
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 21 april 2019 

Eerste Paasdag 

De Here is waarlijk opgestaan! 
 

Morgendienst  Avonddienst 

Aanvang 10.00 uur 18.30 uur 

Voorganger ds. M.A. van den Berg ds. J.T. Maas, Vinkeveen 

Zingen voor de dienst Paasliederen Psalm 139: 1 en 2 

Schriftlezing Markus 16: 1-8 Lukas 24: 1-12 

Ouderling van dienst P.G. Timmerman R. Schot 

Ouderling in de hal P.M. Sonneveld J.G.M. Vollebregt 

Organist Marco van der Kolk Hans Barendrecht 

Kosters Margriet en Wijnand Goudzwaard Margriet en Wijnand Goudzwaard 

Collecten 1. Kerk             2. Dorcas - noodhulp Mozambique    3. uitgangcollecte: Gemeentewerk 

Ontvangstcommissie Anneke van Ommen en Annet Oosterom 

Oppas morgendienst Janneke Bouman, Ans Deelen, Julia Oosterom en Debora Sonneveld 

Oppas plus Ilse Qualm en Julia Oosterom; les: In Gethsemane   

Collecte uitgang Jan Kees van Loenen, Eva de Niet, Maaike Willemse en Elisabeth Cammeraat 

Zondagschool geen zondagsschool 

                                          Tweede Paasdag is om 10.00 uur de Paaszangdienst 

______________________________________________________________________________________________ 
De kerkenraad wenst u/jullie gezegende diensten 

 

 

Tweede Paasdag / Paaszangdienst 
Wat een voorrecht dat we morgen nog een dag hebben om met elkaar als gemeente samen te komen om 
het levensreddende heilsfeit van Pasen te gedenken! Voor het derde jaar zal er morgen een ontbijt 
verzorgd worden voor gasten van de buurtmaaltijd die ook de dienst zullen bijwonen. Bijzonder is ook dat 
we een gezin hopen te ontvangen die de deelnemers van Morgenster4Bacau eerder in Bacau hebben 
ontmoet en namens onze gemeente hebben ondersteund. Samen met een mooie groep kinderen en onze 
musici, die al enkele keren geoefend hebben, kijken we uit naar een mooie, gezegende Paaszangdienst! 
We hopen u/jou te ontmoeten in de dienst. Na afloop is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de 
benedenzaal. De zangdienst begint om 10.00 uur. Organist is Nathan Waleboer en koster is Johan Eertink. 
Er is die morgen geen oppas aanwezig. 

 

Orkaan Idai treft Mozambique, Zimbabwe en Malawi 
Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn getroffen door de verwoestende orkaan Idai. De orkaan heeft 
minimaal 300 mensen het leven gekost. Honderden mensen zijn vermist en tienduizenden zijn op de 
vlucht. Velen zijn gestrand, de communicatie komt moeizaam op gang en dorpen zijn onbereikbaar. Meer 
dan anderhalf miljoen mensen zijn getroffen in deze drie Zuid-Afrikaanse landen. Het is de zwaarste orkaan 
in de regio in meer dan tien jaar. 
 
Idai treft Mozambique zwaar 
De havenstad Beira, in Mozambique, met een half miljoen inwoners, is het zwaarst getroffen. De meeste 
huizen waren niet bestand tegen een dergelijke orkaan met windstoten van 160 tot 190 km p/u. De storm 
trof Beira donderdagavond en trok westwaarts naar Zimbabwe en Malawi, waarbij nog eens duizenden 
anderen werden getroffen, vooral in oostelijke gebieden grenzend aan Mozambique. 
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Modderstromen 
Woningen, scholen, bedrijven en ziekenhuizen zijn verwoest. Duizenden mensen zijn op de vlucht door de 
zware overstromingen en verlieten hun bezittingen om in hogere gebieden veiligheid te zoeken. Enorme 
modderstromen sleuren alles mee wat ze op weg tegenkomen. 
 
Noodhulp voor slachtoffers van Idai 
Er is nauwelijks eten in de getroffen gebieden. Het is weggespoeld en oogsten zijn verwoest. De gevluchte 
mensen hebben al dagen niet gegeten. De storm is gaan liggen, maar het blijft hard regenen waardoor hulp 
bieden lastig is. 
 
Dorcas is samen met het Christelijk Noodhulpcluster (ZOA, Red een Kind, Woord en Daad, EO Metterdaad 
en TEAR) in actie gekomen. Giften worden binnen het cluster besteed. Met uw hulp kunnen zij de 
slachtoffers snel helpen door lokale hulpverleners en kerken.  
Mede namens Dorcas hartelijk dank, Uw/jouw Diaconie 
 
Morgenster-Fair vrijdag 10 mei 2019 

De voorbereidingen voor de Fair zijn in volle gang. Op vrijdag 10 mei bent u allen welkom van 15:00 tot 

22:00 uur in de Morgensterkerk. Er zullen weer veel activiteiten georganiseerd worden, waaronder het rad 

van avontuur. Graag horen wij wie ons daarbij wil ondersteunen. U kunt hiervoor contact opnemen met 

Harmen Bijster, of andere leden van de Morgenster-Fair commissie. De Morgenster-Fair commissie 

 

Kompaskamp 

Ook dit jaar gaan we op Kompas kamp van 29 t/m 31 mei. Als het goed is hebben jullie allemaal de 1e 

kampbrief ontvangen en een inschrijfformulier. Vul dit in en lever het voor 25 april in via de mail of bij een 

van de leiding. Heb je nog geen formulier ontvangen mail dan even naar: kompaskerk@gmail.com en 

ontvang dit alsnog. We zouden het leuk vinden als jullie dit jaar allemaal weer mee gaan om er een 

fantastisch kamp van te maken!  

Groetjes van alle kompasleiding. 

 

Oppasplusleiding gezocht! 

Beste gemeenteleden, we zijn voor de oppasplus dringend op zoek naar hulp! Wie wil ons team versterken 

en eens in de 6 weken helpen bij de verdiepende oppas voor de peuters en kleuters uit de kerk? Voor 

vragen, informatie of aanmelden kunt u/kun jij contact opnemen met Aganneke Keus. 

 

Worship kids 

Dag jongens en meiden! Houd je ook zo van zingen en zit je in groep 3-8? Dan ben je van harte welkom 

om mee te zingen met Worship kids! We starten na de meivakantie op donderdagavond met het oefenen 

voor het zomerconcert samen met Worship op 29 juni! We gaan samen zingen tot eer van God en mogen 

onze stem voor Hem gebruiken. 

Heb je al eerder meegedaan? Wat zou het tof zijn als je er nu weer bij bent! Heb je nog nooit meegedaan? 

Wat zou het dan tof zijn als je erbij komt! Je mag je opgeven via worshipkidszoetermeer@gmail.com Ik 

hoop tot ziens!  

Groetjes, Aganneke Keus 

 

Zomerconcert Worship 

Het zomerconcert van Worship is dit jaar op 29 juni. Een concert met een groot koor en Worship Kids. Vind 

jij zingen ook zo leuk? Geef je dan op als project-lid en kom donderdag om 20.00 uur meezingen in de 

Oosterkerk. We hopen jullie te zien, leuk! Tot Zings!  
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Overzicht van activiteiten in de Morgensterkerk (tenzij anders vermeld); zie ook Kerkklanken. 

Donderdag 25 april 

Kerkenraad om 20.00 uur 

Zaterdag 27 april 

Geen ZOP in verband met Koningsdag 

 

  

Ten slotte 

“Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u 

Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de 

plaats waar de Heere gelegen heeft.” (Mattheus 28: 5 en 6) 

 


