Aanvang
Voorganger
Zingen voor de dienst
Schriftlezing
Ouderling van dienst
Ouderling in de hal
Organist
Kosters
Collecten
Ontvangstcommissie
Oppas morgendienst
Oppas plus
Collecte uitgang
Zondagschool

Zondag 14 april 2019
Zevende lijdenszondag / Palmzondag
Morgendienst
Avonddienst
10.00 uur
18.30 uur
dr. P.J.Visser, Amsterdam
ds. P.J. Krijgsman, Benthuizen
Psalm 69: 4 en 14
Psalm 129: 2 en 3
Lucas 23
Spreuken 8:22-23 en Johannes 17:1-8
J. van den Herik
P.G. Timmerman
P. Roeleveld
P.M. Sonneveld
Marco van der Kolk
Nathan Waleboer
Arthur en Astrid Hayes
Christel en Andreas Oosterom
1. Kerk
2. Ver. Tot Heil des Volks 3. uitgangcollecte: Onderhoud pastorie
Marion Konijn en Joke Bos
Marjolijn Breugem, Cora van Daalen, Amy Bos en Marlies Qualm
Mariska de Jong en Danique; les: Hosanna wij eren de Heere
Nathan Veldhuijzen, Timon Veldhuijzen, Manoah de Niet en Anna van Loenen
groep1: Gekruisigd en begraven - groep 2: De begrafenis
De kerkenraad wenst u/jullie gezegende diensten

Afwezigheid ds. van den Berg
Ds. van den Berg is afwezig van woensdag 10 april tot en met donderdag 18 april in verband met een theologisch congres in de
VS. In voorkomende gevallen kunt contact opnemen met uw wijkouderling.
Gezang op Goede Vrijdag
Het lied vóór de dienst op Goede Vrijdag zal op die avond klaar liggen in de hal van de kerk met een toelichting van onze organist
Hans Barendrecht. De dienst begint om 19.30 uur.
Paaszangdienst: Geen twijfel mogelijk!
Graag herinneren we u/jullie aan de paaszangdienst op 2e Paasdag. We zien uit naar een dienst waar het Paasevangelie centraal
staat en waar daarnaast veel gezongen en gemusiceerd wordt!
Base
Discipelschap: het vierde gebod ‘Van ophouden weten’. We gaan weer verder met ons boekje over discipelschap en zullen het
vierde gebod met elkaar behandelen, de zondagsrust…of toch nog een beetje meer?! De avond is voorbereid door de mannen van
Oosterom en Erwin, allen hartelijk welkom! Lees alvast, Genesis 1 vers 26 t/m 2 vers 3 en Deuteronium 5:12-14. De deuren van
The Choice staan weer open aanstaande woensdag 17 april om 19.45 uur voor ontmoeting, koffie en thee. Om 20.00 uur starten
we met Bijbelstudie. Iedereen weer hartelijk welkom! Naomi, Erwin, Marion, Cor en Benjamin
18 april bezoek vanuit Bethlehem aan Zoetermeer
Aanstaande donderdag is David Sawayfa, bewoner van Jemima (bekend van de jaarlijks terugkerende diaconale
collectebestemming) in Zoetermeer. David is als verstoten Palestijns, zwaar gehandicapt jongetje in 1989 opgenomen in Jemima.
In 1990 werd hij in Nederland aan zijn open buik geopereerd. Ondanks de goede bedoelingen bleef David een kwetsbaar mens.
We nodigen u allen uit om kennis te maken met David, te luisteren naar zijn levensverhaal, zijn getuigenis te horen en meer
informatie te krijgen over het werk van Jemima. Interessant ook om te spreken met David over de huidige situatie van Israel, dit is
vaak anders dan dat de NOS ons voorhoudt. De zaal is open vanaf 19.45 uur, om 20.00 uur wordt de avond geopend. De
kerktelefoon wordt aangezet. Hartelijk welkom! Martijn van Loenen
Vooraankondiging Collectedoel 1e Paasdag zondag 21 april 2019
Verwoestende orkaan Idai treft Mozambique. In het weekend van 15 tot 17 maart jl. raasde de orkaan Idai over het zuiden van
Afrika, in Mozambique precies over de gebieden waar Hulpverleningsorganisatie Dorcas actief is. Ongeveer 400.000 mensen zijn
getroffen door de orkaan. Het dodental blijft oplopen. President Filipe Nyusi schat in dat er meer dan duizend mensen overleden
zijn. Huizen zijn weggevaagd, mensen zijn gewond, dakloos en hebben geen eten, drinken en medicijnen. Er zijn overstromingen
en modderstromen. Veel mensen kunnen geen kant op. Zij zitten gevangen in hun huis, op daken en in bomen. Ook breken er
ziektes zoals cholera uit. Wat doet Dorcas?

Samen met het Christelijk Noodhulpcluster starten ze noodhulp op.
• ze verspreiden waterfilters en installeren noodsanitatie om ziektes te voorkomen en te voorzien in schoon drinkwater;
• ze delen voedsel uit om ondervoeding te voorkomen;
• ze helpen de slachtoffers met tijdelijke oplossingen voor hun woning zodat deze weer een dak boven hun hoofd hebben;
• ze geven voorlichting over hygiëne en water.
Helpt u door middel van de Diaconale collecte (blauwe collectezak) van volgende week zondag mee levens te redden? Mede
namens Dorcas hartelijk dank, Uw/jouw Diaconie
Kompas kamp
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 kompas leiding.
Worship
20 april is het Stille Zaterdag. Een dag om stil te staan en terug te kijken... hoe de Here Jezus gevangen genomen werd, gegeseld
en gekruisigd. Een dag om stil te worden en te beseffen dat de Here Jezus deze weg ging voor u, voor jou, voor mij .... Op deze
dag willen we u/jou door middel van liederen, muziek en Bijbelgedeelten meenemen naar het Jeruzalem van bijna 2000 jaar
geleden. Van Zijn intocht en het laatste avondmaal, naar Zijn doodsstrijd in Gethsemane en kruisiging. Maar we kijken ook alvast
vooruit naar Zijn opstanding en het nieuwe leven dat Hij ons geeft. We willen Hem onze diepe dankbaarheid tonen in onze
lofliederen. Laat deze stille dag tussen Jezus' dood en opstanding een dag van bezinning, dankbaarheid en vreugde zijn. Van harte
uitgenodigd! Zaterdag 20 april 2019 om 20:00 uur in de Oosterkerk. Kaarten à € 6,-zijn te koop via de website:
www.worshipzoetermeer.nl.
ZOP
Zaterdag 27 april is er geen ZOP in verband met Koningsdag.
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 er bij komt! Je mag je opgeven via
worshipkidszoetermeer@gmail.com. Ik hoop tot ziens! Groetjes, Aganneke Keus
Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO)
Achter in de kerk kunt u de laatste uitgave van het Oostenrijk Bulletin, het donateursblad van de SSRO vinden. Het bulletin komt
vier keer per jaar uit. Als u wilt lezen wat er naast Innsbruck nog meer gebeurt in Oostenrijk en Zwitserland, neemt u dan vooral
een bulletin mee. Christina Grimmon
Leren tekst en psalmen Koningin Wilhelminaschool:
Groep 1-2: Psalm 133: 1a ● Groep 3-4: Psalm 139:1 ● Groep 5-6: Psalm 67:1 ● Groep 7-8: KB 32
Overzicht van activiteiten in de Morgensterkerk (tenzij anders vermeld); zie ook Kerkklanken.
Dinsdag 16 april
Vrouwenvereniging – Paasmiddag om 16.00 uur
Avondvergadering om 19.30 uur
Kerktelefoon-uitzending van de Paasliturgie: Het kruis in het midden. Om 20.00 uur
Woensdag 17 april
Base om 18.00 uur
Donderdag 18 april
Jemima avond om 20.00 uur
Zaterdag 20 april
ZOP; gastouders Freert Bregman en Bram Bregman
Ten slotte
“Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw Koning komt, zittend op het veulen van een ezelin.”
(Johannes12:15)
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