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: Ds. Gert van de Meeberg
: Grietje Monster
: Arjen de Jong
: Rob Piso en Wim Lem
: aanwezig
: Ingrid en Marit Reemer
: 1e KIA (handicap in Myanmar),
2e Kerk, 3e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje
koffie, thee of een glas limonade.
Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 24: 1, 4 (=Psalm 24)
Inkeer, Bemoediging en Groet
Afkondiging van overlijden mevr. Van Baren-Wilner
Lied 287: 1, 5
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Gebed om ontferming
Lied 286
HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
1e Bijbellezing: Zacharia 9: 9, 10 (NBV)
Lied 556: 1, 3, 5
2e Bijbellezing: Johannes 11: 55-57 en 12: 12-19 (NBV)
Lied 552
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Evang. Liedbundel, nr. 218
1. Samen in de Naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
3. Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Palmpasenstok (bron: wikipedia)
De palmpasenstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis
en wordt met Palmpasen gemaakt. Het wordt vooral in Nederland en
de Antwerpse Kempen gemaakt in kerken en op bijbelgeoriënteerde
confessionele basisscholen. Er zijn bepaalde vaste attributen bij, die
elk een eigen betekenis hebben:
Kruis
Staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag,
middag)
Palmtakken
Staan symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). In
Nederland worden deze vaak vervangen door buxustakken.
Haan van brood
Het brood van het haantje staat symbool voor het breken en
verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte
Donderdag). De haan staat symbool voor de haan die één keer
(volgens Marcus ook nog een keer ter waarschuwing) kraaide nadat
Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede
Vrijdag/vroege ochtend).
Eieren
Staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag).
30 rozijnen
Staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus
verried. Tegenwoordig worden in plaats van rozijnen ook andere
snoepjes gebruikt.
Krans
Soms ook vervangen door een kroon. Staat symbool voor het
Koninklijke van Jezus. Jezus als 'koning' van zijn wereld, het Rijk
Gods.
Er is vermoedelijk ook een relatie met de gebruiken rond de
meiboom, het Romeinse labarum en het zonnerad.

Agenda voor de komende week
Dinsdag
11-04 19.30 uur
Witte Donderdag 13-04 19.00 uur
Goede Vrijdag

14-04 19.30 uur

Stille Zaterdag
Eerste Paasdag

15-04 19.30 uur
16-04 08.30 uur
10.00 uur

Paasviering Eigen Haard
ds. G. van de Meeberg,
Heilig Avondmaal
ds. G. van de Meeberg,
m.m.v. InterNos/Hosanna
ds. G. van de Meeberg
Paasontbijt
ds. G. van de Meeberg,
m.m.v. VoiceMail en
Andreas Kranenburg (trompet)

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Lied: Klim in de hoogste bomen,
tijdens het zingen komen de kinderen terug en lopen
zij een rondje door de kerk met hun Palmpasenstok

2. Vertel op alle wegen, dat Hij in aantocht is.
Hij brengt ons heil en zegen, geen vijand houdt Hem tegen,
geen macht die sterker is, geen macht die sterker is.
3. Vlag met de groene twijgen en maak voor Hem ruim baan!
Wij, die naar vrede hijgen, wij kunnen niet meer zwijgen:
Zijn koninkrijk breekt aan! Zijn koninkrijk breekt baan!
Gesprekje met de kinderen
TOT SLOT
Lied 634: 1
Zegen
Lied 634: 2
Orgelspel
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden aan:
Mw. Van Os,
Dhr. en mevr. Kamper,

of re-integratie in hun gemeenschap. Aan zowel kinderen als
volwassenen wordt medische zorg, fysiotherapie en logopedie geboden.
Denkt u aan hen met uw bijdrage in de collecte? Hartelijk dank.

Meeleven
Mevrouw Van Os moet in deze periode een reeks chemokuren ondergaan.
Gelukkig lijkt de behandeling aan te slaan. We wensen haar en haar dochter
Josien sterkte toe en hopen dat het de goede kant op zal gaan.
ds. Gert van de Meeberg

Bestelling pakketten
Vandaag kunt u/kun jij nog een pakket bestellen, samengesteld uit "fairtrade" artikelen, waarvan een gedeelte van de opbrengst bestemd is voor
kwetsbare en beschadigde kinderen, die wonen in gezinshuizen in De
Glind. Op 1e Paasdag worden de pakketten na de dienst in de koffieruimte uitgereikt. We hopen nog een aantal bestellingen te ontvangen!
Namens onze ZWO-werkgroep, Adrie Mendrik

Paasontbijt
Op zondag 16 april vieren we ons Paasfeest. Voorafgaand is er het
paasontbijt, dat inmiddels een goede traditie is in onze gemeente. Vanaf
8.30 uur bent u welkom in de kerkzaal om met elkaar te ontbijten
voorafgaand aan de paasdienst.
In verband met de voorbereiding weten we graag op hoeveel mensen we
mogen rekenen. Ik vraag u dan ook u aan te melden als u aanwezig wilt
zijn. Dat kan rechtstreeks bij mij, telefonisch 020 4976137, of via mail.
Ik heb graag uiterlijk vrijdag 14 april uw reactie, dan is er voldoende tijd
voor de voorbereiding. Het paasontbijt is gratis, wel staan er op de tafels de
bekende doosjes, waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen. De opbrengst
daarvan is bestemd voor de Rudolphstichting, een veilige leefomgeving in
jeugddorp De Glind. (zie http://www.rudolphstichting.nl/)
Steun mensen met een handicap in Myanmar
Dit is het laatste project van Kerk in Actie in de 40-dagentijd. De 1e
collecte is daarvoor bestemd. The Leprosy (lepra) Mission InternationalMyanmar is een internationale christelijke organisatie die zich inzet om de
toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een
lichamelijke handicap te verbeteren. Deze Missie stimuleert mensen met
een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel geestelijk als
lichamelijk. Dit doet zij onder andere door het geven van vaktrainingen, het
verstrekken van microkredieten en het motiveren van bedrijven om
gehandicapten in dienst te nemen. Op die manier kunnen gehandicapten die
in staat zijn om te werken een vak leren en een eigen bedrijf starten.
Daarnaast ondersteunt deze Missie mensen met een handicap bij integratie

Nieuws van de bazaarcommissie,
Woensdagmorgen 12 april kunt u van 9.30 tot 10.30 uur spullen
inleveren. Wij nemen alleen schone, hele spullen aan, maar geen tv's,
telefoons, computers en printers. Boeken zijn meer dan welkom. In mei
hopen wij een boekenmarkt te houden.
Namens de bazaarcommissie, Margreet Smit
Bericht van overlijden
Wij ontvingen bericht van het overlijden van ons oud-gemeentelid mevr.
Trijntje Geertruida Hinderks-Klaassen op 2 april in de leeftijd van 98
jaar (geboortedatum 18 augustus 1918).
Zij is de (schoon)moeder van onze trouwe gemeenteleden Netty en
Martin Hinderks.
Mevr. Hinderks vertrok 10 jaar geleden uit onze gemeente om in
Hoofddorp te gaan wonen. Toch bleef zij sterk betrokken bij onze
protestantse gemeente. De kerkbrieven en kerkbladen die zij via Netty en
Martin onder ogen kreeg, werden steeds met grote interesse gelezen. Ook
werd er geregeld vanuit onze gemeente naar de gezondheid van mevr.
Hinderks gevraagd aan Netty en Martin.
Afgelopen vrijdag werd afscheid van mevr. Hinderks genomen in een
dienst van Woord en Gebed in de Marktpleinkerk te Hoofddop.
Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats aan
de Kerkhoflaan te Zwanenburg.
Correspondentieadres:
Populierenlaan 199,1161 SK Zwanenburg

