Dat er licht mag zijn,
licht in onze ogen,
zodat we elkaar zullen zien,
zo goed als nieuw.
Licht in onze huizen,
dat er vriendschap
en gastvrijheid mogen heersen.
Licht op onze wegen,
dat we niet dwalen
en elkaar tot doolhof zijn.
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Licht op deze plaats,
om elkaar bij te lichten,
elkaar toe te schijnen,
vanuit geloof in de opgestane Heer,
die Zelf het Licht voor de wereld is.
***************************************
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. R. Starreveld, i.v.m. zijn 90e verjaardag
Mevr. M. Gijzen-Hillmann, i.v.m. haar 80e verjaardag
De opbrengst van de collecte
Paasviering diaconaat op 23 maart:
€ 138,65
25 maart Palmpasen: KiA 40 dagentijd € 193,75, Kerk € 98,25, Gebouw € 89,95
Bedankt! Wat een verrassing dat wij de bloemen kregen afgelopen zondag!! Ter
ondersteuning i.v.m. onze zieke dochter Jose. We kunnen gelukkig zeggen dat ze
nu aan de beterende hand is. Ze kan zelf weer ademen en kan daardoor ook weer
uit bed. Heel hartelijk bedankt voor de mooie bloemen, de vele gebeden, en de
kaarten. Hartelijke groeten van Gellius en Jeanne Joustra
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.
Alle bijzonderheden van dit bijzondere concert leest u in het Kerkblad van april.
Agenda voor de komende week
Dinsdag
03-04 19.30 uur
Woensdag
04-04 20.00 uur
Zondag
08-04 10.00 uur
14.30 uur

Raad van Kerken
InterNos
ds. P. J. Vrijhof uit Rijsenhout
Zondagmiddagconcert

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

Pasen
Zondag, 1 april 2018
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1548

: ds. Gert van de Meeberg
: Annelies Klokman
: Hans Jütte
: Onno Bart
: aanwezig
: Grietje Monster
: 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
INTOCHT VAN HET LICHT
Tijdens samenzang van Lied 637: 1, 3, 4 komt de kerkenraad binnen en
wordt de nieuwe Paaskaars aangestoken.
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 118: 1, 5 (=Psalm 118) (staande)
Voorganger : De Heer is waarlijk opgestaan!
Allen
: HALLELUJA!

HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Lied 642: 1 (a), 2 (v), 3 (m), 4 (a) (in wisselzang)
Bijbellezing: Matteüs 28 (NBV)
Lied 642: 5 (a), 6 (v), 7 (m), 8 (a) (in wisselzang)
Uitleg en verkondiging
Orgelspel: Koraalvoorspel: Heut’ triumphieret Gottes Sohn (J.S. Bach)
Lied 624

Inkeer, Bemoediging en Groet
Afkondiging van overlijden (na moment van stilte nemen we plaats)

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte en orgelspel;
de kinderen komen terug uit de kinderdienst

Lied 657: 1, 2 – als inleiding op het gebed om ontferming
Gebed om ontferming
Glorialied: Geprezen zij de Heer!

TOT SLOT

(melodie: Thomas Arne, tekst: Wil de Ridder)

1. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft,
Die vol ontferming ieder troost, hem al zijn schuld vergeeft,
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij, die overwon,
zal steeds volbrengen wat Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op Zich nam.
2. Wij zingen van Zijn glorie in ons lied,
daar Hij op mensen, groot en klein in liefde nederziet,
en voor ons aller zonden ‘t Vaderhuis verliet.
Hem zij de glorie, want Hij, die overwon,
zal steeds volbrengen wat Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op Zich nam.
3. Ons is geen kalme levensreis beloofd,
maar wel een veilig thuis, voor ieder die in Hem gelooft,
daar zijn wij één gezin met Christus aan het hoofd.
Hem zij de glorie, want Hij, die overwon,
zal steeds volbrengen wat Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op Zich nam.

Samenzang: Hemelhoog, nr. 200
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. Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Wees dan volk des Heren, blij en welgezind,
en zeg 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 god’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: Paraphrase sur A toi la gloire (A.Guilmant).

