De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mw. M.Gijzen - Hillmann,
De witte roos is voor Marleen Bakker en Cas Evers, i.v.m. de geboorte van
hun dochter Elin.
Meeleven
Geboortebericht
Leo en Ria Bakker zijn opnieuw opa en oma geworden; op 10 april werd
Elin geboren, dochter van Marleen Bakker en Cas Evers, zusje van Siem
Ouders én grootouders, namens ons allen: van harte gefeliciteerd met jullie
(klein)dochter en Gods zegen toegewenst. De witte roos die vandaag in de
kerk staat mag bij Marleen en Cas gebracht worden.
ds. Gert van de Meeberg.

KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Vakantie
Van zondagmiddag 16 t/m maandag 24 april heb ik vakantie, vanaf dinsdag
25 april ben ik weer bereikbaar. In dringende gevallen kunt u contact
opnemen met een van de wijkouderlingen (Grietje Monster, Tineke Berger,
Gerda Adolf), de predikant die waarneemt, zal dan door haar gebeld
worden. De berichten voor in de rubriek ‘meeleven’ in de kerkbrief van 23
april kunt u ook aan uw wijkouderling doorgeven.
Hartelijke groeten,
ds. Gert van de Meeberg.
Bedankt
Hierbij willen we jullie hartelijk bedanken voor de bloemen die we zondag
uit de kerk mochten ontvangen. Het is een prachtig boeket en het doet ons
erg goed. Hartelijke groeten, Jaap en Wil Kamper
De collectes van de afgelopen weken hebben het volgende opgebracht:
Paasviering ouderenmiddag 31 maart:
€ 94,40
Zondag 2 april:
KIA (jongeren Zuid Afrika) € 151,85
Kerkenwerk
€ 79,61
Gebou
€ 55,05
Zondag 9 april (Palmpasen): KIA (handicap in Myanmar) € 194,30
Kerkenwerk
€ 124,95
Gebouw
€ 82,90
Agenda voor de komende week
Woensdag
19-04 20.00 uur
Zondag
23-04 10.00 uur

InterNos/Hosanna
Mw. ds. M.J.L. deWaal uit Vijfhuizen

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Pasen
Zondag, 16 april 2017
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Trompettist
Koor
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1502

: Ds. Gert van de Meeberg
: Leo Kranenburg
: Hans Jütte
: Andreas Kranenburg
: VoiceMail, o.l.v. Dick Meijer
: Robert Reemer en David Kranenburg
: aanwezig
: Cora Gerritse
: 1e Diaconie, 2e Jeugdwerk JOP,
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.

Orgelspel: Offertoire pour le jour de Paques (Alexandre P.F. Boëly, Lied 620)
INTOCHT VAN HET LICHT
Tijdens samenzang van ‘Daar juicht een toon’ komt de kerkenraad binnen,
voorop loopt een diaken met het licht; de nieuwe Paaskaars wordt ontstoken
Evangelische Liedbundel, nr. 122
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit ‘t graf door ‘s Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.
4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Samenzang (staande): Lied 81: 1, 2, 4 (=Psalm 81)
Voorganger : De Heer is waarlijk opgestaan!
Allen
: HALLELUJA!
Inkeer, Bemoediging en Groet (daarna nemen we plaats)
Gebed om ontferming

Koor: Jezus die verrezen is
Glorialied: Lied 624

HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst

Koor: Eat this bread: Jesus Christ bread of life & This joyful Eastertide
Bijbellezing: Johannes 20: 1-18 (NBV)
Samenzang: Lied 642: 1, 4, 6, 8
Uitleg en verkondiging
Orgel en trompet: Trumpet Voluntary (Jeremiah Clarke / bew. Hans Jütte)
Samenzang: Lied 632: 1
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Koor: Nu Jezus uit de dood herrees
Collecte en orgelspel; de kinderen komen terug uit de kinderdienst
TOT SLOT
Samenzang: Evangelische liedbundel, nr. 132
1. U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
2. Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: “Christus overwint!”
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In Zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zegen
Orgelspel: Sinfonia ‘Geprezen zij de Heer’
(tekst: Mw. W.de Ridder-Hofman, Muziek Th. A. Arne, arr. Jan Mulder/ bew. Hans Jütte).

