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Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg (l.kranenburgq@quicknet.nl).
In april zal Cora Gerritse de kerkbrief verzorgen (cora.gerritse@quicknet.nl).
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

10.00 uur

nr. 1547

: ds. Gert van de Meeberg
: Cora Gerritse
: Arjen de Jong
: Robert Reemer en Leo Bakker
: aanwezig
: Ellen en Marjolein Oostwouder
: 1e KiA (40 dagentijd collecte), 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.

Palmpasen
VOORBEREIDING
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
•
Lied 118: 1, 9 (=Psalm 118)
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• We blijven staan vanwege twee overlijdensberichten, na een moment van
stilte nemen we plaats.
•
Lied 263: 2, 3 (organist speelt het eerst voor)
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Gebed om ontferming, in drie bedes, afgewisseld met samenzang,
na bede 1: Lied 547: 1, na bede 2: Lied 547: 2, na bede 3: Lied 547: 4
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• 1e Bijbellezing: Zacharia 9: 9, 10 (NBV)
•
Lied 556
e
• 2 Bijbellezing: Johannes 11: 55-57 & 12: 12-19 (NBV)
•
Lied 553 (organist speelt het eerst voor)
• Uitleg en verkondiging
• Orgelspel en

Lied 286

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Aankondiging collecte, daarna collecte
•
Lied: Klim in de hoogste bomen
Tijdens het zingen komen de kinderen terug,
ze lopen met hun Palmpasenstok een aantal rondjes door de kerk

Franse chansons op Zondagmiddagconcert van 8 april
Dompel je 8 april een uur onder in de warme sfeer van het Franse chanson.
Kom in onze kerk luisteren naar klassiekers van Brel, Barbara, Piaf en
Ferrat. Het programma wordt gebracht door Canadese en Franstalige
zangeres Camadou en de Nederlandse gitarist Hans van Gelderen. Het
Zondagmiddagconcert begint om 14.30 uur en de entree bedraagt € 7,50
euro incl. een drankje na afloop. Kinderen tot en met 12 jaar hebben vrije
toegang. Noteert u de datum al vast in uw agenda? Alle bijzonderheden van
dit bijzondere concert leest u in het Kerkblad van april.
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse

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
•
• Zegen
•
• Orgelspel.

Lied 634: 1
Lied 634: 2

**********************************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr.en mevr. Joustra - van Duijn, Irenestraat 26
Dhr. en mevr. de Waal - Meijer , Wilhelminastraat 40
De witte roos is voor Marinda en Ruud Griffioen, Dillenburg 22, i.v.m.
de geboorte van hun dochter Tess.
De collectes van zondag 18maart hebben opgebracht:
KiA 40-dagentijd (India) € 227,37; Kerk € 85,10 en Gebouw € 71,95

Agenda voor de komende week
Donderdag 29-03 19.00 uur
Vrijdag
30-03 19.30 uur
Zaterdag
31-03 19.30 uur
Zondag
1-04 8.30 uur
Zondag
1-04 10.00 uur

Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
Paasontbijt
ds. G. van de Meeberg, 1ste Paasdag

Meeleven
De witte roos uit de kerk gaat naar de fam. Griffioen-Krijger (Dillenburg
22, Halfweg). Op 7 maart werd hun dochtertje Tess, zusje van Lars,
geboren. Het is een dubbele tijd voor Marinda en Ruud, omdat op 17
maart hun (schoon)vader Piet Krijger is overleden. We wensen Marinda
en Ruud en hun kinderen Lars en Tess het goede en we denken in ons
gebed aan Ria Krijger-de Waardt en haar kinderen en kleinkinderen, nu
ze haar man en zij hun (schoon)vader en opa moeten missen.
ds. Gert
van de Meeberg.

Collecte Kerk in Actie 40 dagen tijd
‘Onvoorwaardelijke liefde’, dit is het thema van Kerk in Actie in de 40
dagen tijd. Vandaag wordt er gecollecteerd voor het project 'kwetsbare
gezinnen in Noord-Oeganda'.
Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar
armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Mothers'
Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in
brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de
jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele
gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn
gewelddadig. Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld. Zij
kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man
relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen
rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint
ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van
vrouwen in de kerk. Vrouwen voelen zich door dit netwerk gesterkt om een
actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie
zoals Mothers’ Union in Oeganda.

Diensten Stille Week en Pasen
Eigen Haard, dinsdag 27 maart, 19.30 u. Welkom bij de Paasviering in de
grote zaal in Eigen Haard. Pastor Pauline van Zaalen en ik zullen deze
dienst voorgaan en het koor ‘Zingen is leven’ zal voor en met ons zingen.
Witte Donderdag, 29 maart, 19.00 u. Deze avond, als we gedenken dat
Jezus voor de laatste keer met zijn leerlingen de maaltijd deelde, krijgt het
Avondmaal een diepere dimensie.
Goede Vrijdag, 30 maart, 19.30 u. We staan in Woord, muziek en
samenzang stil bij het lijden en sterven van Jezus. Hans Jütte: orgel en Ellen
Moody: hobo.
Stille Zaterdag, 31 maart, 19.30 u. Met passende (Bijbel)teksten,
samenzang en stilte sluiten we de Stille Week af en kijken we uit naar
Pasen.
Eerste Paasdag, 1 april, bent u om 10.00 uur van harte welkom in de kerk
om de opstanding van Christus te vieren. Hans Jütte: orgel en Andreas
Kranenburg: trompet.
Van harte welkom in de kerk; het bijwonen van de ‘paascyclus’ is een
mooie manier om bewust toe te leven naar en stil te staan bij de kern van
het christelijk geloof: Pasen.
Hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg.

Van harte aanbevolen! Namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

Bedankt
Afgelopen zondag werden wij verrast met een mooi boeket ter gelegenheid
van ons 50 jarig huwelijk. Wij willen U hartelijk bedanken voor deze leuke
geste.
Met vriendelijke groeten Marijke en Roel Hensens
Bedankt
Op 11 maart ontving ik de bloemen van onze gemeente ter ere van mijn
92ste verjaardag. Ik was hier blij mee verrast en wil iedereen hier hartelijke
voor bedanken.
Hartelijke groeten van mw. Bijma- Haver
Bestelling pakketten
Vandaag kunt u/kun jij nog een fair-trade pakket bestellen, waarvan de
meeropbrengst bestemd is voor de opleiding en het voorthelpen van
vrouwen in Papoea. Er liggen daarvoor bestelformulieren op de statafel bij
de ingang van de kerk. Op 1e Paasdag zullen de pakketten uitgereikt
worden. Dank voor het meedoen.
Adrie Mendrik

Paasontbijt
Op zondag 1 april vieren we het paasfeest. Zoals ieder jaar beginnen we de
dag met een paasontbijt in de koffieruimte. 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 40dagentijd.Wilt u deelnemen aan het ontbijt?
U bent van harte welkom. U kunt zich bij mij aanmelden. Dat kan via de
mail: heleenbroerse@gmail.com, of telefonisch 020 4976137, of
rechtstreeks bij mij. Graag aanmelden voor vrijdag 30 maart in verband met
de boodschappen.
Met een hartelijke groet, Heleen Broerse-Boterman

