
Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk, Morgensterkerk, 26 maart 2023 
Vijfde zondag van de 40 dagen 
Intrededienst Ds. Niels A. Gillebaard 
 
voorganger:   ds. Arrie van Nierop en ds. Niels Gillebaard 
muzikale begeleiding: Anja van der Ploeg en een projectkoor van gemeenteleden 
                                            violist Daniel Strang  en fluitiste Liesbeth van der Blom 
ouderling:  Jannie de Vries 
diaken:   Esther Seijmonsbergen 
lector:   Mieke Lansbergen 
beamervoorbereiding: Jannie de Vries 
techniek:  Gilbert Rip en Peter Bosch 
koster:   Jan van Dijk 
gastvrouw:  Ineke Broerse en Gerry Garstman 
kindernevendienst: Rommie Klijn en Winanda Slaager 
oppasdienst:  Nicole Kemp en Judith Lansbergen 
 
Liederen in deze dienst  
Lied 280: 1 t/m 4; Lied 280: 5, 6, en 7; Lied 216; Lied 117d; Lied 868: 1, 2 en 5; Lied 119a: 1, 2 en 4; Lied 686; Lied 608 
 
Na deze dienst 
U bent van harte welkom om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten in de Vrijburcht.  
 
Volgende zondag 2 april  
Volgende zondag 2 april is onze eredienst om 10:00 uur hier in de Morgensterkerk. Voorganger is dan pastor Fred van 
der Louw. 
 
Taizé viering 2 april 
Taizé viering in de Dorpskerk van Heemskerk. Tijdstip 19.00 uur. We hopen elkaar weer te ontmoeten! 
U kunt alvast de volgende datum in de agenda noteren: 7 mei 
 
Wie is die dominee Niels eigenlijk? 
Op vrijdagavond 14 april is er de mogelijkheid om onze nieuwe predikant beter te leren kennen.  Er wordt een 
feestelijke avond georganiseerd, waarin dominee Niels zal worden geïnterviewd. De vragen die aan hem zullen worden 
gesteld, zijn vragen die u zelf kunt insturen! Heeft u een brandende vraag aan Niels? Mail deze dan voor 1 april naar 
ria4bos@gmail.com of ivyhessen@hotmail.com.  
 
Inzage in en toelichting op de jaarrekening 
In de afgelopen kerkenraadsvergadering zijn de jaarrekeningen van de kerk en van de Diaconie voorlopig vastgesteld. De 
jaarrekeningen zijn gepubliceerd op de website van de kerk. Indien u een papieren exemplaar wenst te ontvangen, dan 
kunt u dit aan Alex Lansbergen doorgeven via penningmeester@pknheemskerk.nl. Hij brengt dan een exemplaar bij u 
langs. Ook kunt u hem zondag na afloop van de dienst aanschieten. 
Op zondag 16 april zal Alex, aansluitend op de kerkdienst, een toelichting geven op de jaarrekening. Daar is dan ook de 
gelegenheid om vragen te stellen. Als u voor 16 april al vragen heeft over de jaarrekening of een andere vraag aan de 
kerkrentmeesters, dan kunt u dat altijd aan hem laten weten. 
 
Passieconcert 2 april 
Bij deze ter kennisgeving de informatie van het Passieconcert op 2 april 2023 om 14.30 uur in de Dorpskerk te 
Heemskerk. De aanvang is 14.30 uur uur , Kerk is om 14.00 uur open. 
Aan dit Passieconcert werken mee Het Projektkoor Vocaal Ensemble Musica Sacra uit Heemskerk, vocale solisten, 
professioneel  instrumentaal ensemble olv onze organiste Anja van der Ploeg . Ds Niels Gillebaard zal de inleiding 
verzorgen  bij dit concert op 2 april. Er kunnen van te voren plaatsen worden gereserveerd. Toegang is 15 euro pp. 
Voor reservering : anjavanderploeg@12move.nl  of per tel 06 17409516 of op 2 april om 14.00 uur bij de ingang van de 
kerk. Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen is reservering  van harte aanbevolen. 
 

mailto:penningmeester@pknheemskerk.nl
mailto:anjavanderploeg@12move.nl


 
Open Dorpskerk  
De Dorpskerk is elke donderdag open van 10-12 uur. Om een kaarsje te branden, koffie/thee, gesprek en ontmoeting.  
 
Collecten van vandaag  
Eerste collecte: Diaconie 
Tweede collecte: Kerk 
Deurcollecte: Kerk in Aktie (Werelddiaconaat)* 
* In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten 
op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden 
daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren 
naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, 
zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. 
 
 

 
 

Schriftlezing: Johannes 11: 1 – 6 en 17 – 27 
 
 
1 Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zus Marta woonden – 2 dat was de 
Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer.  
3 De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 
4 Toen Jezus dit hoorde zei Hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God 
geëerd zal worden.’  
5 Jezus hield veel van Marta en haar zus, en van Lazarus. 6 Maar toen Hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef Hij 
toch nog twee dagen waar Hij was.  
 
17 Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag.  
18 Bethanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, 19 en er waren dan ook veel Joden naar 
Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was.  
20 Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef.  
21 Marta zei tegen Jezus: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22 Maar zelfs nu weet ik dat 
God U alles zal geven wat U vraagt.’  
23 Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’  
24 ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’  
25 Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,  
26 en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’  
27 ‘Ja, Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’ 
 
 


