Meeleven
Wij leven mee met iedereen die op welke manier dan ook is getroffen door het
coronavirus: zieken, verzorgenden, zij die in quarantaine leven, de ouderen in onze
dorpen, overheden, telers en ondernemers. Wij bidden voor kracht en moed voor
iedere dag.
Wij leven bijzonder mee met mevr. Prins-Huisman. Na een ziekenhuisopname is
Gerda opgenomen in Hospice Bardo. We moeten met haar onder ogen zien dat het
sterven nabij is. Zij wordt door haar kinderen omringd. Wij bidden voor Gerda en
haar kinderen en kleinkinderen dat zij zich gedragen mogen weten door Gods
liefde en nabijheid.
Ik wens een ieder in zijn of haar eigen situatie sterkte en zegen en ik hoop dat u
door deze Kerkbrief zich verbonden weet met elkaar!

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Pastoraat
Ik probeer in deze periode telefonisch contact met u te leggen. Wanneer u een
vraag heeft of gewoon even uw verhaal wil vertellen kunt u mij mailen: Ik bel u
dan zo spoedig mogelijk. Doen hoor!
Gretha Bregman-Hoving

Paasontbijt:
Op zondag 12 april vieren we het Paasfeest. Zoals ieder jaar beginnen we de dag
met een paasontbijt in de kerkruimte. Dit paasontbijt is een mooie en goede traditie
in onze gemeente, waaraan iedereen kan en mag deelnemen. Vanuit deze
gezamenlijke maaltijd gaan we naar de dienst om het Paasfeest te vieren. Het
ontbijt start om 8.30 uur. U bent vanaf 8.15 uur welkom in de zaal. In tegenstelling
tot de kerklunch hoeft u nu niets mee te brengen. Wel staan de doosjes op de tafel.
U kunt daarin een bijdrage doen voor de acties van de ZWO-commissie tijdens de
40-dagentijd.
Wilt u deelnemen aan het ontbijt? U bent van harte welkom. U kunt zich bij mij
aanmelden. Dat kan via de mail, telefonisch of rechtstreeks bij mij.
Graag aanmelden voor vrijdag 10 april in verband met de boodschappen.
Namens de ZWO-commissie en diaconie, Heleen Broerse
Felicitatie voor onze gemeente
Via Jacques Stoffels kreeg ik de memo die is rondgestuurd. Daarin lees ik over het
aangenomen beroep naar Halfweg-Zwanenburg. Daarmee wil ik de gemeente
hartelijk gelukwensen. Ik wens de kerkgemeente mooie jaren met haar toe.
Hartelijke groet, ds. Adri van der Wal, Hoofddorp
Deze Kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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Deze en komende weken een bijzondere Kerkbrief. Er is geen kerkdienst
vanwege het coronavirus, maar Gretha Bregman-Hoving heeft zich bereid
verklaard om tijdens deze “kerkdienstloze” periode een liturgie voor thuis
te schrijven. Die vindt u in deze Kerkbrief en kunt u voor de zondagmorgen (of een ander moment) gebruiken. Wij zijn daar dankbaar voor.

Inmiddels is al bekend dat de volgende bijeenkomsten niet door
gaan:
 De Paasviering van ons gemeentediaconaat op vrijdag 3 april
 De Paasviering in Eigen Haard op dinsdagavond 7 april

Liturgie
In deze periode waarin we als gemeente niet samen kunnen komen wil ik u
graag een liturgie voor thuis aanbieden om alleen of samen te bezinnen. Dat
kan op zondagochtend maar natuurlijk ook op een ander moment. Via de
radio en televisie kunt u ook diverse kerkdiensten volgen. Het is zondag de
vierde zondag van de 40-dagentijd, zondag Laetare. We zijn halverwege de
voorbereidingstijd en Pasen komt dichterbij. Laetare betekent verheugt u.
Pasen komt dichterbij verheug je: Pasen komt! Daarom zouden vandaag in
de kerken de liturgische kleden , roze zijn. Een teken van licht dat door het
paars heen begint te schijnen. Licht dat door het donker schijnt…..
Stilte
(eventueel aansteken van een kaars)
Zing of lees : Psalm/lied 116: 1,2 en 3
Gebed
God, in deze ongewone situatie
roepen wij U,
bidden wij U,
wees nabij,
in de stilte,
in het lied,
in het Woord,
in ons hoofd,
in ons hart,
Amen
Lezen Johannes 9:1-12, Genezing van een blinde
Ter overdenking
Het Bijbelgedeelte op deze dag begint met een vraag: Hoe komt het dat
deze man blind is? Dat is een vraag die ook in deze dagen veel gesteld
wordt: hoe kan een virus zich zo snel verspreiden? Waar is het begonnen?
Zijn de maatregelen wel goed genomen?
Het zijn vragen naar verantwoording en naar schuld.
Jezus zegt hier: deze mens en zijn ouders hebben geen schuld aan het lijden,
aan het blind zijn. Het lijden is aanwezig in de wereld maar kijk wat God
daarin kan betekenen.

Door de schuldvraag te stellen, daar de aandacht op te vestigen kun je
zomaar blind worden voor welke rol God in deze wereld, in onze levens
wil spelen.
Zien wij God als een bron van heling? Slaan wij juist in deze periode
onze ogen op naar hem? Of laten we ons verblinden door wat ons
overkomt?
In het lijden van de wereld en in ons eigen lijden wil God een rol spelen
en dan wordt lijden niet minder erg of minder verdrietig maar het wordt
dragelijker. God wil mee dragen en je ogen openen voor Zijn verhaal.
Het verhaal van die ene mens die mensen liet zien dat God die rol op
zich wil nemen: Jezus. Hij die het verschil maakte, een verschil van dag
en nacht.
Aan het einde van dit hoofdstuk, legt Jezus aan de nu genezen man uit
dat Hij de mensenzoon is, gezonden van God. “U kijkt naar hem” , zegt
Jezus. Laten we dat in deze periode niet vergeten: kijk naar Jezus, richt je
ogen op God en zie Zijn rol in je leven en in de wereld. Vergeet niet dat
het Pasen wordt, we zijn al halverwege, kijk goed, het begint al te dagen!
Zing of lees: lied 943:6
Gebed
Heer als ons geloof wankelt, wanneer de wereld ons verwart en
moedeloosheid ons aangrijpt, zult U ons toch helpen…
Het coronavirus gaat rond waardoor we elkaar niet kunnen ontmoeten en
onze samenleving ontwricht wordt.
Heer wij danken u dat u in de wereld, in het leven als een licht wil zijn,
maak ons ziende voor uw troost en trouw.
Wij bidden voor allen die ziek zijn, vechten voor hun leven, voor hen die
daar om heen staan.
Wees een licht
Wij bidden voor allen die werken in de zorg
Wees een licht
Wij bidden voor allen die besturen en verantwoordelijkheid dragen
Wees een licht
Wij bidden voor elkaar als gemeente, uw kerk
Wees een licht
en stel ons tot een licht voor allen om ons heen,
zegen ons, in Jezus’ naam, amen.
(vergeet niet de eventueel aangestoken kaars te doven, Gretha Bregman)

