
Woensdag is het 
‘Aswoensdag’, dan start de 
40-dagen tijd. De komende 
dagen verspreiden we onder 
alle gemeenteleden een 
kubus, een vastenbrief etc. 
om elkaar hierbij te bepalen. 
Ook gaan we werken met de 
40-dagenkalender.

We leven in een rare tijd, waarin we elkaar veel te weinig zien. 
Daarom lijkt het ons goed om deze periode aan te grijpen iets  
extra’s te doen. (We zijn op digitaal aangewezen.)
- inhoudelijk: het is goed om elk jaar weer heel bewust toe te 
leven naar Pasen en stil te staan bij de weg die onze Heer gegaan 
is. We gebruiken dagelijks de kalender.
- inhoudelijk: we bepalen elkaar bij de 7 werken van 
barmhartigheid uit Matteüs 25 (lezingen op zondag)
- gezamenlijk: we proberen iedere dag samen hetzelfde gedeelte 
te lezen en we voelen ons verbonden met elkaar.
- gezamenlijk: we willen een 40-dagenvlog maken met dagelijks 
een filmpje van een van ons. Zo zien we elkaar nog een beetje.

Op de volgende pagina’s vind je de informatie hoe we dat 
samen doen. Martin Ouwehand, Janmarinus Vooijs en 
ondergetekende proberen het
allemaal bij jullie te krijgen, met hulp 
van de vele vrijwilligers die onze 
gemeente rijk is.
Jaap van der Windt Klik voor 

doel

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-diaconaat-nederland-kinderen/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/
https://www.youtube.com/watch?v=DqntbAG603M


Thema: Erger je je terecht?

Voorganger: ds. Jaap van der Windt
Gebarentolk: Renske Koster
Organist: Frank Borsboom
Zang: Johan van Amerom, Gisela Vrolijk en Prisca
Kramer
Techniek: Krijn van Duijn en Cor van Duin

• Welkom

• Intochtslied: Psalm 103: 1, 3

• Stil gebed

• Bemoediging en groet

• Gesprek met de kinderen

• Leefregel: Tien geboden uit de Bergrede

• Gebed van verootmoediging

• Zingen: Door uw genade, Vader (ELb. 249) 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest

• Korte inleiding op de lezing

• Schriftlezing: Jona 3 en 4

• Zingen: NL 439: 1, 2

• Verkondiging

• Zingen: Elb 237, Uw tederheid genas (gitaar en 

zang)

• Pastorale mededelingen

• Dankgebed en voorbeden

• Collecten

• Slotlied: NL 723

• Zegen 

Klikken

Diaconale 
collecte

https://www.youtube.com/watch?v=8pfDH9IU2sU
https://bijbel.eo.nl/bijbel/jona/3
https://www.youtube.com/watch?v=7a5abPFX7tU
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10883
https://www.youtube.com/channel/UClPsVfT2-z06ht6yOrh98Hg
https://www.vredeskerkkatwijk.nl/collecte-14-02-2021-dovenkerk-katwijk
https://www.vredeskerkkatwijk.nl/collecte-31-01-2021-mercy-ships
https://www.vredeskerkkatwijk.nl/collecte-14-02-2021-dovenkerk-katwijk
https://www.vredeskerkkatwijk.nl/collecte-14-02-2021-dovenkerk-katwijk


Tien geboden uit de Bergrede

1. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid. 

2. Niemand kan twee heren dienen: hij zal de 
eerste haten en de tweede liefhebben, of hij 
zal juist toegewijd zijn aan de ene en de 
andere verachten. Jullie kunnen niet God 
dienen én de mammon.

3. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. 
Verzamel schatten in de hemel, daar vreten 
mot noch roest ze weg, daar breken geen 
dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, 
daar zal ook je hart zijn.

4. Laat jullie licht schijnen voor de mensen, 
opdat ze jullie goede daden zien en eer 
bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

5. Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je 
niet af van wie geld van je wil lenen. Als je 
aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet 
weten wat je rechterhand doet.

6. Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee.
7. Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie 

vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk 
kinderen van je Vader in de hemel.

8. Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, 
sluit de deur en bid tot je Vader, die in het 
verborgene is.

9. Oordeel niet, opdat er niet over jullie 
geoordeeld wordt. Want op grond van het 
oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld 
worden, en met de maat waarmee je meet, 
zal jou de maat genomen worden.

10.Behandel anderen steeds zoals je zou willen 
dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van 
de Wet en de Profeten.



Ook 
Zondag 14 februari

Ook deze zondag hebben we weer materiaal klaargezet 
voor de kinderen. 
Gisela Vrolijk vertelt vandaag het verhaal. Prisca vertelt 
over de verwerkingen.
Het is handig om het verwerkingsmateriaal even door te 
kijken. Dan weet je of alles in huis is. Om jouw telefoon 
niet vol te gooien, hierbij de link naar NBG Biblebasics. 
Inloggen is vereist. Het is gratis.

Klik het verhaal

Uitleg materiaal Klik

Naar BibleBasics? Klik

KLIK

https://youtu.be/18zy9b3hkLg
https://www.youtube.com/watch?v=zcVfY8zCkwQ
https://www.youtube.com/watch?v=zcVfY8zCkwQ
https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/jona-gaat-naar-nineve
https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/jona-gaat-naar-nineve
https://youtu.be/18zy9b3hkLg
https://www.youtube.com/watch?v=_lXXXzY2t3w
https://www.youtube.com/watch?v=_lXXXzY2t3w


jgvanderwindt@planet.nl
Dit bericht beantwoorden 
met ‘video’
06-83406048

Elkaar wat 
meer zien

mailto:jgvanderwindt@planet.nl
mailto:jgvanderwindt@planet.nl


We willen de 40-dagenkalender breed 
gebruiken de komende maanden. Je kunt hem 
hier gratis bestellen!!!!

We willen je vragen dat te doen. 

We gaan in de 40-dagentijd ook werken met 
eigen filmpjes, gekoppeld aan de kalender. Zo 
houden we nog een beetje contact.

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/


Frank Borsboom bespeelt het orgel zondag.

Voor de dienst speelt hij:

Koraalvoorspel "Liebster Jesu, wir sind hier" 
BWV 731 Bach

Evangelisch Liedboek 331: 

‘Prijs de Heer mijn ziel’ 

Psalm 103

Gezang 481 LvdK 1973

Gezang 110 LvdK 1973

Psalm 72: 1, 4

En na  de dienst:

Psalm 89: 1 en 5

Hymne: Lead me Lord, Wesley Aria 

Gezang 91, Klaas Jan Mulder



Per 7 februari

We zijn er nog niet.
Hieronder nog een keer de uitleg over 
het verschil tussen 1,5 en 1,8 fte 
predikant. Het kan nog.

https://www.youtube.com/watch?v=DqntbAG603M

