Protestantse Gemeente Schipluiden
Zondagsbrief Dorpskerk: 7 maart 2021

Kleur van de zondag: Paars
Ochtenddienst:
Aanvang:
Voorganger:
Organist:

3e zondag 40 dagentijd
10.00 uur
Ds. E. Dibbets- van der Roest
Jeanne Bouwmeester

Woensdag 10 maart: Bidstond voor gewas en
arbeid
Aanvang:
19.30 uur
Voorganger:
Ds. E. Dibbets- van der Roest
Organist
Gert Jan Hol
Gebedspunt:
Dat degenen die in dit land wonen, die zich
vreemden voelen, dat zij een veilige woonplaats
vinden.
Vandaag zingen wij:
lied 713: 1, 2
ELB.402 Toen ik naar mijn naaste zocht
psalm 119: 6, 7
lied 722
lied 802: 1, 2, 5, 6
1ste Schriftlezing: selectie uit Leviticus 19 (NBV)
gelezen door Arie Kraaijeveld sr.
1
De HEER zei tegen Mozes: 2‘Zeg tegen de
gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want ik,
de HEER, jullie God, ben heilig. 9Wanneer je de
graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de
rand van de akker en raap wat blijft liggen niet
bijeen. 10En wanneer je bij de wijnoogst druiven
plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet
bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het
liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik
ben de HEER, jullie God. 11Steel niet, lieg niet en
bedrieg je naaste niet. 17Wees niet haatdragend.
Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan
ter verantwoording en laad niet omwille van een
ander schuld op je 18door je te wreken of wrok te
blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik
ben de HEER. 33Iemand die als vreemdeling in
jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken.
34
Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als
geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want
jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.
Ik ben de HEER, jullie God.
2de Schriftlezing: Lucas 10: 25-37 (NBV)
25
Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef
wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik
doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’
26
Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet
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geschreven? Wat leest u daar?’ 27De wetgeleerde
antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel
uw hart en met heel uw ziel en met heel uw
kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als
uzelf.’ 28‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen
hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ 29Maar de
wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg
aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ 30Toen vertelde
Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand
die van Jeruzalem naar Jericho reisde en
onderweg werd overvallen door rovers, die hem
zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem
daarna halfdood achterlieten. 31Toevallig kwam er
een priester langs, maar toen hij het slachtoffer
zag liggen, liep hij met een boog om hem heen.
32
Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien
van het slachtoffer liep ook hij met een boog om
hem heen. 33Een Samaritaan echter, die op reis
was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen.
34
Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en
wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette
hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een
logement, waar hij voor hem zorgde. 35De
volgende morgen gaf hij twee denarie aan de
eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer
kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis
vergoeden.” 36Wie van deze drie is volgens u de
naaste geworden van het slachtoffer van de
rovers?’ 37De wetgeleerde zei: ‘De man die
medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei
Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’
Evangelische Liedbundel 402
Toen Ik naar mijn naaste zocht,
waar was jij? Waar was jij?
Toen Ik naar mijn naaste zocht,
waar was jij?
refrein:
En Ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof, of naar je naam.
Toen Ik naar een naaste zocht,
waar was jij?
Ik was naakt en had geen geld,
waar was jij? Waar was jij?
Ik was naakt en had geen geld,
waar was jij?
refrein
Ik had niets en zocht een huis,
waar was jij? Waar was jij?
Ik had niets en zocht een huis,
waar was jij?

refrein
Overal waar jij zult zijn,
Zal Ik zijn, zal Ik zijn,
overal waar jij zult zijn,
zal Ik zijn!
Refrein
Bloemengroet:
De bloemen van zondag 28 februari zijn gegaan
naar fam. O. v.d, Berg, Schouw 28.
Toelichting collecte:
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon
een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog
veel christenen. Christelijke instellingen in
Libanon hebben vaak een regionale functie, zo
ook Near East School of Theology (NEST). Dit
opleidingsinstituut leidt predikanten op voor
landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en
Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er
namens Kerk in Actie als docent theologie en
geeft lessen in systematische theologie en
missiologie. Na hun studie keren de kersverse
predikanten terug naar huis om hun eigen
gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord
zich door heel het Midden-Oosten. Met uw
bijdrage aan de collecte geeft u studenten uit het
Midden-Oosten de kans Gods woord in hun eigen
land en gemeente te verspreiden. Van harte
aanbevolen! U kunt een bijdrage overmaken
naar rekeningnummer: NL83 RABO 0146 8315
35 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Schipluiden,
o.v.v. Zending Midden-Oosten.
Zingen in de kerk
Vanaf 7 maart mogen weer vier mensen op
uitnodiging zingen tijdens de kerkdienst. De
richtlijnen van de landelijke kerk zijn versoepeld,
maar we wachten nog even met het toelaten van
bezoekers. Overwegingen die tot deze beslissing
hebben geleid zijn:
a. Versoepeling van maatregelen terwijl de
besmettingscijfers oplopen lijkt
onverstandig
b. Het vereist heel veel extra inspanning van
diverse mensen om een kerkdienst in te
vullen zonder (live) zang
c. Vier zangers voor een lege kerk leveren
geen groot risico op
d. In maart zijn er twee bijzondere zondagen
waarbij al meer bezoekers aanwezig
zullen zijn (afscheid Maartje als vaste
organist en bevestiging ambtsdragers).
Het werkt verwarrend om voor 1 zondag te
werken met versoepelingen waarbij
bezoekers zich zouden kunnen
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.

aanmelden en dan weer een paar weken
niet (omdat er dan al extra mensen zijn)
Op zijn vroegst zouden we dus kunnen
overwegen om in april weer 30 bezoekers
toe te laten. Hierover kan in de
kerkenraadsvergadering van 22 maart
beslist worden. Afhankelijk van de regels
die dan gelden.
We hopen dat naarmate het aantal
gevaccineerden stijgt, we weer langzaamaan
terug kunnen naar een wat gewonere manier van
kerk-zijn. Tot die tijd zullen we geduld moeten
oefenen.
Vasten/versoberings Afhaalmaaltijd 23 maart
Zoals gewoonlijk houden we deze maaltijd met de
twee kerken samen in De Schelp of het Baken.
Maar dat is nu nog niet mogelijk.
We bedachten De Afhaalmaaltijd! zodat we dan
toch onze activiteit kunnen voortzetten die we als
sinds jaren doen. Het is een van de momenten in
de 40 dagentijd dat we aan een ander denken om
het goede te doen. Via de Kerkradio van de
dorpskerk kunt u inschakelen vanaf 17.00 uur.
Dan kunt u luisteren naar de opening met gebed
en de thema’s worden toegelicht. Op een later
moment later kunt u dit ook beluisteren.
Wat houdt het in:
De maaltijd kunt u tussen 16.30 en 18.00 uur
ophalen via de oude ingang naast de Dorpskerk
in het Baken, de uitgang is dan via de andere
kant over het grindpad. Of u kiest ervoor om het
thuis te laten bezorgen.
De vrijwillige bijdrage die altijd ruim wordt
gedoneerd kunt u in de bus bij het afhalen
deponeren, bij het bezorgen kunt u het meegeven
aan de bezorger in een enveloppe. Wij hopen
natuurlijk op veel animo !!
Opgeven voor 19 maart 2021 bij
Aria van Leerdam, B.M. Singel 8, tel. 0153808047
Marian van de Vaart, Bark 3, tel. 015-3809525
Palm – Pasen online quiz
Doe mee met de online quiz op zaterdagmiddag
27 maart om 16:00 uur. De spannende en
gezellige online Palm-Pasen quiz is voor het hele
gezin. Aanmelden kan door een mail te sturen
naar: trudischotel@outlook.com. Vermeldt hierbij
je naam, adres en met hoeveel personen je wilt
meedoen. Aanmelden kan tot 20 maart!
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12+ zondagmiddag activiteit
De komende weken zal het Baken elke
zondagmiddag geopend zijn van 13:30 tot 16:00
voor de 12+ jeugd.
Hoi 12+'ers! Vanaf 28 februari willen we wekelijks
op de zondagmiddag een inloop activiteit
organiseren waar we elkaar fysiek kunnen
ontmoeten. Vanuit de overheid en de kerk mogen
we weer bij elkaar komen. Wel zullen we ons aan
de andere regels houden, zoals 1,5 meter afstand
en bij verplaatsing een mondkapje op. Ook willen
we je vragen om, voor zo ver mogelijk, zelf naar
de kerk te komen. Word je toch door iemand
gebracht/gehaald, verzoeken wij die persoon niet
mee naar binnen te gaan. Als je in de appgroep
zit kan je daar meer informatie vinden of vragen
stellen. Je kunt ook Esther een berichtje sturen of
bellen (0611922353).
Kopij Zondagsbrief:
Berichten voor de zondagsbrief van 14 maart
2021 kunt u sturen naar
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 11
maart 2021 19.00 uur.
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