Protestantse Kerk
Castricum-Dorpskerk
Liturgie
Voor de viering op zondag 13 januari 2019 - 10.00 uur
In de Dorpskerk

Zelfportret van de surrealistische kunstenaar Frida Kahlo
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Organist
Lectrix
Beeld en geluid
Liturgische kleur

: ds. Suzan ten Heuw
: Ria Ritzema
: Hans Witte
: Dirk van Egmond
: Mariet Feijen
: Mirko Carton
: groen

VOORBEREIDING
Preludium
Welkom en mededelingen
Openingszang
(Gemeente gaat staan)
Lied 287: 1, 2 en 5 ‘Rond het licht dat leven doet ‘
Inkeer en verstilling
Bemoediging en groet
Drempelzang
Lied 695: 1, 2 en 4 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’
Kyrie

(Gemeente gaat weer zitten)

Kindergloria
Lied 218: 1, 4 en 5 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
RONDOM HET WOORD
Gebed voor de opening van de bijbel
Oudtestamentische lezing
Ezechiël 37:1-14 uit de Groene Bijbel
Zang
Lied 858 : 1, 2 en 3 ‘Vernieuw in ons, o God ‘
Nieuwtestamentische lezing
Marcus 10:46-52 uit de Groene Bijbel
Zang
Lied 534: 1, 2 en 4 ‘Hij die de blinden weer liet zien’
Preek
Meditatief orgelspel
Zang
Lied 909: 1, 2 en 3 ‘Wat God doet, dat is welgedaan’
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GEBEDEN EN GAVEN
Open ruimte in het kader van gemeenteopbouw
Dankgebed, voorbeden telkens beantwoord met:
Lied 367k ‘Hoor ons bidden, God, en luister ‘
stil gebed en gezamenlijk gesproken ‘Onze Vader’
Diaconale mededelingen en inzameling van de collecten
1e collecte:
Vluchtelingenwerk Nederland
e
2 collecte:
Kerkelijk beheer
HEENZENDING EN ZEGEN
Slotzang (Gemeente gaat staan)
Lied 416: 1, 3 en 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
Zegen
V: (…) zij met u allen.
Gemeente zingt: Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’
Postludium
Begroeting bij de uitgang
Gelegenheid tot ontmoeting
Verwijzing
Wilt u de preek nog eens nalezen? Dat kan door naar de website
www.suzantenheuw.nl te gaan waar de preek onder de rubriek ‘Preken’ zal
worden gepubliceerd.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten en na te praten bij koffie, thee en
frisdrank.
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MEDEDELINGEN
Op dinsdag 15 januari om 14 uur start in het Parochiehuis een leeskring over
het boek ‘Voor een nieuw begin’ geschreven door Maarten den Dulk, emeritus
hoogleraar praktische theologie in Leiden en voormalig rector van het
seminarium Hydepark, het bij- en nascholingscentrum van de Protestantse
Kerk in Nederland.* Gespreksleider is Ds. Dick van Arkel.
Soms, om te weten of er toekomst is voor onze veelgeplaagde planeet in het heelal, gaat men
op zoek naar sporen van het eerste begin. En dan gebeurt er iets. Bij de bron ontspringen
vergezichten! En wie wil weten of er toekomst is voor de omstreden, christelijke overlevering in
onze westerse cultuur, doet er goed aan om te zoeken naar haar eerste sporen.
Wat moet er gedaan worden om de samenleving overeind te houden? Maarten den Dulk legt
voor deze vraag zijn oor te luisteren bij de eerste verhalen uit de Bijbel: Adam en Eva, Kaïn en
Abel, Noach en de torenbouwers van Babel.
Data: dinsdagen 15, 22, 29 januari en 5 februari 2019 om 14 uur
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee) *De leesboeken worden voor de deelnemers aan deze
leeskring centraal ingekocht en uitgedeeld.
Op woensdag 16 januari 2019 is om 20 uur in de Dorpskerk een lezing Over de religieuze
inspiratie van Leonard Cohen door ds. Edward Kooiman (Heiloo)
“Halleluja”, “Suzanne”, “So long Marianne”, de teksten van de in 2016 overleden zanger en
dichter Leonard Cohen gaan over de grote thema’s van het leven: liefde en dood. Maar
opvallend genoeg gaan ze ook vaak over religie. De van oorsprong Joodse zanger verweeft in
veel van zijn teksten bijbelse motieven. Daarbij lopen joodse en christelijke verwijzingen soms
door elkaar heen.
Op deze avond analyseren we verschillende van zijn songteksten met name op de
geloofsaspecten die erin worden verwoord. Maar we luisteren en kijken natuurlijk ook naar de
meester zelf ... Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)
Zondagmiddag 27 januari 2019 om 15 uur in de Dorpskerk is de vertelvoorstelling
“De vrouw in de spiegel” door Eveline Masetti.Deze vertelvoorstelling gaat over zien en
gezien worden, over een lang gekoesterde droom die plotseling tot een einde komt als Eveline
geconfronteerd wordt met haar visuele handicap.Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)

Thuis luisteren naar de kerkdienst
Zoals u weet worden onze kerkdiensten live uitgezonden door RadioCastricum.
Helaas gaat dat niet altijd goed.
Het College van Kerkrentmeesters heeft een werkgroepje de opdracht gegeven
om met alternatieven te komen.
In het kerstnummer van Over&Weer zit een enquêteformulier. We hopen met
deze enquête uw ervaringen met RadioCastricum te achterhalen.
Wilt u daarom deze enquête invullen en aan de leden van de werkgroep doen
toekomen. Achter in de kerk liggen nog enquêteformulieren die u kunt
invullen.
Robert Goede, Pieter Masereeuw, Henk Meijer
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