
kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een
lang leven gezegend worden. 3Luister dus, Israël,
en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u
goed gaan in het land dat overvloeit van melk en
honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals
de HEER, de God van uw voorouders, u heeft
toegezegd.
4
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is
de enige! 5Heb daarom de HEER, uw God, lief
met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.
6
Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds
in gedachten. 7Prent ze uw kinderen in en spreek
er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed
gaat en als u opstaat. 8Draag ze als een teken om
uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9Schrijf
ze op de deurposten van uw huis en op de
poorten van de stad.
2de Schriftlezing: Matteüs 22: 34-46 (NBV)
34
Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de
sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen
ze bij elkaar. 35Om hem op de proef te stellen
vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36‘Meester,
wat is het grootste gebod in de wet?’ 37Hij
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antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel
uw hart en met heel uw ziel en met heel uw
verstand. 38Dat is het grootste en eerste gebod.
39
Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief
als uzelf. 40Deze twee geboden zijn de grondslag
van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’
41
Nu de farizeeën om hem heen stonden, stelde
Jezus hun deze vraag: 42‘Wat denkt u over de
messias? Van wie is hij een zoon?’ ‘Van David,’
antwoordden ze. 43Jezus vroeg: ‘Hoe kan David
hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer
noemen? Want hij zegt: 44“De Heer sprak tot mijn
Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je
vijanden onder je voeten heb gelegd.’” 45Als David
hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon
zijn?’ 46En niemand was in staat hem een
antwoord te geven, noch durfde iemand hem
vanaf die dag nog een vraag te stellen.
Bloemengroet:
De bloemen van zondag 18 oktober zijn gegaan
naar Mevr. M. Vreugdenhil - v.d. Windt,
Korpershoek 24 en naar fam. P. HolsteinLangstraat, Vlaardingsekade 11.
Toelichting collecte zending:
Najaars-Zendingscollecte.
Sterke vrouwen opleiden op Papoea. Vrouwen in
West-Papoea zijn actief betrokken bij de
ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard
nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een
maatschappij waar vrouwen traditioneel
voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en
nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W
wil daar verandering in brengen. (de afkorting
P3W staat voor drie keer een P met daarachter
een W: Pusat (centrum) Pembinaan (toerusting)
Pengembangan (vorming) Wanita (vrouwen).
Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen
bijbelstudies en krijgen praktijklessen over
gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen
steeds meer vrouwen een actieve rol in hun
lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk
en samenleving. En zij geven dit op hun beurt
weer door aan hun dochters. Met deze collecte
steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van
harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op
NL83 RABO 0146 8315 35 t.n.v. Diaconie Prot.
Gemeente, o.v.v. Zending.
De Zendingscommissie.
Kindernevendienst
Vanwege de coronamaatregelen zal de vorm van
de nevendienst er voorlopig iets anders uitzien.
We willen graag voorkomen dat de kinderen
tweemaal door de banken en de zaal tijdens de

dienst lopen, daarom hebben we gekozen om,
eens in de twee weken, een nevendienst tijdens
de gehele dienst de houden. U kunt uw kind(eren)
aan het begin van de dienst naar het baken
brengen en aan het einde van de dienst weer
ophalen. De komende nevendiensten zullen
plaatsvinden op: 25 oktober, 8 en 22 november, 6
en 20 december.

Kopij Zondagsbrief:
Berichten voor de zondagsbrief van 1 november
2020 kunt u sturen naar
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 29
oktober 2020 19.00 uur.

Voor de kinderen: zoek de verschillen

Dorcas Voedselactie in aangepaste vorm
Bij ons in Schipluiden gaat ook de jaarlijkse
voedselpakketten actie van 1 tot en met 8
november in een aangepaste vorm plaatsvinden.
Helaas gaan we u niet ontmoeten bij Albert Heijn,
waar u al jaren deze voedselpakkettenactie heeft
ondersteund. U leest hieronder hoe u toch kunt
deel nemen aan deze 25ste voedselactie.
Vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen in Nederland vindt de organisatie
het niet veilig genoeg om producten in te zamelen
in de supermarkt, wat we al heel veel jaren doen
met vrijwilligers. Voor het eerst in 25 jaar zal de
organisatie in de landen zelf producten inkopen
en daar verspreiden. Dorcas roept heel
Nederland op om bij te dragen, zodat er 25.000
pakketten kunnen worden uitgedeeld aan de
allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en
Roemenië. Voor 15 euro kan Dorcas een
voedzaam pakket samenstellen, inclusief
handzeep.
Mensen kunnen meedoen met de actie door één
of meerdere voedselpakketten te doneren via
www.dorcasvoedselactie.nl of via NL04 RABO
0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere o.v.v.
Voedselactie.
Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de
allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken
en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en
komen, vanwege gezondheidsproblemen of
ouderdom, de deur niet meer uit. De ontvangers
van een pakket worden zorgvuldig door lokale
partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners
weten welke mensen hulp nodig hebben. Met de
Dorcas Voedselactie snijdt het mes aan twee
kanten. ‘Omdat wij om hen geven – altijd!’ is de
boodschap van de actie dit jaar. Dorcas is er voor
mensen in Oost-Europa als het koud is en als het
allemaal niet meer gaat, maar ook daarna blijft de
organisatie betrokken. Dorcas helpt met het
vinden van werk of het opstarten van een bedrijf.
Zo biedt de organisatie bijvoorbeeld trainingen op
het gebied van landbouw of stimuleert ze mensen
om meer naar elkaar om te zien. Zo is de hulp
van Dorcas straks niet meer nodig. Wij hopen dat
er veel mensen, zoals wij gewend zijn, deze actie
ondersteunen. Hartelijk bedankt!
Namens de twee kerken van Schipluiden
Aria Leerdam en Marian van der Vaart
Naar een kerkdienst uit de Dorpskerk luisteren?
Ga naar onze site www.protestantschipluiden.nl,
het kopje kerkdiensten en dan naar kerkdienst
beluisteren of naar www.kerkomroep.nl.
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